
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

1. หน่วยงานย่อยยังขาดการทํา
แผนยุทธศาสตร์

1. หน่วยงานย่อยควรจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย

ทุกหน่วยงานต้องมี
แผนพัฒนาตนเอง 
เพื่อกําหนดทิศทาง
และเป้าหมายร่วมกัน

ทุกหน่วยงานประชุม
ปรึกษาหารือถึงแนวทาง
ต่างๆ และร่วมกันจัดทํา
แผน

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาหน่วยงาน
ภายในและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรได้รับทราบ
ร่วมกัน

จํานวนหน่วยงานที่มีแผน
ยุทธศาสตร์ อย่างน้อยร้อยละ
 80

ต.ค. 54- พ.ค.55 รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผนฯ
/ หัวหน้า
หน่วยงาน

  ในปีงบประมาณ 2553 ดําเนินการสรุปผลการ 1. สรุปผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ 1.1 พ.ย. 54- ต.ค. รองคณบดี

 (สปค.01)

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ประจําปี 2554
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รายงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2554

บทสรุปผู้บริหาร

2. ขาดการติดตามที่มีประสิทธิภาพ 
 และขาดการประเมินเพื่อนําผลมา
ใช้ปรับปรุง

2. คณะฯ ควรติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
และนําผลมาวิเคราะห์ ประเมิน
และใช้ในการปรับปรุงแผน

ในปีงบประมาณ 2553
 ยังไม่มีการติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงาน เริ่มมีการ
สรุปผลการปฏิบัติ
งานรอบ 8 เดือน ตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2554 เสนอ
ต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2554
 วันจันทร์ ที่ 25 
กรกฎาคม 2554

ดําเนินการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ 
2554 เสนอต่อ
คณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อพิจารณา
และนําผลการพิจารณา
และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี

1. สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปี
 2554 เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
2. นําข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจํา
คณะไปปรับปรุงแผน

ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ 1.1 
อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่าดี

พ.ย. 54- ต.ค. 
55

รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
และประกัน
คุณภาพ



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

3. ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษายังมีน้อย  หากมีการสร้าง
แรงจูงใจด้านทุนการศึกษาให้กับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะทําให้
จํานวนนิสิตเพิ่มจํานวนขึ้น

3. ควรให้การสนับสนุนทุน
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
และเตรียมความพร้อมของ
เครื่องมือและห้องปฏิบัติการให้
เพียงพอต่อจํานวนนิสิต

คณะฯ มีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ทุนภายนอกคณะและ
 มก. และดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้
หลากหลายช่องทาง
มากขึ้น และบริหาร
จัดการให้มีห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ
เพิ่มขึ้น โดยใช้
งบประมาณเงินกู้จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

เกษตรศาสตร์



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

4. กรอบในการบริหารงานวิจัย
เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการไม่ชัดเจน  ไม่มี
ระบบและกลไกในการรวบรวม คัด
สรรค์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัย

4. คณะฯ ควรจัดอบรมให้ความ
รู้แก่อาจารย์ หรือมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอน  ดังนี้
1) การนําผลการวิจัยในชั้นเรียน
ในด้านวิธีการสอน กระบวนการ
เรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
2) เทคนิคการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต

1. กําหนดกรอบในการ
บริหารงานวิจัยเชื่อมโยง
การเรียนการสอน การ
บริการวิชาการให้ชัดเจน
2. ส่งเสริมให้ผู้วิจัย นํา
ความรู้ที่ได้จากงาน
วิจัย ไปใช้ในการเรียน
การสอน
3. ส่งเสริมให้มีการ
เชื่อมโยงงานวิจัยกับการ
บริการวิชาการแก่สังคม
4. สร้างระบบและกลไก
การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย สู่สาธารณะชน

1. มีกรอบในเชื่อมโยง
งานวิจัยเข้ากับการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ

2. มีผลงานวิจัยที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน 

3. มีผลงานวิจัยที่บูรณาการ
กับการบริการวิชาการแก่
สังคม 
4. มีบทความวิชาการเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยที่คนทั่วไปเข้าใจได้

 

10,000 บาท

ต.ค.54 -พ.ค.55

ต.ค.54 -พ.ค.55

ต.ค.54 -พ.ค.55

ต.ค. 54 - พ.ค.
 55

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

งานวิจัย สู่สาธารณะชน
ในรูปแบบของบทความ /
 องค์ความรู้ ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ โดยกําหนดเป็น
เงื่อนไข ของการรับทุน
สนับสนุนจากคณะฯ



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

5. ระบบและกลไกการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับงานบริการ
วิชาการเป็นแบบสรุปจากล่างขึ้น
บนยังขาดทิศทางในการขับเคลื่อน
จากส่วนกลางไปยังผู้ปฏิบัติและ
เป็นหน่วยงานบูรณาการงานวิจัย  
แต่ระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนยังไม่ชัดเจน

1. กําหนดกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการระบบ
และกลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมให้
ชัดเจน
2. สร้างกลไกกระตุ้นให้
อาจารย์บูรณาการการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ

1. กําหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการระบบและ
กลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมให้ชัดเจน
2. กําหนดเงื่อนไขใน
โครงการสนับสนุน 
โครงการบริการวิชาการ 
ให้มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน และ/หรือ
 การวิจัย

มีโครงการบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน และ/หรือ การวิจัย 
อย่างน้อยร้อยละ 20

300,000 ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิจัยและ
รองฯ 
ศสวท. ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

6. ในด้านการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรในคณะฯ ผู้บริหารคณะ
ควรวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น  
ให้สอดคล้องกับพันธกิจและ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
 เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
เรียนการสอนและ
เตรียมความพร้อมในการ

1. โครงการอบรมจัดทํา
เอกสารตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) 

มีการดําเนินงานตามแผน
อย่างน้อยร้อยละ 70 
มีความพึงพอใจ อย่างน้อย 
3.51

ต.ค.54 - พ.ค.55 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
 / รอง
คณบดีฝ่ายให้สอดคล้องกับพันธกิจและ

วิสัยทัศน์ของคณะฯ  แล้วนําไป
กําหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
บุคลากรแล้วแจ้งให้บุคลากรใน
คณะทราบว่า ทิศทางที่ควรพัฒนา
ตนเองคืออะไร  โดยคณะฯ ให้
บุคลากรกรอกแบบสํารวจความ
ต้องการในการพัฒนาตนเอง ว่าจะ
พัฒนาด้านใด/อย่างไร/เมื่อใด 
หลังจากนั้น คณะฯ นําข้อมูลที่
รวบรวมได้จากอาจารย์และ
บุคลากร มาสรุปเป็นข้อมูลเพื่อการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

เตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

แห่งชาติ (มคอ.) 
2. โครงการอบรมภาษา
อังกฤษสําหรับบุคลากร
3. โครงการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. โครงการจัดทําแผน
พัฒนารายบุคคล

3.51 คณบดีฝ่าย
วิชาการ / 
หัวหน้า
หน่วยงาน



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

1. ถึงแม้ผู้บริหารจะมีการสื่อสาร
ผ่านหัวหน้าสายวิชา แต่อาจารย์
โดยทั่วไปยังไม่ทราบถึงทิศทางของ
คณะฯ

ได้แจกเอกสารแก่
บุคลากร
และพูดคุยกันในเรื่อง
ของวิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ
 ในการสัมมนา
บุคลากร ประจําปี 
2554

ประชุมชี้แจงเพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบและ
เสนอความคิดเห็น

โครงการสัมมนาบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจําปี 
2554 ประชุมระดม
ความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 70
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.51

243,000 17-18 ก.ย. 54 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศ
และกิจการ
พิเศษ

2. หน่วยงานย่อยยังขาดการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ จึงทําให้
เกิดสภาพที่อาจารย์ตั้งใจทํางาน
และทํางานหนัก แต่ไม่มีแรงกระตุ้น

ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานย่อยที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

ทุกหน่วยงานต้องมี
แผนพัฒนาตนเอง 
เพื่อกําหนดทิศทาง
และเป้าหมายร่วมกัน

ทุกหน่วยงานประชุม
ปรึกษาหารือถึงแนวทาง
ต่างๆ และร่วมกันจัดทํา
แผน

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาหน่วยงาน
ภายในและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรได้รับทราบ
ร่วมกัน

จํานวนหน่วยงานที่มีแผน
ยุทธศาสตร์ อย่างน้อยร้อยละ
 80

ต.ค. 54- พ.ค.55 รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผนฯ
/ หัวหน้า
หน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

และทํางานหนัก แต่ไม่มีแรงกระตุ้น
ในการขับเคลื่อนสาขาให้มีความ
เป็นเลิศ

ร่วมกัน หน่วยงาน

1. หลักสูตรที่ขอใช้จากคณะอื่นๆ 
ที่บางเขนควรลดให้น้อยลง

ในการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตร ควรมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
สาขาวิชามาวิพากษ์หลักสูตร  
ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
การศึกษาของคณะและ
มหาวิทยาลัย

เป็นไปตามระบบและ
กลไกในการพัฒนาและ
ปรับปรุงงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

พัฒนาหลักสูตรใหม่ของ
คณะเองให้มากขึ้น

การพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัญฑิตศึกษาที่มี
บูรณาการระหว่างสาขา

มีหลักสูตรใหม่ระดับบัญฑิต
ศึกษาที่มีบูรณาการระหว่าง
สาขาอย่างน้อย 1 หลักสูตร

ต.ค.54-ก.ย.55 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
/สายวิชา/
โครงการ
จัดตั้งสาย
วิชา

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

2. ควรมีการประเมินและนําผล
การประเมินคุณภาพของการ
บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
 และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการ
ของนิสิตและผู้ใช้บริการ

1. ทําการประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริการ
ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ (องค์ประกอบ 2 
ตัวบ่งชี้ 2.5) 
2. นําผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดบริการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความพึงพอใจ
ตามตัวบ่งชี้ 2.5   
2. ทําการประเมินความ
พึงพอใจตามตัวบ่งชี้ 2.5 
 3. นําผลประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการ

ผลประเมินในตัวบ่งชี้ 2.5 อยู่
ในระดับไม่ต่ํากว่าดี

ต.ค.54

พ.ย. 54

ธ.ค.54- พ.ค. 55

คณะกรรม
การประเมิน
คุณภาพ
การบริการ 
ตามตัวบ่งชี้
 2.5

จากข้อเสนอแนะของ สปค.01
 ในปีที่ผ่านมา พบว่า สัดส่วนการ
เพิ่มขึ้นของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษายังคงน้อยอยู่ เมื่อ
เทียบกับจํานวนนิสิตในระดับ

ในปีการศึกษา 
2554-2555 
ยังไม่สามารถเพิ่มนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาได้

เทียบกับจํานวนนิสิตในระดับ
ปริญญาตรี (คือ โท และเอก =18
 คน ตรี 322 คน) ดังนั้นจึงควร
เพิ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มากขึ้น

ทุกรายวิชาควรมีรายละเอียด
ของรายวิชา และควรระบุว่าได้มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน/กลยุทธ์การ
สอน/การประเมิน  ในทุกรายวิชา

กระตุ้นให้มีการจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ.5 
ครบทุกรายวิชา

สรุปข้อมูล มคอ. 3 และ 
มคอ. 5 บนเว็บไซต์ของ
คณะฯ

มี มคอ.3 และ มคอ.5 ครบ
ทุกรายวิชา

ต.ค.54-พ.ค.55 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
/หัวหน้า
สายวิชา

3. จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการยังมีน้อย

ควรมีระบบและกลไก ผลักดัน
ให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ

กระตุ้นให้อาจารย์เสนอ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ
มากขึ้น

การให้รางวัลแก่อาจารย์ที่
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

มีผู้เสนอขอตําแหน่ง อย่าง
น้อย 1 คน

100,500 ต.ค.54-ก.ย. 55 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

4. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ยังไม่เพียงพอกับจํานวนนิสิต 
(จากการสัมภาษณ์)

หางบประมาณเพิ่มเติมในการ
จัดห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ

โครงการสร้างอาคาร
ปฏิบัติการพื้นฐาน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
เพิ่มขึ้น

50,000,000 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

(จากการสัมภาษณ์) ให้เพียงพอ



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

5. ควรมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
จากงานวิจัย

ควรทําวิจัยในชั้นเรียน และ
นําผลการวิจัยมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน/ 
วิธีการสอนในรายวิชาที่อาจารย์
รับผิดชอบ

1.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน   
2.มีการพัฒนาการเรียน
การสอนจากผลการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน อย่างน้อย 1 
โครงการ

ทุกภาคศึกษา
ปกติ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
/หัวหน้า
สายวิชา/
ประธาน
โครงการ
จัดตั้งสาย
วิชา

1. ควรมีการผลักดันให้เกิดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาและประสบการณ์แก่
ศิษย์เก่า

1. การพัฒนาความรู้/กิจกรรม
แก่ศิษย์เก่า  ควรจัดในวันที่ศิษย์
เก่ามาร่วมงานจํานวนมาก เช่น 
ในงานคืนสู่เหย้าควรจัดช่วงเวลา
ให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์

คณะฯ จะสอบถาม
ความคิดเห็นจากศิษย์
เก่าและหากศิษย์เก่ามี
ความต้องการให้จัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา

สอบถามความคิดเห็น
จากศิษย์เก่าและหาก
ศิษย์เก่ามีความต้องการ
ให้จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทาง

ได้รับข้อมูลจากศิษย์เก่า 
อย่างน้อยร้อยละ 10

- ธ.ค. 54 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ

นิสิต

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

ให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์
เก่าด้วย

กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
คณะฯ จะพิจารณา
ดําเนินการตาม
ข้อเสนอของศิษย์เก่า

พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
คณะฯ จะพิจารณา
ดําเนินการ

2. คณะกรรมการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี  ควร
ดําเนินการให้ครบตามวงจรคุณภาพ
 (PDCA) เพื่อนําประเด็นปัญหาที่
พบมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

2. นําผลประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการมาปรับปรุงระบบ
การให้คําปรึกษาวิชาการเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นําผลการประเมินมาใช้
เพื่อการพัฒนาระบบฯ 
ต่อไป

ประชุมพิจารณาผลการ
ประเมินและนํามาใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุง
ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการ

รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการที่แสดงให้เห็น
ว่านําผลการประเมินฯ มาใช้
เพื่อปรับปรุงการให้
คําปรึกษาวิชาการ

- ม.ค.-55 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต/คณะ

กรรม
การให้

คําปรึกษา
วิชาการ
ระดับ

ปริญญาตรี



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

1. แม้ว่าคณะมีการกําหนด
นโยบาย
การส่งเสริมงานวิจัย ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรเพื่อขับเคลื่อน
งานวิจัย แต่ระบบและกลไกใน
การบริหารงานวิจัยยังไม่ชัดเจน  
ระบบในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมงานวิจัยยังไม่มี การสกัด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์จากข้อมูล
กิจกรรมพัฒนา (ตัวบ่งชี้ 2.4) 
การขาดการประเมินทบทวน
กิจกรรมต่างๆ จะทําให้คณะฯ 
ไม่มั่นใจว่าจะสร้างงานวิจัยใน

1. จัดทําระบบและกลไก
ในการบริหารงานวิจัย

2. จัดทําระบบและกลไก
ในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริมงานวิจัย
3. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินและทบทวน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์

1. จัดทํา work flow 
การบริหารงานวิจัย

2. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
หน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน (Specialized units)
3. ประเมินผลและ
ทบทวนกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อหาความคุ้มค่า
ทางด้านงบประมาณและ
พัฒนารูปแบบวิธีการ
ดําเนินกิจกรรม

1. มี work flow ในการ
บริหารงานวิจัย

2. มีหน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน

3. มีโครงการ/กิจกรรม ที่มี
การประเมินผล อย่างน้อย
ร้อยละ 80

ต.ค. - ธ.ค. 54

ต.ค. - ธ.ค. 54

ต.ค.54 -พ.ค.55

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ไม่มั่นใจว่าจะสร้างงานวิจัยใน
ระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ ที่
กําหนดไว้ได้

2. กรอบในการบริหารงานวิจัย
เชื่อมโยงการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการยังไม่ชัดเจน

1. กําหนดกรอบในการ
บริหารงานวิจัยเชื่อมโยง
การเรียนการสอน การ
บริกาวิชาการให้ชัดเจน
2. ส่งเสริมให้ผู้วิจัย นํา
ความรู้ที่ได้จากงาน
วิจัย ไปใช้ในการเรียน
การสอน
3. ส่งเสริมให้มีการ
เชื่อมโยงงานวิจัยกับการ
บริการวิชาการแก่สังคม

1. มีกรอบในเชื่อมโยง
งานวิจัยเข้ากับการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ

2. มีผลงานวิจัยที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน 

3. มีผลงานวิจัยที่บูรณาการ
กับการบริการวิชาการแก่
สังคม

ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

3. ยังไม่มีการติดตามและประเมิน
ระบบและกลไกในการขับเคลื่อน
งานวิจัย

ติดตามและประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม ที่
สนับสนุนการขับเคลื่อน
งานวิจัย

โครงการติดตามและ
ประเมินผลงาน/กิจกรรม
สนับสนุนการขับเคลื่อน
งานวิจัย

มีการสรุปผลการดําเนินงาน
ในการขับเคลื่อนงานวิจัย

ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

4.  คณะควรมีการ ประเมิน
ประสิทธิผลงานวิจัยตามกลุ่ม
สาขาวิจัยในคณะ (ทั้งนี้เพราะ
คณะมีความหลากหลายสาขา) 
เพื่อนําข้อมูลมาพัฒนางานวิจัย
ได้ตรงประเด็นเพิ่มขึ้น และควรมี
ประเมินประสิทธิผลการให้ทุน
สนับสนุนแต่ละกลุ่ม

คณะฯ มีผลงานวิจัย 2
 กลุ่มสาขา คือ 
1. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่ง
ประกอบด้วย สายวิชา
วิทยาศาสตร์ เคมี 
ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา 
คณิตศาตร์และ
คอมพิวเตอร์

1. รวบรวมผลงานวิจัย
ของแต่ละกลุ่มสาขา
วิชา ประเมินและ
เปรียบเทียบกับทุนที่
ได้รับการสนุบสนุนจาก
คณะ
2. จัดทําสรุปการให้ทุน
สนับสนุนทั้งในด้านการ
ทําวิจัย และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานจําแนก

การจัดทําฐานข้อมูล
งานวิจัย ( นักวิจัย 
โครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุน ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ ) แยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อย่างน้อย 
180,000 บาท/คน และกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อย่างน้อย 
75,000 บาท/คน
2. ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ กลุ่ม

ต.ค. - ธ.ค. 54

ต.ค. - ธ.ค. 54

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย
และรองฯ 
ศสวท. ฝ่าย
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การวิจัย

2. กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย สาย
วิชาศิลปศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์

ตามกลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อย่างน้อยร้อยละ
 20 และกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์อย่างน้อย ร้อย
ละ 10 หมายเหตุ ค่าร้อยละ
คํานวณจาก ค่าถ่วงน้ําหนัก
ของผลงานตีพิมพ์/จํานวน
อาจารย์ X 100 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

5. ระบบและกลไกในการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ยังไม่ชัดเจน

สร้างระบบและกลไก
การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย สู่สาธารณะชน
ในรูปแบบของบทความ
 / องค์ความรู้ ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ โดยกําหนดเป็น
เงื่อนไข ของการรับทุน
สนับสนุนจากคณะฯ

กําหนดเงื่อนไขในสัญญา
รับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยให้ต้องมี
บทความวิชาการเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้

มีบทความวิชาการเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยที่คนทั่วไปเข้าใจได้

10,000 บาท ต.ค. 54 - พ.ค.
 55

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานด้านการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และจํานวนทุน
วิจัยถ้าคณะวิชานําผลการ

โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 
เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

จัดทําฐานข้อมูลด้าน
งานวิจัย เช่น 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัย 
แยกตามกลุ่มสาขาและ

มีฐานข้อมูลการวิจัย ต.ค.54 -พ.ค 55 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย
และรองฯ 
ศสวท. ฝ่ายวิจัยถ้าคณะวิชานําผลการ

ดําเนินการไปวิเคราะห์ จัด
หมวดหมู่  จะเป็นข้อมูลที่คณะ
ใช้ในการขับเคลื่อน และควรมี
ข้อมูลเพื่อการเทียบเคียงด้วย
จะทําให้คณะเห็นพัฒนาการ
ของตนเอง เห็นการเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะที่กําหนดว่า 
“บรูณาการวิชาการ และ
สร้างสรรค์วิจัยในระดับสากล” 
ชัดเจนมากขึ้น

ตัดสินใจของผู้บริหาร แยกตามกลุ่มสาขาและ
สายวิชา  
2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 แยกตามกลุ่มสาขาและ
สายวิชา 
เป็นต้น

ศสวท. ฝ่าย
ส่งเสริมแล
สนับสนุน
การวิจัย



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

1. แม้ว่าคณะจะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง และเป็น
หน่วยงานบูรณาการกับงานการ
วิจัย แต่ระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนยังไม่ชัดเจน

จัดทําระบบและกลไกใน
การดําเนินงานด้าน
บริการวิชาการ

โครงการจัดทําระบบและ
กลไกในการดําเนินงาน
ด้านบริการวิชาการ

มี work flow ในการ
บริหารงานด้านบริการ
วิชาการ

ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิจัยและ
รองฯ 
ศสวท. ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

2. แม้ว่าคณะมีกิจกรรมและ
โครงการให้บริการวิชาการทั้ง
แบบให้บริการแก่ชุมชน และ
กิจกรรมบริการที่มาจาก
ศักยภาพอาจารย์ แต่ภาพรวมใน
การบริหารงานบริการวิชาการ

คณะฯ ควรกําหนดความหมาย
ของชุมชน เช่น พิจารณาโดย
พื้นที่โดยรอบคณะฯ หรือ
พิจารณาจากความร่วมมือกลุ่ม
สาขาวิชา  แล้วดําเนินการ
สํารวจความต้องการ จัดทํา

1. สํารวจความคิดเห็น
และกําหนดกรอบนิยาม
ของคําว่าชุมชนจาก
บุคลากรภายในคณะ
2. ดําเนินการสํารวจ
ความต้องการของชุมชน

1. โครงการกําหนดกรอบ
เขตชุมชนเพื่อการบริการ

2. สร้างเครือข่ายและ
สํารวจความต้องการของ

มีโครงการบริการวิชาการที่
เกี่ยวเนื่องกับชุมชน อย่าง
น้อย 1 โครงการ และมี
ความพึงพอใจ อย่างน้อย 
3.51

60,000 บาท ต.ค.54 -พ.ค 55 ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิจัยและ
รองฯ 
ศสวท. ฝ่าย
บริการ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

การบริหารงานบริการวิชาการ
และทิศทางยังไม่ได้กําหนดการ
เชื่อมโยงความเข้มแข็งกับชุมชน
และองค์กรภายนอก ยังไม่ได้
กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการงาน และสร้าง
เครือข่ายกับชุมชน

สํารวจความต้องการ จัดทํา
แผนกิจกรรม และควรมีแผน
ระยะสั้น ระยะยาว

ความต้องการของชุมชน

3. กระจายข้อมูลความ
ต้องการของชุมชนสู่
บุคลากร เพื่อให้
หน่วยงานภายในคณะฯ
 พิจารณาให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน

สํารวจความต้องการของ
ชุมชน
3. จัดทําแผนกิจกรรม 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน

บริการ
วิชาการ



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

3. ระบบและกลไกการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับงานวิชาการ
เป็นแบบสรุปจากล่างขึ้นบน ยัง
ขาดทิศทางในการขับเคลื่อนจาก
ส่วนกลางไปยังผู้ปฏิบัติ

คณะฯ ควรมีกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการระบบและกลไก
การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 การกําหนดกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนจะทําให้คณะฯ สามารถ
กําหนดทิศทางในการบูรณาการ
งานวิชาการกับภารกิจอื่น
ชัดเจนมากขึ้น  และยังเป็น
เป้าหมายให้คณาจารย์ในการ
ปฏิบัติชัดเจนขึ้น

1. กําหนดกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการระบบ
และกลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมให้
ชัดเจน
2. สร้างกลไกกระตุ้นให้
อาจารย์บูรณาการการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ

1. กําหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการระบบและ
กลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมให้ชัดเจน
2. กําหนดเงื่อนไขใน
โครงการสนับสนุน 
โครงการบริการวิชาการ 
ให้มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน และ/หรือ
 การวิจัย

มีโครงการบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน และ/หรือ การวิจัย 
อย่างน้อยร้อยละ 20

ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย
และรองฯ 
ศสวท. ฝ่าย
บริการ
วิชาการ



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

เมื่อมีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน แล้วควรนําผล
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง

ควรนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน

มีการบูรณาการ แต่ยัง
ไม่ได้นําผลประเมินไป
ปรับปรุง

นําผลผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน

แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําผล
ประเมินไปปรับปรุง

มีผลประเมินตัวชี้วัด 6.1 ไม่
ต่ํากว่า 4

ต.ค.54-พ.ค.55 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
/หัวหน้า
สายวิชา

1. ควรมีการติดตามและและ
ประเมิน
ผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
เนื่องจากมีการประชุมติดตาม แต่
ไม่มีผู้รายงานผล จึงไม่มีการประเมิน

ควรควบคุมดูแลให้มีการ
รายงานผลการปฏิบัติการ  เพื่อใช้
ในการประเมิน

มีการสรุปผลการปฏิบัติ
งานรอบ 8 เดือน ตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2554 เสนอ
ต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2554

ดําเนินการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานครบรอบ 12 
เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2554

มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา

- พ.ย. - ธ.ค. 54 รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
และประกัน
คุณภาพ

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ประชุมครั้งที่ 7/2554
 วันจันทร์ ที่ 25 
กรกฎาคม 2554

2. ไม่พบหลักฐานแสดงการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
เป็นรูปธรรม

ในการประเมินตนเอง
ยังไม่มีผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 6

ประเมินตนเองว่ามีผล
การดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 6 โดย
อธิบายการดําเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
ทั้ง 10 ข้อ ให้ชัดเจน
พร้องทั้งเอกสารหลักฐาน

มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
 7.1 ไม่น้อยกว่าระดับดี

ต.ค.54- พ.ค. 55 คณบดี / 
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
 / ผู้ช่วย
คณบดี
บริหาร / 
หัวหน้าสาย

ควรมีการจัดการองค์ความรู้ด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย

จัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ ของคณะฯ 
และหน่วยงานภายใน 
โดยกําหนดประเด็น
ความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย

มีแผนการจัดการความรู้ - ต.ค.54 -ม.ค. 55 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

บัณฑิตและด้านการวิจัย



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์

ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. 

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับ
ผิดชอบ

จากการที่คณะฯ ได้วิเคราะห์
แนวทางการหารายได้เพิ่มเติม 
และเริ่มรับจํานวนนิสิตเพิ่มขึ้น 
ควรมีการวิเคราะห์การเงินและ
วางแผนการใช้เงินรายได้ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาคณะฯ อย่าง
เป็นรูปธรรม

ให้สายวิชามีแผนการใช้
เงินรายได้ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ

ให้สายวิชาฯ และ
โครงการจัดตั้งฯ เสนอ
แผนการใช้เงินรายได้ต่อ
ที่ประชุมกรรมการบริหาร
และจัดการ

มีแผนการใช้เงินรายได้ของ
สายวิชาฯ และโครงการ
จัดตั้งฯ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ของคณะฯ

- ต.ค.54- เม.ย.55 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

คณะมีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุง  แต่
ยังไม่ส่งผลให้มีการพัฒนา ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล

ควรมีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน เพื่อการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว

เสนอข้อมูลผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ
 สกอ. และตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุม

มีผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยร้อยละ 80

ต.ค. -ธ.ค. 54 รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
และประกัน

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

แผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทํา
แผนพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์

และประกัน
คุณภาพ

ควรมีการจัดทําระบบฐาน
ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้มี
ความสมบูรณ์ และให้ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ

กําลังดําเนินการอยู่ 
แต่ในปีการศึกษา 
2554 คาดว่าจะยังไม่
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ

จัดทําระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดเก็บข้อมูลให้
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ

มีฐานข้อมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพ อย่างน้อย 2 ฐาน

ต.ค.54 -พ.ค 55 ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ


