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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สวนงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 

รายงานขอมูล ณ วันที ่13 มีนาคม 2563 

          ลงนาม     --ลงนามไวแลวในตนฉบับ--    (ผูรายงาน) ลงนาม     --ลงนามไวแลวในตนฉบับ--    (คณบดี) 

               (อ.ดร.วรฤทัย  ชูเทียร)                         (ผศ.ดร.อรณุศรี  ลีจีรจาํเนียร) 

องคประกอบ/ 

ตัวบงช้ีตามเกณฑ 

สกอ. (เดิม) 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2561 โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ความเช่ือมโยงกบั

เกณฑ EdPEx 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑติ 

ตัวบงช้ี 1.1  

ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตร

โดยรวม 

 

1. ควรหาแนวทางในการพัฒนาเพือ่การ

บริหารหลักสูตรที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 

3.51  

2. คณะฯ ควรจัดทําแผนในสิ่งสนับสนุนให

เพียงพอกับการเรียนการสอนและการวจิัย 

3. คณะฯ ควรจัดทําคูมือการทวนสอบผลสมัฤทธิ์

เพื่อเปนแนวทางใหทุกหลักสูตรไวปฏิบติั 

- กํากับติดตามใหหลักสูตรผานเกณฑการประเมิน 

- พัฒนาหลกัสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  ผูกํากับดูแล 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

- รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

ผูดําเนินการ 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตอบสนองหมวด 6 

และ ผลลัพธขอ 

7.1ข 

ตัวบงช้ี 1.2 

อาจารยประจาํ

คณะที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

 

      

ตัวบงช้ี 1.3 

อาจารยประจาํ

คณะที่ดํารง

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
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องคประกอบ/ 

ตัวบงช้ีตามเกณฑ 

สกอ. (เดิม) 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2561 โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ความเช่ือมโยงกบั

เกณฑ EdPEx 

ตัวบงช้ี 1.4 

จํานวนนกัศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

 

4. ควรหาแนวทางในการปรับคาจาํนวนนกัศกึษา

เต็มเวลา (FTES) ใหเปนไปตามเกณฑ 

- ทบทวนการรบันกัศึกษาใหเปนไปตามแผนการรบันักศึกษา 

- ภาควิชาที่มจีํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจาํนวนอาจารยประจาํ (FTES) 

มากกวาเกณฑมาตรฐาน  (1 : 20) ตั้งเปาหมายการควบคุมจํานวน FTES ใหมีคาลดลง

รอยละ 1 จากปการศกึษากอน 

- ขออัตราตําแหนงอาจารยเพ่ิม 

  ผูกํากบัดูแล 

- รองคณบดีฝาย 

วิชาการ 

ผูดําเนินการ 

- ภาควิชาที่มี

จํานวน FTES 

มากกวาเกณฑ

มาตรฐาน 

ตอบสนองหมวด 6 

และ ผลลัพธขอ 

7.3ก 

ตัวบงช้ี 1.5  

การบริการ

นักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

      

ตัวบงช้ี 1.6 

กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

 

      

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ี 2.1  

ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

 

1. คณะฯ ควรหาแนวทางในการเบิกจาย

งบประมาณวิจัยใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ 

- หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเบิกจายงบประมาณ เพื่อใหนักวิจัยสามารถ

เบิกจายไดเร็วขึ้น 

  ผูกํากับดูแล 

- คณบด ี

ผูดําเนินการ 

- รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

ตอบสนองหมวด 6 

และ ผลลัพธขอ 7.5 

ตัวบงช้ี 2.2  

เงนิสนับสนุน

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

 

 -  
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องคประกอบ/ 

ตัวบงช้ีตามเกณฑ 

สกอ. (เดิม) 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2561 โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ความเช่ือมโยงกบั

เกณฑ EdPEx 

ตัวบงช้ี 2.3  

ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยประจํา

และนักวจิัย 

      

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1 การ

บริการวิชาการแก

สังคม 

 

      

องคประกอบที่ 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 4.1  

ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

      

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี 5.1  

การบริหารของคณะ

เพื่อการกาํกับ

ติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบัน

และเอกลักษณของ

คณะ 

1. คณะฯ ควรใหความสําคัญกับการบริหาร

ความเส่ียงที่มาจากปจจัยภายนอกเพ่ิมขึ้น 

- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง   ผูกํากับดูแล 

- รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

ผูดําเนินการ 

- คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

- งานแผนฯ 

ตอบสนองหมวด 2 

และ ผลลัพธขอ 

7.4 

ตัวบงช้ี 5.2  

ระบบกํากับการ

ประกันคณุภาพ

หลักสูตร  

 -      
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แผนการพัฒนาตามเกณฑ EdPEx คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2562-2563 

ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กจิกรรม เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx  

ป พ.ศ. 2562-2563 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ความเช่ือมโยงกบั

เกณฑ 

1) การกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมของผูนําระดับสูงยังไมไดนําเรื่อง

ของสมรรถนะ คานิยม รวมถึงความไดเปรียบเชิงกลยุทธมากําหนด

วิสยัทัศน ที่ตองมีการผานการวิเคราะหปจจัยใหรอบดาน เพือ่ให

สามารถนําทุกภาคสวนของคณะฯ ดําเนนิการไปยังเปาประสงค

เดียวกัน 

- โครงการใหคําปรึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPEx) วันที่ 12 ธันวาคม 2562 

- โครงการใหคําปรึกษาเพ่ือการดาํเนินการที่เปนเลศิ 

(EdPEx) : หมวด 2 กลยุทธ วันที ่30-31 มกราคม 

2563 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 3 เดือน 

กระบวนการในการกําหนดวิสัยทัศนและ

คานิยมที่เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ  

ผูกํากับดูแล 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

ตอบสนองหมวด 1 

และ ผลลัพธขอ 7.4 

2) การสื่อสารระหวางผูนําระดับสูงไปยังผูเรียนและผูมีสวนไดสวน

เสียยังอยูในขีดจาํกัด และไมไดสื่อสารไปยังทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

กําหนดชองทางการติดตอ : 

ติดตอโดยตรง โทรศัพท ประชุม เว็บไซต 

แบบสอบถาม จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ประกาศ โปสเตอร และ Social Network เชน 

Facebook และ Line 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 1 เดือน 

กําหนดชองทางและวิธีการสื่อสารจากผูนํา

ระดับสูงของคณะฯ เพื่อใหสามารถถายถอด

นโยบายและการดําเนินงานไดครอบคลุม 

รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา

ในการสื่อสารในแตละรูปแบบ 

ผูกํากับดูแล 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

- ผูชวยคณบดี

สื่อสารองคกรฯ 

- ภาควิชา 

ตอบสนองหมวด 1 

และ ผลลัพธขอ 7.2ก 

3) การดําเนินงานของคณะฯ เปนไปตามงานประจําเปนสวนใหญ 

การจัดทํากลยุทธของคณะฯ เพื่อใหเกิดการแขงขันยังไมมี

กระบวนการหรือวิธีการที่เปนระบบ 

โครงการใหคําปรึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPEx) : หมวด 2 กลยุทธ วันที ่30-31 มกราคม 

2563 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 3 เดือน 

สรางกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธของคณะฯ 

เพื่อเสริมสรางขอไดเปรียบและโอกาสเชิงกล

ยุทธของคณะฯ  

ผูกํากับดูแล 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

ตอบสนองหมวด 2 

และ ผลลัพธขอ 7.4 

4) ขาดแผนดานบุคลากรและตัวชีว้ัดการดาํเนินงานที่สําคัญและยัง

ไมมีแผนปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลง เชน ในปงบประมาณ 2563 คณะฯ ไมไดรับเงนิ

สนับสนุนจากงบประมาณแผนดินในสวนคาใชสอย ทําใหแผนการ

ปฏิบัติงานที่วางไวเกิดการเปลี่ยนแปลง  

จัดทําแผนดานบุคลากร ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 12 เดือน 

จัดทําแผนบุคลากรและแผนปรับแปลี่ยน

แผนการปฏิบัติงาน  

ผูกํากับดูแล 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

รองคณบดีฝาย

บริหาร 

ตอบสนองหมวด 2 

และ ผลลัพธขอ 7.3ก 

5) มีการรับฟงเสียงของลูกคาจากหลายชองทางแตยังไมครอบคลุม

ลูกคาทุกกลุม ยังไมไดนําเสียงของลกูคาไปใชในการปรับปรุงสินคา

และบรกิารอยางเปนระบบ 

กําหนดชองทางการติดตอ : 

ติดตอโดยตรง โทรศัพท ประชุม เว็บไซต 

แบบสอบถาม จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ประกาศ โปสเตอร และ Social Network เชน 

Facebook และ Line 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 12 เดือน 

ใชเสยีงของลกูคาและผูมีสวนไดสวนเสียมาเปน

กรอบการวางวิสยัทัศนของคณะฯ เพื่อเปนตัว

กําหนดการออกแบบหลักสูตร วิจัย และบริการ

วิชาการใหสอดคลองกับความตองการของ

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนสีย  

ผูกํากับดูแล 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

- ผูชวยคณบดี

สื่อสารองคกรฯ 

- ภาควิชา 

ตอบสนองหมวด 3 

และ ผลลัพธขอ 7.2ก 
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ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กจิกรรม เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx  

ป พ.ศ. 2562-2563 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ความเช่ือมโยงกบั

เกณฑ 

6) ขาดระบบการสรางความผูกพันกับลูกคา ระบบในการจัดการความสัมพันธกบัลูกคา ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 12 เดือน 

สรางระบบในการจัดการความสัมพันธกบั

ผูเรยีนและลูกคากลุมอื่น ๆ ใหครอบคลมุทุก

สวนแบงตลาด  

ผูกํากับดูแล 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

- รองคณบดีฝาย/

ผูชวยคณบด ี

- ภาควิชา 

ตอบสนองหมวด 3 

และ ผลลัพธขอ 7.2 

7) การกําหนดและเลือกใชตวัชี้วัดยังเปนไปตามตัวชี้วัดของ

มหาวิทยาลัยและตามเกณฑประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ซึ่งยังไม

สามารถวัดผลการดาํเนินงานเพื่อนําไปสูความสําเร็จขององคกรได 

กําหนดตัวชีว้ัดการดําเนินงานที่สอดคลองกับ

เปาประสงคของคณะฯ 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 6 เดือน 

ไดตวัชี้วัดการดําเนินงานที่สอดคลองกับ

เปาประสงคของคณะฯ และสามารถนําไปใช

เพื่อเปนการเรียนรูของคณะฯ ได  

ผูกํากับดูแล 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

ตอบสนองหมวด 4 

และ ผลลัพธขอ 7.5 

8) มีการวัดผลการดําเนินการของคณะฯ แตยังไมไดนําผลเหลานี้มา

วิเคราะหและปรับปรุงการดําเนินงาน 

วิเคราะหผลการดําเนินการและนาํมาปรบัปรุง   รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

 

9) การวิเคราะหและการจัดทําแผนกําลังคนใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันและในอนาคต 

แผนกําลังคนที่สอดคลองกับความตองการของคณะฯ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 12 เดือน 

แผนกําลังคนที่สอดคลองกับความตองการของ

คณะฯ และตอบสนองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของคณะฯ ซึ่งอาจจะแตกตางไปจากเมือ่

แรกเริ่มกอตั้งคณะฯ  

ผูกํากับดูแล 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

รองคณบดีฝาย

บริหาร 

ตอบสนองหมวด 5 

และ ผลลัพธขอ 7.3ก 

10) การสรางความผูกพันใหกับบุคลากร เพือ่ใหเกิด ผลงานที่โดดเดน สํารวจปจจัยความผูกพันของบุคลากร ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 12 เดือน 

ปจจัยความผูกพันของบุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุน เพื่อรักษาคนเกงของคณะฯ 

ไว  

ผูกํากับดูแล 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

- รองคณบดีฝาย/

ผูชวยคณบด ี

- ภาควิชา 

ตอบสนองหมวด 5 

และ ผลลัพธขอ 7.3ก 

11) มีระบบในการออกแบบกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร 

วิจัย และบรกิารวิชาการ แตยังขาดการกําหนดกระบวนการสนับสนุน

ที่สําคัญ 

กําหนดกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 3 เดือน 

กําหนดกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญทีจ่ะทํา

ใหคณะบรรลพุันธกิจ และการสงมอบ

ผลิตภัณฑใหกับลูกคา  

ผูกํากับดูแล 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

- รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

ตอบสนองหมวด 6 

และ ผลลัพธขอ 7.1ก 
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ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กจิกรรม เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx  

ป พ.ศ. 2562-2563 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ความเช่ือมโยงกบั

เกณฑ 

- ผูชวยคณบดี

ฝายวิชาการ 

- ภาควิชา 

12) ขาดระบบการจัดการอยางมีประสิทธิผล ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานและกาํหนดวิธีการ

วัดผลของกระบวนการที่สําคัญ 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 12 เดือน 

สรางระบบการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให

กระบวนการมีการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิผลตามเปาหมายที่ตั้งไว และมกีาร

กําหนดวธิีการวัดผลของกระบวนการทีสํ่าคัญ 

ผูกํากับดูแล 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

- รองคณบดีฝาย/

ผูชวยคณบด ี

- ภาควิชา 

ตอบสนองหมวด 6 

และ ผลลัพธขอ 7.1ข 

 


