แผนปฏิบัตกิ ารประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
(ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕)

๓-๑

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้เขียนรายงาน
ผู้ตรวจสอบ

นายเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
ดร. สวามินี ธีระวุฒิ

๓-๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา)
ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย.

๑

๒

ก.ค.

๒๕๕๕
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
และได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕
ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
นายธีรยุทธ
นพรัตน์อาภากุล

๓-๓

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ
๓

๔

๕
๖

เกณฑ์มาตรฐาน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจาปีครบ ๔
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจา ปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีครบ ๔ พันธกิจ

๒๕๕๕
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
นายธีรยุทธ
นพรัตน์อาภากุล
ดาเนินงานเป็นไตรมาส แบ่งเป็น ๔ ช่วง

มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

๓-๔

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

๗

มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย ปี
ละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี

๘

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
นายธีรยุทธ
นพรัตน์อาภากุล

๓-๕

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผู้เขียนรายงาน
ผู้ตรวจสอบ

นางสาวชนิกานต์ เพชรงาม และนางสาวปัณฑรีย์ นิลสกุล
ดร.สาธินี เลิศประไพ ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย

๓-๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา)
ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๑

๒

๓

๒๕๕๕
ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่
และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
น.ส.นงค์นาถ เปรมวังศรี
น.ส.ปัณฑรีย์ นิลสกุล

น.ส.นงค์นาถ เปรมวังศรี
น.ส.ปัณฑรีย์ นิลสกุล
หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร
น.ส.นงค์นาถ เปรมวังศรี
น.ส.ปัณฑรีย์ นิลสกุล

๓-๗

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ
๔

เกณฑ์มาตรฐาน

๒๕๕๕
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่าง
น้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดา เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดใน
แต่ละปี ทุกหลักสูตร

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร
น.ส.นงค์นาถ เปรมวังศรี
น.ส.ปัณฑรีย์ นิลสกุล

๓-๘

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ
๕

๖

เกณฑ์มาตรฐาน

๒๕๕๕
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข้อ ๔
กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการ
วิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจานวน
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวน
หลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร
น.ส.นงค์นาถ เปรมวังศรี
น.ส.ปัณฑรีย์ นิลสกุล

น.ส.นงค์นาถ เปรมวังศรี
น.ส.ปัณฑรีย์ นิลสกุล

๓-๙

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ
๗

เกณฑ์มาตรฐาน

๒๕๕๕
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการ
วิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร
มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
น.ส.นงค์นาถ เปรมวังศรี
น.ส.ปัณฑรีย์ นิลสกุล

๓ - ๑๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
ผู้รวบรวมหลักฐาน
ช่วงเวลาดาเนินการ

น.ส.สิริมาส คาเสียง
เดือนเมษายน ๒๕๕๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป หรือ
๒) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖ ขึ้นไป
ผู้รวบรวมหลักฐาน
น.ส.สิริมาส คาเสียง
ช่วงเวลาดาเนินการ เดือนเมษายน ๒๕๕๖

๓ - ๑๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรองคณบดีฝ่ายบริหาร)
ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ
๑

๒
๓

เกณฑ์มาตรฐาน

๒๕๕๕
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่กาหนด
มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นางศิวไลซ์ คนฉลาด
นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
น.ส.สิริมาส คาเสียง
น.ส.จิตตรัตน์ เอี่ยมเอก
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น

๓ - ๑๒

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๔

๕

๖

๗

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
มีการประเมินผลความสาเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
นางศิวไลซ์ คนฉลาด
น.ส.สิริมาส คาเสียง

นางศิวไลซ์ คนฉลาด
น.ส.สิริมาส คาเสียง
นางศิวไลซ์ คนฉลาด
น.ส.สิริมาส คาเสียง
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
นางศิวไลซ์ คนฉลาด
น.ส.สิริมาส คาเสียง

มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

๓ - ๑๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์)

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๑

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง

๒

มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา
มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต

๓

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มหาวิทยาลัยเป็นผูด้ ูแลและรับผิดชอบ

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
นายสงคราม คงเมือง
น.ส.หัสชา ศรีจินดา
(สารวจภายในคณะในส่วน
ที่คณะเป็นผู้จัดให้)
น.ส. สมฤดี หวานระรื่น
นายกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
นายสงคราม คงเมือง
น.ส.หัสชา ศรีจินดา
นายกร ชื่นศิริ
นายกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น
หัวหน้าภาค

๓ - ๑๔

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ
๔

๕

๖

๗

เกณฑ์มาตรฐาน
มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นอืน่ ๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา
ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ
ในข้อ ๒-๕ ทุกข้อไม่ต่ากว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕

๒๕๕๕
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

มหาวิทยาลัยเป็นผูด้ ูแลและรับผิดชอบ

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
สานักทะเบียน,
สานักคอมพิวเตอร์,
สานักหอสมุด,
งานอาคารสถานที่
นางศิวไลซ์ คนฉลาด
นายกร ชื่นศิริ

ผู้รวบรวมหลักฐานทุกคน
ในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
ผู้รวบรวมหลักฐานทุกคน
ในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕

มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ
๖ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
๓ - ๑๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา)
ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๑

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญทุกหลักสูตร

๒

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียน/จากการทาวิจัย

๓

๒๕๕๕
ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
น.ส.ชนิกานต์ เพชรงาม
น.ส.ปัณฑรีย์ นิลสกุล
หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร
หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร

๓ - ๑๖

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๔

๕
๖

๗

มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร
มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน /การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชา

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร
นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์
มหาวิทยาลัยเป็นผูด้ าเนินการเรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร

๓ - ๑๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๑

๒

มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนกาหนดการศึกษาของ
หลักสูตร
มีการนาผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ทุกหลักสูตรของคณะฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้นเป็นปีที่ ๒ ของการใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงยังไม่ครบรอบระยะเวลาในการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (จะสารวจอีกครั้ง
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗)

ทุกหลักสูตรของคณะฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้นเป็นปีที่ ๒ ของการใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงยังไม่ครบรอบระยะเวลาในการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (จะสารวจอีกครั้ง
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗)

๓ - ๑๘

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
นายรัฐกาล จันทรศร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๓

๔

๕
๗

๒๕๕๕
ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต
มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นาเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทา
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
น.ส. ชนิกานต์ เพชรงาม
น.ส. ปัณฑรีย์ นิลสกุล
นายกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
หัวหน้าภาควิชา
น.ส. ชนิกานต์ เพชรงาม
น.ส. ปัณฑรีย์ นิลสกุล

นายรัฐกาล จันทรศร
น.ส. ปัณฑรีย์ นิลสกุล
หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร

๓ - ๑๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘
ข้อ

ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต)
เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๑
๒

๓

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ ๑ ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่กาหนดในข้อ ๑ โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ที่ชัดเจน

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
นายรัฐกาล จันทรศร
นายรัฐกาล จันทรศร

นายรัฐกาล จันทรศร

๓ - ๒๐

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๔

๕

๒๕๕๕
ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่
กาหนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐
ของตัวบ่งชี้
มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิต
ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
นายรัฐกาล จันทรศร

นายรัฐกาล จันทรศร

๓ - ๒๑

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้เขียนรายงาน
ผู้ตรวจสอบ

นายรัฐกาล จันทรศร
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล

๓ - ๒๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต)
ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เกณฑ์มาตรฐาน

๒๕๕๕
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นิสิต
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นิสิต
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ากว่า
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
มีการนาผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นายรัฐกาล จันทรศร

๓ - ๒๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต)
ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

๑

สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต

นายรัฐกาล จันทรศร

มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย
สถาบันและองค์การนิสติทุกสิ้นปี
การศึกษามีการส่งเสริมให้นิสิตนา
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้
ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดย
นิสิตอย่างน้อย ๕ ประเภทสาหรับ
ระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒

นายรัฐกาล จันทรศร
น.ส.ปัณฑรีย์ นิลสกุล
นางสาวสุติรัตน์
ปุ่นประเสริฐ

๒
๓

นายรัฐกาล จันทรศร
น.ส.ปัณฑรีย์ นิลสกุล

๓ - ๒๔

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๓ ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
(ต่อ) จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔ มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
๕ มีการประเมินความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต
๖ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นายรัฐกาล จันทรศร
คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต
นายรัฐกาล จันทรศร
คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต
นายรัฐกาล จันทรศร
๓ - ๒๕

องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผู้เขียนรายงาน
ผู้ตรวจสอบ

นางสาวสมฤดี หวานระรื่น
ดร.ทรงกลด สารภูษิต

๓ - ๒๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา)
ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย.

๑

๒
๓

๔

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน
มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน
เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ก.ค.

๒๕๕๕
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

จัดทาแผนวิจัยฯ
ประกาศทุนวิจัยต่างๆ

www.buu.ac.th/e-research

อบรมเทคนิค SPE

๓ - ๒๗

ประกาศทุนวิจัยต่างๆ

น.ส.สมฤดี หวานระรื่น

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

๕

มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัย
ฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor)

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

น.ส.สมฤดี หวานระรื่น

วิทยาศาสตร์วิจัย
(ร่วม ม.นเรศวร +
ม.พะเยา)

๓ - ๒๘

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ
๖
๗

เกณฑ์มาตรฐาน

๒๕๕๕
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

น.ส.สมฤดี หวานระรื่น

๓ - ๒๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา)
ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๑

๒

๓

๒๕๕๕
ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน การ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้จากข้อ ๒ สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

ประกาศค่าตอบแทนการตีพมิ พ์

น.ส.สมฤดี หวานระรื่น

๓ - ๓๐

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๔

๕

๖

มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการ
ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

ประกาศทุนเงินรายได้ มีบุคคลภายนอกร่วมโครงการวิจัย

น.ส.สมฤดี หวานระรื่น

ประกาศทุนค่าตอบแทนสาหรับอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา)
ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น
ช่วงเวลาดาเนินการ เดือนเมษายน ๒๕๕๖
๒. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา
๒.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๑๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๓ - ๓๑

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้เขียนรายงาน
ผู้ตรวจสอบ

ประธานฝ่ายบริการวิชาการ
ดร.ทรงกลด สารภูษิต

๓ - ๓๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และประธานฝ่ายบริการวิชาการ)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย.

๑

มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด

๒

มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน

๓

มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

ก.ค.

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์
นางศิวไลซ์ คนฉลาด
นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์
น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ
น.ส.เพ็ญลักษณ์ สติพันธ์
น.ส.ญาดา อนันต์นาวีนุสรณ์
หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร
น.ส.ชนิกานต์ เพชรงาม
น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ
น.ส.เพ็ญลักษณ์ สติพันธ์
น.ส.ญาดา อนันต์นาวีนุสรณ์
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น
น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ

๓ - ๓๓

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย.

๔

๕

ก.ค.

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มีการประเมินผลความสาเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
นางพัชรี วงษ์เกษม
นางรังสิมา สูตรอนันต์
น.ส.ชนิกานต์ เพชรงาม
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น
น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ
น.ส.เพ็ญลักษณ์ สติพันธ์
น.ส.ญาดา อนันต์นาวีนุสรณ์

๓ - ๓๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และประธานฝ่ายบริการวิชาการ)
ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย.

๑

๒

๓

ก.ค.

๒๕๕๕
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

มีการสารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกาหนด
ทิศทางและการจัดทาแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของสถาบัน
มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นางรังสิมา สูตรอนันต์
นางสาวจันทนีย์
นพรัตน์อาภากุล
น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ
น.ส.เพ็ญลักษณ์ สติพันธ์
น.ส.ญาดา อนันต์นาวีนุสรณ์

๓ - ๓๕

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย.

๔

๕

ก.ค.

๒๕๕๕
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

มีการนาผลการประเมินในข้อ ๓
ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ
มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
นางรังสิมา สูตรอนันต์
นางสาวจันทนีย์
นพรัตน์อาภากุล
น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ
น.ส.เพ็ญลักษณ์ สติพันธ์
น.ส.ญาดา อนันต์นาวีนุสรณ์

๓ - ๓๖

องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้รบั ผิดชอบดาเนินงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้เขียนรายงาน
ผู้ตรวจสอบ

นายรัฐกาล จันทรศร
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล

๓ - ๓๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๑
๒
๓
๔

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน
มีการประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
นายรัฐกาล จันทรศร
นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
หัวหน้าภาควิชา
นายรัฐกาล จันทรศร
นายรัฐกาล จันทรศร
นายกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น
นายรัฐกาล จันทรศร

๓ - ๓๘

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

๕

มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

๖

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
นายรัฐกาล จันทรศร

ไม่มีการดาเนินการ

๓ - ๓๙

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้เขียนรายงาน
ผู้ตรวจสอบ

นางศิวไลซ์ คนฉลาด และนางสาวสิริมาส คาเสียง
ดร.สวามินี ธีระวุฒิ

๓ - ๔๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ
๑

๒

๓

เกณฑ์มาตรฐาน

๒๕๕๕
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดล่วงหน้า
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศ
ทางการดาเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดาเนินงานของสถาบันไป
ยังบุคลากรในสถาบัน

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นางศิวไลซ์ คนฉลาด
นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
นางสาวสิริมาส คาเสียง

๓ - ๔๑

ข้อ

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๔

๕

๖

๗

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

๒๕๕๖
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นางศิวไลซ์ คนฉลาด
นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
นางสาวสิริมาส คาเสียง

สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงาน
ของสถาบันและผู้บริหารนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม

นางศิวไลซ์ คนฉลาด
นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง

นางศิวไลซ์ คนฉลาด
นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
นางสาวสิริมาส คาเสียง
นางศิวไลซ์ คนฉลาด
นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
นางสาวสิริมาส คาเสียง

๓ - ๔๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๑

๒

๓

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มีการกาหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ ๑
มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง(tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
น.ส.ชนิกานต์ เพชรงาม
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น
นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง
นางสาวปัณฑรีย์ นิลสกุล
น.ส.ชนิกานต์ เพชรงาม
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น
นางสาวปัณฑรีย์ นิลสกุล
น.ส.ชนิกานต์ เพชรงาม
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น

๓ - ๔๓

ข้อ

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๔

๕

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge)
มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

๒๕๕๖
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล
น.ส.ชนิกานต์ เพชรงาม
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น
นายกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

น.ส.ชนิกานต์ เพชรงาม
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น
นางศิวไลซ์ คนฉลาด
นางสาวสิริมาส คาเสียง

๓ - ๔๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย.

๑
๒

๓
๔
๕

ก.ค.

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information
System Plan)
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
กาหนด

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นายกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ

๓ - ๔๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๑

๒

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของสถาบัน
จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของสถาบัน

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง

๓ - ๔๖

ข้อ

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

๒ - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย
(ต่อ) ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

๒๕๕๖

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง

๓ - ๔๗

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

๓

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลาดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ลด
หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการ
ตามแผน
มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา>ปีละ๑ ครั้ง

๔
๕

๖

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นายเกียรติษฏา ภูมิเพ็ง

มีการนาผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป

๓ - ๔๘

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้เขียนรายงาน
ผู้ตรวจสอบ

นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์
ดร.สวามินี ธีระวุฒิ

๓ - ๔๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ
๑
๒

๓
๔

เกณฑ์มาตรฐาน

๒๕๕๕
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน
อย่างน้อยปีละ๒ ครั้ง

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์
นางสุชาดา ไม้งาม
น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์
นางสาวหัสชา ศรีจินดา
นายสงคราม คงเมือง

๓ - ๕๐

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕

๖

๗

ต.ค.

พ.ย.

มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์
นางสุชาดา ไม้งาม
น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์
นางสาวหัสชา ศรีจินดา
นายสงคราม คงเมือง

๓ - ๕๑

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
ผู้เขียนรายงาน
ผู้ตรวจสอบ

นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์
ดร.สวามินี ธีระวุฒิ

๓ - ๕๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค.

๑

๒

๓

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
มีการกาหนดนโยบายและให้
ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน
มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม
อัตลักษณ์ของสถาบัน

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์
ตั้งกรรมการประกัน
ฯ

เสนอขอความเห็นชอบแผนยกระดับ
และแผนฯ ตามกรอบยุทธศาสตร์
แก่คณะกรรมการประจาคณะฯ

การจัดทาแผนฯ ที่คานึงถึง
ความสาคัญด้านงานประกันฯ
สร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้
ฯ

๓ - ๕๓

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ
๔

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย
๑) การควบคุม ติดตามการ
ดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
๒) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ใน CHE QA Online และ
๓) การนาผลการประเมินคุณภาพไป
ทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน

๒๕๕๕
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

๒๕๕๖
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

การตรวจประกันทั้งระดับคณะและภาควิชา

นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์

๓ - ๕๔

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๕

๖

๗

๘

มีการนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง ๙
องค์ประกอบคุณภาพ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน

ช่วงเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รวบรวมหลักฐาน/
แหล่งข้อมูล

การจัดทาแผนยกระดับ
ทัง้ สกอ.และ สมศ.

นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์
นายรัฐกาล จันทรศร

ดูงานประกันนอกสถานที่

นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์
สัมมนากิจกรรมประกันกับต่างสถาบัน

๓ - ๕๕

