ลําดับที่

ความรับผิดชอบหลัก/กิจกรรมหลัก

แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด

พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60
1

งานวางแผนกิจกรรมประกันคุณภาพของหน่วยงาน
1.1 พัฒนาคู่มือระบบงานประกันคุณภาพของ
คณะฯ
1.2 วางแผนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปี

1.3 จัดทํากําหนดการและแนวทางการประเมิน
คุณภาพ ภายในระดับภาควิชาและระดับคณะฯ
ประจําปีการศึกษา

1.4 ออกแบบเครื่องมือการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับคณะ
วิชา และระดับหลักสูตร
1.5 ประสานงานและให้บริการข้อมูลพื้นฐานของ
คณะแก่หน่วยงานภายใน
1.6 ประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษา
เพื่อพัฒนาเครื่องมือติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานผ่านระบบเครือข่าย
2

งานรวบรวมข้อมูลสําหรับประกันคุณภาพ
2.1 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2.2 วางระบบการจัดเก็บและช่องทางการ
เชื่อมโยงข้อมูล
2.3 รวบรวมข้อมูลสําหรับประกันคุณภาพ (สกอ.
สมศ. ก.พ.ร. คํารับรองการปฏิบัติงานคณบดี และ
QS Ranking)

17

ภายใน
วันที่
10

ภายใน
วันที่
30

ส.ค.
60

ก.ย.
60

ต.ค.
60

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

พ.ย.
60

ยังไม่
อยู่ แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ระหว่าง
ดําเนินการ

เอกสารคู่มือระบบงานประกัน
คุณภาพของคณะฯ

มีคู่มือแต่ไม่นําไปใช้

แผนปฏิบัติงานประจําปี ด้านการ
ประกันคุณภาพของคณะฯ

มีแผนแต่ไม่นําไปใช้

กําหนดการและแนวทางการ
ประเมิน ประจําปีการศึกษา

มี แต่ไม่นําไปใช้

แบบติดตามรายการเอกสาร
หลักฐานด้านการประกันคุณภาพ
ประจําปีการศึกษา 2559

มี แต่ไม่นําไปใช้

มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพของคณะฯ ครบถ้วนทุก
ด้าน

85-100%

1. ร้อยละของข้อมูลที่ได้ตาม
สถานะปัจจุบัน ของจํานวนตัวบ่งชี้
ทั้งหมด

66-84%

2.เวลาเฉลี่ยที่นําเสนอข้อมูลตาม
กําหนด

ก่อน 1 วัน

รายละเอียดประกอบการ
ดําเนินงาน

3

ผู้รับผิดชอบ

กมลธนัสร์
3

3

3

- แผนปฏิบัติงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
- แผนการพัฒนา EdPEx
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศธ
0513.20501/0249 ลว.17 ก.พ.
60)

กมลธนัสร์

- จัดทําปฏิทินประเมินหลักสูตร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่ายประกัน
คุณภาพของคณะ ที่
http://edu.kps.ku.ac.th/2016/
?p=5182

กมลธนัสร์

กมลธนัสร์

3

กมลธนัสร์

3

3

กมลธนัสร์

กมลธนัสร์

ลําดับที่

ความรับผิดชอบหลัก/กิจกรรมหลัก

พ.ศ.2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60

ตัวชี้วัด
ส.ค.
60

ก.ย.
60

ต.ค.
60

พ.ย.
60

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ยังไม่
อยู่ แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ระหว่าง
ดําเนินการ

1) ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพ ระดับคณะ รอบ 6 เดือน
2) ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพ ระดับคณะ รอบ 9 เดือน

ภายใน
วันที่
31

3) ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพ ระดับคณะ รอบ 12 เดือน

ภายใน
วันที่ 31

4) การกรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.3,4,5,6)

ภายใน
วันที่
31

5) การจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน ผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ.7)
ทุกหลักสูตร

ภายใน
วันที่
27

6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จํานวน 5 หลักสูตร
7) รวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลเพื่อการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย QS (กรอกข้อมูลในระบบ
QAIS)

ภายใน
วันที่ 31

2.5 ตรวจสอบสถานะข้อมูลให้ถูกต้องและเป็น
1) ตรวจสอบข้อมูลงานวิจัย งานบริการ
วิชาการ อาจารย์ประจําของคณะในระบบ QAIS
พร้อมแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับคณะ
2.6 รายงานสถานะข้อมูลตามตัวบ่งชี้ต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ

ผู้รับผิดชอบ

1) ศธ 0513.20501/ว.0145 ลว.
26 ม.ค. 2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่

กมลธนัสร์

-ภาคต้น 2559 มคอ.3/5 กรอก
ครบทุกรายวิชา (ล่าช้า 3 รายวิชา)
- ภาคปลาย 2559 มคอ.3 ครบ
ทุกรายวิชา

กมลธนัสร์
กมลธนัสร์
ภาควิชา

3

หลักสูตร

3

กมลธนัสร์
3

30

8) รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานของคณบดี รอบปีที่ 3
2.4 บันทึกข้อมูลในระบบ
1) บันทึกข้อมูลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการของคณะในระบบ QAIS

3

ภายใน
วันที่
31

รายละเอียดประกอบการ
ดําเนินงาน

จัดส่งมหาวิทยาลัย
ศธ0513.20501/2651 ลว. 29
ธ.ค. 59 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ
QS และ THE ประจําปี 2017

3

วัน วัน วัน วัน วัน
วัน
จันทร์ จันทร์ จันทร์ จันทร์ จันทร์ จันทร์ที่
ที่ 2 ที่ 2 ที่ 2 ที่ 2 ที่ 2
2

3

30

3

ครั้งที่ ครั้งที่ 2
1 วันที่ 30
วันที่
2-5

3

กมลธนัสร์

กมลธนัสร์

ศธ0513.20501/2651 ลว. 29
ธ.ค. 59 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ
QS และ THE ประจําปี 2017

กมลธนัสร์

โครงการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพ QAIS วันที่ 9 ก.พ. 2560

กมลธนัสร์

กมลธนัสร์

ลําดับที่

ความรับผิดชอบหลัก/กิจกรรมหลัก

พ.ศ.2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60

ตัวชี้วัด
ส.ค.
60

ก.ย.
60

ต.ค.
60

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

พ.ย.
60

ยังไม่
อยู่ แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ระหว่าง
ดําเนินการ
3

2.7 รายงานสถานะข้อมูลตามตัวบ่งชี้ต่อ
คณะกรรมการประจําคณะฯ
3

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ และสํานักงานเลขานุการ
3.1 ติดตามรวบรวมข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการจัดทํา (SAR) ทุก
ระดับเสร็จทันตามกําหนด

1) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม

วันที่ 30

ทันเวลา

รายละเอียดประกอบการ
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กมลธนัสร์

3

กมลธนัสร์

3

กมลธนัสร์

2) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

วันที่
30

3

ผจงจิต

3) ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

วันที่
30

3

ผจงจิต

4) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

วันที่
30

3

กมลธนัสร์

5) ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญา
ตรี

วันที่ วันที่
31 30

3

เมธาพร/
ชาญศักดิ์

6) ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี

3

ชาญศักดิ์

7) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

วันที่ วันที่
31 30
วันที่ วันที่
31 30

3

ธัญญลักษณ์

8) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

วันที่ วันที่
31 30

3

ธัญญลักษณ์

9) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย

วันที่ วันที่
31 30

3

ธัญญลักษณ์/
วาสิฎฐี/
ชลธิชา/ศิริวรรณ

วันที่ วันที่
31 30

3

ธัญญลักษณ์/
วาสิฎฐี/
ชลธิชา/ศิริวรรณ

วันที่ วันที่
31 30

3

ผจงจิต

10) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

11) ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ลําดับที่

ความรับผิดชอบหลัก/กิจกรรมหลัก

พ.ศ.2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60

ตัวชี้วัด
ส.ค.
60

ก.ย.
60

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ยังไม่
อยู่ แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ระหว่าง
ดําเนินการ

รายละเอียดประกอบการ
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

12) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ

วันที่ วันที่
31 30

3

สมเกียรติ/
ทองวาท/ผจงจิต/
ศิริมา/มลุลี/
ปิยนันท์/ภพ
สรรค์/
กนกวรรณ/
กมลธนัสร์

13) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

วันที่ วันที่
31 30

3

กมลธนัสร์

3.2 จัดทําร่างรายงาน SAR ตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้
3.3 นําเสนอหน่วยงานภายในเพื่อทําประชาพิจารณ์
3.4 เสนอร่างรายงาน SAR ต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะฯ พิจารณา

จํานวนครั้งของการแก้ไขเอกสาร

3 ครั้ง

ภายใน
วันที่ 15
ภายใน
วันที่ 20

3

กก.ประกัน

3

กมลธนัสร์

3

กมลธนัสร์

3.5 เสนอร่างรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม

ภายใน
วันที่ 7

3

กมลธนัสร์

3.6 สรุปผลและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ

ภายใน
วันที่ 9

3

กมลธนัสร์

3.7 ปรับแก้เล่มรายงานให้สมบูรณ์

ภายใน
วันที่ 9

3

กมลธนัสร์

3.8 จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน และมหาวิทยาลัย

ก่อน
ประเมิน
7 วัน

3

กมลธนัสร์

3

กมลธนัสร์

3

กมลธนัสร์

3.9 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินฯ (หลังรับการตรวจประเมิน)
3.10 จัดส่งเล่มรายงาน (ฉบับปรับแก้หลังรับการ
ตรวจประเมิน) จัดส่งมหาวิทยาลัย

4

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

การเตรียมการประเมินคุณภาพทุกระดับ
4.1 วางแผนกําหนดการประเมิน

ภายใน
2
สัปดาห์
หลัง
ได้รับ
ผลการ
ประ
เมินฯ

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง ระดับดีมาก

ระดับปานกลาง

กมลธนัสร์

ลําดับที่

ความรับผิดชอบหลัก/กิจกรรมหลัก

พ.ศ.2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60
1) หลักสูตรกําหนดวันรับการประเมิน เสนอ
สํานักงานประกัน มก.

ตัวชี้วัด
ส.ค.
60

ก.ย.
60

ต.ค.
60

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

พ.ย.
60

ยังไม่
อยู่ แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ระหว่าง
ดําเนินการ
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2) คณะฯ กําหนดวันรับการประเมิน เสนอ
สํานักงานประกัน มก.
4.2 ประสานงานคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ

- จัดเตรียมการประเมินคุณภาพ
ทุกระดับได้ตามกําหนด

ทันเวลา

รายละเอียดประกอบการ
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

3

หลักสูตร

3

หลักสูตร

3

กมลธนัสร์

1) หลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา ทาบทาม
คณะกรรมการประเมินของหลักสูตร (หลักสูตรยืม)

21

3

หลักสูตร

2) หลักสูตร วท.บ. เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา /ศศ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ /
ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ หลักสูตร
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้ทาบทามคณะกรรมการ
ประเมินของหลักสูตร ซึ่งควรเป็นกรรมการภายที่
ผ่านการอบรมจาก สกอ. เสนอสํานักงานประกัน
มก.
(ผลประเมินฯ ปีการศึกษา 2558 ระดับดี)
3) จัดทํากําหนดการและแนวทางการประเมิน
คุณภาพ ภายในระดับภาควิชาและระดับคณะฯ
ประจําปีการศึกษา

21

3

หลักสูตร

ภายใน
วันที่
10

4) คณะเสนอชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะฯเสนอสํานักงาน
ประกัน มก.
4.3 เตรียมความพร้อมสําหรับการประเมิน

1) ยานพาหนะรับ-ส่งกรรมการ

2) สถานที่สําหรับตรวจประเมิน/สัมภาษณ์
3) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
4) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินฯ
5) อาหารและอาหารว่าง ในวันตรวจประเมิน
4.4 อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

3

กมลธนัสร์

3

กมลธนัสร์

- หลักฐานประกอบการตรวจ
ประเมิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
กําหนด

ทันเวลา

3

กมลธนัสร์

- การตรวจประเมินและการ
รายงานผล แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ทันเวลา

3

กมลธนัสร์

3
3
3
3
3

กมลธนัสร์
กมลธนัสร์
ศิริมา
กมลธนัสร์
กมลธนัสร์

ลําดับที่

ความรับผิดชอบหลัก/กิจกรรมหลัก

พ.ศ.2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60

ตัวชี้วัด
ส.ค.
60

ก.ย.
60

ต.ค.
60

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

พ.ย.
60

ยังไม่
อยู่ แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ระหว่าง
ดําเนินการ
3

4.5 สรุปผลการประเมินเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01)
5

จัดทํารายงานผลการปรับปรุง สปค.01
5.1 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน (สปค.
02) ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ
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รายงานผลการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะฯ สปค.01

ทันเวลา

3

รายงานผลการประเมิน ผ่าน
ระบบได้ถูกต้องครบถ้วน

ทันเวลา

3

5.3 จัดส่งข้อมูลต่อวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย

บันทึกข้อมูล CHE QA Online และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.1 บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1) คณะให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบ
QAIS
2) คณะรวบรวมผลการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตรมาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับคณะ ผ่านระบบ CHE QA
Online

7

ประสานงานเครือข่ายประกันคุณภาพทุกระดับ
7.1 ประสานงานเครือข่ายประกันคุณภาพทุก
ระดับ ทั้งภายในและภายนอก
7.2 การจัดทํา MOU ด้าน QA ประสานงาน
กิจกรรมของเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ

กมลธนัสร์

5.2 เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

6

รายละเอียดประกอบการ
ดําเนินงาน

1) ศธ 0513.20501/0093
ลว. 17 ม.ค. 2560 เรื่อง ขอ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง สปค.01 ปี
การศึกษา 2558 รอบ 3 เดือน
2) ศธ 0513.20501/0755
ลว. 26 เม.ย. 2560 เรื่อง ขอ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง สปค.01 ปี
การศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน

กมลธนัสร์

3

หลักสูตร

3

กมลธนัสร์

3

กมลธนัสร์

3

31

ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องในการ
ประสานงานกับเครือข่าย

ระดับปานกลาง

