
แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2558 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ อันประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก สําหรับการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการ                    
อยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก                 
อันเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพประจําป พ.ศ.2558 ของคณะศิลปศาสตรครอบคลุม
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปการศึกษา 2558 และปงบประมาณ 2559 มีการวิเคราะหขอมูลประกอบการ        
ทําแผนปฏิบัติงาน 6 แหลง ไดแก 
 

1. แผนกลยุทธฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

2. แผนปฏิบัตริาชการประจําป คณะศิลปศาสตร พ.ศ.2559 

3. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) ประจําป 2555 

6. แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2557 

  

 คณะศิลปศาสตรไดนําขอมูลขางตนมาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2558               

เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพขึ้นอยางตอเนื่อง และยังเปนการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานตาม              

ตัวบงชี้คุณภาพบรรลุเปาหมายและเกณฑมาตรฐานที่กําหนด อันจะสงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษา

สําเร็จเปนรูปธรรม 

2. ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 (แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) สรางความเปนเลิศในการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ ใหความสําคัญกับความโปรงใส 
Accountability รวมถึงการมีสวนรวมของประชาคม ศิษยเกา และประชาชน) 
 
 
 
 
 



3. เปาหมายของแผน 
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและเปาหมาย   
ที่กําหนด 
 2. ใหความรู ความเขาใจเร่ืองกระบวนการประกันคุณภาพ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือหาแนวทาง
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร 
 
4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 
 1. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอยางนอยรอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
 2. รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการประกันคุณภาพ
และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ 
 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ กําหนดการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. โครงการอบรมใหความรูเร่ือง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา  

ส.ค. – ธ.ค. 58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีผูรวมเขารวมโครงการไมต่ํากวา          
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการไมต่ํากวา 3.51 

2. โครงการการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ/หลักสูตร 

ม.ค. – ก.พ. 59 
 

ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการไมต่ํากวา 3.51 

3. โครงการเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา              
คร้ังที่ 1 : ภายในสถาบัน 

ก.พ. – มี.ค. 59 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการสามารถนําไปใชงานไดจริง 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการไมต่ํากวา 3.51 

4. โครงการเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา             
คร้ังที่ 2 : ระหวางสถาบัน 

เม.ย. – พ.ค. 59 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการสามารถนําไปใชงานไดจริง 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการไมต่ํากวา 3.51 

5. โครงการใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพแกบุคลากร 

ส.ค. 58 – ก.ค. 59 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา, 

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธงาน
ประกันคุณภาพ 

- มีขอมูลองค ความรูในเว็บไซต
คณะ 

6. โครงการเทคนิคการเขียน 
SAR และการจัดหลักฐานตาม
เกณฑมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน ปการศึกษา 
2558 

พ.ค. – มิ.ย. 59 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการสามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริง 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการไมต่ํากวา 3.51 

7. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2558 

ก.ค. – ส.ค. 59 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีผลการประเมินฯระดับหลักสูตร
เพ่ือใชประเมินฯในระดับคณะ 
 

8. โครงการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)                 
คณะศิลปศาสตรประจําป 2558 

ก.ค. – ส.ค. 59 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  สงสํานักประกันคุณภาพ 
มธ. 
 



แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ กําหนดการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
9. โครงการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะ ประจําป 
การศึกษา 2558 

ก.ย. 59     ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้น
ไป 

 
 
กลยุทธที่ 2 พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 

 
แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 
กําหนดการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. โครงการจัดทําคูมือ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 

ส.ค. 58 – ก.ค. 59 ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- มีคูมือระบบประกันคุณภาพและ 
Template เพ่ือใหหนวยงานในคณะ
มีแนวทางในการเขียน SAR 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชคูมือ
ไมต่ํากวา 3.51 

2. โครงการ
ประชาสัมพันธงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ส.ค. 58 – ก.ค. 59 คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธงาน
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- มีจดหมายขาวออกตามกําหนด 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขาชม
เว็บไซตงานประกันคุณภาพไมต่ํากวา 
3.51 

3. โครงการหนวยงาน
ตนแบบดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พ.ค. 58 – ก.ค. 59 ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- มีหนวยงานตนแบบอยางนอย 1 
หนวยงาน 

 


