
แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีพ.ศ. 2560 
 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ด าเนินโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมของโรงแรมนิวแทรเวลบีช จ.จันทบุร ี  
โดยก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีพ.ศ. 2560  มีเนื้อหำโดยสรุป ดังนี้ 

  
โครงร่างองค์กร     
P.1 ลักษณะขององค์กร  
สาขาวิชาฯ ปรับวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ    อีกทั้งระบุข้อมูลในส่วนโครงสร้าง

องค์กรและวัฒนธรรมขององค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยแสดงให้เห็นถึงระบบ  ขอบข่าย  เชื่อมโยงการด าเนินงาน
โดยเฉพาะหมวดศึกษาทั่วไปกับสาขาวิชาอ่ืน  รวมทั้งเพ่ิมความชัดเจนในการบริหารจัดการหลักสูตรตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจ 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
สาขาวิชาฯ ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อแนวโน้ม 

การด าเนินงานและทิศทางการปรับตัว  รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นที่สาขาวิชามีศักยภาพในการแข่งขัน /คู่เทียบ กับ
หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกันมากกว่า 1 แห่ง 

 
ตัวบ่งชี้หลัก 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
สาขาวิชาฯ ก าหนดค่าเป้าหมายอัตราการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560  ดังนี้ 
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์   
     แผน ก  จ านวน 20 ราย       แผน ข  จ านวน 2 ราย 
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
     จ านวน 680 ราย 
-หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา   
     จ านวน 500 ราย 
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ   
     จ านวน 920 ราย 
และก าหนดค่าเป้าหมายอัตราการส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560   ดังนี้ 
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์   
     แผน ก และแผน ข  รวมจ านวน 10 ราย     
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
     จ านวน 245 ราย 
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-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา   
     จ านวน 100 ราย 
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ   
     จ านวน  90 ราย 
 
C.6  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
สาขาวิชาฯ ตั้งค่าเป้าหมายจ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าขั้นต่ า 1 ชิ้นงานต่อคนต่อปี โดยคิดแบบ

ถัวเฉลี่ย) 
 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
สาขาวิชาฯ ก าหนดให้ทุกหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ผ่านมาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ร้อยละ 100  หลักสูตรของสาขาวิชาฯ ประกอบด้วย   
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนผลงานวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน   
 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
สาขาวิชาฯ ก าหนดให้คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการ อาทิ  การสัมมนาวิชาการ  

การอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอน  การอบรมภาษาต่างประเทศ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงใน   แต่ละ
ปีงบประมาณ   

ทั้งนี้  สาขาวิชาฯ ยังสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการ  ซึ่งจัดโดยหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก  ดังนี้   

-การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนทางไกลตามกรอบมาตรฐาน TQF   

-หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom 
-โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” 
-หลักสูตร การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  ฯลฯ 
-การฝึกอบรม Google Scholar เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย 
อีกท้ังก าหนดให้คณาจารย์ในแต่ละแขนงวิชาระบุแผนการพัฒนาทางวิชาการของตน  โดยเฉพาะการลาศึกษา

ต่อระดับปริญญาเอก และการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ  ในระหว่างปี พ.ศ.2561-2565 
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โดยในแต่ละครั้งที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการ  ขอให้คณาจารย์กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ได้แก่  ชื่อการ
สัมมนา/อบรม  หน่วยงานที่จัด  จ านวนชั่วโมง  ก าหนดเวลา  สถานที่จัดงาน  และการน าไปใช้ประโยชน์  

 
สาขาวิชาฯ ยังสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (CUPT QA)  ได้แก่ 
-หลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA 
-หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 
-หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators 
สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 

เพ่ือจัดท าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก 
 
ในส่วนของบุคลากรงานเลขานุการกิจ  สาขาวิชาฯ ก าหนดให้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการ

ท างาน  ดังนี้   
-งานสารบรรณ เช่น การออกเลขท่ีค าสั่งหน่วยงาน ฯลฯ 
-การใช้บริการระบบบริการสารสนเทศมสธ.(E-Service STOU) 
-การรายงานผล AE 
-การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
-การตรวจสอบพัสดุในระบบ 3 มิต ิ  
-การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เช่น  Excel, Powerpoint, Microsoft Word  ฯลฯ 
 -การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Applications 
-ภาษาอังกฤษ 
-การพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
-การสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
-การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
-การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-การประเมินค่างาน 
-การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย  ฯลฯ 
ซึ่งสอดคล้องตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน  โดยระบุเป็นข้อเสนอแนะในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน   
 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ   
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สาขาวิชาฯ ก าหนดนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคมรวมกับการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
เนื่องจากขอเบิกจ่ายงบประมาณเดียวกัน  โดยก าหนดแผนและค่าเป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคม  ดังนี้ 

1) ให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
2) จ านวนผู้เข้าร่วม 30-50 คน 
3) จ านวนโครงการ 1 โครงการ 
4) การน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนในไตรมาส 3-4 
สาขาวิชาฯ ก าหนดแผนส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังนี้ 
-ชื่อโครงการ   การอบรมการประพันธ์บทอาศิรวาทและการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ   

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
-ผู้รับผิดชอบ   ผศ.วสันต์  รัตนโภคา และคณะ 
-ก าหนดเวลาจัดโครงการ   ปลายมิถุนายน 2561 
-ลักษณะการบูรณาการ    การน าบทอาศิรวาทมาใช้เป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะในรายการสอน

เสริมประจ าชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ในภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้เลือก 
S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สาขาวิชาฯ ก าหนดแผนและค่าเป้าหมายในการวิจัย  ระยะ 5 ปี (2561-2565) ดังนี้ 

 

แผน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.แผนการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 
     กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรม 
                    การศึกษาทางไกล 

 
จ านวนงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อการศึกษา 
     ทางไกล 

 
- 

2.แผนการวิจัยด้านการวิจัยวิชาการ 
     กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทาง 
                    วชิาการ 
     กลยุทธ์ที่ 2 น าผลวิจัยไปใช้ 
                    ประโยชน ์
     กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายระหว่าง    
                สถาบัน (ใน/ต่างประเทศ) 
     กลยุทธ์ที่ 4 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 
จ านวนผลงานวิจัยวิชาการ 
 
จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
จ านวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเครือข่าย 
     ระหว่างสถาบัน 
จ านวนผลงานของอาจารย์ที่บรรจุใหม่ภายใน 5ปี 

 
4 เรื่อง 
 
1 เรื่อง 
 
2 กิจกรรม 
 
2 เรื่อง 

3.แผนการวิจัยด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง 
                   ของชุมชน/สังคม 
     กลยุทธ์ที่2 พัฒนาสู่สังคมฐาน 
                   ความรู้ 

 
 
จ านวนผลงานวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งของ 
     ชุมชน/สังคม 
จ านวนผลงานวิจัยที่สร้างสังคมฐานความรู้ 
 

 
 
- 
 
2 เรื่อง 
 

4.แผนการวิจัยด้านการวิจัยสถาบัน 
     กลยุทธ์ที่ 1 วิจัยเพื่อประเมิน 
                    ปรับปรุงหลกัสูตร 

 
จ านวนผลงานวิจัยเพื่อประเมินปรับปรุงหลักสูตร 

 
9 เรื่อง 

5.แผนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
     กลยุทธ์ที่ 1 เผยแพร่ผลงาน 
                    ระดับชาติ 
     กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่ผลงานระดับ 
                    นานาชาต ิ

 
จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ระดับชาติ 
 
จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ระดับชาติ 

 
6 เรื่อง 
 
4 เรื่อง 

 



6 
 

S.2 อัตราการอบรมบุคลากรใหม่ (สายวิชาการ) ด้านการศึกษาทางไกล  
สาขาวิชาฯ ก าหนดหัวข้อการปฐมนิเทศอาจารย์ที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี  ดังนี้ 
1) การวิจัย 
2) การถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา (ผ่านการอบรม Moodle) 
3) จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
 


