ตารางแสดงผลการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของผลการประเมินปี ทีผ่ ่ านมา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan ) ประจาปี การศึกษา 2556

องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะผลประเมิน
ประจาปี การศึกษา 2555

แนวทางการปรับปรุ ง
และพัฒนา

คณะควรมีการถ่ายทอด
การกาหนดแผนปฏิบตั ิ
ราชการเป็ นรายบุคคล
และควรพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล
ตามแผนปฏิบตั ิราชการ
เป็ นรายบุคคล
องค์ประกอบที่ ควรมีการส่ งเสริ มการ
2 การผลิต
พัฒนาการพัฒนาอาจารย์
บัณฑิต
เข้าสู่ ตาแหน่งวิชาการ

การประชุมจัดทาแผน
โดยการมีส่วนร่ วมใน
การกาหนดตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่
1 ปรัชญา
ปณิ ธาน
วัตถุประสงค์
และแผนการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ
ปรับปรุ ง
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการทบทวน
ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี งบประมาณ
2557

การจัดอบรมโครงการ โครงการพัฒนา
พัฒนาด้านการทา
บุคลากร เพือ่ เข้าสู่
ผลงานวิชาการเพื่อ
ตาแหน่งทางวิชาการ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้า
สู่ ตาแหน่งทางวิชาการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็ จ

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง

เป้ าหมาย ระยะ
เวลา

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลการประเมิน
เพิ่มขึ้นจากปี ที่
ผ่านมา

ระดับความสาเร็ จการ 7 ข้อ
มีภาวะผูน้ าของสภา
สถาบันและผูบ้ ริ หารทุก
ระดับของสถาบัน
(สกอ.7.1)

-

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ระดับความสาเร็ จของ
ระบบการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
(สกอ 2.4)

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

7 ข้อ

องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะผลประเมิน
ประจาปี การศึกษา 2555
ควรสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทา มคอ.7
ให้คณาจารย์

องค์ประกอบที่ คณะควรนาผลประเมิน
3 กิจกรรมการ การประเมินการให้บริ การ
พัฒนานักศึกษา นักศึกษา และผลการ
ประเมินความสาเร็ จ
องค์ประกอบที่ คณะควรสนับสนุนให้
4 การวิจยั
คณาจารย์เพิม่ การนาเสนอ
งานวิจยั และสนับสนุนให้
นาผลงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ไปจดลิขสิ ทธิ์
ให้มากขึ้น

แนวทางการปรับปรุ ง
และพัฒนา

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ
ปรับปรุ ง
การจัดโครงการเพื่อ
โครงการบริ หาร
สร้างความรู้ความ
รายวิชาให้เป็ นไป
เข้าใจการจัด มคอ.7 ให้ ตามกรอบมาตรฐาน
คณาจารย์
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
คณะได้นาผลประเมิน แบบสอบถามความ
การประเมินการ
พึงพอใจ
ให้บริ การนักศึกษา และ
ผลการประเมิน
ความสาเร็ จ
คณะได้จดั โครงการ
-โครงการพัฒนา
อบรมการนาเสนอ
งานวิจยั เพื่อสร้างองค์
ผลงานวิจยั รวมทั้งการ ความรู้
จดลิขสิ ทธิ์ เพื่อตีพิมพ์ใน -โครงการเขียน
SJR ซึ่งเป็ นวารสารวิจยั บทความหรื องาน
ระดับชาติ
วิชาการเพื่อเผยแพร่
งานวิจยั ในระดับชาติ
และนานาชาติ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็ จ

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง

ระดับความสาเร็ จ
ของระบบและ
กลไกการบริ การ
ทางวิชาการ

ระดับความสาเร็ จของ
ระบบการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
(สกอ 2.4)

7 ข้อ

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

ระดับความพึง
พอใจในการ
ให้บริ การ
นักศึกษา

ระบบและกลไกการ
ให้คาปรึ กษาและ
บริ การด้านข้อมูล
ข่าวสาร

7 ข้อ

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ

จานวน
ผลงานวิจยั ได้
รับรองการ
นาไปใช้
ประโยชน์และ
การรับรอง
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ระดับความสาเร็ จ
ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์
(สกอ 4.1)

7 ข้อ

-

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
บริ การวิชาการ

เป้ าหมาย ระยะ
เวลา

ผูร้ ับผิดชอบ

องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะผลประเมิน
ประจาปี การศึกษา 2555

แนวทางการปรับปรุ ง
และพัฒนา

องค์ประกอบที่
5 การบริ การ
วิชาการแก่
สังคม

คณะควรมีการบูรณาการ
โครงการบริ การวิชาการ
ให้สามารถนามาใช้ใน
การพัฒนาการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั เพิ่มขึ้น

คณะมีการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมใน
การจัดโครงการบริ การ
วิชาการมากขึ้น

กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วดั
ตามแนวทางการ
ความสาเร็ จ
ปรับปรุ ง
-โครงการบริ การ
ระดับความสาเร็ จ
วิชาการ
ของแผนบริ หาร
-การขอทุนสนับสนุน วิชาการ
จากภายนอก

คณะต้องเพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/โครงการ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เช่น website,facebook

องค์ประกอบที่
6 การทานุบารุ ง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะควรสนับสนุน
ทรัพยากรในการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และงานวิจยั ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ คณะควรพัฒนาระบบการ
7 การบริ หาร ประเมินไปปรับปรุ งการ
และการจัดการ บริ หารงานให้เป็ น
รู ปธรรม

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง

เป้ าหมาย ระยะ
เวลา

ผูร้ ับผิดชอบ

ระดับความสาเร็ จของ
ระบบและกลไกการ
บริ การวิชาการแก่
สังคม(สกอ 6.1)

5 ข้อ

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

การส่ งเสริ ม
สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/โครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม

ระดับความสาเร็ จ ระบบและกลไกการ
ของการกาหนด ทานุบารุ งศิลปะและ
มาตรฐานด้าน
วัฒนธรรม (สกอ.6.1)
ศิลปวัฒนธรรม

6 ข้อ

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ

คณะต้องมีการรายงาน การจัดทาแผนการ
ผลการดาเนินงานและ ดาเนินงานของคณะ
ปริ เมินความสาเร็ จเสนอ
เพื่อพิจารณาต่อ
คณะกรรมการประจา
คณะ

ได้องค์ความรู้ที่ การพัฒนาสถาบันสู่
สามารถเผยแพร่ การเรี ยนรู้ (สกอ.7.2)
ได้ 2 ด้าน 2 องค์
ความรู้

5 ข้อ

-

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วดั
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวทางการ
ความสาเร็ จ
ปรับปรุ ง
องค์ประกอบที่ คณะควรแต่งตั้ง
คณะควรแต่งตั้ง
การแต่งตั้งคณะกรรม ผลการตรวจสอบ ระบบและกลไก
8 การเงินและ คณะกรรมการวิเคราะห์ คณะกรรมการวิเคราะห์ กาวิเคราะห์กลยุทธ์ ภายใน
การเงินและ
งบประมาณ
กลยุทธ์ทางการเงินโดย กลยุทธ์ทางการเงินโดย ทางการเงินโดย
งบประมาณ (สกอ.
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
8.1)
งบประมาณเพื่อร่ วมกัน งบประมาณเพื่อทา
งบประมาณ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
หน้าที่วเิ คราะห์
และแผนปฏิบตั ิราชการ ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้การ
ประจาปี ของคณะให้
ดาเนินงานตามแผนกล
บรรลุผลสู งสุ ด
ยุทธ์
องค์ประกอบที่ -คณะควรกาหนดตัวชี้วดั -ควรกาหนดตัวบ่งชี้
-มีการส่ งเสริ มการจัด ความรู้ความ
ระบบและกลไกการ
9 ระบบและ
ตามอัตลักษณ์ของคณะ ตามอัตลักษณ์ให้ชดั เจน กิจกรรม/โครงการที่ เข้าใจผูเ้ ข้าร่ วม ประกันคุณภาพ
กลไกการ
เป็ นประจาทุกปี
- การระบุวาระการ
เกี่ยวข้องกับอัต
การศึกษาภายใน
ประกันคุณภาพ -การประชุมประกัน
ประชุมให้คลอบคลุม ลักษณ์ เพิ่มขึ้น
(สกอ.9.1)
คุณภาพควรระบุวาระการ ระบบและกลไกประกัน -โครงการแลกเปลี่ยน
ประชุมให้คลอบคลุม
คุณภาพ
เรี ยนรู ้การประกัน
ระบบและกลไกการ
คุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพ
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะผลประเมิน
ประจาปี การศึกษา 2555

แนวทางการปรับปรุ ง
และพัฒนา

เป้ าหมาย ระยะ
เวลา

ผูร้ ับผิดชอบ

7 ข้อ

-

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

9 ข้อ

-

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

