แผนกิจกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเชิงรุก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําปีงบประมาณ 2555
ลําดับ
กิจกรรม
1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานประกัน
คุณภาพ (P)
2 รับทราบนโยบายการประกันคุณภาพประจําปี จาก
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําแผนดําเนินงานประกัน
คุณภาพประจําปีของสถาบันฯ (P)
3 ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการนําแนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality
Awords : TQA) มาใช้ในการพัฒนากระบวนการ
ทํางานด้านต่างๆ (Process Management) (D)
4 จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบาย/สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. สมศ. และ มช.
และการจัดทํารายงานผลดําเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ (D)
5 ทบทวนและจัดทําผลดําเนินงานตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ พร้อมทั้งจัดระบบการ
จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ให้สะดวก/ง่ายต่อ
การสืบค้น (ตามระยะ) (D)
6 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน/จัดทําผล
ดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ(ตามระยะ) (D)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
7 จัดทําเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวบ่งชี้
พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ ใน
องค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ (D)
8 ตรวจสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) ของการ
เขียนผลดําเนินงาน พร้อมทั้งตรวจสอบการระบุ
รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวบ่งชี้
ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ให้ตรงกับเกณฑ์

ระยะเวลา
ตุลาคม 2554

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยบุคลากร

มกราคม 2555

หน่วยประกัน
คุณภาพ

กุมภาพันธ์-ธันวาคม
2555

มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้จัด

มกราคม 2555

หน่วยประกัน
คุณภาพ

มกราคม-เมษายน
2555

หน่วยประกัน
คุณภาพ/คณะทํางาน
ประกันคุณภาพ

กุมภาพันธ์-เมษายน
2555

คณะทํางานประกัน
คุณภาพ (ตามกลุ่ม)
โดยนําเสนอในที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ

เมษายน-พฤษภาคม
2555

คณะทํางานประกัน
คุณภาพ (ตามกลุ่ม)

พฤษภาคม 2555

คณะทํางานประกัน
คุณภาพ

ลําดับ
9

10

กิจกรรม
ระยะเวลา
มาตรฐานของตัวบ่งชี้ (C)
กุมภาพันธ์-เมษายน
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) (D)
2555
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันฯ
- ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
- โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร
- ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ
ด้านการวิจัย ได้แก่ จํานวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
งบประมาณวิจัย จํานวนผลงานที่ได้รับตีพิมพ์
จํานวนผลงานที่ได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
ด้านอาคารสถานที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านประกันคุณภาพ
ส่วนที่ 2 ผลดําเนินงานตามองค์ประกอบ
คุณภาพ
- องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดําเนินการ
- องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
- องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
- องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
- องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ
- องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
สรุปผลดําเนินงาน
- บัญชีหมายเลขเอกสารและรายการเอกสาร/
หลักฐานอ้างอิง ทุกองค์ประกอบคุณภาพ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน และ
แนวทางแก้ไข
ส่วนที่ 4 สรุปผลการปรับปรุงตามผลประเมินใน
รอบปีที่ผ่านมา
ตุลาคม 2554ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
กันยายน 2555
ให้เป็นปัจจุบัน (ตามระยะ/ เดือนละ 1 ครั้ง)

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยประกัน
คุณภาพเป็นฐาน
โดยขอข้อมูลจาก
ทุกงาน/หน่วยที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยประกันคุณภาพ
จัดทําไฟล์ข้อมูลให้
หน่วยเทคโนโลยี-

ลําดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

11

บันทึกผลดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ
พร้อมแนบไฟล์เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ในระบบ
CMU-MIS ฐานข้อมูล CMU-QA (D)

พฤษภาคม 2555

12

ตรวจสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) ของการ
บันทึกผลดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ และ
ตรวจสอบการแนบไฟล์เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ใน
ระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูล CMU-QA (C)
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นรูปเล่ม
นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
และจัดส่งสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา (D)

พฤษภาคม 2555

13

14

15

16

17
18

จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความ
เข้าใจให้เป็นในแนวทางเดียวกัน ก่อนรับการ
ตรวจสอบและประเมินจากมหาวิทยาลัย (D)
รับการตรวจสอบและประเมินจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้บริหาร และบุคลากรรับ
การสัมภาษณ์ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แก่
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน (C)
ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม ผลดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมิน ก่อนรายงานผลคะแนนอย่างเป็นทางการ
(A)
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงพัฒนา (A)
นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงพัฒนา ต่อคณะกรรมการ
บริหารประจําสถาบันฯ และคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสถาบันฯ

ภายในมิถุนายน
2555
(ก่อนวันตรวจประเมิน
3 อาทิตย์)
มิถุนายน 2555

มิถุนายน 2555

ผู้รับผิดชอบ
สารสนเทศนําขึ้นเว็บไซต์
หน่วยประกัน
คุณภาพ/คณะทํางาน
ประกันคุณภาพ
(ตามกลุ่ม)
หน่วยประกัน
คุณภาพ

หน่วยประกัน
คุณภาพ

หน่วยประกัน
คุณภาพ

ผู้บริหาร
บุคลากรทุกคน
โดยหน่วยประกัน
คุณภาพเป็นฐาน
กรกฎาคม-สิงหาคม
หน่วยประกัน
2555
คุณภาพ/คณะทํางาน
ประกันคุณภาพ
(ตามกลุ่ม)
กันยายน 2555
หน่วยประกัน
คุณภาพ
-ประธาน
- ตุลาคม 2555
(ปีงบประมาณ 2556) คณะทํางานประกัน
คุณภาพนําเสนอต่อ
คณะ
กรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ
-ประธาน
คณะกรรมการ
- ธันวาคม 2555
(ปีงบประมาณ 2556) บริหารประจํา
สถาบันฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการ
อํานวยการประจํา
สถาบันฯ

ลําดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
19 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ ดําเนินการในปีถัดไป
ตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบและ
ประเมิน (A)
20 คณะทํางานดําเนินงานปรับปรุงตามแผนพัฒนา
ดําเนินการในปีถัดไป
คุณภาพ (A)

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยประกัน
คุณภาพ
คณะทํางานประกัน
คุณภาพ

