รายการเอกสารประกอบการรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่
1.1 ผลการจัดการบริหาร
หลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

รายการเอกสาร
รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร

ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ผลของ FTES

1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
1.1 ตารางเวลาให้คาปรึกษา /บันทึกการให้คาปรึกษา/สรุปผลการให้คาปรึกษา แก่นักศึกษา
1.2 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา
1.3 ระบบอาจารย์ทีปรึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต
1.4 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษา
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
2.1 เว็บไซต์คณะ
2.2 social network ของคณะ
2.3 ข้อมูลเกี่ยวการทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,ข้อมูลเกี่ยวกับการ ลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา
2.4 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่

ตัวบ่งชี้ที่

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

รายการเอกสาร
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
3.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
3.2 โครงการต่าง ๆ ของคณะทีพ่ ัฒนาทักษะแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
4.1 แบบประเมินโครงการ/สรุปผลการดาเนินโครงการ
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงในการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังขิงนักศึกษา
5.1 แผนปฏิบัติการของคณะ ประจาปีการศึกษา 2559
5.2 รายงานการประชุมเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2559
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
6.1 โครงการต่าง ๆ ที่เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วม
1. การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจดทาแผนและการจัดกิจกรรม
1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษา
1.2 แผนปฏิบัติการของคณะ /แผนพัฒนานักศึกษา
2. ในการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
2.1 เอกสารโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทกี่ าหนดโดยสถาบัน
2.2 เอกสารโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพ
2.3 เอกสารโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
2.4 เอกสารโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2.5 เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้วามรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3.1 การอบรมประกันคุณภาพให้แก่นกั ศึกษา

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่

องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่

รายการเอกสาร
3.2 สรุปโครงการการฝึกอบรมนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
4.1 สรุปผลโครงการต่าง ๆ
4.2 รายงานการประชุม เกี่ยวกับการสรุปผลการประเมินโครงการต่าง ๆ
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 สรุปผลโครงการต่าง ๆ
5.2 รายงานการประชุม เกี่ยวกับการสรุปผลการประเมินโครงการ
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
6.1 รายงานการประชุม เกี่ยวกับการประเมินแผนกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 และ การจัดทา
แผนพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 (นาเอาสรุปผลของแต่ละโครงการมาปรับปรุงใน
แผนพัฒนา ปีการศึกษา 2559)
2.1 ระบบกลไกการบริหาร 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน และงานสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
1.1 website ฐานข้อมูลการวิจัยและคลินกิ วิจัย
1.2 แผนปฏิบัติของคณะ (แผนงานการวิจัยของคณะ)
1.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเกี่ยวกับการกาหนดทิศทางและนโยบายของ
งานวิจัย
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
1.1 ภาพถ่ายศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์
1.2 ภาพถ่ายสานักวิทยบริการ
2.3 การเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.4 website ฐานข้อมูลการวิจัยและคลินิกวิจัย

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่

ตัวบ่งชี้ที่

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 3.1 การบริการวิชาการแก่
การบริการวิชาการ สังคม

รายการเอกสาร
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3.1 สัญญาทุนวิจัย
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชิหรือนานาชาติ
4.1 การนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
5.1 การอบรมทัง้ ในและนอกสถาบัน เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย
6. มีระบบกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
6.1 ระบบกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
6.2 คู่มือการวิจัย
6.3. การจดสิทธิ์บัตรงานวิจัย
1 แบบรายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. การนาเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ทงั้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จนะดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1. แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีการศึกษา 2558
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
3. แบบสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
4. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจาณาอนุมัติแผนการบริการวิชาการแก่สังคม.

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่

ตัวบ่งชี้ที่

รายการเอกสาร
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือสังคม
2.1 แผนการใช้ประโยชน์ ประจาปีการศึกษา 2558
2.3 สรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2.4 รายงานประชุมคณะเกี่ยวกับสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
2.5 รายงานการประชุมคณะ เกี่ยวกับการสรุปผลการดาเนินงาตามตัวชี้วัดของแผนการใช้ประโยชน์
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
3.1 โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
3.2 สรุปโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชีข้ องแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
4.1 แผนปฏิบัติการของคณะ
4.2 รายงานการประชุมคณะ เกี่ยวกับการสรุปผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
4.3 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
5. นาผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในข้อ
1 และนาเสนอกรรมการปราคณะเพื่อพิจารณา
5.1 รายงานการประชุมเกี่ยวการนาผลการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมมาปรับปรุงแผนในปี
การศึกษา 2559
5.1 แผนปฏิบัติการ ประจาปีกรศึกษา 2559
5.2 รายงานการประชุมเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2559
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
6.1 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการของคณะ
6.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สงั คม

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่
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องค์ประกอบที่ 4 4.1 ระบบกลไกการทานุ
การทานุบารุงศิลปะ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม

รายการเอกสาร
1. การกาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะ
1.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการทารุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อสามารถดาเนินการได้ตามแผน
2.1 แผนปฏิบัติของคณะ (การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม)
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 รายงานการประชุมเรือ่ งการกากับติดตามกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
3.2 มคอ.3 รายวิชาที่มีการบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.3 รายงานการประชุมคระกรรมการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. นาผลการปรับปรุงมาปรับเป็นแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 ผลการประเมินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.2 รายงานการประชุมคณะ เกี่ยวกับการผลการประเมินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมา
ปรับปรุงในแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2559
5.3 แผนปฏิบัติการ ปะจาปีการศึกษา 2559
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะชน
6.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ใน website ของคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่
องค์ประกอบที่ 5 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การบริหารจัดการ การติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ

รายการเอกสาร
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงจากวิสยั ทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และเสนอผูบ้ ริหารระดับสถาบัน เพื่อ
พิจารณา
1.1 รายงานการประชุมของคณะ เกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี
การศึกษา 2558
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตร
สัดส่วนค่าค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสการแข่งขัน
2.1 แผนกลยุทธ์ของคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
2.2 รายงานกรประชุมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน
3. การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์แลรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
คระและให้ระดับความเสี่ยง
3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.2 แผนบริหารความเสี่ยง
3.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยง
3.3 รายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
3.4 รายงานการประชุมคณะ เกี่ยวกับการติดตามผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบานกรดาเนินการอย่าง
ชัดเจน
4.1 หน้าเว็บไซต์คณะ

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่

ตัวบ่งชี้ที่

รายการเอกสาร
4.2 รายงานการประชุมคณะ
4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิด้านต่างๆ
4.5 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆประจาคณะ
4.6 เอกสารนาเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ
4.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร และนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
5.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
5.2 รายงานการประชุมคระกรรมการจัดการความรู้
5.3 แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2558
5.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการพัฒนาทักษะของนักศึกษา
5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มปี ระสบการณ์
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
6.1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2558
6.2 แบบสรุปการสารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2558
6.3 สรุปผลการดาเนินการกิจกรรมพัฒนาบุคคลกรตามแผน
7.ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะทีไ่ ด้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
7.1 แผนงานด้านประกันคุณภาพ
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
7.3 รายงานการประชุมคณะ เกีย่ วกับการชี้แจงนโยบายการประกันคุณภาพ
7.4 คาสั่งแต่งตั้งคระกรรมการผูร้ ับผิดชอบองค์ประกอบ
7.5 คู่มือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
7.6 รายงานการประชุมคณะ เกี่ยวกับการติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ
7.8 รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปีการศึกษา 2558
5.2 ระบบกากับการประกัน 1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
คุณภาพหลักสูตร
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ
1.2 คู่การประกันคุณภาพ
1.3 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
2.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 ปฏิทินการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 รายงานการประชุมคระเกี่ยวกับการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
3.1 บันทึกขออนุมัติอาจารย์ใหม่ประจาปีการศึกษา 2558 และบันทึกการสัง่ ซื้อตาราประจาคณะ
3.2 แผนปฏิบัติการของคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
4. มีการประเมินคุณภาพตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
4.1 ปฏิทินการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4.2 รายงานการประชุมคณะ เกี่ยวกับการแจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
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4.3 feedback Report ของแต่ละหลักสูตร
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5.1 รายงานการประชุมคณะ เกี่ยวกับการนาผลการประเมินของหลักสูตรมาปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานของทุกหลักสูตร
5.2 รายงานการประเมินตนเองของะดับหลักสูตร
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
6.1 ปฏิทินการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
6.2 feedback Report ของแต่ละหลักสูตร
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