
ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 

แผนพฒันาคุณภาพ (Improvements Plan ) ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

องคป์ระกอบ ขอ้เสนอแนะผลประเมิน
ประจ าปีการศึกษา 2555 

แนวทางการปรับปรุง
และพฒันา 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ 

ตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้ง เป้าหมาย ระยะ 
เวลา 

  ผูรั้บผดิชอบ       

องคป์ระกอบท่ี 
1 ปรัชญา 
ปณิธาน 
วตัถุประสงค ์
และแผนการ
ด าเนินงาน 

คณะควรมีการถ่ายทอด
การก าหนดแผนปฏิบติั
ราชการเป็นรายบุคคล
และควรพฒันาระบบการ
ติดตามและประเมินผล
ตามแผนปฏิบติัราชการ
เป็นรายบุคคล 

การประชุมจดัท าแผน
โดยการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดตวับ่งช้ี 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบติัการทบทวน
ยทุธศาสตร์ 
แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

ผลการประเมิน
เพิ่มข้ึนจากปีท่ี
ผา่นมา 

ระดบัความส าเร็จการ 
มีภาวะผูน้ าของสภา
สถาบนัและผูบ้ริหารทุก
ระดบัของสถาบนั 
(สกอ.7.1) 

7 ขอ้ - รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกนัคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 
2 การผลิต
บณัฑิต  

ควรมีการส่งเสริมการ
พฒันาการพฒันาอาจารย์
เขา้สู่ต าแหน่งวชิาการ 

การจดัอบรมโครงการ
พฒันาดา้นการท า
ผลงานวชิาการเพื่อ
สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้
สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
 
 

โครงการพฒันา
บุคลากร เพื่อเขา้สู่
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ร้อยละของ
อาจารยป์ระจ าท่ี
ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ระดบัความส าเร็จของ
ระบบการพฒันา
อาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน 
 (สกอ 2.4) 
 
 
 

7 ขอ้ - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 



องคป์ระกอบ ขอ้เสนอแนะผลประเมิน
ประจ าปีการศึกษา 2555 

แนวทางการปรับปรุง
และพฒันา 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ 

ตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้ง เป้าหมาย ระยะ 
เวลา 

ผูรั้บผดิชอบ 

 ควรสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัท า มคอ.7 
ใหค้ณาจารย ์

การจดัโครงการเพื่อ
สร้างความรู้ความ 
เขา้ใจการจดั มคอ.7 ให้
คณาจารย ์

โครงการบริหาร
รายวชิาใหเ้ป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ระดบัความส าเร็จ
ของระบบและ
กลไกการบริการ
ทางวชิาการ 

ระดบัความส าเร็จของ
ระบบการพฒันา
อาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน 
 (สกอ 2.4) 

7 ขอ้ - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

องคป์ระกอบท่ี 
3  กิจกรรมการ
พฒันานกัศึกษา 

คณะควรน าผลประเมิน
การประเมินการใหบ้ริการ
นกัศึกษา และผลการ
ประเมินความส าเร็จ 

คณะไดน้ าผลประเมิน
การประเมินการ
ใหบ้ริการนกัศึกษา และ
ผลการประเมิน
ความส าเร็จ 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

ระดบัความพึง
พอใจในการ
ใหบ้ริการ
นกัศึกษา 

ระบบและกลไกการ
ใหค้  าปรึกษาและ
บริการดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร 

7 ขอ้ - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาฯ 

องคป์ระกอบท่ี 
4 การวจิยั  

คณะควรสนบัสนุนให้
คณาจารยเ์พิ่มการน าเสนอ
งานวจิยัและสนบัสนุนให้
น าผลงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรคไ์ปจดลิขสิทธ์ิ
ใหม้ากข้ึน 

คณะไดจ้ดัโครงการ
อบรมการน าเสนอ
ผลงานวจิยัรวมทั้งการ
จดลิขสิทธ์ิเพื่อตีพิมพใ์น 
SJR ซ่ึงเป็นวารสารวจิยั
ระดบัชาติ 

-โครงการพฒันา
งานวจิยัเพื่อสร้างองค์
ความรู้ 
-โครงการเขียน
บทความหรืองาน
วชิาการเพื่อเผยแพร่
งานวจิยัในระดบัชาติ
และนานาชาติ  
 

จ านวน
ผลงานวจิยัได้
รับรองการ
น าไปใช้
ประโยชน์และ
การรับรอง
คุณภาพเพิ่มข้ึน 
 

ระดบัความส าเร็จ
ระบบและกลไกการ
พฒันางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์ 
(สกอ 4.1) 

7 ขอ้ - รองคณบดีฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ 



องคป์ระกอบ ขอ้เสนอแนะผลประเมิน
ประจ าปีการศึกษา 2555 

แนวทางการปรับปรุง
และพฒันา 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ 

ตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้ง เป้าหมาย ระยะ 
เวลา 

ผูรั้บผดิชอบ 

องคป์ระกอบท่ี 
5      การบริการ
วชิาการแก่
สังคม 

คณะควรมีการบูรณาการ
โครงการบริการวชิาการ
ใหส้ามารถน ามาใชใ้น
การพฒันาการเรียนการ
สอนและการวจิยัเพิ่มข้ึน 
 

คณะมีการสนบัสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมใน
การจดัโครงการบริการ
วชิาการมากข้ึน 

-โครงการบริการ
วชิาการ 
-การขอทุนสนบัสนุน
จากภายนอก 

ระดบัความส าเร็จ
ของแผนบริหาร
วชิาการ 

ระดบัความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการ
บริการวชิาการแก่
สังคม(สกอ 6.1) 

5 ขอ้ - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

องคป์ระกอบท่ี 
6 การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วฒันธรรม 

คณะควรสนบัสนุน
ทรัพยากรในการพฒันา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ดา้นศิลปะและวฒันธรรม
และงานวจิยัดา้น
ศิลปวฒันธรรม 

คณะตอ้งเพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพนัธ์ 
กิจกรรม/โครงการ
ทางดา้นศิลปวฒันธรรม 
เช่น website,facebook 
 

การส่งเสริม
สนบัสนุนการ
ประชาสัมพนัธ์ 
กิจกรรม/โครงการ
ดา้นศิลปวฒันธรรม 

ระดบัความส าเร็จ
ของการก าหนด
มาตรฐานดา้น
ศิลปวฒันธรรม 

ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม (สกอ.6.1)  

6 ขอ้ - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาฯ 

องคป์ระกอบท่ี 
7 การบริหาร
และการจดัการ 

คณะควรพฒันาระบบการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานใหเ้ป็น
รูปธรรม 
 

คณะตอ้งมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานและ
ปริเมินความส าเร็จเสนอ
เพื่อพิจารณาต่อ
คณะกรรมการประจ า
คณะ 
 
 

การจดัท าแผนการ
ด าเนินงานของคณะ 

ไดอ้งคค์วามรู้ท่ี
สามารถเผยแพร่
ได ้2 ดา้น 2 องค์
ความรู้ 

การพฒันาสถาบนัสู่
การเรียนรู้ (สกอ.7.2) 

5 ขอ้ - รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
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ผูรั้บผดิชอบ 

องคป์ระกอบท่ี 
8 การเงินและ
งบประมาณ 

คณะควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการวเิคราะห์
กลยทุธ์ทางการเงินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
งบประมาณเพื่อร่วมกนั
ขบัเคล่ือนแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีของคณะให้
บรรลุผลสูงสุด 

คณะควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการวเิคราะห์
กลยทุธ์ทางการเงินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
งบประมาณเพื่อท า
หนา้ท่ีวเิคราะห์
ทรัพยากรท่ีตอ้งใชก้าร
ด าเนินงานตามแผนกล
ยทุธ ์

การแต่งตั้งคณะกรรม
กาวเิคราะห์กลยทุธ์
ทางการเงินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
งบประมาณ  

ผลการตรวจสอบ
ภายใน 

ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ (สกอ.
8.1) 

7 ขอ้ - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

องคป์ระกอบท่ี 
9 ระบบและ
กลไกการ
ประกนัคุณภาพ 

-คณะควรก าหนดตวัช้ีวดั
ตามอตัลกัษณ์ของคณะ
เป็นประจ าทุกปี  
-การประชุมประกนั
คุณภาพควรระบุวาระการ
ประชุมใหค้ลอบคลุม
ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ 

-ควรก าหนดตวับ่งช้ี
ตามอตัลกัษณ์ใหช้ดัเจน 
- การระบุวาระการ
ประชุมใหค้ลอบคลุม
ระบบและกลไกประกนั
คุณภาพ 

-มีการส่งเสริมการจดั
กิจกรรม/โครงการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอตั
ลกัษณ์ เพิ่มข้ึน 
-โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้การประกนั
คุณภาพการศึกษา  

ความรู้ความ
เขา้ใจผูเ้ขา้ร่วม 

ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
(สกอ.9.1) 

9 ขอ้ - รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกนัคุณภาพ 

 


