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  แผนปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2564 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

(สืบเนื่องมาจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2563)  

 

ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงช้ี  ท่ี

ปรับปรุง 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 
เปาหมาย 

วัน/เวลาท่ี

ดำเนินการ 

เสร็จส้ิน 

งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ความสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต        

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา ใน

สถานการณท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา -

19 อยางในปจจุบัน อาจจำเปนตองระดมความคิดเห็น

และการมีสวนรวมในการคิดหรือพัฒนากิจกรรม/

โครงการตาง ๆ ผานระบบออนไลน ใหครอบคลุมการให

ความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม

ท่ีสอดคลองมาตรฐานการเรียนรูดานตางๆ ผานการ

ฝกอบรมจากวิทยากร หรือเช่ียวชาญทักษะตางๆ ผาน

ระบบออนไลน เชน ทักษะทางปญญา เรื่อง การจัดทำ

แผนธุรกิจการคาออนไลนเพ่ือการพัฒนาผูประกอบการ

หนาใหม 

การพัฒนาและยกระดับ

สมรรถนะดานการจดัการ

คลังสินคาตามความตองการของ

ตลาดแรงงานดวยเทคนิคการ

จำลองสถานการณดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

ความรูความเขาใจใน

ดานการจดัการ

คลังสินคาตามความ

ตองการของ

ตลาดแรงงานดวย

เทคนิคการจำลอง

สถานการณดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

นักศึกษาช้ันป

ท่ี 3 และ ช้ันป

ท่ี 4 หลักสูตร

วิศวกรรมโลจิ

สติกส จำนวน 

26 คน 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

40,000 นักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการ ผานเกณฑ

การทดสอบหลังการ

อบรมมากกวารอยละ 

60 และไดรับใบ

ประกาศนียบัตร

รับรองความรูจาก

หนวยงานฝกอบรม 

รองฯ 

วิชาการ/

รองฯ 

กิจการ

นักศึกษา 

การพัฒนานักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการ

ออกแบบ เสริมสรางสมรรถนะ

หลักตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

 

 

เสรมิสรางทักษะการเลา

เรื่องจากขอมูลในการ

นำเสนอผลงานของ

นักศึกษา 

นักศกึษาเขา

รวมโครงการ

ท้ังหมด 38 

คน 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

40,000 นักศึกษา รอยละ ๘๐ 

เทียบกับจำนวน

นักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการจำนวน 38 

คน ไดรับเอกสารการ

ผานการอบรม 
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงช้ี  ท่ี

ปรับปรุง 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 
เปาหมาย 

วัน/เวลาท่ี

ดำเนินการ 

เสร็จส้ิน 

งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ความสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 

ยกระดับสมรรถนะการ

ประยุกตใชองคความรูทางดาน

แผนท่ีเพ่ือการทำงานในวิชาชีพ 

นักสำรวจ/นักภมูศิาสตร นักภมูิ

สารสนเทศ และนักผังเมือง ท่ี

ตอบสนองตอสถานการณ After 

COVID ๑๙ ในปจจุบัน 

ประยุกตใชองคความรู

ทางดานแผนท่ีเพ่ือการ

ทำงานในวิชาชีพ 

นักสำรวจ/นักภูมศิาสตร 

นักภูมิสารสนเทศ และ

นักผังเมือง ท่ีตอบสนอง

ตอสถานการณ After 

Covid ๑๙  ในปจจบัุน 

นักศกึษาเขา

รวมโครงการ

ท้ังหมด 40 

คน 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

40,000 นักศึกษา ท่ีเขารวม

โครงการจำนวน 40 

คน ไดรับเอกสารการ

ผานการอบรมรอยละ 

80 

สรางเสริมและยกระดับ

สมรรถนะของนักศึกษา

เทคโนโลยีอุตสาหการ ทางดาน

การสรางตนแบบอยางรวดเร็ว 

สรางเสริมและยกระดับ

สมรรถนะการสรางตน

แบบอยางรวดเร็วของ

นักศึกษาเทคโนโลยีอุต

สาหการ 

นักศึกษาเขา

รวมโครงการ

ท้ังหมด 40 

คน 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

40,000 นักศึกษา ท่ีเขารวม

โครงการจำนวน 40 

คน ไดรับเอกสารการ

ผานการอบรมรอยละ 

80 

การยกระดับสมรรถนะการสราง

และประยุกตใชเทคโนโลยี

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร 

ภายใตแนวคิด BIM ในงาน

กอสราง ตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

ยกระดับสมรรถนะของ

นักศึกษา ในการสราง

และประยุกตใช

เทคโนโลยีแบบจำลอง

สารสนเทศอาคาร 

ภายใตแนวคิด BIM ใน

งานกอสราง 

นักศึกษาเขา

รวมโครงการ

ท้ังหมด 38 

คน 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

40,000 นักศึกษา ท่ีเขารวม

โครงการจำนวน 40 

คน ไดรับเอกสารการ

ผานการอบรมรอยละ 

90 

การพัฒนาทักษะการเขียนแบบ

ทางวิศวกรรมโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอรตามความตองการ

พัฒนานักศึกษาใหมี

ทักษะการเขียนแบบทาง

วิศวกรรมโดยโปรแกรม

นักศึกษาเขา

รวมโครงการ

ท้ังหมด 15 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

40,000 นักศึกษา ท่ีเขารวม

โครงการจำนวน 15 

คน ไดรับเอกสารการ
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงช้ี  ท่ี

ปรับปรุง 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 
เปาหมาย 

วัน/เวลาท่ี

ดำเนินการ 

เสร็จส้ิน 

งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ความสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 

ของตลาดแรงงานวิศวกร คอมพิวเตอร คน ผานการอบรมรอยละ 

80 

อบรมเตรียมความพรอมทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีไฟฟาและผูท่ีสนใจ 

พัฒนาและยกระดับ

คุณภาพนักศึกษา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะสูตลาดแรงงาน 

นักศึกษาเขา

รวมโครงการ

ท้ังหมด 10 

คน 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

40,000 นักศึกษา ท่ีเขารวม

โครงการจำนวน 10 

คน ไดรับเอกสารการ

ผานการอบรมรอยละ 

70 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

โปรแกรมดวยภาษาไพธอน และ

การประยกุตใชงาน 

ภาษาไพธอน ทางดาน 

Machine Learning, 

Computer Vision 

เตรียมความพรอม

ทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติสาขา

ชางไฟฟาภายในอาคาร 

นักศึกษาเขา

รวมโครงการ

ท้ังหมด 40 

คน 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

40,000 นักศึกษา ท่ีเขารวม

โครงการจำนวน 40 

คน ไดรับเอกสารการ

ผานการอบรมรอยละ 

80 

     2.ควรวิเคราะหความสำเร็จและอุปสรรคการพัฒนา

ทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา   ของคณะ 

เพ่ือจัดทำแผนการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ ให

ครอบคลุมนักศึกษาทุกช้ันป และสามารถตรวจสอบ

พัฒนาการในแตละช้ันปไดอยางเปนรูปธรรม จนถึง

นักศึกษาช้ันปสุดทาย   ท่ีตองสอบผานตามมาตรฐาน 

CEFR ระดับ B1 เพ่ือการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผล

โครงการการอบรมใหความรู

ดานทักษะภาษาอังกฤษ 

เพ่ือใหนักศึกษาป

สุดทายคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มคีวามรู 

และทักษะในการทำ

ขอสอบมาตรฐาน  

CEFR ระดบั B1 

นักศึกษาเขา

รวมโครงการ

ท้ังหมด 150 

คน 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

10,000 นักศึกษา ท่ีเขารวม

โครงการจำนวน 150 

คน ไดรับเอกสารการ

ผานการอบรมรอยละ 

20 

รองฯ 

วิชาการ 
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงช้ี  ท่ี

ปรับปรุง 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 
เปาหมาย 

วัน/เวลาท่ี

ดำเนินการ 

เสร็จส้ิน 

งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ความสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 

การพัฒนาสูงสุดรอยละ 20 เพ่ือการทดสอบและรับรอง

มาตรฐานในระดับสากล 

     3.ควรวิเคราะหความสำเร็จและอุปสรรค การ

พัฒนาทักษะดิจิทัล ใหกับนักศึกษาของคณะ   เพ่ือ

จัดทำแผนการพัฒนาทักษะดิจิ ทัล ใหครอบคลุม

นักศึกษาทุกช้ันป และสามารถตรวจสอบพัฒนาการใน

แตละช้ันปไดอยางเปนรูปธรรม จนถึงนักศึกษาช้ันป

สุดทายท่ีตองสอบผานตามมาตรฐาน IC3  รอยละ 50 

ของนักศกึษาช้ันปสุดทาย 

โครงการการอบรมใหความรู

ดานทักษะดิจิทัล 

เพ่ือใหนักศึกษาป

สุดทายคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มคีวามรู 

และทักษะในการทำ

ขอสอบมาตรฐาน 

นักศึกษาเขา

รวมโครงการ

ท้ังหมด 150 

คน 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

10,000 นักศึกษา ท่ีเขารวม

โครงการจำนวน 150 

คน ไดรับเอกสารการ

ผานการอบรมรอยละ 

90 

รองฯ วช. 

      4. ควรเสนอแนะการพัฒนานวัตกรรมและการใช

ประโยชนของแตละหลักสูตร โดยการมีสวนรวมของ

นักศึกษา และนวัตกรรมหลักสูตรดังกลาวตองมีการวาง

แผนการมีสวนรวมของนักศึกษาตั้งแตการรวมวางแผน

สรางหรือพัฒนา การรวมดำเนินการ และการรวม

ประเมินผลนวัตกรรมน้ัน และควรจัดใหมีการรับรอง

การใชประโยชนจากผูมีอำนาจระดับกรม เพ่ือความ

นาเช่ือถือและประโยชนของนวัตกรรมของหลักสูตร

อยางแทจริง 

การใชกระบวนการบริหาร

จัดการน้ำเพ่ือการใชประโยชน

ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยใช

เทคโนโลยีกลองควบคุมวาลวให

น้ำเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนแบบมีสวนรวม 

เกิดกระบวนการบรหิาร

จัดการน้ำเพ่ือการใช

ประโยชนในพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม 

กลุมเกษตรกร

ผูใชน้ำ ต.แม

พูล อ.ลับแล 

จ.อุตรดติถ 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

50,000 เกิดนวัตกรรม 

(นวัตกรรมผลติภณัฑ 

นวัตกรรมบริการ หรอื

นวัตกรรม

กระบวนการ) รวมกับ

ชุมชนไมนอยกวา 1 

เรื่องตอโครงการ 

รองฯ 

กิจการ

นักศึกษา 

การถายทอดเทคโนโลยีชุด

ควบคุมมอเตอรไฟฟาและการ

บำรุงรักษา 

ไดรับความรูเทคโนโลยี

ชุดควบคุมมอเตอรไฟฟา

และการบำรุงรักษา 

กลุมชุมชน ต.

ทุงยั้ง อ.ลับแล 

จ.อุตรดติถ 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

50,000 เกิดนวัตกรรมชุด

ควบคุมมอเตอรไฟฟา 

นักศึกษาสามารถ

ประยุกตใชองคความรู
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงช้ี  ท่ี

ปรับปรุง 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 
เปาหมาย 

วัน/เวลาท่ี

ดำเนินการ 

เสร็จส้ิน 

งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ความสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 

จากในช้ันเรียนรวม

ถายทอดองคความรูสู

ชุมชน 

การวิเคราะหและประเมิน

องคประกอบการจัดการโซ

อุปทานของผูประกอบการธุรกิจ

ฟารมจิ้งหรดี: กรณีศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ 

ไดกระบวนการการ

จัดการโซอุปทานของ

ผูประกอบการธุรกิจ

ฟารมจิ้งหรดี 

กลุมเกษตรกร

ผูเลีย้งจิ้งหรีด 

ต.รวมจติ อ.

ทาปลา จ.

อุตรดิตถ 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

50,000 เกิดนวัตกรรมจดัการ

โซอุปทานของ

ผูประกอบการธุรกิจ

ฟารมจิ้งหรดี 

โครงการพัฒนาการทองเท่ียว

และสงเสรมิการมีสวนรวมใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

ไดแผนท่ี และแผนท่ี

ออนไลน ทองเท่ียวและ

สงเสริมการมีสวนรวม

ใหกับคนในชุมชนฐาน

ราก 

ชุมชนเทศบาล

เมืองอุตรดติถ 

28 ชุมชน ต.

ทาอิฐ อ.เมือง 

จ.อุตรดติถ 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

50,000 เกิดนวัตกรรมแผนท่ี 

และแผนท่ีออนไลน 

รานอาหารพ้ืนถ่ิน 

องคประกอบท่ี  2  การวิจัย        

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. คณะควรจัดใหมีการเชิญอาคันตุกะหรือ

ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) มาใหความรู

เก่ียวกับการทำงานวิจัยหรือการตีพิมพผลงานทาง

วิชาการ 

 2. คณะควรแสดงผลดำเนินการตามระบบและ

กลไกการนำผลงาน วิจัยและงานสรางสรรคหรือ

นวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนและสังคม

โครงการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1. เพ่ือสงเสรมิบุคลากร

สายวิชาการ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ไดรับการสนับสนุนการ

เตรียมความพรอมใน

การจัดทำผลงานเพ่ือขอ

กำหนดตำแหนงทาง

วิชาการมากข้ึนอัน

สายวิชาการ 

/สายสนับสนุo 

52 คน/ 

18 คน 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

89,000 ตีพิมพเผยแพรผลงาน

ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุม

วิชาการระดับชาติท่ีมี

ถึง 50 % (14 เรื่อง) 

จากจำนวนผลงาน

ท้ังหมด 28 เรื่อง 

รองฯ 

วิชาการ 
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงช้ี  ท่ี

ปรับปรุง 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 
เปาหมาย 

วัน/เวลาท่ี

ดำเนินการ 

เสร็จส้ิน 

งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ความสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 

วาเปนอยางไรและสงผลกระทบอยางไรท่ีเปนรูปธรรม 

 

 

 3. คณะควรเรงยกระดับการตีพิมพเผยแพร

ผลงานในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีถึง 50 % (14 เรื่อง) จากจำนวนผลงาน

ท้ังหมด 28 เรื่อง 

 

นำไปสูความกาวหนาใน

อาชีพ 

2. เพ่ือใหบุคลากรสาย

สนับสนุนของคณะไดรับ

การ Upskill และ 

Reskill เพ่ือปรับเปลีย่น

การทำงานและพัฒนา

ทักษะ สงเลมประเมิน

คางานใหมหาวิทยาลยั

พิจารณา และขอ

กำหนดดกรอบ

อัตรากำลัง    

3. บุคลากรสายวิชาการ

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มคีวามรู 

ความเขาใจกระบวนการ

สมรรถนะในการ 

จัดการศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 

องคประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ       

จุดท่ีควรพัฒนา การใชกระบวนการบริหาร

จัดการน้ำเพ่ือการใชประโยชน

เกิดกระบวนการบรหิาร

จัดการน้ำเพ่ือการใช

กลุมเกษตรกร

ผูใชน้ำ ต.แม

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

50,000 เกิดนวัตกรรม 

(นวัตกรรมผลติภณัฑ 

รองฯ 

วิชาการ 
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงช้ี  ท่ี

ปรับปรุง 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 
เปาหมาย 

วัน/เวลาท่ี

ดำเนินการ 

เสร็จส้ิน 

งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ความสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 

        1.ในการจัดทำแผนบริการวิชาการควรอธิบายถึง

การมีสวนรวมของชุมชน และเสนอโครงการท่ีเปนจุดเดน

ตามพันธกิจของคณะฯ ให ชัดเจน ซึ่งจะสัมพันธกับ

วัตถุประสงคและตัวบงช้ีของแผนฯ       ท่ีจะแสดงให

เห็นถึงความสำเร็จของแผนท่ีชัดเจน สามารถใชเปน

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแผนบริการวิชาการ

ตอไป 

      2.ควรนำเสนอขอมูลความตอเน่ืองของแผน

เสรมิสรางความสัมพันธกับชุมชนใหชัดเจนถึงจำนวนป

และโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการในแตละป 

ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยใช

เทคโนโลยีกลองควบคุมวาลวให

น้ำเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนแบบมีสวนรวม 

ประโยชนในพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม 

พูล อ.ลับแล 

จ.อุตรดติถ 

นวัตกรรมบริการ หรือ

นวัตกรรม

กระบวนการ) รวมกับ

ชุมชนไมนอยกวา 1 

เรื่องตอโครงการ 

การถายทอดเทคโนโลยีชุด

ควบคุมมอเตอรไฟฟาและการ

บำรุงรักษา 

ไดรับความรูเทคโนโลยี

ชุดควบคุมมอเตอรไฟฟา

และการบำรุงรักษา 

กลุมชุมชน ต.

ทุงยั้ง อ.ลับแล 

จ.อุตรดติถ 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

50,000 เกิดนวัตกรรมชุด

ควบคุมมอเตอรไฟฟา 

นักศึกษาสามารถ

ประยุกตใชองคความรู

จากในช้ันเรียนรวม

ถายทอดองคความรูสู

ชุมชน 

การวิเคราะหและประเมิน

องคประกอบการจัดการโซ

อุปทานของผูประกอบการธุรกิจ

ฟารมจิ้งหรดี: กรณีศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ 

ไดกระบวนการการ

จัดการโซอุปทานของ

ผูประกอบการธุรกิจ

ฟารมจิ้งหรดี 

กลุมเกษตรกร

ผูเลีย้งจิ้งหรีด 

ต.รวมจติ อ.

ทาปลา จ.

อุตรดิตถ 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

50,000 เกิดนวัตกรรมจดัการ

โซอุปทานของ

ผูประกอบการธุรกิจ

ฟารมจิ้งหรดี 
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงช้ี  ท่ี

ปรับปรุง 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 
เปาหมาย 

วัน/เวลาท่ี

ดำเนินการ 

เสร็จส้ิน 

งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ความสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการทองเท่ียว

และสงเสรมิการมีสวนรวมใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

ไดแผนท่ี และแผนท่ี

ออนไลน ทองเท่ียวและ

สงเสริมการมีสวนรวม

ใหกับคนในชุมชนฐาน

ราก 

ชุมชนเทศบาล

เมืองอุตรดติถ 

28 ชุมชน ต.

ทาอิฐ อ.เมือง 

จ.อุตรดติถ 

 

 

ต.ค.2564 – 

มิ.ย.2565 

50,000 เกิดนวัตกรรมแผนท่ี 

และแผนท่ีออนไลน 

รานอาหารพ้ืนถ่ิน 

องคประกอบท่ี  4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย       

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.การกำหนดแนวทางการสงเสริมฯ ควรคำนึงถึง

พันธกิจของคณะในการสงเสริมฯ “เทคโนโลยีพ้ืนบานและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน” โดย

กำหนดวัตถุประสงคและ   ตัวบงช้ีความสำเรจ็ของแผนท่ี

ครอบคลุม และสามารถวัดความสำเร็จของแผนฯ ได              

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 นวัตกรรมองคความรูสูการ

ถายทอดเทคโนโลยี “กังหันน้ำ

เพ่ือชีวิตดวยพลังงาน

แสงอาทิตย Water Wheel For 

Life ” 

1.  สงเสริมการจัดการ

แหลงน้ำ  โดยการมสีวน

รวมจากโรงเรียน เพ่ือ

แหลงน้ำท่ีมีคณุภาพ 

2.  สรางนวัตกรรมใน

การฟนฟูแหลงน้ำเพ่ือ

การเลีย้งปลา ดวย

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

3.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียน ใหมี

ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

นักศึกษา

จำนวน 8 คน 

วันท่ี 13 

มิถุนายน 

2565 เวลา 

7.30 - 17.00 

น.  

 

50,000 - คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนบานวังเบน

(ภูธรอุปถัมภ) จำนวน 

100 คน 

- จำนวนนักศึกษาท่ี

ไดรับการพัฒนาทักษะ

วิศวกรสังคม  จำนวน 

8 คน 

- จำนวนบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนาเปนท่ี

ปรึกษาวิศวกรสังคม 

จำนวน 2 คน 

- โรงเรียนมีแหลงน้ำท่ี

มีคุณภาพเหมาะสม

รองฯ 

กิจการ

นักศึกษา 
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงช้ี  ท่ี

ปรับปรุง 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 
เปาหมาย 

วัน/เวลาท่ี

ดำเนินการ 

เสร็จส้ิน 

งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ความสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 

กับการเลีย้งปลา 

จำนวน 1 แหง 

-สภาวะสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนดีข้ึน จำนวน 

1 แหง 

- โรงเรียนมีการใช

ประโยชนจากแหลงน้ำ

เพ่ิมข้ึน  

- นวัตกรรมท่ีไดจาก

โครงการจำนวน 1 

นวัตกรรม  

       2. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมฯ สามารถ

เช่ือมโยงกับการดำเนินงานในระดบัหลักสตูร โดยกำหนด

ระบบการสนับสนุน กำกับ ติด 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการงาน

กิจการนักศกึษา 

เพ่ือใหทุกหลักสูตรไดมี

การบูรณาการกับการ

เรียนการสอน หรือการ

วิจัย หรือการบริการ

วิชาการ ซึ่งนำไปสูการ

สืบสานสรางความรู 

ความเขาใจในลปวัฒน

ธรรม การปรับและ

ประยุกตใช

ศิลปวัฒนธรรม 

9 หลักสูตร   ทุกหลักสูตรมีการ

บูรณการ

ศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน อยาง

นอย 1 เรือ่ง 

 

องคประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ       
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงช้ี  ท่ี

ปรับปรุง 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 
เปาหมาย 

วัน/เวลาท่ี

ดำเนินการ 

เสร็จส้ิน 

งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ความสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.ควรพิจารณาทบทวนการวิเคราะหตนทุนตอ

หนวยในประเด็นการกำหนดตัวช้ีวัดหรือเกณฑในการ

พิจารณาความคุมคา ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

โอกาสในการแขงขันและนำผลการิเคราะหไปใชในการ

พัฒนาองคกร 

 

 

     รองฯ 

บริหาร 

2.ควรพัฒนาระบบการจัดการความรู โดย

ดำเนินการรวบรวมองคความรูขององคกรท้ังท่ีอยูในตัว

บุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให เปนระบบ  เพ่ือให

บุคลากรเขาถึงและใชในการพัฒนาตนเอง โดยอาจใช

ข้ันตอนของการจัดการความรูท่ีเริ่มตนตั้งแตการบงช้ี

ความรู ท่ีจำเปน  เสาะแสวงหา/รวบรวมความรูจาก 

Tacit Knowledge แ ล ะ  Explicit Knowledge 

ปรับปรุงดัดแปลงความรู ประยุกตใชความรูแลวนำ

ประสบการณจากการใชงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู สกัด

ออกมาเปนขุมความรูใหมท่ีถูกบันทึกไวและนำไปสูการใช

ประโยชขน 

 

 

      

3.คณะควรกำกับติดตามและพัฒนางานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง เพ่ือจะได

 

อยูระหวางการนำเสนอ

 

เพ่ือใหงานประกัน

 

มี

 

ปการศึกษา 

 

- 

 

-มีคณะกรรมการ/

 

รองคณบดี
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ขอเสนอแนะ และ องคประกอบ /ตัวบงช้ี  ท่ี

ปรับปรุง 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 
เปาหมาย 

วัน/เวลาท่ี

ดำเนินการ 

เสร็จส้ิน 

งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ความสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 

สงผลใหการดำเนินงานในทุกพันธกิจของคณะมีคุณภาพท่ี

สูงข้ึน  ท้ังน้ีอาจจัดตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบใน

การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis)  เพ่ือหาสาเหตุใน

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 

Plan) การจัดการศึกษาภายในระดับคณะ ซึ่งจะสงผลตอ

การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 

นอกจากน้ี  คณะควรพัฒนาการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานของหลักสูตรอยางเปนระบบยิ่งข้ึน  

คณะกรรมการบรหิารคณะ เพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ 

หรือ บุคคลโดยอาจพิจารณา

ผูบริหาร 1 ทานทำหนาท่ีกำกับ 

ติดตาม ขับเคลื่อนงานประกัน

ท้ังระดับหลักสูตรและระดับ

คณะ วิเคราะหผลการ

ดำเนินงาน และกำหนดแนวทาง

ในการพัฒนาผลการดำเนินงาน

ใหดีข้ึน  

คุณภาพการศึกษา

ภายในของคณะไดรบั

การพัฒนาภายใตการมี

ระบบ กลไกท่ีดีท้ังระดับ

หลักสตูร และคณะ 

คณะกรรมการ

/บุคคลกำกับ 

ติดตาม 

จำนวน 1 ชุด/

คน 

1/2565 บุคคลทำหนาท่ีในการ

กำกับ ติดตามการ

ดำเนินงาน 

-ผลการประเมินระดับ

หลักสตูรไมนอยกวา  

4.00 

-ผลการประเมินระดับ

คณะไมนอยกวา 4.50   

ฝายบรหิาร 

 

 

 

            


