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การกาหนดความรับผิดชอบการดาเนินงานด้านการประกันฯ และแนวทางการจัดเก็บหลักฐาน สาหรับการประเมินระดับคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

1. การผลิตบัณฑิต
1.ผลรวมคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร - รวบรวมผลคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

(ปีการศึกษา : 1 มิ.ย.2557- 31 ก.ค.2558)
(คู่มือหน้า76)
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : วิภาสิณี และปัณฑรีย์

2.จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะ
รับผิดชอบ

1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
(ปีการศึกษา : 1 มิ.ย.2557- 31 ก.ค.2558)
ปริญญาเอก
(คู่มือหน้า77)

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ : สิริมาส

2.จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

- ตารางสรุปหลักสูตรแยกตรี/โท/เอก ที่ระบุชื่อ
หลักสูตร/สังกัดภาควิชา/วันที่อนุมัติหลักสูตร
- ข้อมูลแสดงจานวนอาจารย์ประจาคณะ
ที่ระบุคุณวุฒิ ตาแหน่งวิชาการ
- ตารางสรุปรายละเอียดของอาจารย์ทุกท่าน
(ชื่อ/วันที่บรรจุ/ตาแหน่งวิชาการ/วันที่ได้รับ
ตาแหน่งวิชาการ/วันที่ได้รับปริญญาเอก)

ผู้รับผิดชอบรอง
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : กมลมาลย์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : นงค์นาถ, วิภาสิณี
และปัณฑรีย์
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ : สิริมาส
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
(ปีการศึกษา : 1 มิ.ย.2557- 31 ก.ค.2558)
(คู่มือหน้า79)
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ : สิริมาส

1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
(ปีการศึกษา : 1 มิ.ย.2557- 31 ก.ค.2558)
(คู่มือหน้า80)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
และมาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

1. การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
1. จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีตาแหน่ง - ข้อมูลแสดงจานวนอาจารย์ประจาคณะที่ระบุ
ทางวิชาการ
คุณวุฒิ ตาแหน่งวิชาการ
- ตารางสรุปรายละเอียดของอาจารย์ทุกท่าน
(ชื่อ/วันที่บรรจุ/ตาแหน่งวิชาการ/วันที่ได้รับ
2. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
ตาแหน่งวิชาการ/วันที่ได้รับปริญญาเอก)
1. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี - ข้อมูล Student Credit Hours (ทั้งปี) แสดง
(FTES) แยก FTES ระดับปริญญาตรี
วิธีการคานวณให้ชัดเจน
และ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
- จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น
- สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง
(จากการคานวณ)

ผู้รับผิดชอบรอง
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ : สิริมาส

- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
และมาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
1.5 การบริหารนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ปีการศึกษา : 1 มิ.ย.2557- 31 ก.ค.2558)
(คูม่ ือหน้า83)
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

1. การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและ - คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการสาหรับนิสิตทุก - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ระดับชั้นและทุกระดับชั้นปี (ระบุหน้าที่ให้ชัดเจน) - เจ้าหน้าที่ : วิภาสิณี และปัณฑรีย์
- ตัวอย่างแบบฟอร์มการให้คาปรึกษานิสิต
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา

- ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการให้ข้อมูล
บริการต่างๆ/กิจกรรมนอกหลักสูตร/แหล่งงาน
- ตัวอย่างประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ/
อีเมล์/บันทึกข้อความที่แสดงให้เห็นข้อมูลบริการ
ต่างๆ/กิจกรรมนอกหลักสูตร/แหล่งงาน

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

- ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา (ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผล
โครงการ/ภาพประกอบ)

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

1. การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
1.5 การบริหารนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อ) 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการ
และการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่า ของการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
(แยกหลักสูตร/แยกภาค/ภาพรวมทั้งคณะ)
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการ
ของการให้ข้อมูลหน่ายงานที่ให้บริการ/กิจกรรม
พิเศษ/แหล่งงาน
(แยกหลักสูตร/แยกภาค/ภาพรวมทั้งคณะ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะที่มีการ
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการทั้ง 3 ด้าน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาการดาเนินงาน
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มา
- ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ คุณภาพปี 56/แนวทางหรือวิธีการพัฒนา
ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ ปี57/ผลการประเมินปี57
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
- เอกสาร/ภาพถ่าย/โครงการ ที่แสดงถึงการนาผล
การประเมินคุณภาพมาพัฒนา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน - ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการให้ข้อมูลและ
สายอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า
- ตัวอย่างประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ/
อีเมล์/บันทึกข้อความที่แสดงให้เห็นข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ปีการศึกษา : 1 มิ.ย.2557- 31 ก.ค.2558)
(คู่มือหน้า84)
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

1. การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
- รายงานการประชุมจัดทาร่างแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในภาพรวมของสภาบันโดยให้
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ (ประชุมร่วม
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและ ระหว่างนิสิตและฝ่ายกิจการนิสิต)
การจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา - แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ระบุ
ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
(มีกิจกรรมและระบุในวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม TQF ด้านใด ครบทุก
ประการ ประกอบด้วย
กิจกรรม :
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะ
ที่รับรองแผนฯ

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล และวิภาสีณี
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล และวิภาสีณี
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

1. การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
- ใบสรุปการจัดกิจกรรมของแผนในภาพรวม (ชื่อ
โครงการ/ความสอดคล้องกับ TQF/ผู้รับผิดชอบ/
วันที่จัด)
- แฟ้มโครงการที่ตอบสนองด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผล
โครงการ/ภาพประกอบ)
- แฟ้มโครงการที่ตอบสนองด้านความรู้
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)
- แฟ้มโครงการที่ตอบสนองด้านทักษะทางปัญญา
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)
- แฟ้มโครงการที่ตอบสนองด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล

- แฟ้มโครงการที่ตอบสนองด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

1. การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตปี ๑ ระดับปริญญาตรี/
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
บัณฑิตศึกษาที่มีการบรรยายเรื่องการประกัน
คุณภาพกับนิสิต (ตัวโครงการ/กาหนดการ/
รายงานผลโครงการ/ภาพประกอบ)

ผู้รับผิดชอบรอง
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : วิภาสิณี และปัณฑรีย์

- โครงการสัมมนากิจการนิสิตที่มีการบรรยายเรื่อง - รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
การประกันคุณภาพกับนิสิต (ตัวโครงการ/
กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/ภาพประกอบ) - เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการ
ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป

- ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมิน
โครงการปี 56/แนวทางหรือวิธีการพัฒนา
ปี57/ผลการประเมินโครงการปี57
- ตัวอย่างโครงการที่แสดงให้เห็นการนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล และวิภาสีณี

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

1. การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
5. ประเมินผลความสาเร็จตาม
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
รอบ 6 เดือน
พัฒนานักศึกษา
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ รอบ 12
เดือน (ที่มีการประเมินความสาเร็จของแผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ - ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
โครงการปี 56/แนวทางหรือวิธีการพัฒนาปี57/
นักศึกษา
ผลการประเมินโครงการปี57
- ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมิน
แผนฯ ปี 56/แนวทางหรือวิธีการพัฒนาปี57/
ผลการประเมินแผนฯ ปี57
- ตัวอย่างโครงการที่แสดงให้เห็นการนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบรอง
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล และวิภาสีณี

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรือสร้างสรรค์
(ปีการศึกษา : 1 มิ.ย.2557- 31 ก.ค.2558)
(คู่มือหน้า86)
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

2. การวิจัย
1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- หน้าแรกของระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
งานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน - หน้าจอที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศด้าน
การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์

• ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วย
งานวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
• ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ

- ศูนย์กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
- ศูนย์วิจัยฟิล์มบาง
- โครงการศูนย์เครื่องมือ (โครงสร้าง/หน้าที่)
- รายงานสรุปเครื่องมือของคณะฯ

- หน้าเว็บไซต์คณะ (ที่แสดงการมีเอกสารให้ยืมได้) - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
- หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ที่แสดงการ เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์
สืบค้นและยืมหนังสือ)
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

2. การวิจัย (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
• สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษา - หน้าแรกของระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ - ระบบรักษาความปลอดภัย (สัญญาจ้างยาม/การ เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ ติดตั้งระบบแสกน/กล้องงวงจรปิด)
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
- แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ
- ระบบ key card โครงการบัณฑิตศึกษา
- ระบบจัดการสารเคมี
• กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ
(visiting professor)

- โครงการจัดประชุมวิชาการ (ตัวโครงการ/
กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/ภาพประกอบ)
- โครงการสัมมนาวิชาการ (ตัวโครงการ/
กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/ภาพประกอบ)
- โครงการบรรยายทางวิชาการ
(ที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย)
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

2. การวิจัย (ต่อ)
- ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
- คณะกรรมฝ่ายวิจัย (ระบุหน้าที่ให้ชัดเจน)
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - แผนการดาเนินงานด้านการวิจัย
(สิ่งสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมจากเกณฑ์) - รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะ
เพื่อพิจารณารับรองแผนการวิจัย
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 6 เดือน
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะ
เพื่อพิจารณาผลของแผนฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ รอบ 12
เดือน (ที่มีการประเมินความสาเร็จของแผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน
- แฟ้มโครงการที่ระบุในแผนฯ (ตัวโครงการ/
กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/ภาพประกอบ)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานภาระงาน
ด้านวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรอง
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

2. การวิจัย (ต่อ)
- คู่มือการประเมินผลบุคลากร (ปผ.) ที่มีการระบุ - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ภาระงานด้านการวิจัย
- หน้าเว็บไซต์คณะและฝ่ายวิจัยที่ประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนภายในและภายนอก
หน่วยงาน
- ตัวอย่าง E-Doc ที่มีการแจ้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน
- เอกสารแสดงการเผยแพร่ให้ความรู้จรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
- เอกสารแสดงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของคณะที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

2. การวิจัย (ต่อ)
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อ - ประกาศให้ทุนวิจัยเงินรายได้
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์

- ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
- ตารางสรุปรายละเอียดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ (ภาควิชา/ชื่ออาจารย์/ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์/
ชื่อวารสาร)
- แฟ้มเอกสารงานวิจัย
- รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการที่
ปรากฏในจดหมายข่าวคณะฯ
- ตารางสรุปรายละเอียดการไปประชุมวิชาการของ
อาจารย์ (ภาควิชา/ชื่ออาจารย์/วันที่ไปประชุม
วิชาการ/ชื่อการประชุม)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ : สิริมาส
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

2. การวิจัย (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการ - โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง สมรรถนะนักวิจัย (ตัวโครงการ/กาหนดการ/
นักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงาน รายงานผลโครงการ/ภาพประกอบ) เช่นโครงการ - เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์
สร้างสรรค์ดีเด่น
อบรมเครื่องมือ เทคนิคการทาวิจัย
- โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างขวัญ
และกาลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย (ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผล
โครงการ/ภาพประกอบ) เช่นรางวัลนักวิจัยดีเด่นใน
งานสัปดาห์วิทย์ฯ และรัตนบูรพา เป็นต้น
- ประกาศจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ค่าตอบแทนบทความวิจัย/วิชาการ
- ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่น (งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก)
- รายงานการประชุม คกก. ประจาคณะฯ
ที่มีการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล
ที่เกี่ยวกับการวิจัย

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

2. การวิจัย (ต่อ)
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
- ความร่วมมือกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่ดูแล
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
เรื่องสิทธิบัตร
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
- แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
- ประกาศให้รางวัลผู้เสนอผลงานเพื่อจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย
- ประกาศให้รางวัลผู้เสนอผลงานเพื่อจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรของคณะฯ
- แบบฟอร์มการปกป้องวิทยานิพนธ์

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ 1. จานวนอาจารย์และนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
(ปีการศึกษา)
(มหาวิทยาลัยกลุ่ม ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 5 คะแนน = 220,000 บาท/คน)
(ปีงบประมาณ : 1 ต.ค.2556- 30 ก.ย.2557)
(คู่มือหน้า87)

ผู้รับผิดชอบรอง
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : ปัณฑรีย์

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ข้อมูลแสดงจานวนอาจารย์ประจาคณะที่ระบุ
- เจ้าหน้าที่ : สิริมาส
คุณวุฒิ ตาแหน่งวิชาการ
- ตารางสรุปรายละเอียดของอาจารย์ทุกท่าน (ชื่อ/
วันที่บรรจุ/ตาแหน่งวิชาการ/วันที่ได้รับตาแหน่ง
วิชาการ/วันที่จบปริญญาเอก)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ 2. สัญญารับทุนการวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (ต่อ)

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

2. การวิจัย (ต่อ)
- สัญญารับทุนที่ระบุจานวนเงิน
(นับเฉพาะเงินที่ได้มีการลงนามสัญญาตามปีที่
ประเมิน)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์

3. สัดส่วนการทาวิจัย

- หลักฐานแสดงถึงการแบ่งสัดส่วนการวิจัย (ถ้าไม่
มีให้หารเท่ากันทุกคน)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์

4. ข้อมูลสนับสนุน

- ตารางสรุปจานวนเงินวิจัย
(แยกภายในและภายนอก/แยกภาควิชา/ระบุว่า
นักวิจัยแต่ละคนได้เงินวิจัยเท่าไหร่)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย (มหาวิทยาลัยกลุ่ม ง สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 คะแนน =
มากกว่า 60%)
(ปีปฏิทิน : 1 ม.ค. 2557- 31 ธ.ค. 2557)
(คู่มือหน้า89)
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

2. การวิจัย (ต่อ)
1. ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทาง
- บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติและ
วิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล กพอ.หรือหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
- บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล กพอ.หรือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สภามหาวิทยาอนุมัติและจัดทา
ประกาศ
- บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ตารางสรุปผลรวมถ่วงน้าหนักของบทความ
วิชาการ/บทความวิจัย (แยกหลักสูตร/แยก
ภาควิชา/ชื่อนักวิจัย/ชื่องานวิจัย/ชื่อค่าถ่วง
น้าหนัก/ค่าถ่วงน้าหนัก)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

2. การวิจัย (ต่อ)
- แฟ้มบทความฉบับจริงเรียงตามลาดับ
เช่นเดียวกับตารางสรุปผลรวมถ่วงน้าหนัก
- ตารางสรุปผลงานอื่นตามคู่มือที่นามาคิดค่า
น้าหนักได้ (แยกหลักสูตร/แยกภาควิชา/ชื่อ
นักวิจัย/ชื่องานวิจัย/ชื่อค่าถ่วงน้าหนัก/ค่าถ่วง
น้าหนัก)
- แฟ้มผลงานอื่นฉบับจริงเรียงตามลาดับ
เช่นเดียวกับสรุปผลงานอื่นตามคู่มือที่นามาคิดค่า
น้าหนักได้
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ทั้งหมด (ปีการศึกษา)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : สุติรตั น์

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ข้อมูลแสดงจานวนอาจารย์ประจาคณะที่ระบุ
- เจ้าหน้าที่ : สิริมาส
คุณวุฒิ ตาแหน่งวิชาการ
- ตารางสรุปรายละเอียดของอาจารย์ทุกท่าน (ชื่อ/
วันที่บรรจุ/ตาแหน่งวิชาการ/วันที่ได้รับตาแหน่ง
วิชาการ/วันที่จบปริญญาเอก)
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
(ปีการศึกษา : 1 มิ.ย.2557- 31 ก.ค.2558)
(คู่มือหน้า93)
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : บุญพา

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

3. การบริการวิชาการ
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการ
- แผนการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
ประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการ (กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งในระดับแผนและ
ของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
โครงการ)
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการ - รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะ
บริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
เพื่อพิจารณารับรองแผนการบริการวิชาการ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ รอบ
อนุมัติ
6 เดือน
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะ
เพื่อพิจารณาผลของแผนฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ รอบ 12
เดือน (ที่มีการประเมินความสาเร็จของแผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะ
เพื่อพิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบรอง
-รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : บุญพา และศรัณยา
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

3. การบริการวิชาการ (ต่อ)
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม - แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการตาม
แผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ แผนฯ (ระบุการใช้ประโยชน์ของแต่ละโครงการ)
จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ - แฟ้มรวมทุกโครงการบริการวิชาการที่อยู่ในแผนฯ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม (ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ/การนาไปใช้ประโยชน์)
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน - ตัวอย่างโครงการที่ระบุในแผนฯ ที่เป็นโครงการ
ข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ ให้เปล่า 2-3 โครงการ (ตัวโครงการ/กาหนดการ/
แบบให้เปล่า
รายงานผลโครงการ/ภาพประกอบ/การนาไปใช้
ประโยชน์)
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อพิจารณา

- วาระจากรายงานการประชุมที่มีการนาผลการ
ดาเนินงานโครงการตามแผนบริการวิชาการ เสนอ
ต่อคกก. บริหารคณะฯ พิจารณา

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : บุญพา และศรัณยา
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : บุญพา และศรัณยา
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : บุญพา และศรัณยา
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

3. การบริการวิชาการ (ต่อ)
- วาระจากรายงานการประชุมที่มีการนาผลการ
ดาเนินงานโครงการตามแผนบริการวิชาการ เสนอ
ต่อ คกก. ประจาคณะฯ พิจารณา
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ รอบ 12
เดือน (ที่มีการประเมินความสาเร็จของแผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน
- แฟ้มโครงการบริการวิชาการตามแผน
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ/การนาไปใช้ประโยชน์)
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มา
- ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ โครงการปี 56/แนวทางหรือวิธีการพัฒนาปี57/ผล
วิชาการสังคม
การประเมินโครงการปี57
- ตัวอย่างโครงการหรือผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
การนาผลการประเมินมาปรับปรุง
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ - หลักฐานการเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการบริการ
แก่สังคมในระดับสถาบัน
วิชาการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด ( รายชื่อส่ง
ผู้เข้าร่วม/โครงการที่คณะเขียนเข้าร่วมและอื่นๆ)
เช่น สัปดาห์วิทย์ฯ , ค่ายวิทย์เคลื่อนที่ (ที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : บุญพา และศรัณยา

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่ : บุญพา และศรัณยา

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : บุญพา และศรัณยา
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
(ปีการศึกษา : 1 มิ.ย.2557- 31 ก.ค.2558)
(คู่มือหน้า95)
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุง - คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะ
ศิลปะและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมระดับคณะ
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ตามแผน

- แผนการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
ทั้งในระดับแผนและโครงการ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะ
เพื่อพิจารณารับรองแผนการบริการวิชาการ

3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตาม - รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 6 เดือน
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะ
เพื่อพิจารณาผลของแผนฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 12 เดือน (ที่มีการประเมินความสาเร็จของ
แผนฯ)

ผู้รับผิดชอบรอง
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- ประธานฝ่ายกิจการบุคลากร
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล และสิริมาส
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน
- แฟ้มโครงการทานุบารุงตามแผน
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- ประธานฝ่ายกิจการบุคลากร
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล และสิริมาส

- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ รอบ 12
เดือน (ที่มีการประเมินความสาเร็จของแผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน
- ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมิน
โครงการปี 56/แนวทางหรือวิธีการพัฒนา
ปี57/ผลการประเมินโครงการปี57
- ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินแผน
ฯ ปี 56/แนวทางหรือวิธีการพัฒนาปี57/ผลการ
ประเมินแผนฯ ปี57
- ตัวอย่างโครงการหรือผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
การนาผลการประเมินมาปรับปรุง

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- ประธานฝ่ายกิจการบุคลากร
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล และสิริมาส
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน - ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์คณะ/เว็บกิจการนิสิต/
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
เฟสบุ๊คคณะ/เฟสบุ๊คกิจการนิสิตที่มีการเผยแพร่
สาธารณชน
กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- ประธานฝ่ายกิจการบุคลากร
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล และสิริมาส

7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ - จดหมายเชิญบุคคลากรหรือวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ
และวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ระดับชาติ
- ผลงานการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- ผลงานที่ได้รับรางวัล ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- ประธานฝ่ายกิจการบุคลากร
- เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล และสิริมาส
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ
(ปีการศึกษา : 1 มิ.ย.2557- 31 ก.ค.2558)
(คู่มือหน้า97)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน (SAR 55)
มาตรฐานการศึกษา
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
- รายงานการประชุมที่แสดงถึงการวางแผน
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
ทบทวนและการประชุมคณะทางาน
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้อง
(SAR 55)
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ - รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะให้มีการ
ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทบทวนแผนฯ (SAR 55)
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปี - flow chart แสดงขั้นตอนการจัดทาแผน
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว กลยุทธ์ (เล่มสีเหลือง) การทบทวนแผน
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ กลยุทธ์ (เล่มสีฟ้า)
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา - โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และแผน
อนุมัติ
กลยุทธ์ (SAR 55)
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (SAR 55)
- แผนกลยุทธ์ และตัวโครงการ/ รายงานสรุปการ
จัดโครงการ (SAR 55)
- เอกสารสรุป (การได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์) (SAR 55)
- แผนปฏิบัติการประจาปีของคณะที่มีการกาหนด
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ รวมทั้งตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแผน
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณารับรองแผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 6 เดือน
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 12 เดือน (ที่มีการประเมินความสาเร็จของ
แผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน
- แฟ้มโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)

ผู้รับผิดชอบรอง
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2558
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
- เจ้าหน้าที่ : ธีรยุทธ

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
- แผนกลยุทธ์การเงิน (5ปี และประจาปี 2557)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะพิจารณา
รับรองแผนกลยุทธ์การเงิน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 6 เดือน
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 12 เดือน (ที่มีการประเมินความสาเร็จของ
แผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน
- แฟ้มโครงการตามแผนกลยุทธการเงิน
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)

ผู้รับผิดชอบรอง
- รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
- เจ้าหน้าที่ : เนาวรัตน์ และ ธีรยุทธ

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2558
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
- เจ้าหน้าที่ : ธีรยุทธ

- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน - ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ ประกอบด้วย
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา 1. ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ 2.สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
บุคลากร
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน 3. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
หลักสูตร
แข่งขัน
4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการผลิตบัณฑิต
5. การวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน และภาระหน้าที่
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล ความรับผิดชอบ (ระบุกาหนดการประชุมและ
ต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ รายงานการประชุม)
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
- แบบรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
- รายงานการประชุมที่แสดงถึงการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงของกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง

- รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
- เจ้าหน้าที่ : เนาวรัตน์ และ ธีรยุทธ

- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2558
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
- รายงานการประชุมที่แสดงถึงการจัดลาดับความ
เสี่ยง
- แผนบริหารความเสี่ยง
- รายงานการประชุม คกก. ประจาคณะฯ เพื่อ
รับรองแผนบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 6 เดือน
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 12 เดือน (ที่มีการประเมินความสาเร็จของ
แผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน
- แฟ้มโครงการตามแผนการจัดการความเสี่ยง
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)

- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- คณบดี
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
- รายงานประจาปี
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย - หลักฐานการประเมินคณะกรรมการ
การดาเนินงานอย่างชัดเจน
ประจาคณะ
- หลักประสิทธิผล
- หลักฐานการประเมินผลการบริหารงานของ
- หลักประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร
- หลักการตอบสนอง
- หลักฐานที่สนับสนุนการเขียนบรรยายการ
- หลักภาระรับผิดชอบ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ครบทั้ง
- หลักความโปร่งใส
10 ข้อ
- หลักการมีส่วนร่วม
- หลักการกระจายอานาจ
- หลักนิติธรรม
- หลักความเสมอภาค
- หลักมุ่งฉันทามติ

ผู้รับผิดชอบรอง
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
- กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัด KM อย่างน้อยต้อง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
- ด้านผลิตบัณฑิต
- ด้านการวิจัย
- ด้านบริการวิชาการ
- ด้านการคลังและพัสดุ
- ด้านทรัพยากรบุคคล
- ด้านแผนฯ
- ด้านการประกันคุณภาพฯ
- ด้านกิจการนิสิต

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
- แผนการจัดการความรู้
- รายงานการประชุม คกก. ประจาคณะฯ เพื่อ
รับรองแผนการจัดการความรู้
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 6 เดือน
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 12 เดือน (ประเมินความสาเร็จของแผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบรอง
- รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกคน
- เจ้าหน้าที่ :
วิภาสิณี ปัณฑรีย์ (วิชาการและบัณฑิต)
สุติรตั น์ (การวิจัย)
บุญพา (การบริการวิชาการ)
ธีรยุทธ (การคลังและพัสดุ)
สิริมาส (ทรัพยากรบุคคล)
เกียรติษฎา (แผนฯ)
กมลมาลย์ (ประกันคุณภาพฯ)
รัฐกาล (กิจการนิสิต)
- รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกคน
- เจ้าหน้าที่ :
วิภาสิณี ปัณฑรีย์ (วิชาการและบัณฑิต)
สุติรตั น์ (การวิจัย)
บุญพา (การบริการวิชาการ)
ธีรยุทธ (การคลังและพัสดุ)
สิริมาส (ทรัพยากรบุคคล)
เกียรติษฎา (แผนฯ)
กมลมาลย์ (ประกันคุณภาพฯ)
รัฐกาล (กิจการนิสิต)

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
- แฟ้มโครงการตามแผนการจัดการความรู้
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)

- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

- กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนด

- รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกคน
- เจ้าหน้าที่ :
วิภาสิณี ปัณฑรีย์ (วิชาการและบัณฑิต)
สุติรตั น์ (การวิจัย)
บุญพา (การบริการวิชาการ)
ธีรยุทธ (การคลังและพัสดุ)
สิริมาส (ทรัพยากรบุคคล)
เกียรติษฎา (แผนฯ)
กมลมาลย์ (ประกันคุณภาพฯ)
รัฐกาล (กิจการนิสิต)
- ตัวโครงการการจัดการความรู้ด้านต่างๆ โดยระบุ - รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกคน
ผู้เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยทุกคนที่เข้า - เจ้าหน้าที่ :
ร่วมต้องพูดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องมีเลขาจดสรุป วิภาสิณี ปัณฑรีย์ (วิชาการและบัณฑิต)
สุติรตั น์ (การวิจัย)
ประเด็นความรู้)
บุญพา (การบริการวิชาการ)
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/หนังสือเชิญวิทยากรที่มี ธีรยุทธ (การคลังและพัสดุ)
ความรู้และประสบการณ์ตรง/รายงานผลโครงการ/ สิริมาส (ทรัพยากรบุคคล)
แนวปฏิบัติที่ดี/ภาพประกอบ/เอกสารแสดงการ
เกียรติษฎา (แผนฯ)
กมลมาลย์ (ประกันคุณภาพฯ)
เผยแพร่ให้คนในคณะรับทราบ/)
รัฐกาล (กิจการนิสิต)
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33

ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
- มีการแบ่งปันและแลก เปลี่ยนเรียนรู้ - ตัวโครงการการจัดการความรู้ด้านต่างๆ โดยระบุ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ผู้เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยทุกคนที่เข้า
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนว ร่วมต้องพูดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องมีเลขาจดสรุป
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนด ประเด็นความรู้)
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย (ตัวโครงการ/กาหนดการ/หนังสือเชิญวิทยากรที่มี
ที่กาหนด
ความรู้และประสบการณ์ตรง/รายงานผลโครงการ/
แนวปฏิบัติที่ดี/ภาพประกอบ/เอกสารแสดงการ
เผยแพร่ให้คนในคณะรับทราบ/)

- รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกคน
- เจ้าหน้าที่ :
วิภาสิณี ปัณฑรีย์ (วิชาการและบัณฑิต)
สุติรตั น์ (การวิจัย)
บุญพา (การบริการวิชาการ)
ธีรยุทธ (การคลังและพัสดุ)
สิริมาส (ทรัพยากรบุคคล)
เกียรติษฎา (แผนฯ)
กมลมาลย์ (ประกันคุณภาพฯ)
รัฐกาล (กิจการนิสิต)
- รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกคน
- มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
- การแต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ที่กาหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่ - เจ้าหน้าที่ :
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น วิภาสิณี ปัณฑรีย์ (วิชาการและบัณฑิต)
สุติรตั น์ (การวิจัย)
ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ระบบ เป็นหมวดหมู่
บุญพา (การบริการวิชาการ)
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร - รายงานผลโครงการ KM/ แนวปฏิบัติที่ดีจาก
ธีรยุทธ (การคลังและพัสดุ)
(explicit knowledge)
โครงการ
สิริมาส (ทรัพยากรบุคคล)
- รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้
เกียรติษฎา (แผนฯ)
กมลมาลย์ (ประกันคุณภาพฯ)
- หน้าเว็บไซต์ KM ที่มีการนาประเด็นความรู้ที่
รัฐกาล (กิจการนิสิต)
สังเคราะห์ได้มาสรุป และเผยแพร่

- เอกสารแสดงการเผยแพร่ให้คนในคณะรับทราบ
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34

ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
- มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการ
- บันทึกข้อความติดตามการนาประเด็นความรู้ไป
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
ปรับปรุงการดาเนินการของบุคคลากร
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย
อักษร (explicit knowledge) และจาก - สรุปผลการดาเนินงาน KM ประจาปี
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

- รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกคน
- เจ้าหน้าที่ :
วิภาสิณี ปัณฑรีย์ (วิชาการและบัณฑิต)
สุติรตั น์ (การวิจัย)
บุญพา (การบริการวิชาการ)
ธีรยุทธ (การคลังและพัสดุ)
สิริมาส (ทรัพยากรบุคคล)
เกียรติษฎา (แผนฯ)
กมลมาลย์ (ประกันคุณภาพฯ)
รัฐกาล (กิจการนิสิต)
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงาน - แผนปฏิบัติการประจาปี
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
- รายงานการประชุม คกก. ประจาคณะฯ เพื่อ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รับรองแผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 6 เดือน
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 12 เดือน (ประเมินความสาเร็จของแผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน
- แฟ้มโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ในแผน
ยุทธศาสตร์ รายปี

ผู้รับผิดชอบรอง
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : เกียรติษฎา
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ : สิริมาส

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
- แผนพัฒนาบุคลากรสายสอน/แผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
- รายงานการประชุม คกก. ประจาคณะฯ เพื่อ
รับรองแผนพัฒนาบุคลากรสายสอน/แผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 6 เดือน
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 12 เดือน (ประเมินความสาเร็จของแผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน
- แฟ้มโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสอน/
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/
ภาพประกอบ)

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ : สิริมาส
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : กมลมาลย์

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ - นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัย
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ - คาสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ของมหาวิทยาลัย
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น - คาสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประกันคุณภาพ
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
- คาสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
ของภาควิชา (คาสั่งภาควิชา)
การประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
ประกันฯ (6 และ 12 เดือน) ระดับคณะ ผ่าน
กรรมการประจาคณะ
- รายงานการประชุม คกก. ประจาเพื่อพิจารณา
รายงานผลการการประกันคุณภาพระดับคณะ
ประจา
- แผนดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) +ผลการ
ประเมินของทุกภาควิชา (ปี56)
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) +ผลการ
ประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ (CAR)

- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : กมลมาลย์

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
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38
ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : กมลมาลย์

- รายงานการประเมินตนเอง+ผลการประเมินของ
ทุกหลักสูตร

- หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร

- แนวทางการจัดเก็บหลักฐานสาหรับการประกันฯ - รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา
ระดับหลักสูตร
- แนวทางการจัดเก็บหลักฐานสาหรับการประกันฯ - เจ้าหน้าที่ : กมลมาลย์
ระดับคณะ
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนยกระดับ)
รายหลักสูตร
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนยกระดับ)
ระดับคณะ
- รายงานการประชุม คกก. ประจาคณะรับรอง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน้าเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูลครบทั้ง 5
องค์ประกอบ
- รายงานข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online
- การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
กับบุคลากร
- โครงการที่ร่วมกับเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : กมลมาลย์

5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
(ปีการศึกษา : 1 มิ.ย.2557- 31 ก.ค.2558)
(คู่มือหน้า99)
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : วิภาสิณี

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
- การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
สัมพันธ์
การศึกษากับนิสิต
- โครงการที่ร่วมกับเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เจ้าหน้าที่ : รัฐกาล
ด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
- การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
กับนิสิต
1. มีระบบและกลไกในการกากับการ
ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
- ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
- แผนการจัดการศึกษา
- รายงานการประชุม คกก. ประจาคณะฯ เพื่อ
รับรองแผนการจัดการศึกษา
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 6 เดือน
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 12 เดือน (ประเมินความสาเร็จของแผนฯ)
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะเพื่อ
พิจารณาผลของแผนฯ รอบ 12 เดือน

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : นงค์นาถ, วิภาสิณี
และปัณฑรีย์

- แฟ้มโครงการตามแผนการจัดการศึกษา
(ตัวโครงการ/กาหนดการ/รายงานผลโครงการ/ภาพ)
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
(ต่อ)
ผู้รับผิดชอบหลัก :
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
เจ้าหน้าที่ :
- วิภาสิณี

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนด ดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามระบบกากับการ
ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้ ประกันคุณภาพหลักสูตร
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา
- รายงานผลการการประกันคุณภาพหลักสูตร
ประจาภาคการศึกษาต้น (ทุกหลักสูตร)
- รายงานการประชุม คกก. ประจาคณะฯ ที่มีการ
พิจารณารายงานผลการการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ประจาภาคการศึกษาต้น
- รายงานผลการการประกันคุณภาพหลักสูตร
ประจาภาคการศึกษาปลาย
- รายงานการประชุม คกก. ประจาคณะฯ ที่มีการ
พิจารณารายงานผลการการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ประจาภาคการศึกษาปลาย
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

- รายงานสรุปการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของหลักสูตร (แยกรายหลักสูตร)

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : นงค์นาถ, วิภาสิณี
และปัณฑรีย์
- หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : นงค์นาถ, วิภาสิณี
และปัณฑรีย์

.
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
(ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม - คาสั่งแต่งตั้งการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
กาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงาน (ทุกหลักสูตร)
ผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะ - รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะฯ เพื่อ
เพื่อพิจารณา
พิจารณารายงานผลการประเมินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
(ทุกหลักสูตร)
- รายงานผลการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา (SAR หลักสูตร)
- รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา (ทุกหลักสูตร)

- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : กมลมาลย์

- หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร

- หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ - รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะฯ เพื่อ
จากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุง
พิจารณารายงานผลผลการประเมินการประกัน
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขี้นอย่างต่อเนื่อง คุณภาพหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
(ทุกหลักสูตร)
- ตารางแสดงถึงการนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุง
การดาเนินงานของหลักสูตร (ทุกหลักสูตร)
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนยกระดับ)
รายหลักสูตร (ทุกหลักสูตร)
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ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบหลัก
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
(ต่อ)

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบรอง

5. การบริหารจัดการ (ต่อ)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
- รายงานการประชุม คกก.ประจาคณะฯ เพื่อ
พิจารณาแผนยกระดับ รายหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) มาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ : กมลมาลย์
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