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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561 
 

รายงานขอมูล ณ วันที ่ 7 กันยายน 2561 

 

 

 ลงนาม ..................................................... (ผูรายงาน) ลงนาม ..................................................... (คณบดี) 

  (อ.ดร.วรฤทัย  ชูเทียร)   (ผศ.ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนยีร)  

                                   

องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน 

ผลจากการประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน  

ปการศึกษา 2560 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

เปาหมาย 2561 
เปาหมายตามตัวบงช้ีในรอบ

ระยะเวลา (เดือน) แนวทางการดําเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมายตาม

แนวทางฯ/

กิจกรรม/

โครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 

ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 6 9 12 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต           

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบรหิารจดัการหลักสูตรโดยรวม 

เกณฑการประเมิน 

- คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลกัสตูรที่คณะรับผิดชอบ 

83.45/24 

(คาเฉลี่ย 3.48) 

3.48 3.20 3.20 - - 3.20 - กํากับติดตามใหหลักสูตร

ผานเกณฑการประเมิน 

- พัฒนาหลกัสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน 

- ใหหลักสูตรดําเนินการ

จัดทํา SAR ตั้งแตตน

ปงบประมาณ 

- เชิญผูทรงคุณวุฒิมาให

ความรูเรื่องเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศกึษา 

 - รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

- รองคณบดีฝาย

ประกันคณุภาพฯ 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจาํคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

- คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 

88/116.50 

(รอยละ 75.54) 

4.72 75 4.38 70 75 75 - ระบบความกาวหนาของ

อาจารย 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 

 - คณบดี 

- ภาควิชา 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน 

ผลจากการประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน  

ปการศึกษา 2560 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

เปาหมาย 2561 
เปาหมายตามตัวบงช้ีในรอบ

ระยะเวลา (เดือน) แนวทางการดําเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมายตาม

แนวทางฯ/

กิจกรรม/

โครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 

ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 6 9 12 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจาํคณะที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

เกณฑการประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

- คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน ที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

= รอยละ 80 ขึ้นไป 

76/116.50 

(รอยละ 65.24) 

4.08 65 3.75 60 65 65 - โครงการสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพในการวิจัย

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

 - คณบดี 

- รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

- ภาควิชา 

ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

เกณฑการประเมิน   

- ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจาํนอยกวาหรือเทากับ

เกณฑมาตรฐานกําหนดเปนคะแนน 5 

- ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจาํมากกวาเกณฑ

มาตรฐานใหคํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ

อาจารยประจาํกับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมาพจิารณา ไดแก 

(1) คารอยละความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา

ที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน 5 คะแนน 

(2) คารอยละความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา

ที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน 

(3) คารอยละความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา

ที่มากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ

ตามสูตรเพื่อเปนคะแนนหลักสูตรนั้น ๆ 

คะแนนที่ได = 5 – (คารอยละที่คํานวณไดจาก (3)) 

                                        4 

3,624.74/ 

116.50 

(รอยละ 55.55) 

0 รอยละ 45 

(1 : 29) 

0 รอยละ 

45 

(1 : 29) 

รอยละ 

45 

(1 : 29) 

รอยละ 

45 

(1 : 29) 

- ทบทวนการรบันกัศึกษาให

เปนไปตามแผนการรับ

นักศึกษา 

- ภาควิชาที่มจีํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจาํ (FTES) 

มากกวาเกณฑมาตรฐาน     

(1 : 20) ตั้งเปาหมายการ

ควบคุมจํานวน FTES ใหมีคา

ลดลงรอยละ 1 จากป

การศึกษากอน 

- ขออัตราตําแหนงอาจารย

เพิ่ม 

 - ภาควิชา 

- รองคณบดีฝาย 

วิชาการ 

- ภาควิชาที่มี

จํานวน FTES 

มากกวาเกณฑ

มาตรฐาน  

ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี

เกณฑการประเมิน 

1. จัดบริการใหคาํปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบรกิาร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนกัศกึษา 

6 5 5 4 2 3 6 - โครงการสนับสนุนการได

งานของบัณฑิต Job fairs 

- ศูนยบริการนักศึกษาแบบ 

one stop 

 

 - คณบดี 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

- รองคณบดีฝาย

ประกันฯ 



3 

องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน 

ผลจากการประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน  

ปการศึกษา 2560 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

เปาหมาย 2561 
เปาหมายตามตัวบงช้ีในรอบ

ระยะเวลา (เดือน) แนวทางการดําเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมายตาม

แนวทางฯ/

กิจกรรม/

โครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 

ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 6 9 12 

3. จัดกิจกรรมเตรยีมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศกึษาแก

นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบรกิารในขอ 1-3 ทุกขอ

ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการให

ขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของ

นักศึกษา 

6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชพีแกศษิยเกา 

- พัฒนาสารสนเทศและ

แหลงขอมูลทางการศกึษา 

- ระบบเทคโนโลยีเพื่อการ

เรยีนรู 

- โครงการกิจกรรมนักศึกษา

เชิงบูรณาการ Active 

Citizen  

- ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

- ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศ 

- ภาควิชา 

- งานบริการฯ 

- งานแผนฯ 

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศกึษาระดบัปริญญาตร ี

เกณฑการประเมิน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการจัดทาํแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกจิกรรมที่สงเสรมิ

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  

(2) ความรู  

(3) ทักษะทางปญญา  

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ  

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มกีารประเมินผลความสาํเร็จตามวัตถปุระสงค

ของกิจกรรมและนาํผลการประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

5. ประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

6 5 5 4 2 3 5 - ปรับปรุงแบบสอบถามให

สามารถจัดการดาํเนินงาน/

กิจกรรมในเชิงคุณภาพหรือ

ตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรม 

- ตรวจติดตามการดําเนิน

กิจกรรมนักศึกษาของคณะฯ 

โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝายกิจการนักศกึษา ระดับ

คณะฯ และคณะกรรมการ

นักศึกษาคณะฯ 

 

- ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

- ภาควิชา 

- คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาฝาย

กิจการนกัศึกษา 

ระดับคณะฯ 

- คณะกรรมการ

นักศึกษาคณะฯ 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน 

ผลจากการประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน  

ปการศึกษา 2560 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

เปาหมาย 2561 
เปาหมายตามตัวบงช้ีในรอบ

ระยะเวลา (เดือน) แนวทางการดําเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมายตาม

แนวทางฯ/

กิจกรรม/

โครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 

ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 6 9 12 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนา 

นักศึกษา 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบที่ 1  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะควรเพ่ิมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทกัษะการใชภาษาอังกฤษแกนกัศึกษา

ใหมากขึ้น เพือ่สงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสไดรับรางวัลระดับนานาชาต ิ

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรหาแนวทางในการปรับคาจาํนวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเทากับ

จํานวนอาจารยประจาํ ใหใกลเคียงกับคามาตรฐาน โดยจัดทําเปนแผน

ระยะยาว 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะควรหามาตรการเพิ่มเติมในการสงเสริมใหคณาจารยมีตําแหนงทาง

วิชาการที่สูงขึ้น โดยคํานึงถึงเกณฑของ กพอ. ในการกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการที่กําลังจะมีผลบังคับใช ตั้งแต พฤศจิกายน 2561 

2. เนื่องจากคณะมีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 

คณะควรพิจารณาหาฐานขอมูลสําหรับการคนควางานวจิัยใหนกัศึกษา

เพิ่มขึ้น 

3. นอกจากรายวิชาเฉพาะสาขาที่มุงเนนเชิงวิชาการแลว คณะควรเพิ่ม

รายวิชาเลือกเพื่อชวยเสริมความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อ

เตรยีมความพรอมในการทํางาน 

4. คณะควรรวบรวมวิธีการทวนสอบที่หลากหลาย เปนคูมือในการทวน

สอบเพื่อใชเปนแนวทางในการทวนสอบของทุกหลักสูตรใหครอบคลุม

มาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน และcurriculum mapping 

       

   

           



5 

องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน 

ผลจากการประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน  

ปการศึกษา 2560 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

เปาหมาย 2561 
เปาหมายตามตัวบงช้ีในรอบ

ระยะเวลา (เดือน) แนวทางการดําเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมายตาม

แนวทางฯ/

กิจกรรม/

โครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 

ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 6 9 12 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย           

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนใน

การบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจยัหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้                                                                

- หองปฏิบัตกิารหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวจิัย หรือศูนย

เคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนบัสนุนการวิจยัหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ

ผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค เชน การจัดประชุม

วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรอื

ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยัหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิ

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนกัวิจยั มีการสรางขวัญและกําลังใจ

ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดเีดน 

6. มีระบบและกลไกเพือ่ชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

6 5 6 5 2 3 6 - บริหารและบริการวิจยั 

- จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั 

- ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค 

- ปรับปรุงมาตรการสนับสนุน 

สงเสริมและผลตอบแทน

ของการทําวิจัย 

- จัดกิจกรรมยกยองเชิดชู

เกียรติผูที่มีผลงาน 

- เงนิรางวัลภาควิชาที่มีความ

โดดเดนดานงานวิจัย 

- เงนิรางวัลการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจยั 

- โครงการจัดการประชุม

วิชาการ 

 

 

 

- รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

- ภาควิชา 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน 

ผลจากการประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน  

ปการศึกษา 2560 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

เปาหมาย 2561 
เปาหมายตามตัวบงช้ีในรอบ

ระยะเวลา (เดือน) แนวทางการดําเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมายตาม

แนวทางฯ/

กิจกรรม/

โครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 

ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 6 9 12 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

เกณฑเฉพาะคณะที่กลุม  ค1 และ ง  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปตอคน 

34,356,551.24/ 

113.50 

(302,700.89 

บาทตอคน) 

5 220,000 5 220,000 220,000 220,000 - สงเสริมใหคณาจารยเสนอ

ขอทุนอุดหนุนการวิจยัทั้ง

จากภายในและภายนอก 

- จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั 

 - รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

- ภาควิชา 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ 

อาจารยประจาํและนกัวิจัยที่กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

- รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจยัที่กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร     

- รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจยัที่กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึ้นไป 

103.80/ 

116.50 

(รอยละ 89.10) 

5 60 5 30 45 60 - ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค 

- จัดกิจกรรมยกยองเชิดชู

เกียรติผูที่มีผลงาน 

- เงนิรางวัลภาควิชาที่มีความ

โดดเดนดานงานวิจัย 

- เงนิรางวัลการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจยั 

 

 - รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

- ภาควิชา 

 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบที่ 2  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. - 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะควรหาแนวทางชวยเหลืออาจารยใหมทีไ่มมีเครือขายความรวมมอื   

ทางวิชาการ 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน 

ผลจากการประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน  

ปการศึกษา 2560 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

เปาหมาย 2561 
เปาหมายตามตัวบงช้ีในรอบ

ระยะเวลา (เดือน) แนวทางการดําเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมายตาม

แนวทางฯ/

กิจกรรม/

โครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 

ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 6 9 12 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ           

ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวชิาการแกสังคม 

เกณฑการประเมิน 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของ

สังคมและกําหนดตวับงช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ

วิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทาํแผนการใช

ประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศกึษา ชุมชน 

หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่

บริการแบบใหเปลา 

4. ประเมินความสําเรจ็ตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก

สังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

5. นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการ

วิชาการสังคม 

6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสงัคมในระดับสถาบัน 

6 5 5 4 0 0 6 - มีการจัดทําแผนการบริการ

วิชาการ 

- มีการจัดโครงการบริการ

วิชาการแบบใหเปลา 

- ใหบริการทางวิชาการ 

- SU Fair/ทับแกววิชาการ 

 

  

- รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

- ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

- ภาควิชา 

 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบที่ 3 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. - 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การวัดความสําเรจ็ตามตัวบงช้ีของแผนบริการวิชาการแกสังคม มีเพียง

ตัวชี้วัดที่วัดเชิงปริมาณ คณะควรพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่

สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน 

ผลจากการประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน  

ปการศึกษา 2560 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

เปาหมาย 2561 
เปาหมายตามตัวบงช้ีในรอบ

ระยะเวลา (เดือน) แนวทางการดําเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมายตาม

แนวทางฯ/

กิจกรรม/

โครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 

ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 6 9 12 

2. ในการกําหนดแผนบริการวิชาการแกสงัคม ควรกําหนดแนวทางการ 

บูรณาการรวมกบัการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน 

1. กําหนดผูรบัผิดชอบในการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

2. จัดทําแผนดานทํานบุํารุงศลิปะและวฒันธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัด

ความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให

สามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4. ประเมินความสําเรจ็ตามตัวบงช้ีที่วัดความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมดานทาํนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบรกิารดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน 

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรบัใน

ระดับชาติ   

6 5 5 4 0 0 6 - โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

- ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

- ภาควิชา 

- คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาฝาย

กิจการนกัศึกษา 

ระดับคณะฯ 

 

 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบที่ 4 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. - 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน 

ผลจากการประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน  

ปการศึกษา 2560 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

เปาหมาย 2561 
เปาหมายตามตัวบงช้ีในรอบ

ระยะเวลา (เดือน) แนวทางการดําเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมายตาม

แนวทางฯ/

กิจกรรม/

โครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 

ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 6 9 12 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การวัดความสําเรจ็ตามตัวบงช้ีของแผนการทํานุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มีเพียงตวัชีว้ัดที่วัดเชิงปริมาณ คณะควรพิจารณาเพิ่มตัวชีว้ัด

เชิงคุณภาพที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผน 

2. ในการกําหนดแผนการทาํนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ควรกําหนด

แนวทางการบูรณาการรวมกับการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่

เกี่ยวของ 

       

   

องคประกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ           

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม 

พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

เกณฑการประเมิน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกบัวิสัยทัศน

ของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับ

กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงนิ

และแผนปฏบิัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตวับงช้ีและ

เปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงนิที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยใน

แตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพือ่พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ

จัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพือ่วิเคราะหความคุมคาของการบริหาร

หลักสูตร ประสิทธภิาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ

แขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุ

ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรอืปจจยัที่ไมสามารถควบคุมไดที่

สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเส่ียงลดลง

จากเดิม 

7 5 5 4 2 3 7 - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานตาง ๆ 

- สงเสริมการประกันคณุภาพ

การศึกษา 

- นํารองระบบคณุภาพ

การศึกษาเพือ่การดําเนินการ

ที่เปนเลศิ (EdPEx) 

 

- ใหความรูและความสําคัญ

เรื่องของ U Ranking แก

บุคลากร 

 

 

 

- คณบดี 

- รองคณบดีและ

ผูชวยคณบด ี

ทุกฝาย 

- ภาควิชา 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน 

ผลจากการประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน  

ปการศึกษา 2560 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

เปาหมาย 2561 
เปาหมายตามตัวบงช้ีในรอบ

ระยะเวลา (เดือน) แนวทางการดําเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมายตาม

แนวทางฯ/

กิจกรรม/

โครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 

ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 6 9 12 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการท่ีแสดงผล

การดําเนินงานอยางชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเดน็ความรู อยางนอย

ครอบคลุมพันธกิจดานการผลติบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน

ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรบัใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่

เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะ

ตามปกตทิี่ประกอบดวย การควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากบัการประกันคุณภาพหลักสตูร 

เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลกัสูตรให

เปนไปตามองคประกอบการประกันคณุภาพหลกัสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากบั ติดตามการดาํเนินงานใหเปนไปตามระบบที่

กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อ

พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรพัยากรเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผล

ตามองคประกอบการประกันคณุภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกาํหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงาน

ผลการประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

6 5 5 4 2 3 6 - กํากับและติดตามการ

ประกันคณุภาพหลักสูตร 

- สงเสริมการประกันคณุภาพ

การศึกษา 

- สนับสนุนการดําเนินงาน

และการประเมินหลกัสูตร

ตามเกณฑ AUN QA 

 

 

 

- รองคณบดีฝาย

ประกันฯ 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

- ภาควิชา 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน 

ผลจากการประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน  

ปการศึกษา 2560 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

เปาหมาย 2561 
เปาหมายตามตัวบงช้ีในรอบ

ระยะเวลา (เดือน) แนวทางการดําเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมายตาม

แนวทางฯ/

กิจกรรม/

โครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 

ขอ/รอยละ/

สัดสวน 
คะแนน 6 9 12 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง

หลักสูตรใหมีคณุภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับ

มาตรฐาน 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบที่ 5 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. - 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะฯ ควรพิจารณาหลักสูตรที่มีแนวโนมของผลการประเมินลดลง 3 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

2. สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมควบคมุควรพจิารณาเกณฑการประกัน

คุณภาพตามมาตรฐานของสภาวิศวกร เขามาเปนสวนหนึ่งในการบริหาร

จัดการคณะ 

       

   

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

1. คณะควรพิจารณาทบทวนการกาํหนดภาระงานของอาจารย ใหสามารถ

พัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือกาํหนดตาํแหนงทางวิชาการ และการทํา 

Benchmarking 

       

   

 


