แผนปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(สืบเนื่องมาจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2563)
ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงชี้ ที่
ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ

เปาหมาย

วัน/เวลาที่
ดำเนินการ งบประมาณ
เสร็จสิ้น

ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
ของโครงการ

ผูรับผิดชอบ

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนาและยกระดับ
1. คณะควรจั ด ทำแผนกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ใน สมรรถนะดานการจัดการ
สถานการณที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา - คลังสินคาตามความตองการของ
19 อยางในปจจุบัน อาจจำเปนตองระดมความคิดเห็น ตลาดแรงงานดวยเทคนิคการ
จำลองสถานการณดวยระบบ
และการมี ส ว นร ว มในการคิ ด หรื อ พั ฒ นากิ จ กรรม/
คอมพิวเตอร
โครงการตาง ๆ ผานระบบออนไลน ใหครอบคลุมการให
ความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม
ที่ ส อดคล อ งมาตรฐานการเรี ย นรู ด า นต า งๆ ผ า นการ การพัฒนานักศึกษาหลักสูตร
ฝกอบรมจากวิทยากร หรือเชี่ยวชาญทักษะตางๆ ผาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการ
ระบบออนไลน เชน ทักษะทางปญ ญา เรื่อง การจัดทำ ออกแบบ เสริมสรางสมรรถนะ
แผนธุรกิจการคาออนไลนเพื่อการพัฒนาผูประกอบการ หลักตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน
หนาใหม

ความรูความเขาใจใน
นักศึกษาชั้นป
ดานการจัดการ
ที่ 3 และ ชั้นป
คลังสินคาตามความ
ที่ 4 หลักสูตร
ตองการของ
วิศวกรรมโลจิ
ตลาดแรงงานดวย
สติกส จำนวน
เทคนิคการจำลอง
26 คน
สถานการณดวยระบบ
คอมพิวเตอร
เสริมสรางทักษะการเลา นักศึกษาเขา
เรื่องจากขอมูลในการ
รวมโครงการ
นำเสนอผลงานของ
ทั้งหมด 38
คน
นักศึกษา

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

40,000

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

40,000

นักศึกษาที่เขารวม
โครงการ ผานเกณฑ
การทดสอบหลังการ
อบรมมากกวารอยละ
60 และไดรับใบ
ประกาศนียบัตร
รับรองความรูจ าก
หนวยงานฝกอบรม
นักศึกษา รอยละ ๘๐
เทียบกับจำนวน
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการจำนวน 38
คน ไดรับเอกสารการ
ผานการอบรม

รองฯ
วิชาการ/
รองฯ
กิจการ
นักศึกษา

1

ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงชี้ ที่
ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม
ยกระดับสมรรถนะการ
ประยุกตใชองคความรูทางดาน
แผนที่เพื่อการทำงานในวิชาชีพ
นักสำรวจ/นักภูมศิ าสตร นักภูมิ
สารสนเทศ และนักผังเมือง ที่
ตอบสนองตอสถานการณ After
COVID ๑๙ ในปจจุบัน

วัตถุประสงคของ
โครงการ

ประยุกตใชองคความรู
ทางดานแผนที่เพื่อการ
ทำงานในวิชาชีพ
นักสำรวจ/นักภูมศิ าสตร
นักภูมิสารสนเทศ และ
นักผังเมือง ที่ตอบสนอง
ตอสถานการณ After
Covid ๑๙ ในปจจุบัน
สรางเสริมและยกระดับ
สรางเสริมและยกระดับ
สมรรถนะของนักศึกษา
สมรรถนะการสรางตน
เทคโนโลยีอุตสาหการ ทางดาน แบบอยางรวดเร็วของ
การสรางตนแบบอยางรวดเร็ว นักศึกษาเทคโนโลยีอุต
สาหการ
การยกระดับสมรรถนะการสราง ยกระดับสมรรถนะของ
และประยุกตใชเทคโนโลยี
นักศึกษา ในการสราง
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
และประยุกตใช
ภายใตแนวคิด BIM ในงาน
เทคโนโลยีแบบจำลอง
กอสราง ตามความตองการของ สารสนเทศอาคาร
ตลาดแรงงาน
ภายใตแนวคิด BIM ใน
งานกอสราง
การพัฒนาทักษะการเขียนแบบ พัฒนานักศึกษาใหมี
ทางวิศวกรรมโดยโปรแกรม
ทักษะการเขียนแบบทาง
คอมพิวเตอรตามความตองการ วิศวกรรมโดยโปรแกรม

เปาหมาย

วัน/เวลาที่
ดำเนินการ งบประมาณ
เสร็จสิ้น

ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
ของโครงการ

นักศึกษาเขา
รวมโครงการ
ทั้งหมด 40
คน

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

40,000

นักศึกษา ที่เขารวม
โครงการจำนวน 40
คน ไดรับเอกสารการ
ผานการอบรมรอยละ
80

นักศึกษาเขา
รวมโครงการ
ทั้งหมด 40
คน

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

40,000

นักศึกษาเขา
รวมโครงการ
ทั้งหมด 38
คน

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

40,000

นักศึกษา ที่เขารวม
โครงการจำนวน 40
คน ไดรับเอกสารการ
ผานการอบรมรอยละ
80
นักศึกษา ที่เขารวม
โครงการจำนวน 40
คน ไดรับเอกสารการ
ผานการอบรมรอยละ
90

นักศึกษาเขา
รวมโครงการ
ทั้งหมด 15

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

40,000

ผูรับผิดชอบ

นักศึกษา ที่เขารวม
โครงการจำนวน 15
คน ไดรับเอกสารการ
2

ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงชี้ ที่
ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม
ของตลาดแรงงานวิศวกร

อบรมเตรียมความพรอมทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร
สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีไฟฟาและผูที่สนใจ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรมดวยภาษาไพธอน และ
การประยุกตใชงาน
ภาษาไพธอน ทางดาน
Machine Learning,
Computer Vision
2.ควรวิเคราะหความสำเร็จและอุปสรรคการพัฒนา โครงการการอบรมใหความรู
ทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา ของคณะ ดานทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ ให
ครอบคลุ ม นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ป และสามารถตรวจสอบ
พั ฒ นาการในแต ล ะชั้ น ป ได อ ย า งเป น รู ป ธรรม จนถึ ง
นัก ศึก ษาชั้น ป สุ ดท าย ที่ ต องสอบผานตามมาตรฐาน

วัตถุประสงคของ
โครงการ
คอมพิวเตอร

เปาหมาย

วัน/เวลาที่
ดำเนินการ งบประมาณ
เสร็จสิ้น

คน

พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพนักศึกษา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะสูตลาดแรงงาน

นักศึกษาเขา
รวมโครงการ
ทั้งหมด 10
คน

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

40,000

เตรียมความพรอม
ทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติสาขา
ชางไฟฟาภายในอาคาร

นักศึกษาเขา
รวมโครงการ
ทั้งหมด 40
คน

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

40,000

เพื่อใหนักศึกษาป
สุดทายคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีความรู
และทักษะในการทำ
ขอสอบมาตรฐาน
CEFR ระดับ B1

นักศึกษาเขา
รวมโครงการ
ทั้งหมด 150
คน

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

10,000

ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
ของโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผานการอบรมรอยละ
80
นักศึกษา ที่เขารวม
โครงการจำนวน 10
คน ไดรับเอกสารการ
ผานการอบรมรอยละ
70
นักศึกษา ที่เขารวม
โครงการจำนวน 40
คน ไดรับเอกสารการ
ผานการอบรมรอยละ
80
นักศึกษา ที่เขารวม
โครงการจำนวน 150
คน ไดรับเอกสารการ
ผานการอบรมรอยละ
20

รองฯ
วิชาการ

CEFR ระดับ B1 เพื่อการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย หรือเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีผล
3

ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงชี้ ที่
ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ

เปาหมาย

วัน/เวลาที่
ดำเนินการ งบประมาณ
เสร็จสิ้น

ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
ของโครงการ

ผูรับผิดชอบ

การพัฒนาสูงสุดรอยละ 20 เพื่อการทดสอบและรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล
3.ควรวิ เ คราะห ค วามสำเร็ จ และอุ ป สรรค การ โครงการการอบรมใหความรู
พั ฒ นาทั ก ษะดิ จิ ทั ล ให กั บ นั ก ศึ ก ษาของคณะ เพื่ อ ดานทักษะดิจิทัล

เพื่อใหนักศึกษาป
สุดทายคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีความรู
และทักษะในการทำ
ขอสอบมาตรฐาน

นักศึกษาเขา
รวมโครงการ
ทั้งหมด 150
คน

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

10,000

นักศึกษา ที่เขารวม
โครงการจำนวน 150
คน ไดรับเอกสารการ
ผานการอบรมรอยละ
90

รองฯ วช.

4. ควรเสนอแนะการพัฒนานวัตกรรมและการใช การใชกระบวนการบริหาร
ประโยชนข องแตล ะหลั กสูต ร โดยการมี สวนรวมของ จัดการน้ำเพื่อการใชประโยชน
นักศึกษา และนวัตกรรมหลักสูตรดังกลาวตองมีการวาง ในพื้นที่เกษตรกรรมโดยใช
เทคโนโลยีกลองควบคุมวาลวให
แผนการมีสวนรวมของนักศึกษาตั้งแตการรวมวางแผน
น้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สร า งหรื อ พั ฒ นา การร ว มดำเนิ น การ และการร ว ม
ชุมชนแบบมีสวนรวม
ประเมินผลนวัตกรรมนั้ น และควรจัด ใหมี การรับ รอง

เกิดกระบวนการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการใช
ประโยชนในพื้นที่
เกษตรกรรม

กลุมเกษตรกร
ผูใชน้ำ ต.แม
พูล อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

50,000

รองฯ
กิจการ
นักศึกษา

การใชป ระโยชน จ ากผู มี อ ำนาจระดั บ กรม เพื่ อ ความ การถายทอดเทคโนโลยีชุด
น าเชื่ อ ถื อ และประโยชน ข องนวั ต กรรมของหลั ก สู ต ร ควบคุมมอเตอรไฟฟาและการ
บำรุงรักษา
อยางแทจริง

ไดรับความรูเ ทคโนโลยี กลุมชุมชน ต.
ชุดควบคุมมอเตอรไฟฟา ทุงยัง้ อ.ลับแล
และการบำรุงรักษา
จ.อุตรดิตถ

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

50,000

เกิดนวัตกรรม
(นวัตกรรมผลิตภัณฑ
นวัตกรรมบริการ หรือ
นวัตกรรม
กระบวนการ) รวมกับ
ชุมชนไมนอยกวา 1
เรื่องตอโครงการ
เกิดนวัตกรรมชุด
ควบคุมมอเตอรไฟฟา
นักศึกษาสามารถ
ประยุกตใชองคความรู

จั ด ทำแผนการพั ฒ นาทั ก ษะดิ จิ ทั ล ให ค รอบคลุ ม
นักศึกษาทุกชั้นป และสามารถตรวจสอบพัฒนาการใน
แต ล ะชั้ น ป ไดอ ย างเป น รูป ธรรม จนถึ งนั ก ศึ กษาชั้น ป
สุดทายที่ตองสอบผานตามมาตรฐาน IC3 รอยละ 50
ของนักศึกษาชั้นปสุดทาย

4

ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงชี้ ที่
ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ

เปาหมาย

วัน/เวลาที่
ดำเนินการ งบประมาณ
เสร็จสิ้น

ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
ของโครงการ
จากในชั้นเรียนรวม
ถายทอดองคความรูส ู
ชุมชน
เกิดนวัตกรรมจัดการ
โซอปุ ทานของ
ผูประกอบการธุรกิจ
ฟารมจิ้งหรีด

การวิเคราะหและประเมิน
องคประกอบการจัดการโซ
อุปทานของผูประกอบการธุรกิจ
ฟารมจิ้งหรีด: กรณีศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ
โครงการพัฒนาการทองเที่ยว
และสงเสริมการมีสวนรวมใหกบั
คนในชุมชนฐานราก

ไดกระบวนการการ
จัดการโซอุปทานของ
ผูประกอบการธุรกิจ
ฟารมจิ้งหรีด

กลุมเกษตรกร
ผูเลีย้ งจิ้งหรีด
ต.รวมจิต อ.
ทาปลา จ.
อุตรดิตถ
ชุมชนเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ
28 ชุมชน ต.
ทาอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

50,000

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

50,000

เกิดนวัตกรรมแผนที่
และแผนที่ออนไลน
รานอาหารพื้นถิ่น

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. เพื่อสงเสริมบุคลากร สายวิชาการ
สายวิชาการ คณะ
/สายสนับสนุo
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52 คน/
ไดรับการสนับสนุนการ
18 คน
เตรียมความพรอมใน
การจัดทำผลงานเพื่อขอ
กำหนดตำแหนงทาง
วิชาการมากขึ้นอัน

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

89,000

ตีพิมพเผยแพรผลงาน
ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการระดับชาติที่มี
ถึง 50 % (14 เรื่อง)
จากจำนวนผลงาน
ทั้งหมด 28 เรื่อง

ไดแผนที่ และแผนที่
ออนไลน ทองเที่ยวและ
สงเสริมการมีสวนรวม
ใหกับคนในชุมชนฐาน
ราก

ผูรับผิดชอบ

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. คณะควรจั ด ให มี ก ารเชิ ญ อาคั น ตุ ก ะหรื อ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) มาใหความรู
เกี่ ย วกั บ การทำงานวิ จั ย หรื อ การตี พิ ม พ ผ ลงานทาง
วิชาการ
2. คณะควรแสดงผลดำเนินการตามระบบและ
กลไกการนำผลงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ห รื อ
นวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนและสังคม

รองฯ
วิชาการ
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงชี้ ที่
ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

วาเปนอยางไรและสงผลกระทบอยางไรที่เปนรูปธรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ

เปาหมาย

วัน/เวลาที่
ดำเนินการ งบประมาณ
เสร็จสิ้น

ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
ของโครงการ

ผูรับผิดชอบ

เกิดนวัตกรรม
(นวัตกรรมผลิตภัณฑ

รองฯ
วิชาการ

นำไปสูความกาวหนาใน
อาชีพ
2. เพื่อใหบุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะไดรับ
การ Upskill และ
Reskill เพื่อปรับเปลีย่ น
การทำงานและพัฒนา
ทักษะ สงเลมประเมิน
คางานใหมหาวิทยาลัย
พิจารณา และขอ
กำหนดดกรอบ
อัตรากำลัง
3. บุคลากรสายวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีความรู
ความเขาใจกระบวนการ
สมรรถนะในการ
จัดการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21

3. คณะควรเรงยกระดั บ การตี พิ ม พ เผยแพร
ผลงานในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดั บ ชาติ ที่ มี ถึง 50 % (14 เรื่อ ง) จากจำนวนผลงาน
ทั้งหมด 28 เรื่อง

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา

การใชกระบวนการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการใชประโยชน

เกิดกระบวนการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการใช

กลุมเกษตรกร
ผูใชน้ำ ต.แม

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

50,000
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงชี้ ที่
ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

1.ในการจัดทำแผนบริการวิชาการควรอธิบายถึง ในพื้นที่เกษตรกรรมโดยใช
การมีสวนรวมของชุมชน และเสนอโครงการที่เปนจุดเดน เทคโนโลยีกลองควบคุมวาลวให
ตามพั น ธกิ จ ของคณะฯ ให ชั ด เจน ซึ่ ง จะสั ม พั น ธ กั บ น้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนแบบมีสวนรวม
วัตถุป ระสงคและตั วบ งชี้ของแผนฯ
ที่จะแสดงให
เห็ น ถึ งความสำเร็ จ ของแผนที่ ชั ด เจน สามารถใช เป น
การถายทอดเทคโนโลยีชุด
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแผนบริการวิชาการ ควบคุมมอเตอรไฟฟาและการ
ตอไป
บำรุงรักษา

วัตถุประสงคของ
โครงการ
ประโยชนในพื้นที่
เกษตรกรรม

เปาหมาย

วัน/เวลาที่
ดำเนินการ งบประมาณ
เสร็จสิ้น

พูล อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ

ไดรับความรูเ ทคโนโลยี กลุมชุมชน ต.
ชุดควบคุมมอเตอรไฟฟา ทุงยัง้ อ.ลับแล
และการบำรุงรักษา
จ.อุตรดิตถ

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

50,000

ไดกระบวนการการ
จัดการโซอุปทานของ
ผูประกอบการธุรกิจ
ฟารมจิ้งหรีด

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

50,000

2.ควรนำเสนอขอมูลความตอเนื่องของแผน
เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนใหชัดเจนถึงจำนวนป
และโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในแตละป
การวิเคราะหและประเมิน
องคประกอบการจัดการโซ
อุปทานของผูประกอบการธุรกิจ
ฟารมจิ้งหรีด: กรณีศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ

กลุมเกษตรกร
ผูเลีย้ งจิ้งหรีด
ต.รวมจิต อ.
ทาปลา จ.
อุตรดิตถ

ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
ของโครงการ

ผูรับผิดชอบ

นวัตกรรมบริการ หรือ
นวัตกรรม
กระบวนการ) รวมกับ
ชุมชนไมนอยกวา 1
เรื่องตอโครงการ
เกิดนวัตกรรมชุด
ควบคุมมอเตอรไฟฟา
นักศึกษาสามารถ
ประยุกตใชองคความรู
จากในชั้นเรียนรวม
ถายทอดองคความรูส ู
ชุมชน
เกิดนวัตกรรมจัดการ
โซอปุ ทานของ
ผูประกอบการธุรกิจ
ฟารมจิ้งหรีด
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงชี้ ที่
ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ

เปาหมาย

วัน/เวลาที่
ดำเนินการ งบประมาณ
เสร็จสิ้น

ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
ของโครงการ

โครงการพัฒนาการทองเที่ยว
ไดแผนที่ และแผนที่
และสงเสริมการมีสวนรวมใหกับ ออนไลน ทองเที่ยวและ
คนในชุมชนฐานราก
สงเสริมการมีสวนรวม
ใหกับคนในชุมชนฐาน
ราก

ชุมชนเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ
28 ชุมชน ต.
ทาอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ

ต.ค.2564 –
มิ.ย.2565

50,000

เกิดนวัตกรรมแผนที่
และแผนที่ออนไลน
รานอาหารพื้นถิ่น

นวัตกรรมองคความรูสูการ
ถายทอดเทคโนโลยี “กังหันน้ำ
เพื่อชีวิตดวยพลังงาน
แสงอาทิตย Water Wheel For
Life ”

นักศึกษา วันที่ 13
จำนวน 8 คน มิถุนายน
2565 เวลา
7.30 - 17.00
น.

50,000

- คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบานวังเบน
(ภูธรอุปถัมภ) จำนวน
100 คน
- จำนวนนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคม จำนวน
8 คน
- จำนวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาเปนที่
ปรึกษาวิศวกรสังคม
จำนวน 2 คน
- โรงเรียนมีแหลงน้ำที่
มีคุณภาพเหมาะสม

ผูรับผิดชอบ

องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
จุดที่ควรพัฒนา
1.การกำหนดแนวทางการสงเสริมฯ ควรคำนึงถึง
พันธกิจของคณะในการสงเสริมฯ “เทคโนโลยีพื้นบานและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน” โดย
กำหนดวัตถุประสงคและ ตัวบงชี้ความสำเร็จของแผนที่
ครอบคลุ ม และสามารถวั ด ความสำเร็จ ของแผนฯ ได
อยางมีประสิทธิภาพ

1. สงเสริมการจัดการ
แหลงน้ำ โดยการมีสวน
รวมจากโรงเรียน เพื่อ
แหลงน้ำที่มีคณ
ุ ภาพ
2. สรางนวัตกรรมใน
การฟนฟูแหลงน้ำเพื่อ
การเลีย้ งปลา ดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน ใหมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

รองฯ
กิจการ
นักศึกษา
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงชี้ ที่
ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

2. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมฯ สามารถ
ประชุมคณะกรรมการงาน
เชื่อมโยงกับการดำเนินงานในระดับหลักสูตร โดยกำหนด กิจการนักศึกษา
ระบบการสนับสนุน กำกับ ติด

วัตถุประสงคของ
โครงการ

เพื่อใหทุกหลักสูตรไดมี
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอน หรือการ
วิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ซึ่งนำไปสูการ
สืบสานสรางความรู
ความเขาใจในลปวัฒน
ธรรม การปรับและ
ประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรม

เปาหมาย

9 หลักสูตร

วัน/เวลาที่
ดำเนินการ งบประมาณ
เสร็จสิ้น

ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
ของโครงการ

ผูรับผิดชอบ

กับการเลีย้ งปลา
จำนวน 1 แหง
-สภาวะสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนดีขึ้น จำนวน
1 แหง
- โรงเรียนมีการใช
ประโยชนจากแหลงน้ำ
เพิ่มขึ้น
- นวัตกรรมที่ไดจาก
โครงการจำนวน 1
นวัตกรรม
ทุกหลักสูตรมีการ
บูรณการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน อยาง
นอย 1 เรือ่ ง

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
9

ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงชี้ ที่
ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ

เปาหมาย

วัน/เวลาที่
ดำเนินการ งบประมาณ
เสร็จสิ้น

ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
ของโครงการ

จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรพิ จ ารณาทบทวนการวิ เคราะห ต น ทุ น ต อ

ผูรับผิดชอบ
รองฯ
บริหาร

หน ว ยในประเด็ น การกำหนดตั ว ชี้วั ด หรือ เกณฑ ในการ
พิจารณาความคุมคา ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โอกาสในการแขงขันและนำผลการิเคราะห ไปใชในการ
พัฒนาองคกร
2.ควรพั ฒ นาระบบการจั ด การความรู โดย
ดำเนินการรวบรวมองคความรูขององคกรทั้งที่อยูในตัว
บุ ค คล หรื อ เอกสารมาพั ฒ นาให เ ป น ระบบ เพื่ อ ให
บุค ลากรเข าถึ งและใชในการพั ฒ นาตนเอง โดยอาจใช
ขั้น ตอนของการจั ด การความรู ที่ เริ่ ม ต น ตั้ งแต ก ารบ งชี้
ความรู ที่ จ ำเป น เสาะแสวงหา/รวบรวมความรู จ าก
Tacit Knowledge แ ล ะ Explicit Knowledge
ปรั บ ปรุ ง ดั ด แปลงความรู ประยุ ก ต ใ ช ค วามรู แ ล ว นำ
ประสบการณจากการใชงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู สกัด
ออกมาเปนขุมความรูใหมที่ถูกบันทึกไวและนำไปสูก ารใช
ประโยชขน
3.คณะควรกำกั บ ติ ด ตามและพั ฒ นางานด า น
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง เพื่อจะได อยูร ะหวางการนำเสนอ

เพื่อใหงานประกัน

มี

ปการศึกษา

-

-มีคณะกรรมการ/

รองคณบดี
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงชี้ ที่
ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

สงผลใหการดำเนินงานในทุกพันธกิจของคณะมีคุณภาพที่ คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อ
สูงขึ้น ทั้งนี้อาจจัดตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบใน พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) เพื่อหาสาเหตุใน หรือ บุคคลโดยอาจพิจารณา
ผูบริหาร 1 ทานทำหนาที่กำกับ
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement
ติดตาม ขับเคลื่อนงานประกัน
Plan) การจัดการศึกษาภายในระดับคณะ ซึ่งจะสงผลตอ
ทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ คณะ วิเคราะหผลการ
นอกจากนี้ คณ ะควรพั ฒ นาการกำกั บ ติ ด ตามการ ดำเนินงาน และกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาผลการดำเนินงาน
ดำเนินงานของหลักสูตรอยางเปนระบบยิ่งขึ้น
ใหดีขึ้น

วัตถุประสงคของ
โครงการ

เปาหมาย

คุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการ
ภายในของคณะไดรบั
/บุคคลกำกับ
การพัฒนาภายใตการมี
ติดตาม
ระบบ กลไกที่ดีทั้งระดับ จำนวน 1 ชุด/
หลักสูตร และคณะ
คน

วัน/เวลาที่
ดำเนินการ งบประมาณ
เสร็จสิ้น
1/2565

ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
ของโครงการ
บุคคลทำหนาที่ในการ
กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน
-ผลการประเมินระดับ
หลักสูตรไมนอยกวา
4.00
-ผลการประเมินระดับ
คณะไมนอยกวา 4.50

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหาร
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