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ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุม ครั้งที ่10/2564 เมื่อวันที ่26 ตุลาคม 2564 

หมวด 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ 

หมวด 1 1.1 การนำองคกรโดยผูนำระดับสูง      
การนำองคกร ก1 ไมชัดเจนวาผูนำระดับสูงดำเนินการทบทวนการกำหนดคานิยม

คณะฯ การกำหนดพฤติกรรมที ่พึงประสงคของคานิยมของ
คณะฯ และถายทอดสู การปฏิบัต ิอยางไร เช น ไม พบการ
วิเคราะหที่มาของคานิยม ไมพบการทบทวนกลไกการกำหนด
คานิยมของคณะฯ และการมีสวนรวม ความชัดเจนในประเด็น
ดังกลาวนาจะนำไปสูการทำงานที่มีทิศทางรวมกัน มีประสิทธิผล
และความผูกพันของบุคลากร 

ดำเนินการโดย 
1) ทบทวนการกำหนดคานยิมคณะฯ  
2) กำหนดพฤติกรรมที ่พึงประสงคของคานิยมของ

คณะฯ  
3) กำหนดวธิีถายทอดคานยิมสูการปฏิบัต ิ
 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
ผูนำระดับสูง 

 ข ไมพบหลักฐานสนับสนุนวาคณะฯ ไดมีการกำหนดวัตถุประสงคการ
สื ่อสารที ่ขัดเจนของแตละกิจกรรม ไมพบวิธีการทบทวนความ
ครอบคลุมกลุมที่สำคัญ ประสิทธิผลของชองการการสื่อสารเพื่อสราง
ความผูกพันที่ระบุไว ตามภาพ 1.1-3 อีกทั้งไมพบแนวทางที่ใชในการ
สื่อสารและสรางความผกูพันกับลูกคากลุมแหลงทุนวิจัยและคูความ
รวมมือที่สำคัญ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล อาจชวยใหเกิดความ
เขาใจและความผูกพันของบุคลากร คูความรวมมือสำคัญ ผูเรียน
และลูกคาที่สำคัญ ตลอดจนสงเสริมใหผลการดำเนินการของคณะฯ 
ดียิ่งขึ้น 

ดำเนินการโดย 
1) กำหนดวัตถุประสงคการสื่อสารทีช่ัดเจนของแตละ

กิจกรรม  
2) ทบทวนความครอบคลุมกลุมที่สำคัญ ประสิทธผิล

ของชองทางการสื่อสารเพื่อสรางความผูกพัน 
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มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธฯ 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
ผูนำระดับสูง 

 1.2 การกำกับดูแลองคกรและการสรางประโยชนใหสังคม      

 ก2 นอกเหนือจากกระบวนการในการประเมินคณบดีแลว ไมชัดเจน
วาคณะฯ ไดมีการดำเนินการอยางเปนระบบและมีประสิทธิผล
อยางไรในการประเมินผู นำอื ่น ๆ และ กปค. โดยการมอง 
Competency Gap เพื ่อการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล การ
ประเมิน กปค. โดยตนเอง และ Peer Review เชน การพิจารณา

ดำเนินการโดย 
1) จ ัดทำระบบการประเม ินผ ู นำระด ับส ูงและ

กรรมการประจำคณะฯ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล  
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มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
คณบดี 
รองคณบดีฝาย
บริหาร 
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ผลการดำเนินการตาม KPIs ทักษะในการบริหารจัดการ และ
แนวทางการได ข  อม ูลจากการร ับฟ  งความค ิด เห ็ นจาก
ผูใตบังคับบัญชา นอกจากนี้ ไมชัดเจนวามีแนวทางอยางไรใน
การปรับปรุงการดำเนินการใหเปนไปตาม KPIs โดยการปรับแผน
และงบประมาณ การมีแนวทางดังกลาวที่ชัดเจนอาจทำใหผูนำ
ระดับสูงสามารถขับเคลื่อนคณะฯ ไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น 

ผูดำเนินการ 
งานบริหารและ
ธุรการ 

หมวด 2  2.1 การจัดทำกลยุทธ      
กลยุทธ ก1 ไมพบหลักฐานการทบทวน และประเมินวาแนวทางจัดทำกล

ยุทธและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันมีประสิทธิผล
และนำไปสูการเกิดนวัตกรรมที่สอดคลองกับบริบทของคณะฯ 
สามารถผลักดันการบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนของคณะฯ เชน ไม
พบความชัดเจนของการทบทวน และประเมินโอกาสเชิงกลยุทธ
และแผนฯ ที่สรางขึ้น เชน การสรางรายได แผนการบูรณาการ
สาขาวิชา การระบุประเด็น up skill/ reskill ฯ การดำเนินการ
เพื่อใหไดความเชื่อมโยงของบริบทเชิงกลยุทธในประเด็นดังกลาว
ที ่ชัดเจนอาจมีสวนชวยใหคณะฯ สามารถตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สงผลตอความสามารถในการแขงขันและ
ความสำเร็จ 

ดำเนินการโดย 
1) ประเมินและทบทวนแนวทางการจัดทำแผน        

กลยุทธและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของคณะฯ
เพื ่อนำไปสู การเกิดนวัตกรรมที ่สอดคลองกับ
บริบทของคณะฯ สามารถผลักดันการบรรลุ
เปาหมายวิสัยทัศนของคณะฯ 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรบัผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
ผูบริหารระดับสงู 
เลขานุการคณะฯ 

 ก2 ไมชัดเจนถึงแนวทางที่มีประสิทธิผลที่คณะฯ ใชในการพัฒนา
ขอมูลสารสนเทศซึ่งอาจสงผลตอการระบุบริบทเชิงกลยุทธให
ช ัดเจนและครบถวนและเปนองคประกอบที ่สำคัญในการ
วางแผนกลยุทธ 

ดำเนินการโดย 
1) จัดทำแนวทางการพัฒนาขอมูลสารสนเทศที่สงผล

ต อการระบุบร ิบทเช ิงกลย ุทธ ให ช ัดเจนและ
ครบถวน และเปนองคประกอบที่สำคัญในการ
วางแผนกลยุทธ 
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มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
กัลยาณ ี

 ข1 ไม ช ัดเจนคณะฯ ไดพ ิจารณาความเปนร ูปธรรมและความ
สอดคลองของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันในประเด็นที่
คณะฯ กำหนด และขับเคลื่อนไปสูเปาหมายเชิงกลยุทธแตละ
เปาหมายมีความเฉพาะเจาะจง วัดได นำไปปฏิบัติได และบรรลุ
ได มีกำหนดเวลา และทำใหคณะฯ เขมแข็งขึ ้น เกิดความ
สอดคลองและสมดุลในการจัดสรรทรัพยากร หรือตอบสนอง
บริบทสำคัญที่สถาบันกำหนดไวในบางประเด็น เชน พันธกิจ 
“บริการวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ีที่            
ตอบโจทยอุตสาหกรรมและชุมชน” ความทาทาย SC 6  มีการจัด 

ดำเนินการโดย 
1) ทบทวนความสอดคลองของว ัตถ ุประสงคเชิง          

กลยุทธของสถาบันในประเด็นที่คณะฯ กำหนด   
2) ขับเคลื่อนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูเปาหมาย

เชิงกลยุทธแตละเปาหมายมีความเฉพาะเจาะจง 
วัดได นำไปปฏิบัติได และบรรลุได มีกำหนดเวลา 
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ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
ผูบริหารระดับสงู 
เลขานุการคณะฯ 
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 ระเบียบหนวยงานใหทุนวิจัยของรัฐ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิธ ีการขอทุนวิจ ัย และคานิยม CREATIVE ของคณะฯ การตั้ง
วัตถุประสงคที ่เปนรูปธรรมมีความสอดคลองอาจชวยใหการ
ดำเนินการมีทิศทางที่มุงสูเปาหมายที่คณะฯ มุงหวัง 

     

 2.2 การนำกลยุทธไปปฏิบัติ      

 ก2 ไมชัดเจนวาสถาบันไดทบทวน ประเมิน ปรับปรุง เพื่อใหมั่นใจไดวา
แนวทางการถายทอดแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ มีประสิทธิผล 
สอดคลองกับทิศทางของคณะฯ ไมพบการศึกษาปญหาในทางปฏิบัติ 
ไมพบการพิจารณาปจจัยในการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ เชน 
บุคลากร ขอมูล วัฒนธรรมคณะฯ การทบทวนเพื ่อปรับปรุงใน
ประเด็นดังกลาวจะชวยเสริมความสำเร็จ และผลการดำเนินการที่
สำคัญตามแผนปฏิบัติการจะมีความยั่งยืน 

ดำเนินการโดย 
1) ทบทวน ประเมิน ปรับปรุง เพ ื ่อให ม ั ่นใจวา           

แนวทางการถายทอดแผนปฏิบัติการไปสู การ
ปฏิบัติ มีประสิทธิผล สอดคลองกับทิศทางของ
คณะฯ 
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มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
ผูนำระดับสูง 
เลขานุการคณะฯ 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
คณะทำงานในการ
ขับเคลื่อน
วัตถุประสงค            
เชิงกลยุทธ (SO1-4) 

 ก3 ไมชัดเจนวาคณะฯ มั่นใจไดอยางไรวา การจัดสรรงบประมาณ
ประจำปที่ดำเนินการอยู มีการดำเนินการอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผล จะทำใหมีทรัพยากรดานการเงินและดานอื ่น ๆ 
พรอมใชในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จ
และบรรลุพันธะผูกพันในปจจุบัน เชน ไมพบการคัดเลือก 
จัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ การใชกลไกบริหาร
ความเสี่ยง ผลกระทบตอคณะฯ ที่เกี่ยวของกับบริบทเชิงกลยุทธ 
การวางแผนลวงหนาในสวนทรัพยากรที ่ตองใช ทั้งกำลังคน 
สมรรถนะ งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่
จำเปนในการดำเนินการของแตละแผนฯ 

ดำเนินการโดย 
1) จัดสรรงบประมาณประจำปที่ดำเนินการอยู มีการ

ดำเนินการอยางเปนระบบและมีประสิทธิผล เพื่อ
ทำใหมีทรัพยากรดานการเงินและดานอื่น ๆ  พรอม
ใชในการสนับสนุนแผนปฏิบัต ิการจนประสบ
ความสำเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปจจุบัน 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
ผูนำระดับสูง 
เลขานุการคณะฯ 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
คณะทำงานในการ
ขับเคลื่อน
วัตถุประสงค            
เชิงกลยุทธ (SO1-4) 

 ก4 ไมพบหลักฐานสนับสนุนวาแนวทางการวางแผนดานบุคลากร
เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมีความ
เปนระบบและมีประสิทธิผล ครอบคลุมกลุมที่สำคัญ เชน ไมพบ
ผูรับผิดชอบ การใชปจจัยนำเขาตามบริบทของคณะฯ การระบุ
ทักษะที่จำเปนตองมีเพื่อสนับสนุนความสามารถในการทำงาน

ดำเนินการโดย 
1) วางแผนดานบุคลากรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหมีความเปนระบบ
และมีประสิทธิผล ครอบคลุมกลุ มที ่สำคัญ การ
ระบุทักษะที ่จำเปนตองมีเพื ่อสนับสนุนความ 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
ผูนำระดับสูง 
เลขานุการคณะฯ 



หมวด 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ 

ตามเกณฑ มาตรฐาน การแขงขันตามแนวทางของคณะฯ การคง
อยูและลาออกของบุคลากร แนวทางการฝกอบรมและพัฒนา
เพื่อมุงเนน CREATIVE ENGINEER และ อุตสาหกรรม ใหมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ หาก
คณะฯ มีการวางแผนดานบุคลากรอยางเปนระบบและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธอาจชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ 

สามารถในการทำงานตามเกณฑ มาตรฐาน การ
แขงขันตามแนวทางของคณะฯ การคงอยู และ
ลาออกของบุคลากร แนวทางการฝกอบรมและ
พัฒนาเพื ่อมุ งเนน CREATIVE ENGINEER และ 
อุตสาหกรรมใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  

กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
รองคณบดีฝาย
บริหาร 
งานบริหารและ
ธุรการ 
คณะทำงานในการ
ขับเคลื่อน
วัตถุประสงค            
เชิงกลยุทธ (SO1-4) 

หมวด 3  3.1 ความคาดหวังของลูกคา      
ลูกคา ก1,2  ไมพบหลักฐานสนับสนุนวาคณะฯ ไดดำเนินการทบทวนและ

ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเพื่อใหไดสารสนเทศของ
กลุมผู เรียน กลุ มลูกคาอื ่น ๆ รวมทั ้งลูกคาที ่พึงมี ที ่สามารถ
นำไปใชได (ภาพที่ 3.2-1) เชน ไมพบการทบทวนวิธี ขอมูล
เกี่ยวกับสารสนเทศที่ตองการ ผูรับผิดชอบ ตลอดจนการนำไปใช
ประโยชน   ไม พบว ัตถ ุประสงค ของการร ับฟ ง การระบุ  
actionable information วิธีการวิเคราะห ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช
ติดตาม การนำไปปรับใชในสวนที่เกี่ยวของกับคุณคาที่มอบให
ผูเรียน ตนทุน รายได ทั้งนี้เพื่อมุงเนนผูเรียนและลูกคา ตลอดจน
การปรับแนวทางการดำเนินงานเมื่อไดขอมูลใหทันตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง หากคณะฯ ไดมีการดำเนินงานอยางทันทวงทีตาม
สถานการณ จะทำใหยังสามารถไดสารสนเทศที่นำมาใชเพื ่อการ
ปรับปรุง แผน และกระบวนการเพื่อความสำเร็จของพันธกิจ 

ดำเนินการโดย 
1) ทบทวนระบบการจัดการเพื่อใหไดมาซึง่สารสนเทศ

ของกลุมผูเรียนและกลุมลูกคาอื่น 
2) ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเพื่อใหได

สารสนเทศของกลุมผูเรียน กลุมลูกคาอืน่ รวมทั้ง
ลูกคาที่พึงมีที่สามารถนำไปใชได 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
รองคณบดีฝายวิจัยฯ 
ผจก.ศูนย ECI 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
หลักสูตร 
ภาควิชา 
งานบริการการศึกษา 
ศูนย ECI 

 3.2 ความผูกพันของลูกคา      

 ก1 ไมชัดเจนวาคณะฯ มีวิธีการที่เปนระบบในการสรางและจัดการ
ความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น เชน ไมชัดเจนวาใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ มีที่มาอยางไร นั้น ไมพบการวิเคราะหเพื่อ
กำหนดกระบวนการที่ตองดำเนินการเพื่อความครอบคลุมของ
กลุ มเปาหมายในการสรางความสัมพันธ ไมพบแนวทางการ
จัดการความสัมพันธกับลูกคาที่ครอบคลุมถึงลูกคาพันธกิจวิจัย 
และ บริการวิชาการ รวมถึงไมชัดเจนเกี ่ยวกับการกำหนด
ผูรับผิดชอบ การประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการ 

ดำเนินการโดย 
1) ออกแบบระบบในการสรางและจัดการความ 

สัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
รองคณบดีฝายวิจัยฯ 
ผจก.ศูนย ECI 
กำกับดแูล 
คณบดี 
 



หมวด 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ 

 ดังกลาว การมีแนวทางที่เปนระบบในเรื่องดังกลาวอาจสงเสริม
ประสิทธิภาพการสรางความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

    ผูดำเนินการ 
หลักสูตร 
ภาควิชา 
งานบริการการศึกษา 
ศูนย ECI 

 ก2 ไมชัดเจนคณะฯ มีวิธีการชวยใหผูเรียนและลูกคากลุมอื่นเขาถึง
และส ืบค นสารสนเทศอย างเป นระบบ ในเร ื ่ องกำหนด
ผู ร ับผิดชอบ ว ิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญ ติดตาม 
ประเมินผลและปรับปรุง พบเพียงชองทางและวิธีการในการ
สืบคน 

ดำเนินการโดย 
1) กำหนดวิธีการชวยใหผู เรียนและลูกคากลุ มอื่น

สามารถเขาถึงและสืบคนสารสนเทศอยางเปน
ระบบ  

2) กำหนดผู ร ับผิดชอบในการสนับสนุนผู เรียนให
เขาถึงและไดรับสารสนเทศที่สำคัญได  

3) ว ิ เคราะห และจ ัดลำด ับความสำค ัญ ต ิดตาม 
ประเมินผลและปรับปรุงชองทางและวิธีการในการ
สืบคน 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/
มาตรการที่

กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
รองคณบดีฝายวิจัยฯ 
ผจก.ศูนย ECI 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
หลักสูตร 
ภาควิชา 
งานบริการการศกึษา 
ศูนย ECI 

 ก3 ไมชัดเจนวาคณะฯ มีแนวทางที ่เปนระบบในการจัดการขอ
รองเรียน ไมชัดเจนวาแนวทางการจัดการขอรองเรียนของคณะฯ 
ไดมีการแยกแยะกลุมจากผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ๆ หรือไม 
อยางไร  คณะฯ ไดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
แนวทางการจัดการขอรองเรียนในระดับตาง ๆ หรือไม เชน ไม
พบเกณฑหรือแนวทางในการคัดกรองหรือจำแนกประเภทของ
ขอรองเรียน ขั้นตอนและกรอบเวลาที่ชัดเจนในการจัดการขอ
รองเรียน การประเมินประสิทธิผลของชองทางรับเรื่องรองเรียน 
ไมพบแนวทางการจัดการรวบรวม วิเคราะห และคนหาตนเหตุ
ของขอรองเรียนและการกำจัดสาเหตุตาง ๆ ไมพบแนวทางการ
จ ัดลำด ับความสำค ัญของการปร ับปร ุงกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ และกระบวนการถายทอดสูการปฏิบัติทั่วทั้งคณะฯ 
การดำเนินการอยางเปนระบบในการจัดการขอรองเรียนจะชวย
ลดความไมพ ึงพอใจและเร ียกค ืนความเช ื ่อม ั ่น ตลอดจน
เสริมสรางความผูกพันของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
คณะฯ 

ดำเนินการโดย 
1) จัดทำระบบในการจัดการขอรองเรียนอยางเปน

ระบบและสามารถติดตามการดำเนินงานได 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
รองคณบดีฝาย
บริหาร 
รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
รองคณบดีฝายวิจัยฯ 
เลขานุการคณะฯ 
ผจก.ศูนย ECI  
คุณพนิดา 
 



หมวด 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ 

 ข1 ไมชัดเจนวาคณะฯ มีการทบทวนเพื่อใหเกิดความเปนระบบใน
การคนหาความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคา
กลุมอื่น ในทุกดานตามพันธกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน 
ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ รวมถึงวิธีการในการคนหาปจจัย
ความผูกพัน ที ่จะนำไปสรางความผูกพันในอนาคต เชน ไม
ชัดเจนเกี่ยวกับชวงเวลา ความถี่ ผูรับผิดชอบในการดำเนินการ
และการว ิเคราะห หากมีการดำเนินการที ่ เป นระบบและ
ครอบคลุมอาจชวยใหคณะฯ มีสารสนเทศที่สำคัญเพื่อปรับปรุง 
ซึ่งอาจสงเสริมความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมตาง ๆ ที่มี
ตอคณะฯ 

ดำเนินการโดย 
1) คนหาความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียน

และลูกคากลุมอื่น ในทุกพันธกิจ ไดแก ดานการ
เรียนการสอน ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ 

2) คนหาปจจัยความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุม
อื่นที่จะนำไปสรางความผูกพันของลูกคาในอนาคต 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
รองคณบดีฝายวิจัยฯ 
ผจก.ศูนย ECI 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
หลักสูตร 
ภาควิชา 
งานบริการการศึกษา 
ศูนย ECI 

หมวด 4 4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบัน      
การวัด การ

วิเคราะห และการ
จัดการความรู 

ก1     ไมชัดเจนวาการเลือกตัววัดติดตามขอมูลและสารสนเทศของการ
ปฏิบัติงานประจำวันในบางระดับ มีความสอดคลองระหวาง
บริบทรูปแบบของกระบวนการและผลลัพธ เชน การเลือกกลุม
ตัววัดประจำวัน ที่ใหตัวอยางเปน CREATIVE ENGINEER ของ
บัณฑิต จำนวนรับนักศึกษาจำนวนโครงการบริการวิชาการที่      
สงมอบตามสัญญา ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอน นอกจากนี้ ไมชัดเจนวาแนวทางติดตามขอมูลและ
สารสนเทศของการปฏิบัติงานประจำวัน ไดกำหนดผูรับผิดชอบ 
กำหนดระยะเวลา ความถี่ ครอบคลุมตัวชี้วัดใด ตามเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของคณะฯ แนวทางการกำหนดตัววัดที่
ชัดเจนสอดคลองนาจะชวยใหประเมินและสะทอนความสำเร็จ            
ไดอยางตรงวัตถุประสงค 

ดำเนินการโดย 
1) เลือกตัววัดติดตามขอมูลและสารสนเทศของการ

ปฏ ิบ ัต ิงานประจำว ันในบางระด ับที่ม ีความ
สอดคลองระหวางบริบทรูปแบบของกระบวนการ
และผลลัพธ 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีและ
ผูชวยคณบดี 
หัวหนาภาค 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
ภาควิชา 
งานบริหารและ
ธุรการ 
งานบริการการศึกษา 
งานคลังและพัสด ุ
งานแผนฯ 

 ก3     ไมชัดเจนวาแนวทางการจัดการเพื่อใหเกิดความคลองตัวของการ
วัดผล มีความเปนระบบและมีประสิทธิผล สามารถทำใหคณะฯ 
ปรับตัวไดทันตอปจจัยความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
เชน ไมชัดเจนถึงแนวทางการติดตามสถานการณภายในและ
ภายนอก การดำเนินการเชิงรุกในการจัดเก็บ ติดตาม การ
วิเคราะหขอมูลตามสถานการณ ความถี่ในการทบทวนตัวชี้วัด 

ดำเนินการโดย 
1) จัดทำแนวทางการจัดการเพื่อใหเกิดความคลองตัว

ของการวัดผล มีความเปนระบบและมีประสิทธิผล 
สามารถทำใหคณะฯ ปรับตัวไดทันตอปจจัยความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการทีก่ำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
ผูนำระดับสูง 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
ผูที่รับผิดชอบตัววัด 



หมวด 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ 

 และผลการดำเนินการ การปรับปรุงหรือเพิ่มตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติการในกรณีที่จำเปน การใชผลของทบทวนเพื่อ
ใชในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ไมพบแนวทางการเปลี่ยนแปลงตัววัด
ความสำเร็จที่รวดเร็วที่สงเสริมใหคณะฯ แขงขันได การมีแนวทาง
ที่เปนระบบในเรื่องดังกลาวจะสรางความมั่นใจวาระบบการวัดผล
การดำเนินการของคณะฯ สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

     

 ค2    ไมชัดเจนวาการดำเนินการของคณะฯ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และการสรางนวัตกรรม มีความเปนระบบและมีประสิทธิผล เชน 
ไมพบการระบุประเด็นที่ติดตามผลจากการทบทวนของคณะฯ 
การกำหนดประเด็นที่เปนโอกาสสรางนวัตกรรม การพิจารณา
ปจจัยที ่สนับสนุน การกำหนดสถานะความเสี ่ยง และการ
จัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนความสอดคลองกับวิสัยทัศน      
พันธกิจ และ SA/SO การจัดการที่เปนระบบอาจชวยสงเสริม
ความสำเร็จของโอกาสในการสรางนวัตกรรม 

ดำเนินการโดย 
1) ปร ับปร ุ งกระบวนการดำเน ินงานในแต ละ

ระบบงานของคณะฯ อยางตอเนื่องและการสราง
นวัตกรรม มีความเปนระบบและมีประสิทธิผล 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
รองคณบดีฝาย
บริหาร 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 

หมวด 5  5.1 สภาวะแวดลอมดานบุคลากร      
บุคลากร ก1     ไมพบหลักฐานสนับสนุนวาคณะฯ ไดมีการจัดการอยางเปน

ระบบในการประเมินขีดความ สามารถที่ตองการและ ประเมิน 
ทบทวนอัตรากำลังจำเปนตองมีในกรณีที่คณะขยายสาขาความ
เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความทาทายทางกลยุทธ การเสริมสราง
ความไดเปรียบทางกลยุทธ และความเปลี ่ยนแปลงที ่เข ามา
กระทบคณะฯ  เชน การพัฒนานวัตกรรม การทบทวนใหเกิด
กระบวนการที่เปนระบบดังกลาว อาจชวยใหมีขีดความสามารถ
ที่เพียงพอในการขับเคล่ือนกลยุทธของคณะฯ ไปสูวิสัยทัศน 

ดำเนินการโดย 
1) กำหนดระบบในการประเมินขีดความสามารถที่

ตองการและการประเมินทบทวนอัตรากำลังของ
คณะฯ เพ ื ่อใหสนับสนุนกับความทาทายของ             
กลยุทธและความไดเปรียบทางกลยุทธ 

   ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
บริหาร 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
งานบริหารและ
ธุรการ 

 5.2 ความผูกพันของบุคลากร      

 ก1     ไมชัดเจนวาคณะฯ ไดดำเนินการทบทวน ประเมินประสิทธิภาพ
วิธีการกำหนดปจจัยสำคัญที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร 
แตละประเภทเพื่อใหเกิดความเปนระบบ มีประสิทธิผล และมี
ความสอดคลอง เช น ทบทวนว ิธ ีการดำเนินการ ข ั ้นตอน 
ผูรับผิดชอบ ปจจัยความผูกพันตามเครื่องมือที่เลือกใช วิธีการ
และผลการวิเคราะห และการบริหารจัดการตามกลุ ม การ
กำหนดแนวทางชัดเจน จะชวยใหสามารถดำเนินการอยางมี
ประสิทธิผลและสรางความผูกพันของบุคลากรไดอยางเหมาะสม
เพื่อความสำเร็จในปจจุบันและอนาคต 

ดำเนินการโดย 
1) ทบทวน ประเมินประสิทธิภาพวิธ ีการกำหนด

ปจจัยสำคัญที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร 
แตละประเภทเพื ่อให เก ิดความเปนระบบ มี
ประสิทธิผล และมีความสอดคลอง 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
บริหาร 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
งานบริหารและ
ธุรการ 



หมวด 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ 

 ค1    ไมชัดเจนวาคณะฯ ไดทบทวนและประเมินประสิทธิผลระบบการ
จัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนใหเกิดการทำงาน
ที่ใหผลการดำเนินการที่ดีเพื่อใหมั่นใจวามีความสอดคลองหรือไม
อยางไร เชน การทบทวนแนวทางระบบตัวชี ้ว ัดถอดมาจาก
เปาหมายของคณะฯ มีการเชื่อมโยงของ KPI โดยถายทอดงาน 
(Cascade) ลงมาตามลำดับชั้น จากแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ
การ เพื ่อกำหนดหนาที ่งาน และ กับการประเมิน KPI ของ
บุคลากร การใหคะแนนผลงาน คาน้ำหนักตามผลตอเปาหมาย
หลักของคณะฯ เพื่อไดรับผลตอบแทน การยกยองชมเชย ไดรับ
รางวัล หรือไดรับการประกาศเกียรติคุณ จะทำใหเกิดการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งบุคลากรทำงานอยางเต็มที่เพื่อประโยชน
ของลูกคาและความสำเร็จของคณะฯ การติดตามประเมินจะชวย
ใหคณะฯ สามารถการดำเนินการในทิศทางที่เหมาะสมกับบริบท
ของคณะฯ 

ดำเนินการโดย 
1) ทบทวนและประเมินประสิทธิผลระบบการจัดการ

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนใหเกิด
การทำงานที่ใหผลการดำเนินการที่ดีเพื่อใหมั่นใจ
วามีความสอดคลอง 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
บริหาร 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
งานบริหารและ
ธุรการ 

 ค2, 3 ไมชดัเจนวาแนวทางการดำเนินการของระบบการเรียนรูและการ
พัฒนาสนับสนุนความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรและ
ความจำเปนของสถาบันมีความเปนระบบและมีประสิทธิผล เชน 
ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรมีการคำนึงถึงการบรรลุ
แผนปฏิบัติการของคณะฯ อยางไร  ไมพบตัวชี้วัดความสำเร็จ 
แนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับกลุมและบริบทของคณะฯ 
นอกจากนี้ ไมพบการมีสวนรวม ความยืดหยุน นวัตกรรม การ
แบงปนความรูและทักษะ ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
คณะฯ การมุงเนนผูเรียน และการตอบสนองอยางรวดเร็วตอ
ความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป การมีแนวทางที่เปนระบบใน
เร่ืองดังกลาวอาจสนับสนุนความสำเร็จตามพันธกิจของคณะฯ 

ดำเนินการโดย 
1) จัดทำแนวทางการดำเนินการของระบบการเรียนรู

และการพัฒนาสนับสนุนความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรและความจำเปนของสถาบัน        
มีความเปนระบบและมีประสิทธิผล 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
บริหาร 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
งานบริหารและ
ธุรการ 

หมวด 6 6.1 กระบวนการทำงาน      
การปฏบิัติการ ข1    ไมชัดเจนวาคณะฯ ไดดำเนินการอยางเปนระบบและสอดคลองใน

การทำใหมั่นใจวากระบวนการเปนไปตามขอกำหนดที่สำคัญ 
เชน ไมชัดเจนวามีการนำแนวทางไปถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
อยางไร ไมพบผูรับผิดชอบและกลไกการติดตามตัวชี้วัดที่เปน 
leading indicator มีการนำผลการติดตามตัวชี้วัดมาวิเคราะห 
ทบทวนและปรับปรุงอยางไร การกำหนดจุดวิกฤติและการ
จัดการในกระบวนการเพื่อวัดและสังเกตการณ เพื่อลดปญหาที่
อาจเกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนไปจากผลการดำเนินการที่คาดหวัง  

ดำเนินการโดย 
1) กำหนดแนวทางในการถายทอดขอกำหนดที่สำคัญ

ของกระบวนการเพือ่นำไปใชในการปฏิบัต ิ
2) ผู รับผิดชอบและกลไกการติดตามตัวชี้วัดที่เปน 

leading indicator มีการนำผลการติดตามตวัชี้วัด
มาวิเคราะห ทบทวนและปรับปรุง 

3) ก า รก ำ ห นด จ ุ ด ว ิ ก ฤ ต ิ แ ล ะก า ร จ ั ด ก า ร ใน
กระบวนการเพื่อวัดและสังเกตการณ เพื่อลด  

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาฯ 
กำกับดแูล 
คณบดี 
 



หมวด 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ 

 การมีระบบและกลไกที่ชัดเจนอาจชวยสงเสริมการปฏิบัติงานให
เปนไปตามขอกำหนดที่สำคัญซึ่งจะเสริมสรางความเชื่อมั่นแก
ผูเรียน ลูกคากลุมอื่นและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนไปจากผล
การดำเนินการที่คาดหวังฯ 

   ผูดำเนินการ 
รองคณบดี 
ผูชวยคณบดี 
เลขานุการคณะฯ 
หัวหนางาน 

 6.2  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ      

 ก1     ไมชัดเจนวาคณะฯ ดำเนินการอยางเปนระบบอยางไรในการ
จัดการตนทุน ซึ่งระบุวาตองมีความคุมคาของการใชทรัพยากร
และงบประมาณ โดยไมกระทบตอคุณภาพและการสงงาน และ
พันธกิจ และเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ เชน ไมพบการ
ระบุกระบวนการสำคัญที่กำกับติดตาม ผูรับผิดชอบ แนวทางการ
จัดการ วิเคราะห ทบทวน ปรับปรุง ไมพบตัวชี ้ว ัดดานการ
ควบคุมตนทุน หากมีการดำเนินการอยางเปนระบบในเรื ่อง
ดังกลาวอาจชวยสงเสริมความสามารถในการแขงขันของคณะฯ 

ดำเนินการโดย 
1) จัดทำระบบในการจัดการตนทุน ซึ่งระบุวาตองมี

ความคุมคาของการใชทรัพยากรและงบประมาณ 
โดยไมกระทบตอคุณภาพและการสงงาน และ     
พันธกิจ และเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาฯ 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
รองคณบดี 
ผูชวยคณบดี 
เลขานุการคณะฯ 
หัวหนางาน 

 ข      ไมชัดเจนวาคณะฯ ดำเนินการทบทวนใหเกิดความเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพเพื ่อใหขอมูลและสารสนเทศที่ออนไหว และ
สินทรัพยที่สำคัญ มีความปลอดภัยและมีการปองกันภัยบนโลก
ไซเบอร นอกเหนือจากการกำหนดขอมูลออนไหวและระดับการ
เขาถึง เชน ไมพบการทบทวนการบริหารความเสี่ยงดาน cyber 
security กระบวนการทำงานที่เกี่ยวของ กระบวนการสนบัสนุน 
และนวัตกรรม ไมพบการประเมินประสิทธิภาพกลไกการปองกัน
ที่ใชดำเนินการ การตรวจจับ การแกไข และการทำความเขาใจ
กับผูเกี่ยวของ ความชัดเจนในเรื่องดังกลาวอาจจะชวยปองกัน
และลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ดำเนินการโดย 
1) พิจารณาความคุ มคาในการใช ทรัพยากรและ

งบประมาณเพื่อนำไปสูการลดตนทุน โดยไมสงผล
กระทบตอคุณภาพและการสงงานและพันธกิจ 
ตาง ๆ 

   ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาฯ 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
รองคณบดี 
ผูชวยคณบดี 
เลขานุการคณะฯ 
หัวหนางาน 

  
 
 
 

     



หมวด 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ 

หมวด 7 7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการทีต่อบสนองตอลูกคากลุมอ่ืน และดานกระบวนการ     
ผลลัพธ ก      ไมพบการรายงานผลลัพธ ความตองการและความคาดหวังของ

ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นตามที่ระบุไวในโครงรางคณะฯ ผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมที่สอดคลอง
กับ PLO อยางนอย  1 กิจกรรม รายไดจากการเปดสอน Short 
Course ที่เพิ่มขึ้น โครงการวิจัยที่ไดรับทุนตอโครงการวิจัยที่
จัดสงขอเสนอ การใชจายงบประมาณเงินรายไดเทียบกับแผน
งบประมาณที่ตั้งไว เงินเดือนของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการวิจัยที่ไดรับทุนตอ
โครงการวิจัยที่จัดสงขอเสนอการขาดการรายงานผลดังกลาวอาจ
เปนอุปสรรคตอการประสบความสำเร็จตามกลยุทธของคณะฯ 

ดำเนินการโดย 
1) ทบทวนผลลัพธที ่สำคัญ และพิจารณากำหนด        

ตัววัดที่สำคัญใหครบทุกผลลัพธดานการเรียนรู
ของผูเรียนและบริการที่ตอบสนองตอลูกคากลุม
อื่นและดานกระบวนการ และตามที่เกณฑกำหนด 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาฯ 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
รองคณบดี 
ผูชวยคณบดี 

 ก       คณะฯ รายงานผลลัพธต่ำกวาปที่ผานมา ไดแก บัณฑิตในระดับ
ปร ิญญาตร ีท ี ่ ได งานในภาคอุตสาหกรรมโครงการว ิจ ัยที่
ดำเนินการแลวเสร็จตามเวลา คณะฯ รายงานผลลัพธแนวโนมที่
ไมดี ไมสม่ำเสมอหรือลดลงจากปที่ผานมา ไดแก ความพึงพอใจ
ผูใช บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมระดับบัณฑิตศึกษา อัตราการ
ลาออกของนักศึกษาชั ้นป ที่  1 โครงการว ิจ ัยที ่ทำร วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม งบประมาณที่ไดรับในการทำวิจัยรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลทางดานวิชาการหรือวิชาชีพจากการ
ประกวดแขงขัน รายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ดวยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การพิจารณากระบวนการเพื่อ
ปรับปรุงผลลัพธในเรื่องดังกลาวอาจชวยชวยใหคณะฯ สามารถ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงได 

    เลขานุการคณะฯ 
หัวหนาภาควิชา 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
หัวหนางาน 

 ข1     ไมพบการแสดงผลลัพธที ่สำคัญเกี ่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ เชน ขั้นตอน ผลิตภาพ ไมพบการ
รายงานดานความปลอดภัย เชน ความเสี่ยงในการเกิดไฟฟามี
ลัดวงจร การจัดการแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะการณ
วิกฤติ คณะฯ รายงานผลลัพธไมดีเทียบกับปที ่ผานมา หรือ
แนวโนมไมดี เชน อัตราการลาออกของนักศึกษาชั ้นปที่ 1 
จำนวนหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน จำนวนหลักสูตรที่ผานการ
รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร ความสำเร็จการศึกษาตาม 

     



หมวด 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ 

 ระยะเวลาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี สัดสวนของบัณฑิตตอ
จำนวนผลงานที ่ได ร ับการตีพิมพในวารสารว ิชาการระดับ
นานาชาติ รอยละความสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลดานวิชาการหรือวิชาชีพจากการประกวด
แขงขัน  การขาดการรายงานผลดงักลาวอาจเปนอุปสรรคตอการ
ประสบความสำเร็จของพันธกิจของคณะฯ 

     

 ค       คณะฯ รายงานผลลัพธการจัดการเครือขายอุปทานซึ่งแนวโนม   
ไมดีขึ้น เชน จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝกสห
กิจศึกษา  ) นับซ้ำ 2 ป (ไมพบการรายงานผลลัพธ การสงมอบ
วัสดุ/ครุภัณฑที่ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด การติดตามผล
การดำเนินงานที่สำคัญอยางครบถวนอาจทำใหคณะฯ มีขอมูลใน
การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

     

 7.2  ผลลัพธดานลูกคา      
 ก1     ไมพบการรายงาน ความพึงพอใจของการรับบริการวิชาการ 

ความพึงพอใจของแหลงทุนวิจัยที่มีตอการดำเนินโครงการวิจัยที่
คณะฯ รับผิดชอบ ความผูกพันของลูกคาบริการวิชาการ การ
ติดตามผลของกระบวนการในเรื่องดังกลาวอาจชวยใหคณะฯ 
สามารถปรับปรุงผลลัพธ ตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการ 

ดำเนินการโดย 
1) ทบทวนผลลัพธที ่สำคัญ และพิจารณากำหนด          

ตัววัดที่สำคัญใหครบทุกผลลัพธดานลูกคา และ
ตามที่เกณฑกำหนด 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาฯ
กำกับดแูล 

 ก1     คณะฯ แสดงผลลัพธอยางจำกัดในดานการมุงเนนลูกคาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นและ
บางเรื ่องที ่สำคัญมีแนวโนมไมสม่ำเสมอ เชน ความพึงพอใจ
นักศึกษาตอการใหบริการของคณะฯ ศิษยเกาที่เขามามีสวนรวม 
ในกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ จำนวนหนวยงานที่ใหทุนวิจัย/ 
ดำเนินการรวมซ้ำการมีผลลัพธที่ดีในเรื่องดังกลาวอาจสะทอน
การตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา 

    คณบดี 
ผูดำเนินการ 
รองคณบดี 
ผูชวยคณบดี
เลขานุการคณะฯ 
หัวหนาภาควิชา
ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

 ก1     ไมพบการตั้งเปาหมายไมสามารถประเมินความสำเร็จได จำนวน 
Pain Points ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และ นักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การกำหนดผลลัพธและเปาหมายที ่สะทอน
ความสำเร็จอาจชวยใหคณะฯ ประเมินสถานการณในเรื ่องที่
เกี่ยวของไดชัดเจน 

    หัวหนางาน 

 
 

      



หมวด 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ 

 7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร      
 ก1     ไมพบการรายงานดานขีดความสามารถของบุคลากร เชน ความ

เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ความหลากหลายของสถาบันการศึกษาที่อาจารย
จบมา อาจารยพิเศษหรือวิทยากรภายนอกที่เขามาเสริมทักษะ
ความสามารถ ประสบการณ และ ทักษะพิเศษที ่ต องการ 
เครือขายความรวมมือที ่เก ิดจากอาจารยจบการศึกษาจาก
สถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ การมีใบรับรองสำหรับ
ทักษะที่จำเปน การหมุนเวียนงานเพื่อตอบสนองตอทิศทางใน
ระดับกลยุทธ การแสดงผลลัพธด ังกลาวจะชวยใหคณะฯ 
สามารถทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการดานจริยธรรมของ
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ได 

ดำเนินการโดย 
1) ทบทวนผลลัพธที ่สำคัญ และพิจารณากำหนด          

ตัววัดที่สำคัญใหครบทุกผลลัพธดานการมุ งเนน
บุคลากร และตามที่เกณฑกำหนด 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาฯ 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
รองคณบดี 
ผูชวยคณบดี
เลขานุการคณะฯ 

 ก2, 3 ไมพบการรายงานเรื่องการจัดการสิทธิประโยชน การประเมิน
ความผูกพันวิธีอื ่น ๆ นอกจากการใชแบบสอบถาม การแสดง
ผลลัพธดังกลาวจะชวยใหคณะฯ สามารถทบทวนและปรับปรุง
การดำเนินการดานความผูกพันของบุคลากรได 

    หัวหนาภาควิชา 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
หัวหนางาน 

 ก2, 3 คณะฯ รายงานผลลัพธที่ต่ำกวาเปาหมายและมีแนวโนมที่ไมดี 
หรือไมสม่ำเสมอ ในเรื่องความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอดาน
สภาพแวดลอมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก สวน
ผลลัพธที่ต่ำกวาปที่ผานมา ไดแก ผลประเมินความผูกพันของ
อาจารย ผลประเมินความผูกพันของเจาหนาที่ การแสดงผลลัพธ
ดังกลาวจะชวยใหคณะฯ เลือกปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวของ
ได 

     

 7.4 ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดแูลองคกร      

 ไมพบการรายงานผลลัพธที่เกี ่ยวของกับการนำคณะฯ ในบาง
เร่ือง เชน ผลการจัดการแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวการณ
วิกฤติ เร่ืองที่ไดรับการทักทวงดานการเงินจากผูตรวจสอบภายใน 
จำนวนรายการที่ไมสามารถเบิกจายไดตามระเบียบ การติดตาม
ผลการดำเนินงานที ่สำคัญอยางครบถวนอาจทำใหคณะฯ มี
ขอมูลชวยสนับสนุนดานการนำคณะฯ ของคณะฯ และใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานไมพบการรายงานผลลัพธดานความ
ผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชน เชน ผลการนำ BCG มา
ใช ผลลัพธการสรางความเขมแข็งชุมชนตามพื้นที่ ชุมชนตาม
วิชาชีพ และชุมชนตามอุตสาหกรรม จำนวนผลงานวิจัยที่ม ี

ดำเนินการโดย 
1) ทบทวนผลลัพธที ่สำคัญ และพิจารณากำหนด          

ตัววัดที่สำคัญใหครบทุกผลลัพธดานการนำองคกร
และการกำกับดูแลองคกร และตามที ่ เกณฑ
กำหนด 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาฯ 
กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
รองคณบดี 
ผูชวยคณบดี 



หมวด 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

ผูรับผิดชอบ 

 การนำไปใชประโยชน การติดตามผลลัพธดังกลาวอาจสะทอน
ความสำเร็จการดำเนินงานดานสังคมของคณะฯ 

    เลขานุการคณะฯ 
หัวหนาภาควิชา 

 การรายงานผลลัพธไมสะทอนความสำเร็จเนื่องจากไมพบการ
ตั้งเปาหมาย เชน จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงภายใน
รอบระยะเวลาที่กำหนด จำนวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่ผานการ
รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร การแสดงผลลัพธดังกลาวอาจ
ชวยแสดงการขับเคลื่อนคณะฯ ไปสูวิสัยทัศนได 

    ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
หัวหนางาน 

 7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ      

 ก1     ไมพบการรายงานความมั่นคงทางการเงิน เชน กำไรหรือขาดทุน 
ฐานะดานเง ินสด มูลคาส ินทรัพยส ุทธิ อ ัตราสวนหนี ้ส ิน 
ประสิทธิภาพของการดำเนินการดานการเงินและผลตอบแทน
ทางการเงิน การติดตามผลลัพธดังกลาวจะชวยใหคณะทราบ
สถานการณดานการเงินเพื่อการวางแผนการจัดการตามพันธกิจ 

ดำเนินการโดย 
1) ทบทวนผลลัพธที่สำคัญ และพจิารณากำหนด          

ตัววัดที่สำคัญใหครบทุกผลลัพธดานงบประมาณ 
การเงิน ตลาด และกลยุทธ และตามที่เกณฑ
กำหนด 

ปการศึกษา
2564 

มีการดำเนินการตาม
แผน/มาตรการที่กำหนด 

ดำเนินการไดครบ
ตามแผน/

มาตรการที่กำหนด 

ผูรับผดิชอบ 
รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร 
รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษาฯ 

 ก1, 2 คณะฯ แสดงผลลัพธที่ต่ำกวาเปาหมาย ระดับและแนวโนมลดลง
หรือไมสม่ำเสมอ ไดแก รายได  ) รับจริง (ทั้งหมดของคณะฯ  ) ทุก
แหลงเงิน (รายไดจากการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี รายได
จากการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการวิจัยจาก
ภายนอกที่ไดรับในแตละป หนวยงานใหมที่ใหทุนวิจัยและมาใช
บริการวิชาการของคณะฯ ผู สมัครเขาศึกษาตอจำนวนการ
ประกาศรับสมัครในระดับปริญญาตรี ซึ่งหากคณะฯ มีผลการ
ดำเนินการและแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่องในเรื่องดังกลาวอาจ
สงเสริมความมั่นคงดานงบประมาณและการเงินของคณะฯ ใน
อนาคต 

    กำกับดแูล 
คณบดี 
ผูดำเนินการ 
รองคณบดี 
ผูชวยคณบดี
เลขานุการคณะฯ 
หัวหนาภาควิชา 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
หัวหนางาน 

 ข      ไมพบการรายงานผลลัพธของการนำกลยุทธไปปฏิบัติ การขาด
การรายงานผลดังกลาวอาจเปนอ ุปสรรคต อการประเมิน
ความสำเร็จตามกลยุทธของคณะฯ 

     

หมายเหตุ:  โปรดวิเคราะหและจดัลำดับความสำคญัของเรื่องที่ตองพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร โดยไมจำเปนตองดำเนินการทกุเรื่องในคราวเดยีว 
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