
แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาคาด 
ว่าจะแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล ผลด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1. ผลักดันให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ (ทุน
สนับสนุน) 

โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษา
ต่อ 

กรกฎาคม 2559 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

คณบดี จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ แผนอัตราก าลังของคณะ 

2. ให้ความรู้ด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ
ให้กับอาจารย ์

การอบรมการเขียนบทความทาง
วิชาการของอาจารย ์

เมษายน 2559 รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

คณบดี คณะฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการสนับสนุนบุคลากรเสนอผล  
งานทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล มทร.กรุงเทพ 

แผนการผลิตบัณฑิต 

3. บริหารจัดการด้านสัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

การรับสมัครนักศึกษาและการรับ
สมัครอาจารย ์

กรกฎาคม 2559 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

คณบดี คณะฯ ได้อัตราเพิ่ม 6 อัตราแต่ยังรับอาจารย์ได้ 2 อัตรา เนื่องจากเกณฑ์
ที่ต้องรับระดับปริญญาเอกก่อน ค าดว่าจะ รับได้ครบในก่อนสิ้นเทอม 
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แผนการผลิตบัณฑิตและ
แผนอัตราก าลังของคณะ 

4. ควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การท างานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสมรรถนะของนักศึกษา 

โครงการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานของนักศึกษา 

มิถุนายน 2559 รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการทั่วไป 

คณบดี มีการจัดปัจฉิมนิเทศ  ระดับมหาวิทยาลัย  และ  กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมในระดับหลักสูตร 

แผนการผลิตบัณฑิต 

5. ควรมีการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่าให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

โครงการอบรมให้ความรู้ต่อศิษย์
เก่า 

กรกฎาคม 2559 รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

คณบดี คณะฯ ส่งเสริมให้หลักสูตรจักบริการวิชาการในหัวข้อที่ศิษย์เก่าสนใจ
และให้ความรู้ศิษย์เก่าผ่านช่องทางอืน่ๆ เช่น เฟสบุ๊ค และ ไลนก์ลุ่ม 
ของสาขาวิชา ภาควิชา และ คณะวิชา  

แผนการพัฒนาศิษย์เก่า 

6. ควรบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาให้เป็น
กิจกรรมหลักที่ตอบตามเป้าหมายที่ตอ้งการ 

โครงการบูรณาการกิจกรรม
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะ 

กรกฎาคม 2559 รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการทั่วไป 

คณบดี จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ในวันที่ 24 - 25 พ.ค. 
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แผนการผลิตบัณฑิต 

 

 

 

 



องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาคาด 
ว่าจะแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล ผลด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1 .ให้ความรู้ด้านการเขียนบทความทาง
วิชาการให้กับอาจารย ์

การอบรมการเขียนบทความทาง
วิชาการของอาจารย ์

เมษายน 2559 รองวิชาการ คณบดี คณะฯ ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการการเขียนบทความทางวิชาการระดับ
นานาชาติ จ านวน 2 ครั้ง ครบตามอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยของคณะ 

แผนการอบรม 

2. ในการให้อาจารย์ไปน าเสนอผลงานทาง
วิชาการคณะควรมีการตรวจสอบคุณภาพของ
แหล่งประชุมและควรสนับสนุนให้ไปตีพิมพ์
ผลงานที่มีการน าเสนอ Full Paper 

การน าเสนอบทความวิชาการ มิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบผลงาน รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์เข้าเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ  จ านวน 4 คน ในงาน 
Cretech 2016 และ งานราชมงคลวิชาการ 2559 

บทความวิชาการ 
ที่น าเสนอ 

       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาคาด 
ว่าจะแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล ผลด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1. ในการจัดท าแผนบริการวิชาการควรมี
วัตถุประสงค์ของแผนร่วมทั้งระบุตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายและด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระบบ 

กิจกรรมจัดท าแผนบริการวิชาการ ภายในเดือน 
มกราคม 2559 

รองวิชาการ / ผู้ดูแล
องค์ประกอบที่ 3 

คณบดี คณะฯ มีการจัดท าแผนบริการวิชาการควรมีวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งระบุตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายและได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระบบรายงานให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบแล้ว 

แผนการบริการวิชาการ 
ปีการศึกษา 2558 

2. ควรมีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของแผน 

กิจกรรมการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของ
แผน 

1 เดือน 
หลังด าเนิน

โครงการเสร็จสิ้น 

ผู้รับผิดชอบ 
แต่ละโครงการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

การบริการวิชาการ ทั้ง 8 โครงการ ได้มีการประเมินความส าเร็จตามตัง
บงชี้แล้วน าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 

โครงการบริการวิชาการ 
ปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 



องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาคาด 
ว่าจะแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล ผลด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1. ในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมควรมีวัตถุประสงค์ของแผนร่วมทั้ง
ระบุตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายและด าเนินการให้
เป็นไปตามระบบ 

กิจกรรมจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ภายในเดือน 
มกราคม 2559 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการทั่วไป 

คณบดี กิจกรรมจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2558 โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 

แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. ควรมีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของแผน 

กิจกรรมการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของ
แผน 

1 เดือน 
หลังด าเนิน

โครงการเสร็จสิ้น 

ผู้รับผิดชอบ 
แต่ละโครงการ 

คณบดี ทุกโครงการได้มีการประเมินความส าเร็จตามตังบงชี้แล้วน าเข้าที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
      องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาคาด 
ว่าจะแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล ผลด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1. กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยให้เป็นไปตามระบบและทันต่อการ
ประเมิน 

การติดตามการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยของมหาวิทยาลัย 

กรกฎาคม 2559 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

คณบดี ได้รับผลค านวณต้นทุนต่อหน่วยที่เป็นไปตามระบบจากมหาวิทยาลัยแต่
ยังขาดรายละเอียด 

การค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยของมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดแนวทางในการจัดท า KM ที่ค้นหา
ความรู้ที่เป็นจุดเด่นของหน่วยงานนั้น 

แผนการจัดท า KM ของคณะ กรกฎาคม 2559 รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

คณบดี ได้จัดท า KM ด้านงานวิจัยเร่ืองการหาแหล่งทุนจากภายนอกตาม
ค าแนะน าจากผู้ประเมิน และด้านวิชาการเลือกท าเ รื่องที่เป็นจุดเด่น
คณะคือด้านปฏิบัติ จึงท าเร่ือง การท าชุดการสอนป ฏิบัติ โดยได้ท าเสร็จ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นใน KM Sharing Day 

แผน KM ของคณะ 

 


