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ยุทธศาสตร  คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ปการศึกษา 2557 - 2561 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

สอดคลองกบัความตองการ

ของตลาดแรงงาน และมีทักษะ

ในการดํารงชีวิต (สมศ.1,2,3,4) 

 

 

 

 

D: บัณฑิตมีความรูและทักษะการ

ทํางานที่โดดเดน มีคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีอัต

ลักษณ “คุณวุฒิ คุณภาพ 

คุณธรรม” เปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงาน 

1. เสรมิสรางการเตรียมความ

พรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษา 

 

2. พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ

คณะที่สงเสริมคุณลกัษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 

ประการ 

 

3. สนับสนุนกิจกรรมการสงเสรมิ

โครงการปฐมนิเทศ/เตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา 

 

การดําเนินงานระบบอาจารยที่

ปรึกษา 

 

 

 

 

1. การจัดการเรียนการสอนระบบ 

1. อัตรารอยละการคงอยูของนักศึกษา 

2. DIG 

 

1. อัตรารอยละการคงอยูของนักศึกษา 

2. อัตรารอยละการสําเรจ็การศึกษา 

3. ระดับความพึงพอใจและผลการจัดการ

ขอรองเรียนของนักศึกษา 

4. DIG 

 

1. จํานวนรายวิชา 

I: บัณฑิตมีความสามารถในการบรู

ณาการความรู  

มีศักยภาพในการเปน



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

 

 

 

 

 

ผูประกอบการ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21   

E-learning 

 

2. โครงการสหกิจศึกษา 

2. DIG 

 

1. จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 

2. โครงงานสหกจิศึกษา 

3. DIG 

G:บัณฑิตมีความรูและทกัษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ได

มาตรฐานสากล และสามารถ

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการสัมมนาวิชาการ 

 

 

 

 

 

3. โครงการยอดอินทนิล 

 

 

 

 

4. โครงการกีฬาประเพณี 

 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 

3. DIG 

 

 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 

3. DIG 

 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 

3. DIG 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สํารวจภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต ความพึงพอใจของ

นายจาง/ผูใชบัณฑิตที่มีตออัต

ลักษณและคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 

 

 

6. โครงการศึกษาดูงาน 

 

 

 

7. โครงการเอกลักษณใจ 

 

 

8. กิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ 

 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ

นายจาง/ผูใชบัณฑิต และความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 

3. DIG  

 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 

3. DIG  

1. จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 

2. DIG 

 

1. เปอรเซ็นตของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอสิระ  

2. ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใช

บัณฑิต/ผูมสีวนไดเสีย  

3. DIG 

 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

5. สงเสรมิพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสาร

และสมัพันธเช่ือมโยงกบันานา

ประเทศ 

 

6. พัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการของนักศึกษา (ตาม

เอกลักษณ/วิสัยทัศนของสถาบัน) 

 

โครงการสมัมนาภาษาอังกฤษเพือ่

เสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

 

 

โครงการปจฉิมนิเทศจัดกจิกรรม

เตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน

เมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

ปริญญาตร ี

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 

3.  DIG 

 

 

 

1. จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 

2.  DIG 
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ยุทธศาสตร  คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ปการศึกษา 2557 - 2561 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

พัฒนางานวิจัยและงาน

สรางสรรคทีส่รางมลูคาเพิ่ม

ใหกับชุมชนและสงัคม 

 

 

 

 

 

 

D:จํานวนงานวิจัยไดรับการยก

ยองและนําไปใชประโยชน 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบสงเสรมิการวิจัย 

 

2.สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

 

 

โครงการวิจัยทางดานเทคโนโลยี 

 

 

โครงการสงเสรมิการตีพิมพและ

เผยแพรผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. DIG 

 

1. รอยละของผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพมิพเผยแพรตอจํานวน

อาจารยประจํา/นักวิจัยทั้งหมด  

2. รอยละของอาจารยประจําและหรือ

นักวิจัยประจํามีผลงานวิจัย/สรางสรรคที่

ไดนําไปใชประโยชน 

3. DIG 

I:งานวิจัยที่สามารถบรูณาการ

เขากับการเรียนการสอนและ

การบริการวิชาการ 

G:งานวิจัยที่ตอบสนองความ

ตองการแกสังคมโลก 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พัฒนาสมรรถนะอาจารยและ

นักวิจัย มีการสรางขวัญกําลงัใจ

ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัย

ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ดีเดน 

 

 

โครงการพัฒนาอาจารยนักวิจัย 

 

1. รอยละของอาจารยที่ไดรบัการพัฒนา

สมรรถนะ 

2. DIG 
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ยุทธศาสตร  คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ปการศึกษา 2557 - 2561 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาการ

บริการวิชาการเชิงบูรณาการที่

สอดคลองกบัความตองการ

ของชุมชนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเขมแข็ง

ของชุมชน    

 

 

 

 

D: การบริการวิชาการที่

ตอบสนองความตองการของ

ชุมชน เพื่อใหชุมชนเกิดความ

เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน สามารถ

พึ่งตนเองได โดยการมสีวนรวม

ของชุมชนและเครือขายความ

รวมมือกบัหนวยงานภายนอก 

 

I:การบริการวิชาการทีบู่รณาการ

ความรูเขากับการวิจัยและการ

1. ใหบริการทางวิชาการที่มุงเนน

การมสีวนรวมของชุมชนและ

เครือขายความรวมมอืกับหนวยงาน

ภายนอก ที่ตอบสนองความตองการ

ของชุมชน มีความตอเน่ืองในการ

ดําเนินการ มีความย่ังยืน สงผลให

ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได 

 

2. พัฒนาการบูรณาการการบรกิาร

วิชาการ สูการเรียนการสอนและการ

โครงการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช

ความรูและผลที่ไดรับจากการ

1. จํานวนโครงการ 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของ

ผูรบับริการ 

3. DIG 

 

 

 

 

1. จํานวนรายวิชา 

2. DIG 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

เรียนการสอน 

 

G:การบริการวิชาการที่นํา

ความรูที่เปนสากลสูชุมชน 

วิจัย และพัฒนาการบรูณาการการ

วิจัยสูการเรียนการสอนและการ

บริการวิชาการ 

 

 

3. พัฒนาศักยภาพในการใหบรกิาร 

วิชาการของคณาจารย 

 

บริการวิชาการ 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการ

วิชาการแกอาจารย 

 

 

 

 

 

1. รอยละของอาจารยที่ไดรบัการพัฒนา

ศักยภาพ 

2. DIG 
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ยุทธศาสตร  คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ปการศึกษา 2557 - 2561 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมการ

ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม

ของทองถ่ินและของชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

D: การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ไดรับความสนใจ

และรวมมือกบัชุมชน 

1. อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร 

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ตามจุดเนนของ

สถาบัน 

 

 

 

1. โครงการวันไหวคร ู

 

 

 

 

2. โครงการปฏิบัติธรรม 

 

 

 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนบุคลากร 

เขารวมโครงการ 

3. DIG 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนบุคลากร 

เขารวมโครงการ 

3. DIG 

 

I: มีการนําความรูดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณา

การเขากบัการเรียนการสอน

และการวิจัย 

G: สังคมโลกตระหนักถึง

ความสําคัญของศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติไทย 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาวันแมแหงชาติ 

 

 

 

4. โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาวันพอแหงชาติ 

 

 

 

5. โครงการแหเทียนจํานําพรรษา 

 

 

 

 

6. โครงการสืบสานสงกรานตไทย 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนบุคลากร 

เขารวมโครงการ 

3. DIG 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนบุคลากร 

เขารวมโครงการ 

3. DIG 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนบุคลากร 

เขารวมโครงการ 

3. DIG 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนบุคลากร 

เขารวมโครงการ 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

3. DIG 

 

  2. สงเสรมิการบูรณาการการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนที่เสรมิ

ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 

1. จํานวนรายวิชา 

2. DIG 
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ยุทธศาสตร  คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ปการศึกษา 2557 - 2561 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

พัฒนาการบรหิารและ

สถาบันใหมี

ประสิทธิภาพดวยหลกั

ธรรมาภิบาล  

 

D:  มีระบบการบริหารและการพฒันาที่มหีลักปฏิบัติ

ที่ดี สามารถกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกจิกลุม

สถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน/คณะ 

    มีระบบและกลไกการรบั การพฒันาบุคลากร 

คาตอบแทน สวัสดิการและแรงจูงใจที่เหมาะสม 

รวมทั้งพฒันาระบบการกํากับตรวจสอบประเมินผล

งานที่ชัดเจนโปรงใส 

1. พัฒนาระบบและกลไกของการ

บรหิารทีม่ีหลักปฏิบัติที่ดี ยึดหลัก

ธรรมาภิบาล สามารถกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกจิกลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของสถาบัน/คณะ โดย

คํานึงถึงประโยชนของสถาบนัและผู

มีสวนไดเสีย 

 

2. พัฒนาระบบฐานขอมลู

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

1. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร/

แผนปฏิบัติการประจําป 

2. โครงการประเมินความตองการ

ในการฝกอบรมของบุคลากร 

3. โครงการประเมินผูบรหิารและ

บุคลากร 

 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

1. จํานวนแผน 

2. DIG 

1. จํานวนโครงการ 

2. DIG 

1. ผลการประเมินตาม

บทบาทหนาที ่

2. DIG 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. DIG 

I: มีการบริหารและการพฒันาทีส่นับสนุนใหเกิด

องคกรแหงการเรียนรูเชิงบรูณาการ เสริมสรางความ

เขมแข็งของทกุองคกรในมหาวิทยาลัยใหมีความเปน



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

อิสระทางวิชาการ มีความโปรงใส ตรวจสอบได มี

ความเปนธรรม รวมทัง้สนับสนุนการมสีวนรวมจาก

ทุกภาคสวน 

ตัดสินใจใหทันสมัย ตรงตามความ

ตองการของผูใชหรือผูรบับริการ 

 

3. พัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู

และดําเนินการตามระบบ 

4. พัฒนาระบบและกลไกการรับ 

การพัฒนาบุคลากร โครงสราง

เงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ

และแรงจูงใจทีเ่หมาะสมเพื่อธํารง

รักษาบุคลากร 

 

 

 

โครงการการจัดการความรู 

 

1. โครงการประเมินความตองการ

ในการฝกอบรมของบุคลากรสาย

ตางๆ 

 

2. โครงการประเมินผูบรหิารและ

บุคลากรทุกระดับ 

 

 

 

1. จํานวนโครงการ 

2. DIG 

1. ผลการประเมิน 

2. DIG 

 

 

1. ผลการประเมิน 

2. DIG 

G: มีการบรหิารและการพัฒนาที่มีการปรับเปลี่ยน

สอดคลองกบัความสามารถในการแขงขันในระดับ

ทองถ่ินและสากล  มีระบบและกลไกการแสวงหา 

รายไดและการบริหารทางการเงินทีส่ามารถนําไปสู

การพัฒนาสถาบันใหสามารถพึ่งพาตนเอง พรอมรับ

ตอการเปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน หรือระดับสากล

ไดอยางย่ังยืน 
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ยุทธศาสตร  คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาการ

บรหิารหลักสูตรและการเรียน

การสอนที่มมีาตรฐาน ทันสมัย 

และตรงตามความตองการของ

ผูเรียนและตลาดแรงงาน     

 

D: การบริหารจัดการหลักสูตร

การเรียนการสอน และอาจารย

มีคุณภาพเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

และตรงตามความตองการของ

ผูเรียน  

1 พัฒนาการบริหารจัดการหลกัสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนดโดย สกอ. 

1. การจัดการเรียนการสอน 

 

2. การจัดทํา มคอ.3 – มคอ. 5 

 

3. การประชุมคณะกรรมการกํากบั

และทบทวนมาตรฐานวิชาการ 

พิจารณาขอสอบและผลสอบ 

 

4. การจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

 

1. ผังรายวิชา 

2. DIG 

1. จํานวนรายวิชา 

2. DIG 

1. จํานวนผูเขารวมประชุม 

2. จํานวนรายวิชา 

3. DIG 

 

1. จํานวนรายวิชา 

2. DIG 

I: หลักสูตรการเรียนการสอนที่

บูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของเขา

ดวยกัน 



 

 

G: หลกัสูตรการเรียนการสอนที่

มีการปรบัปรุงใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขา

น้ันๆ และสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงและนโยบายของ

ประเทศ    มีหลักสูตรการเปน

ผูประกอบการที่ไดมาตรฐาน

ระดับสากล 

 

 

 

 

 

 

   5. การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมา

บรรยายรวมกบัคณาจารย 

1. จํานวนรายวิชา 

2. DIG 

  2. พัฒนา/ปรบัปรุงหลกัสูตรทุก

หลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) ทันสมัย ตรงตาม

ความของผูเรียน มีการบูรณาการ

ศาตรที่เกี่ยวของเขาดวยกัน 

โครงการปรับปรงุหลักสูตร 1. หลักสูตร 

2. DIG 

  3. โครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ

พัฒนาปรับปรงุการเรียนการสอน

และการเรียนรู 

โครงการวิจัยในช้ันเรียน 1. จํานวนโครงการ 

2. DIG 



 

 

  4. พัฒนาระบบและกลไกการวาง

ระบบผูสอนและกระบวนการการ

จัดการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ

วางระบบผูสอนและกระบวนการ

การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝก

ปฏิบัติและการบรูณาการ 

1. ระบบและกลไก 

2. DIG 

  5. พัฒนาระบบและกลไกการ

ประเมินผูเรียน 

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประเมินผูเรียน 

1. ระบบและกลไก 

2. DIG 

  6. พัฒนาระบบกลไกการรบั การ

แตงต้ัง การบริหารอาจารย และการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยใหเปนไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

และสอดคลองกับสาขาวิชาที่เปน

จุดเนนของสถาบัน 

โครงการพัฒนาอาจารย (ศึกษาบาง

วิชา/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษา

ดูงาน/นําเสนอผลงาน อยางนอย 

50 ช่ัวโมง/ป/คน—นําความรูมา

ขยายผลหรือใชในการเรียนการ

สอน) 

1. อัตราการคงอยูของอาจารย  

2. ระดับความพึงพอใจของอาจารย 

3. DIG 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ   แผนปฏิบัติการ  

(operational plan) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาการ

ประกันคุณภาพภายใน    

 

 

 

 

 

 

D: ระบบประกันคุณภาพมี

เอกลักษณ ไดมาตรฐาน ไดรับ

การยอมรับจากผูเกี่ยวของ

ภายนอก 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการ

กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพ

ระดับหลกัสูตรและคณะและ

ดําเนินการตามระบบที่วางไว 

 

2. สรางกลไกกํากับติดตามการ

ดําเนินการดานการประกันคุณภาพ

ตามระบบอยางตอเน่ือง 

การดําเนินการเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายใน 

 

 

 

โครงการถายทอด/อบรมความรู

เรื่องการประกันคุณภาพใหกับ

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

2. รายงานประเมินคุณภาพภายใน 1 ฉบับ 

3. DIG 

 

 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2. DIG 

I: มีการนําหลักการการประกัน

คุณภาพบูรณาการเขากบัการ

เรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G: มีระบบการประกันคุณภาพที่

ทันสมัย 

 

 

 

นารสอน และสงเสรมิใหมกีารนํา

หลักการการประกันคุณภาพไป

บูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การจัดกจิกรรมนักศึกษา 

  3. สงเสรมิการนําหลกัการการ

ประกันคุณภาพบรูณาการเขากับการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

 

 

 

4.พัฒนาระบบสารสนเทศดานการ

ประกันคุณภาพ 

โครงการถายทอด/อบรมความรู

เรื่องการประกันคุณภาพใหกับ

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

การสอน และสงเสรมิใหมีการนํา

หลักการการประกันคุณภาพไป

บูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การจัดกจิกรรมนักศึกษา 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดานการประกันคุณภาพ 

1. จํานวนโครงการ 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

3. DIG 

 

 

 

 

 

1. ระบบสารสนเทศ 

2. DIG 



 

 

 


