(ร่าง) Platform องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ประสานงาน QAD : น.ส.รัตนา สมบูรณ์ และน.ส.สิรกิ าญจน์ ยอดบุรี
เบอร์โทร : .............(055) 961444..............
e-mail : ............qad@nu.ac.th................

ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมิน
สกอ.

หลักฐาน / เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(1)

(ร่าง) ผลการดาเนินงาน
(2)

ระบบ
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(ฉบับปรับปรุง) และ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
กลไก
- สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
- คณะกรรมการประจาสถานอารยธรรมศึกษา โขงสาละวิน

ดาเนินการตามระบบ
ทีก่ าหนด
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
- เว็บไซต์ของสถานอรยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน
(เผยแพร่โครงการ/กิจกรรม)
- จดหมายข่าว/จุลสาร/วารสาร
ของสถานอารยธรรมศึกษา โขงสาละวิน

สมศ.

หมายเหตุ /
ข้อควรสังเกต
(3)

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ปี งปม. / ปี กศ.

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1 ระบบและกลไก
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
1. มีระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด
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- ควรมีแผนกลยุธท์ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก่อนเดือนต.ค.
ของมหาวิทยาลัย
- ควรมีแผนปฏิบัติการประจาปีด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
- ไม่พบการติดตามการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
- ควรมีนโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(เช่น ทุกคณะวิชาต้องมีการบูรณาการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 วิชา)

- สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน

2. มีการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

2.1 ควรมีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 มิ.ย. - 31พ.ค.
เข้ากับการเรียนการสอน โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้
หลักฐาน
2.1.1 โครงการหรือแผนการสอน (ประมวลการสอน Course
Syllabus) ในรายวิชาทีม่ กี ารบูรณาการการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
2.1.2 รายงานภาพรวมโครงการหรือแผนการสอนในข้อ 2.1.1
2.1.3 ภาพกิจกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการบูรณาการการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน

- คณะวิชา/ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ ดาเนินการ 2.1.1
- สถานอรยธรรมศึกษา
โขง-สาละวินดาเนินการ
2.1.2-3

2.2 ควรมีมกี ารบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนิสติ โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้
หลักฐาน
2.2.1 โครงการหรือแผนการสอน (ประมวลการสอน Course
Syllabus) ในรายวิชาทีม่ กี ารบูรณาการการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนิสติ
2.2.2 รายงานภาพรวมโครงการในข้อ 2.2.1
2.2.3 ภาพกิจกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการบูรณาการการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนิสติ

- ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ดาเนินการ 2.2.1
- สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวินดาเนินการ
2.2.2-3
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1 มิ.ย. - 31พ.ค.

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

3.1 มีสถานทีเ่ พือ่ เผยแพร่และบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการบริหารจัดการโดยผูม้ ีความรูค้ วาม
เชีย่ วชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง มีการจัดสรรงบประมาณ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
หลักฐาน หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ผ้า พิพิธภัณฑ์ชีวติ
3.2 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ในระดับหน่วยงาน/ระดับชาติ
หลักฐาน จดหมายข่าว/จุลสาร/วารสาร/เว็บไซต์
เป็นต้น
3.3 มีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอืน่ มี
การสร้างเครือข่าย มีการกาหนดตัวบ่งชี้ และมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เป็นระบบอย่างชัดเจน
หลักฐาน กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
มหาวิทยาลัยทาร่วมกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย

1 มิ.ย. - 31พ.ค.
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- สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ดาเนินการ
และรวบรวมข้อมูล

4. มีการประเมินผลความสาเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

4.1 ควรมีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการ
1 มิ.ย. - 31พ.ค.
งานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ การจัดการเรียน
การสอน
หลักฐาน
4.1.1 รายงานผลการดาเนินงานโครงการหรือแผนการสอน
ตามตัวชีว้ ดั และเป้าหมายความสาเร็จของการบูรณาการฯ
(KPI)
4.1.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ตามตัวชีว้ ดั และ
เป้าหมายความสาเร็จของการบูรณาการ (KPI) ภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย
4.1.3 มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เรือ่ งพิจารณาผล
ความสาเร็จของการบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ตาม KPI การบูร
ณาการฯ

- คณะวิชา/ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ ดาเนินการ 4.1.1
- สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ดาเนินการ
4.1.2
- คณะกรรมการฯ โดย
สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวินเป็นเจ้าภาพ
4.1.3

4.2 ควรมีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการ
1มิ.ย. - 31พ.ค.
งานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ กิจการนิสิต
หลักฐาน
4.2.1 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ตามตัวชีว้ ดั และ
เป้าหมายความสาเร็จของการบูรณาการฯ (KPI)
4.2.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ตามตัวชีว้ ดั และ
เป้าหมายความสาเร็จของการบูรณาการฯ (KPI) ภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย
4.2.3 มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เรือ่ งพิจารณาผล
ความสาเร็จของการบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต ตาม KPI การบูรณาการฯ

-คณะวิชา/ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการดาเนินการ 4.2.1
- สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ดาเนินการ
4.2.2
- คณะกรรมการฯ โดย
สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวินเป็นเจ้าภาพ
4.2.3
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5. มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

5.1 ควรมีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ
1 มิ.ย. - 31พ.ค.
บูรณาการด้านบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักของ PDCA
หลักฐาน
5.1.1 รายงานผลการดาเนินงานโครงการหรือแผนการสอน
ตามตัวชีว้ ดั และเป้าหมายความสาเร็จของการบูรณาการ
(KPI)
5.1.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ตามตัวชีว้ ดั และ
เป้าหมายความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม (KPI การบูร
ณาการฯ) ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
5.1.3 มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เรือ่ งพิจารณาผล
ความสาเร็จของการบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ตาม KPI การบูร
ณาการฯ
(รายวิชา/โครงการทีม่ ีการทาซ้าจากมีทผี่ ่านมาโดยมีการ
นาผลการประเมินฯ มาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนิน
โครงการในปีนี้)
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-คณะวิชา/ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ ดาเนินการ5.1.1
- สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวินดาเนินการ
5.1.2
- คณะกรรมการฯ โดย
สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวินเป็นเจ้าภาพ
5.1.3

5. มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา (ต่อ)

5.2 ควรมีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ
2 มิ.ย. - 31พ.ค.
บูรณาการด้านบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ กิจกรรมนิสิต
โดยใช้หลักของ PDCA
หลักฐาน
5.2.1 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
ตัวชีว้ ดั และเป้าหมายความสาเร็จของการบูรณาการ (KPI)
5.2.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ตามตัวชีว้ ดั และ
เป้าหมายความสาเร็จของการบูรการฯ (KPI) ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
5.2.3 มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เรือ่ งพิจารณาผล
ความสาเร็จของการบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตตาม KPI การบูรณาการฯ
(โครงการทีม่ ีการทาซ้าจากมีทผี่ ่านมาโดยมีการนาผล
การประเมินฯ มาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินโครงการ
ในปีน)ี้
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-คณะวิชา/ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ ดาเนินการ5.2.1
- สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ดาเนินการ
5.2.2
- คณะกรรมการฯ โดย
สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวินเป็นเจ้าภาพ
5.2.3

6. มีการกาหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ

- ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การเดินทางของ รศ.ดร.
จิรวัฒน์ พิระสันต์และคณะ ในการไปเยีย่ มชม และ
ปฏิบัติการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นสาขาวิชา
เครือ่ งปัน้ ดินเผาและประยุกต์ศิลป์
- การเป็นวิทยากรเสวนาบรรยายเกีย่ วกับศิลปะและ
วัฒนธรรม
- ภาพข่าวการรับรางวัลของ รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระ
สันต์

จัดทาโดยกองประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2554

6.1 ควรมีการกาหนดหรือการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน 3 มิ.ย. - 31พ.ค.
ศิลปะและวัฒนธรรม
หลักฐาน
ควรมีคณะกรรมการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
6.2 ควรมีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นทีย่ อมรับใน
ระดับชาติ ยกตัวอย่างเช่น
- มีศิลปินแห่งชาติ
- มีบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นทีป่ ระจักษ์
- มีผทู้ รงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
- มีจานวนผลการวิจัยหรืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทงั้ ในระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
- มีผลงานได้รับรางวัล
- มีผลงานได้รับการอ้างอิง เป็นทีย่ อมรับ
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- สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน รวบรวมข้อมูล

(ร่าง) Platform ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ประสานงาน QAD : น.ส.รัตนา สมบูรณ์ และน.ส.สิรกิ าญจน์ ยอดบุรี
เบอร์โทร : ...........(055) 961444.......
e-mail : ........qad@nu.ac.th..........

ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมิน
สกอ.

สมศ.

หลักฐาน / เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(1)

หมายเหตุ /
ข้อควรสังเกต
(3)

(ร่าง) ผลการดาเนินงาน
(2)

ช่วงเวลาการเก็บ
ข้อมูล
ปี งปม. / ปี กศ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ ระบบ
(PDCA) (ใช้หลักฐาน 1.1 ของ สกอ.) - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (ฉบับปรับปรุง) และ (ร่าง) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
กลไก
- สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
- คณะกรรมการประจาสถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริการ
- แบบประเมินผลของการจัดโครงการและ
กิจกรรมในแต่ละครัง้

1 มิ.ย. - 31พ.ค.

สถานฯ โขงสาละวิน

1 มิ.ย. - 31พ.ค.
ควรใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
10.2.1 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
กาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายความสาเร็จ
10.2.2 รายงานผลความสาเร็จของตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายโครงการ/
1 มิ.ย. - 31พ.ค.
ควรใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
10.3.1 รายงานผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
10.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถานฯ โขงสาละวิน

ควรใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
10.1.1 แผนกลยุธท์ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย
10.1.2 แผนปฏิบัติการประจาปีด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
10.1.3 รายงานการติดตามการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
10.1.4 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐

3. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่าง
ต่อเนือ่ ง

ดาเนินการตามระบบ
ทีก่ าหนด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- เว็บไซต์ของสถานอรยธรรมศึกษาโขงสาละวิน
(เผยแพร่โครงการ/กิจกรรม)
- จุลสาร จดหมายข่าว ของสถานอารย
ธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

สถานฯ โขงสาละวิน

4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชน (ใช้หลักฐาน 3.1-3.3 ของสกอ.)

ควรใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
10.4.1 แบบสอบถาม/แบบสารวจ/แบบประเมินในการได้รับ
ประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับชุมชน
10.4.2 รายงานผลการการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม/แบบ
สารวจ/แบบประเมินในข้อ 10.4.1

1 มิ.ย. - 31พ.ค.

สถานฯ โขงสาละวิน

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ (ใช้หลักฐาน 6.2 ของ
สกอ.)

1 มิ.ย. - 31พ.ค.
ควรใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
10.5.1 ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทีไ่ ด้รับรางวัลในระดับชาติ /
นานาชาติ ในนามของมหาวิทยาลัย

สถานฯ โขงสาละวิน

1 มิ.ย. - 31พ.ค.
ควรใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
11.1.1 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมทีพ่ ัฒนาสุนทรียภาพด้าศิลปะ
และวัฒนธรรมทีด่ าเนินการตลอดทังปีการศึกษา
11.1.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมฯ ในข้อ 11.1.1
11.1.3 ภาพการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมฯ ในข้อ 11.1.1
1 มิ.ย. - 31พ.ค.
ควรใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
11.2.1 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม มีการกาหนดกาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
11.2.2 รายงานผลการมีส่วนร่วม ในการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมข้อ 11.2.1
11.2.3 ภาพการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมฯ ในข้อ 11.2.1 โดย
แสดงถึงบรรยากาศของการตกแต่งสถานทีภ่ ายในมหาวิทยาลัย ) หรือ
ให้ดูสถานทีจ่ ริง

- สถานฯ โขงสาละวิน

1 มิ.ย. - 31พ.ค.
ควรใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
11.3.1 แบบสอบถาม/แบบสารวจ/แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม
ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัยและความสวยงาม
11.3.2 รายงานผลการประเมินในข้อ 11.3.1

- กองอาคาร
- สถานฯ โขงสาละวิน

ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบันทีก่ ่อให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ ี

เอกสารประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน
สงกรานต์ประจาปีของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้า
ร่วมงานรดน้า ดาหัว ผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูก
ภาพแสดงบรรยากาศของการตกแต่งสถานที่
สุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์ผ้า พิพิธภัณฑ์ชีวติ
หอศิลป์ และ ศิลป์ศาลา ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
ภาพถ่ายโดยรอบบริเวณ อาคารพิพิภัณฑ์ชีวติ
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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- กองอาคาร
- สถานฯ โขงสาละวิน

4. มีพนื้ ทีท่ างวัฒนธรรมทีเ่ อือ้ และ
ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการ
จัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ (ใช้
หลักฐาน 3.1)

1 มิ.ย. - 31พ.ค.
ควรใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
11.4.1 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการใช้พนื้ ทืท่ าง
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยต้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
11.4.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมฯ ในข้อ 11.4.1
11.4.3 ภาพการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมฯในข้อ
11.4.1

- ภาพประกอบการจัดโครงการและกิจกรรม
ของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ภาพประกอบการจัดโครงการและกิจกรรม
ของพิพิธภัณฑ์ผ้า
- ภาพประกอบการจัดโครงการและกิจกรรม
ของพิพิธภัณฑ์ชีวติ

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕

ควรใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
11.5.1 แบบสอบถาม/แบบสารวจ/แบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาในประเด็นที่ 1-4
11.5.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ในข้อ 11.5.1
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จัดทาโดยกองประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2554
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1 มิ.ย. - 31พ.ค.

- สถานฯ โขงสาละวิน

- กองอาคาร
- สสถานฯ
โขง-สาละวิน

