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คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียด
ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภา ยในและระบบการประกันคุณภาพภายนอ ก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ เป็นระบบในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด โดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการศึกษาที่ต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
สาหรับปีการศึกษา 2553 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้ยึดตามแนวทางของกรอบอุดมศึก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2560) ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศและกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพิ่มเติมหลายฉบับ อาทิ มาตรฐานสถาบันก
ารศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ .ศ.2553 รวมทั้ งการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทาคู่มือ แนวทางการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2553 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ในการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน และเป็นแนวทางให้ คณะ /
หน่วยงานเทียบเท่าสามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพให้เป็นไปในทิศท างเดียวกันและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถรายงานข้อมูลได้ครบถ้วนและถูกต้องและเป็น
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กาหนด
การจัดทาคู่มือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณคณะ /สานักหน่วยงานเทียบเท่า ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดทาคู่มือ คู่มือแนวทางการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2553 ฉบับนี้

งานประกันคุณภาพและติดตามประสิทธิผลงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม 2554
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องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กองแผนงาน รับผิดชอบดาเนินการ
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติและแผนการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/สานัก
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามข้อ 1 เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ การประชุม/สัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3. กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน โดยกาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถนามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้
4. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการฝ่ายวางแผน (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
1. รองคณบดี/ผู้อานวยการสานักฝ่ายวางแผน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาดาเนินการดังนี้
- กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนการดาเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของคณะที่สอดคล้องและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- สื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร
หมายเหตุ การดาเนินงานต่างๆ ยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หลักนิติธรรม หลักเสมอภาค)
2. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดทา/กาหนด/ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (หลักการมีส่วนร่วม หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ)
3. กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน (หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักภาระรับผิดชอบ หลักกระจายอานาจ หลัก
ตอบสนอง)
4. กระบวนการเผยแพร่การดาเนินงานต่างๆ ตามข้อ 1-3 ผ่านรูปแบบวิธีการดาเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักตอบสนอง)
แนวทางการดาเนินงาน
1. กองแผนงานดาเนินการจัดทาแผนที่กลยุทธ์แสดงความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2551-2554ระหว่างนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. กองแผนงานกาหนดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินยุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมจาก คณะ หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ
3. กองแผนงานประสานร่วมกับคณะ/หน่วยงานทาแผนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของคณะ หน่วยงาน
4. กองแผนงานดาเนินการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยแสดงให้เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ หน่วยงาน
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5. กองแผนงานทาแผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจาปี ค่าเป้าหมาย
6. กองแผนงานดาเนินการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
7. กองแผนงานมีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
8. กองแผนงานนาผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี รายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. นาข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงเพื่อจัดทาแผนปีงบประมาณ 2554

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
คาอธิบายตัวบ่งชี้:
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน ก ารวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนิน พันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันเพื่อให้สถาบันดาเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติ บโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องคานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันเป็นไป
อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลก ารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรคลอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดตัวบ่งชี้ ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัยนาแผนกลยุทธ์มาจั ดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
ข้อมูลการดาเนินงานที่ใช้ประเมิน คือ กิจกรรม/โครงการที่ดาเนินงานในการทบทวนหรือจัดทาแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2551-2554 และแผนปฏิบัติการประจาปี 2553 ในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2553
(มิ.ย. 53-พ.ค. 54)
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอ บแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)

กิจกรรมหลัก

1.
2.
3.
4.

5.

ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์
การทบทวนหรือจัดทาแผนกลยุทธ์ปี
พ.ศ.2551-2554
ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ปี
2554
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
นาเสนอผลการทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุง )ต่อ
คณะกรรมการบริหาร และสภา
มหาวิทยาลัย
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
(ถ้ามี)

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. การทบทวนหรือจัดทาแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. 25512554
1.1 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี
2551-2553
- กองแผนงานร่วมกับหน่วยงานดาเนินการให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น กาหนดรูปแบบ วิธีการ
ประเมินและการรายงานผล เป็นต้น
1.2 ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ปี 2554
(ตามนิยามแผนกลยุทธ์ที่ระบุตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบ)
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ต้องมีความสอดคล้อง
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.2.1 มีความสอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย
1.2.2 เชื่อมโยงกั บปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
1.2.3 มีความสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน คือ กลุ่มสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็น
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ

ธันวาคม –มกราคม 2554

1. รายงานการประเมินผล
การดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ปี 25512553
2. แผนกลยุทธ์ปีพ . ศ .
2554 (ฉบับปรับปรุง)
3. รายงานผลการ
วิเคราะห์ควา
ม
สอดคล้องและเชื่อมโยง
ทุกประเด็น พร้อมทั้ง
นาเสนอเอกสารดังนี้
- นโยบ ายของสภา
มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาหรือปณิธาน
พรบ . และข้อบังคับ
ของคณะ /หน่วยงาน
เทียบเท่า
- แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาวฯ
- แผนพัฒนา
ระดับอุดมศึกษาฯ
4. ตารางสรุปกิจกรรมที่

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง
รอง
คณะ/
อธิการบดี
หน่วยงาน
ฝ่าย
วางแผน
และพัฒนา
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
1.2.4 มีความเชื่อมโยงกับกรอบ
สถาบันอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
1.2.5 มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- กองแผนงานร่วมกับหน่วยงานกาหนดรูปแบบ
และวิธีการดาเนินงานให้สอดคล้องกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
- กองแผนงานรวบรวมจัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ทุกคณะ /หน่วยงาน เพื่อนามาประกอบการ
ทบทวน/จัดทาแผนกลยุทธ์
1.3 กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ดังนี้
1.3.1 จัดให้มีกิจกรรม /โครงการ เพื่อให้
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอ แนะ เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย เช่น
ประชุม สัมมนา การขอความคิดเห็นผ่านวิธีการต่างๆ
เป็นต้น
1.3.2 จัดให้มีกิจกรรม /โครงการ เพื่อ
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้มีส่วนร่วมในการจัดทาตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดก ารยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ
นาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ได้กาหนดร่วมกัน เช่น ประชุม สัมมนา การ
ขอความคิดเห็นผ่านวิธีการต่างๆ เป็นต้น (สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 6 และ 7.1.2 ข้อ 2)

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง

ดาเนินการ โดย ระบุชื่อ
กิจกรรม ผู้เข้าร่วม วันที่
สถานที่ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน เช่น บันทึก
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม
รายงาน การประชุม
โครงการ /สรุปผลการ
จัดโครงการ และรูปถ่าย
(ถ้ามี)
5. สาเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร /คณะกรรมการ
ประจาคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและ
สภามหาวิทยาลัยที่
เห็นชอบแผนฯ
6. แผนกลยุทธ์ ( ฉบับ
ปรับปรุง)
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง
รอง
คณะ/
อธิการบดี
หน่วยงาน
ฝ่าย
วางแผน
และพัฒนา

1.4 นาเสนอผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ และ
แผนกลยุทธ์ (ฉบั บปรับปรุง )ต่อคณะกรรมการบริหาร
และสภามหาวิทยาลัย
1.5 ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย(ถ้ามี)
- กองแผนงานร่วมกับฝ่ายแผนฯ ของหน่วยงาน
กาหนดรูปแบบของแผนกลยุทธ์ และการนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัยให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน (สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 1 และ
6 , 7.1.1 ข้อ 1-2)

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย/คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

การจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้บริหาร 1.1 มีการกาหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบ
ก.พ. 54(กองแผนงาน)
1. ตารางสรุปกิจกรรมที่
หน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
ถัดจากการประชุม
ดาเนินการ โดย ระบุชอื่
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกลยุทธ์
(ลายลักษณ์อักษร ) (สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 7.1 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กิจกรรม ผู้เข้าร่วม วันที่
ข้อ 2 และ 6)
สถานที่ พร้อมเอกสาร
1.2 มีการกาหนด ตัว บ่งชี้และค่า เป้าหมายในการ
หลักฐาน และรูปถ่าย
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน
(ถ้ามี)
ภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ
2. แผนกลยุทธ์ฯ ที่ระบุตัว
(ลายลักษณ์อักษร ) (สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 7.1
บ่งชี้ ค่าเป้าหมายและ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ข้อ 2 3 และ 6)

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง

ผู้รับมอบหมาย หรือ
3. รายงานการประชุม/
บันทึกข้อความการ
มอบหมาย

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. มีการจัดทา แผนปฏิบัติงานประจาปี 2554 โดย
1. การจัดทา แผนปฏิบัติงานประจาปี
แปลงจากแผนกล ยุทธ์ ซึ่งจัดทา แผนที่กลยุทธ์
2554 โดยแปลงจากแผนกลยุทธ์และ
(Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกล
กาหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ยุทธ์ไปสู่แผน ปฏิบัติ การตามกระบวนการของ
2. จัดทาตัวบ่งชี้พร้อมค่าเป้าหมายของ
Balance scorecard ครบทัง้ 4 พันธกิจ
แต่ละตัวบ่งชี้
2. มีการจัดทา แผนปฏิบัติงานประจาปี 2554 โดย
3. รายงานผลการวิเคราะห์ความ
แปลงจากแผนกลยุทธ์ ซึ่งจัดทา แผนที่กลยุทธ์
สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
(Strategic map) เพื่อช่วยในการแปล งแผนกล
แผนปฏิบัติงานประจาปี
ยุทธ์ไปสู่แผน ปฏิบัติ การตามกระบวนการของ
4. ทบทวนการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
Balance scorecard ครบทั้ง 4 พันธกิจ
ประจาปี
3. มีการจัดทา แผนปฏิบัติงานประจาปี 2554 โดย
แปลงจากแผนกลยุทธ์ ซึ่งจัดทา แผนที่กลยุทธ์
(Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกล
ยุทธ์ไปสู่แผน ปฏิบัติ การตามกระบวนการของ
Balance scorecard ครบทั้ง 4 พันธกิจ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ภายในมกราคม 2554

1. แผนปฏิบัติงานประจาปี
2554 ครบ 4 พันธกิจ
คือ การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุ
บารุงฯ
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. แผนที่กลยุทธ์
(Strategic map)
4. รายงานการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่าง
แผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติงานประจาปี
4 พันธกิจ
5. แผนกลยุทธ์ และแผน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง
รอง
คณะ/
อธิการบดี
หน่วยงาน
ฝ่าย
วางแผน
และพัฒนา
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แนวทางการดาเนินงาน
4. มีการจัดทา แผนปฏิบัติงานประจาปี 2554 โดย
แปลงจากแผนกลยุทธ์ ซึ่งจัดทา แผนที่กลยุทธ์
(Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกล
ยุทธ์ไปสู่แผน ปฏิบัติ การตามกระบวนการของ
Balance scorecard ครบทั้ง 4 พันธ
5. มีการจัดทา แผนปฏิบัติงานประจาปี 2554 โดย
แปลงจาก แผนกลยุทธ์ ซึ่งจัดทา แผนที่กลยุทธ์
(Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกล
ยุทธ์ไปสู่แผน ปฏิบัติ การตามกระบวนการของ
Balance scorecard ครบทั้ง 4 พันธกิจ
6. มีการจัดทา แผนปฏิบัติงานประจาปี 2554 โดย
แปลงจากแผนกลยุทธ์ ซึ่งจัดทา แผนที่กลยุทธ์
(Strategic map) เพื่อช่วยในก ารแปลงแผนกล
ยุทธ์ไปสู่แผน ปฏิบัติ การตามกระบวนการของ
Balance scorecard ครบทั้ง 4 พันธกิจ
7. มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ
ประจาปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
8. มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ
ประจาปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
9. มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง

ปฏิบัติงานประจาปี
2554 ตารางสรุป
กิจกรร มที่ดาเนินการ
โดย ระบุชื่อกิจกรรม
ผู้เข้าร่วม วันที่ สถานที่
พร้อมเอกสารหลักฐาน
เช่น บันทึกเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม รายงานการ
ประชุม โครงการ
/
สรุปผลการจัดโครงการ
และรูปถ่าย (ถ้ามี)
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง

สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแ ผนปฏิบัติการ
ประจาปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. มีการจัดทาตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย
(target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งนี้ ควรจัดทาพร้อมกับ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 1
11. การทบทวน /การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี
โดยการมีส่วนร่วม ดังนี้
11.1 ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้
มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการยอมรับของ
ทุกฝ่าย มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร
11.2 ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามตัวบ่งชี้มีส่วนร่วมใน
การจัดทาตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ
กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กาหนด
ร่วมกัน (สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 6 และ 7.1.2
ข้อ 2)
12. มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ
ประจาปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10 | หน้า

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง

13. มีการจัดทาตัวบ่งชี้ (KPI) พร้ อมทั้งเป้าหมาย
(target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งนี้ ควรจัดทาพร้อมกับ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 1

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1.จัดทาปฏิ ทินการดาเนินงาน การติดตาม
และการรายงานผลการดาเนินงาน
ตาม
แผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ
2.กาหนดมีขั้นตอนหรือกระบวน การติดตาม
ผล การดาเนินงานตามแผน กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2554
3.ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
4 . เสนอรายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานของแผนปฏิบัติงาน ประจาปี และ
แผนกลยุทธ์

1. จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน การติดตามและการ
รายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงาน
ทั้ง 4
พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดาเนินงาน ควรแจ้งเวียนอย่างเป็นทางการ
- กองแผนงานร่วมกับฝ่ายวางแผนของหน่วยงาน
กาหนดรูปแบบวิธีการติดตามรายงานผลฯที่สอดคล้อง
กันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
- กองแผนงานแจ้งเวียนปฏิทินรายไตรมาสและ
รอบระยะเวลาการรายงานข้อมูล เสนอให้หน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบ เช่นกองส่งเสริมการวิจัย กอง
บริการการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

รายงานเสนอต่อสภา
1. ปฏิทินการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย
โดยอาจบรร จุไว้ในแผน
2 ครั้ง ของปีการศึกษา 2553
ฯ หรือบันทึกแจ้งเวียน
ปฏิทินการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1 ม.ค. 54
2. เอกสารที่แสดงถึง
ครั้งที่ 2 มี.ค. 54
ขั้นตอนหรือ
กระบวนการติดตาม
รายงานเสนอต่อสภา
การดาเนินงานตาม
มหาวิทยาลัย
แผนฯ
2 ครั้ง ของปีการศึกษา 2553
3. บันทึกข้อความติดตาม
ครั้งที่ 1 ม.ค. 54
และบันทึกข้อความ
ครั้งที่ 2 มี.ค. 54

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง
รอง
คณะ/
อธิการบดี
หน่วยงาน
ฝ่าย
วางแผน
และพัฒนา
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แนวทางการดาเนินงาน
2. จัดให้มีขั้นตอนหรือกระบวน การติดตาม ผลการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2554 ควรแจ้งเวียนอย่างเป็นทางการ
3. มีการติดตามผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปี 2554 ควรแจ้งเวียนอย่างเป็น
ทางการ
4. เสนอรายงานการประเมินผลการดาเนินงาน
ของแผนปฏิบัติงานประจาปี
2554 (ตาม
ตัวบ่งชี้ เทียบกับค่าเป้าหมาย ) เสนอต่ อคณะ
กรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นราย
ไตรมาส
- กองแผนงานรวบรวมผลการดาเนินงาน
ตามแผนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย
- หน่วยงาน เสนอผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหารประจาคณะ
/หน่วยงาน
เทียบเท่า
- แผนกลยุทธ์เป็นราย 6 เดือน
5. เสนอรายงานการประเมินผลการดา เนินงาน
ของแผนกลยุทธ์ประจาปี 2554 (ตามตัวบ่งชี้
เทียบกับค่าเป้าหมาย
) เสนอต่ อคณะ
กรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นราย
ไตรมาส
(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
กองแผนงานรวบรวมผลการดาเนินงาน
ตามแผนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง

รายงานผลการ
ดาเนินงาน
4. รายงานผลดาเนินงาน
ตามตามแผนปฏิบัติ
งาน 2554 และ
รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ 2554 หรือ
รวมเป็นรายงานฉบับ
เคียวกัน
5. รายงานการประชุม
ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารฯ
/
คณะกรรมการประจา
คณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสภา
มหาวิทยาลัย
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แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง

ระดับการดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
1. บันทึกมอบหมายงาน 

2. บันทึกรายงานผลการ
ดาเนินงานในการ
ปรับแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี 2554 รอบ
6 เดือน หรือครึ่ง
แผน
3. บันทึกรายงานผลการ
ดาเนินงานในการ
ปรับแผนกลยุทธ์ ปี
2554

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง
รอง
คณะ/
อธิการบดี
หน่วยงาน
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา

เอกสาร/หลักฐาน

หน่วยงาน เสนอผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหารประจาคณะ
/หน่วยงาน
เทียบเท่า
กาหนดการรายงานข้อมูลเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
6. กาหนดช่วงรายงานข้อมูล (9กรกฎาคมใช้ปรับ
แผนใหม่ เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารและสภา
มหาวิทยาลัย )และ 12เดือน (ตุลาคม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารและ
สภามหาวิทยาลัย)
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 8 มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี

กิจกรรมหลัก
1.การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ประจาปี
2.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมาและมีการจัดทา
แผนการปรับปรุง

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดทา
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
(สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 6 และ 7 , 7.1.1
ข้อ 3 และ 4)
2. มีการนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2554 ที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภา
มหาวิทยาลัย (ปรับครึ่งแผนปีงบประมาณ พ .ศ.
2554) (ถ้ามี)
(สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 6 และ 7 , 7.1.1
ข้อ 4)

เม.ย. 54

พ.ค. 54
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง

4. ตารางสรุปผลการ
วิเคราะห์ผล
ดาเนินงานเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย ตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
5. รายงานการประชุม
เช่น คณะกรรมการ
บริหารฯ และสภา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ 2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.9.3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 2.9.4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

กองบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กองการเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
สานักคอมพิวเตอร์ฯ สานักวิทยบริการ กองบริการการศึกษา กองกายภาพเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ

กองบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กองบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
งานกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กองบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กองบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กองบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติและแผนการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/สานัก
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามข้อ 1 เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ การประชุม/สัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3. กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน โดยกาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถนามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้
4. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการวิชาการ (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
1. รองคณบดี/ผู้อานวยการสานักฝ่ายวิชาการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาดาเนินการดังนี้
- กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนการดาเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของคณะที่สอดคล้องและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. หัวหน้าภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาดาเนินการดังนี้
- นานโยบาย แนวปฏิบัติและแผนการดาเนินงานระดับคณะ/มหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดให้แก่บุคลากร นาไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดาเนินงาน
3. ประธานหลักสูตร พิจารณาดาเนินการดังนี้
- ปรับปรุง พัฒนาและปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติและแผนการดาเนิ นงานของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรได้มาตรฐาน และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้ง
รายงานผลการดาเนินงานตามระบบ/ขั้นตอนที่คณะ/มหาวิทยาลัยกาหนดอย่างต่อเนื่อง
- สร้างความเข้าใจกับอาจารย์ให้ดาเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติและแผนการดาเนินงานต่างๆ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้อาจารย์รายงานผลการดาเนินงานตามรูปแบบและวิธีการที่กาหนด
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

กิจกรรมหลัก
1.กาหนดระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร
2.แจ้งเวียนแนวทางการดาเนินงาน
3.ดาเนินการตามระบบและกลไกที่กาหนด

แนวทางการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้
1.1 มีการกาหนดวิธีการหรือขั้นต อนในการ
ดาเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร
และการปิดหลักสูตร โดยกาหนดหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
สาขาวิชานั้นๆ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1.1 งานหลักสูตรแจ้งเวียนวิธีการหรือขั้นตอน
ฯ ระดับมหาวิทยาลัย (ที่เชื่อมโยงไปถึงการดาเนินงาน
ระดับคณะ)
1.1.2 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ากาหนด
วิธีการหรือขั้นตอนฯ ระดับคณะฯ ที่สอดคล้องกับที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ธันวาคม 2553

เอกสารสาหรับระบบเปิดหลักสูตร
ระดับมหาวิทยาลัย
- เอกสารที่แสดงถึงวิธีการหรือขั้นตอนการ
ดาเนินการ เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุง
หลักสูตร ที่ผู้บริหารได้ให้ความเห็นชอบ ระดับ
มหาวิทยาลัย
- สรุปจานวนหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรที่
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2553
-รายงานการประชุมที่ผ่าน ค.กก.วิชาการ
ระดับคณะ
-ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า เช่น คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกาศแนวปฏิบัติ รูปแบบ
ของการจัดทาเอกสารประกอบการพิจารณาในการ
เปิด ปรับปรุง
-รายงานการประชุมวิชาการของระดับคณะ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา
2553
(มิ.ย. 53–พ.ค. 54)

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก




ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วิชาการ

คณะ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน
กรณีหลักสูตรใหม่ ดาเนินการดังนี้
จัดทาหลักสูตรใหม่และปรั บปรุงหลักสูตร
สอดคล้องกับแนวทางที่ สกอ . กาหนด
เช่น
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ มีการศึกษาความ
ต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ หรือสารวจความ
คิดเห็นของบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้ า
ทางาน
2. มีการดาเนินงานตามระบบที่กาหนด (ปรับปรุง
หลักสูตร จัดทาหลักสูตรใหม่ ตามข้อ 1)
- การเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
ผ่านการพิจารณาตามระบบที่กาหนด
- การเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และ
ปิดหลักสูตร เป็นไปตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด แ ละ
นาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
- การรายงาน หลักสูตรใหม่ รายงานตามเกณฑ์
TQF
- การรายงาน หลักสูตรเก่า ให้รายงานตาม
เกณฑ์ ปี 48
- ร่องรอยการปรับปรุงหลักสูตร ไม่ใช่มีแต่การ
รายงานตามฟอร์ม สมอ./ มคอ.เท่านั้น ต้องมี
การแต่งตั้ง ค .กก. และมีการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

เอกสารสาหรับการดาเนินงานตามระบบ
ระดับมหาวิทยาลัย
1. รายงานกิจกรรมการดาเนินงานตามขั้นตอนที่
กาหนดในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุง
หลักสูตร และการปิดหลักสูตรพร้อมแนบ
เอกสาร/หลักฐาน โดยนามาเสนอเป็นตัวอย่าง
ละ 1 หลักสูตรการดาเนินงานตามขั้นตอน
(ตามรูปแบบที่กาหนด)
2. สรุปรายงานกิจกรรมการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่กาหนดในการเปิดหลั กสูตรใหม่ การ
ปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ทุก
หลักสูตร (ถ้ามีมากกว่า 1 หลักสูตร)
ระดับคณะ
1. รายงานกิจกรรมการดาเนินงานตามขั้นตอนที่
กาหนดในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุง
หลักสูตร และ /หรือการปิดหลักสูตร พร้อม
แนบเอกสาร /หลักฐาน โดยนามาเสนอเป็น
ตัวอย่างละ 1 หลั กสูตรการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนระดับคณะ (ตามรูปแบบที่กาหนด)
2. สรุปรายงานกิจกรรมการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่กาหนดในการเปิดหลักสูตรใหม่ การ
ปรับปรุงหลักสูตรและการปิดหลักสูตร
ทุก
หลักสูตร (ถ้ามีมากกว่า 1 หลักสูตร)
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

- แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินตาม
เกณฑ์ TQF และเกณฑ์ปี 48 ให้งานหลักสูตร
สอบถามกับ สกอ .
กรณีคณะมีการ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสู่ TQF เนื่องจากมี น.ศ.
บางส่วนยังใช้หลักสูตรตามเกณฑ์ 48
งานหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย และฝ่าย
วิชาการของคณะติดตามการดาเนินงานตามระบบที่
กาหนด และรายงานต่อผู้บริหาร รอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน
- งานหลักสูตรร่วมกับคณะ จัดทาแบบรายงาน
การดาเนินงานฯ เพื่อให้มีรูปแบบเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย
- คณะรายงานผลการดาเนินงานตามแบบ
รายงานที่ กาหนดเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดย
ผ่านงานหลักสูตร เพื่อทราบและให้
ข้อเสนอแนะ
- งานหลักสูตรและฝ่ายวิชาการของคณะ
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมและจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. กาหนดระบบและกลไกการปิดหลักสูตร มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร ดังนี้
2. แจ้งเวียนแนวทางการดาเนินงาน
1.1 มีการกาหนดวิธีการหรือขั้นตอนใน
3. ดาเนินการตามระบบและกลไกที่กาหนด การดาเนินการเพื่อปิดหลักสูตร ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
1.1.1 งานหลักสูตรแจ้ งเวียนวิธีการหรือ
ขั้นตอนฯ ระดับมหาวิทยาลัย (ที่เชื่อมโยงไปถึงการ
ดาเนินงานระดับคณะ)
1.1.2 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
กาหนดวิธีการหรือขั้นตอนฯ ระดับคณะฯ ที่
สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.1.3 การปิดหลักสูตร คณะต้องเสนอ
ปิดเอง แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีแนวทางการวิเคราะห์
การดาเนินงานการปิดหลักสูตร จากผลการตรวจ
ประเมิน
การปิดหลักสูตร พิจารณาจากหลักสูตรที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตใน
ตลาดแรงงาน หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย หรือ
หลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ เป็นต้น
1) คณะเสนอต่อรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
เพื่อเสนอเรื่องการปิดหลักสูตรเข้าพิจารณาในคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯตามลาดับ
2) งานพัฒนาหลักสูตร เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ตลอดปีการศึกษา 2553 ระดับมหาวิทยาลัย
(มิ.ย. 53–พ.ค. 54) - เอกสารที่แสดงถึงวิธีการหรือขั้นตอนการ
ดาเนินการ เพื่อปิดหลักสูตร ที่ผู้บริหารได้ให้ความ
เห็นชอบ ระดับมหาวิทยาลัย
- สรุปจานวนหลักสูตรที่ปิดในปีการศึกษา 2553
- รายงานการประชุมที่ผ่าน ค.กก.วิชาการ
ระดับคณะ
-ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า เช่น คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกาศแนวปฏิบัติ รูปแบบ
ของการจัดทาเอกสารประกอบการพิจารณาในการ
ปิดหลักสูตร
-รายงานการประชุมวิชาการของระดับคณะ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



คณะ
รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วิชาการ

20 | หน้า

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

3) งานพัฒนาหลักสูตร แจ้ง สกอ . ภายใน 30

วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตร
ใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวก ก ) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ด้วย (หมายเหตุ สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2548 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548)

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1.งานพัฒนาหลักสูตร ดาเนินการสรุป
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดในปี
การศึกษา 2553
2.กาหนดรูปแบบและวิธีการประเมิน
หลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กรณีหลักสูตร ปี
2 549- 2552
พิจารณาจากสมอ .07 (การประเมิน
หลักสูตรครบ 5 ด้าน ) กรณี หลักสูตร
ใหม่ (ปี 2553 ) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ประเมินตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพของหลักสูตร

1. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังต้องดาเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
2. สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตร
ควรทาการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรอง
หลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควร
มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่าง
น้อย 1 คนในก ระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ
ดาเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภา

รอบ 6 เดือน และ 12
เดือน หรือ ภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2

มหาวิทยาลัย
1. ตารางสรุปหลักสูตรทั้งหมดของคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า แยกเป็นหลักสูตรที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
2. ขั้นตอนการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร และการ
ประเมินหลักสูตร
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
ปี 2549-2552 ตามแบบสมอ. 07 และ
หลักสูตร ปี 2553 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



รอง
คณะ
อธิการ
บดีฝ่าย
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษา
และจัดการเรียนการสอน และดาเนินการขอรับ
รองตามกาหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง และมีหนังสือ
รับรองจากองค์วิชาชีพ ก่อนส่งหลักสูตรให้ สกอ.
มกราคม 2554
3. ทุกหลักสูตรควรเขี ยนรายงานการประเมินของแต่
ละหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของ
หลักสูตร โดย...
3.1 แนวทางการประเมินหลักสูตร กรณีหลักสูตร
ปี 2549-2552 พิจารณาจากสมอ.07 (การ
ประเมินหลักสูตรครบ
5 ด้าน ) กรณี
หลักสูตรใหม่ (ปี 2553 ) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ประเมินตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร
3.2 งานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และฝ่าย
วิชาการของคณะ ร่วมกันกาหนดรูปแบบการ
เขียนรายงานและการประเมินหลักสูตร
รวมทั้งติดตามการดาเนินงานตามที่กาหนด
และรายงานต่อผู้บริหาร รอบ 6 เดือน และ
12 เดือน หรือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
3.3 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ส่งรายงานการ
ประเมินหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ให้งาน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3.4 จัดให้มีการกาหนดรูปแบบและวิธีการ
ประเมินหลักสูตร โดยงานหลักสูตรร่วมกับ
งานประกันคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
1. นาเสนอเอกสารการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพ (สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ)
2. ตารางสรุปหลักสูตรทั้งหมดของคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า แยกเป็นหลักสูตรที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
3. ขั้นตอนการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร และการ
ประเมินหลักสูตร
4. รายงานผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
ปี 2549-2552 ตามแบบสมอ. 07 และ
หลักสูตรปี 2553 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(ถ้ามี)

22 | หน้า

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (ตามรอบที่กาหนด) กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
หมายเหตุ
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้
เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1.คณะจัดให้คณะกรรมการกากับดูแล ให้ 1. จัดให้มี คณะกรรมการกากับดูแลให้ทุกหลักสูตร
ทุ กหลักสูตรดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
วิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษ
า ทั้งในระดับ
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย และระดับคณะหรือหน่วยงาน
2.งานพัฒนาหลักสูตรมีการติดตามกากับ
เทียบเท่า เพื่อมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
การดาเนินงาน ให้ทุกหลักสูตรดาเนินงาน
o ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐาน
o ศึกษาข้อมูลจัดทากาหนดคุณลักษณะเด่น
คุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ
หรือลัก ษณะเศษและพัฒนาหลักสูตรตาม
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3.รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
o วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้
แบบ สมอ . และ มคอ . ทุกสิ้นภาค
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริหาร

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



มหาวิทยาลัย
รอง
คณะ
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ระบุอานาจหน้าที่ใน
อธิการ
การกากับดูแลหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ
บดีฝ่าย
1-3 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และคณะหรือ
วิชาการ
หน่วยงานเทียบเท่า
2. รายงานการประเมินหลักสูตร ทุกหลักสูตร
3. รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ทุก
หลักสูตร
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ระบุอานาจหน้าที่
ในการกากับดูแลหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1-3 ระดับคณะ
2. รายงานการประเมินหลักสูตรระดับคณะ
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การศึกษา และสิ้นปีการศึกษา
4.จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงาน
ทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์

แนวทางในการดาเนินงาน
จัดการหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้
ตามที่กาหนด
o จัดให้มีการประเมิน คุณภาพของการ
ดาเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐา
นคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
o นาผลการประเมินมาปรับปรุง
/พัฒนา
หลักสูตร
2. งานพัฒนาหลักสูตรมีการติดตามกากับการ
ดาเนินงาน ให้ทุกหลักสูตรดาเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามแบบ สมอ . และ มคอ . ทุกสิ้นภาค
การศึกษา และสิ้นปีการศึกษา
4. จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานทุกหลักสูตร
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยทุกปี
การศึกษา
4.1 งานพัฒนาหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการของ
คณะ กาหนดรูปแบบและวิธีการรายงานการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละ
หลักสูตร รวมทั้งการกาหนดรูปแบบและ
วิธีการประเมินหลักสูตร
4.2 งานหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะ จัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานการ
สร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

3. แบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานการนาผลการประเมินมาปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตร
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แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

4.3 จัดให้มีการประเมินหลักสูตร รายงานผลการ
ประเมิ นต่อผู้บริหารระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย ตามรูปแบบวิธีการที่กาหนดใน
ข้อ 4.1
การดาเนินการระดับคณะ
1. คณะ โดย คณะกรรมการประจาหลักสูตร/ ค.
กกบริหารหลักสูตร .. นาผลการประเมินมา
พัฒนาหลักสูตร และรายงานต่อมหาวิทยาลัย
(งานพัฒนาหลักสูตร)
2. งานหลักสูตรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ภาคผนวก 1) มีการการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร มคอ . 2 ที่สอดคล้อง
กับ TQF หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขา
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ . 3 และ
มคอ. 4 ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6
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แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ .7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้ นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ .3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประ เมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับ การพัฒนาวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธ กิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติ ดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : มหาวิทยาลัย หรือคณะ สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ
2. แปลงค่าการเพิ่มของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
***มหาวิทยาลัย/คณะสามารถเลือกเกณฑ์การประเมินได้ตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงาน***
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการป รับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จาเป็นต้องเหมือนกับสถาบัน

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
1. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการ
วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์ ครั้งที่ 1 ภายใน ธ.ค. 53
สังเคราะห์อาจารย์ประจา
ข้อมูลข้อมูลอาจารย์วุฒิของอาจารย์ประจา ครัง้ ที่ 2 ภายใน มี.ค. 54
2 . ดาเนินการส่งให้คณะ
/
ให้เป็นปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลส่งให้คณะ
ครัง้ ที่ 3 ภายใน พ.ค. 54
หน่วยงานตรวจสอบ
สานัก

เอกสาร/หลักฐาน
1. จานวน อาจ ารย์ปริญญาเอก และจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด นาเสนอในรูปแบบตาราง แยกตาม
ภาควิชาหรือกลุ่มสาขาวิชา
2. รายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมด ระบุวุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ และค่าน้าหนักตามระดับ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ



อธิการ
บดีฝ่าย
พัฒนา
ทรัพยากร
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

3.กองการเจ้า หน้าที่รายงานข้อมูล 2. คณะ สานักตรวจสอบความถูกต้องของ
ให้งานประกันคุณภาพฯและคณะ /
ข้อมูลและยืนยันข้อมูลกลับมาที่กองการ
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
3. โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับ
ฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
พิจารณากาหนดรูปแบบแนวทางการ
ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลรอบปีการศึกษา
2553 และการจัดทารายงานผล 3 ครั้ง
ดังนี้
- การรวบรวมข้อมูล /วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- มหาวิทยาลัย/คณะ /สานัก ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน
คุณภาพของอาจารย์ (ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ 2.3 และ
7.5.3)
3. หลักฐาน เช่น ปริญญาบัตร /ใบรั บรองคุณวุฒิของ
อาจารย์ คาส่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เพื่อไว้ตรวจสอบ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
ฯ

ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีคว ามรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่
นาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้ เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

อง เพื่อ
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เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ60 ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนน เต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
1. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการ
วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์ ครั้งที่ 1 ภายใน ธ.ค. 53
สังเคราะห์อาจารย์ประจา
ข้อมูลข้อมูลอาจารย์วุฒิของอาจารย์ประจา ครัง้ ที่ 2 ภายใน มี.ค. 54
2 . ดาเนินการส่งให้คณะ
/
ให้เป็นปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลส่งให้คณะ
ครัง้ ที่ 3 ภายใน พ.ค. 54
หน่วยงานตรวจสอบ
สานัก
3.กองการเจ้านหน้ าที่รายงาน 2. คณะ สานักตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลให้งานประกันคุณภาพฯและ
ข้อมูลและยืนยันข้อมูลกลับมาที่กองการ
คณะ/หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
3. โครงการจัดตัง้ กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับ
ฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
พิจารณากาหนดรูปแบบแนวทางการ
ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลรอบปีการศึกษา
2553 และการจัดทารายงานผล 3 ครั้ง
ดังนี้
- การรวบรวมข้อมูล /วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- มหาวิทยาลัย/คณะ /สานัก ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล

เอกสาร/หลักฐาน
1. จานวน อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด นาเสนอในรูปแบบ
ตาราง แยกตามภาควิชาหรือกลุ่มสาขาวิชา
2. รายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมด ระบุวุฒิ การศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ และค่าน้าหนักตามระดับ
คุณภาพของอาจารย์
(ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ 2.2 และ 7.5.3)
3. หลักฐาน เช่น คาส่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อไว้ตรวจสอบ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ



อธิการ
บดีฝ่าย
พัฒนา
ทรัพยากร
ฯ
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จาเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอน ที่ทันสมัย รวมทั้งมีการ
ปรับกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนและข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจาเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1 . ดาเนินการกาหนด
รูปแบบก ารจัดทาแผนการ
บริหารและการพัฒนาอาจารย์
รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน
2.ดาเนินการจัดทาแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์
ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน
3.เสนอแผนการพัฒนา
บุคลากรต่อกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
ร่วมกับฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
พิจารณากาหนดรูปแบบแนวทางการจัดทาแผนการ
บริหารและการพัฒนาอาจารย์ รวมทั้งบุคลากรสาย
สนับสนุน ดังนี้
1.1. วิเคราะห์จุดอ่อน- จุดแข็ง วิเคราะห์ข้อมูล
อัตรากาลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจา การประเมินความ
ต้ องการจาเป็น การประเมินสมรรถนะ ในแต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร สายวิชาการ และสานสนับสนุน
กิจกรรมต้องดาเนินการเร่งด่วน
1.1.1.1. กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับงานวิชาการ
ร่วมกันจัดทาแผนให้ครอบคลุม ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ภายใน มกราคม 2554 โดยคณะ หน่วยงานส่งบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม
1.1.1.2. ทาหนังสือถึงตัวแทนของคณะ
เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

มกราคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(เอกสารของ
มหาวิทยาลัย)
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น
คณะกรรมการบริหาร สภามหาวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการประจาคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงการแจ้งเวียน แสดงให้เห็นระบบ
การแจ้งเวียน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ



อธิการ
บดีฝ่าย
พัฒนา
ทรัพยากร
ฯ

กุมภาพันธ์ 2554
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

1.2. จัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็น
รูปธรรม โดยนาผลการวิเคราะห์ตามข้อ
1.1
มา
ประกอบการจัดทาแผน
1.2.1. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าดาเนินงาน
จัดทาแผนตามรูปแบบแนวทางที่กาหนด เสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ และมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
แผนอัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
1.2.2. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ เสนอแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารและสภา
มหาวิทยาลัย
1.2.3. เผยแพร่สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร
และบุคลากรได้รับทราบแผนการดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด

กิจกรรมหลัก
1.กองการเจ้าหน้าที่ คณะ/
หน่วยงานดาเนินการตาม
แผนที่กาหนด
2.รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผน

แนวทางในการดาเนินงาน
1. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
ร่วมกับฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
พิจารณาดาเนินการตามแผนที่กาหนดใน ข้อ 1
2. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
ร่วมกับฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2554
มีนาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
1. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน การ 


อธิการบดี
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ฝ่ายพัฒนา
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น
ทรัพยากร
คณะกรรมการบริหาร สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ
ฯ
ประจาคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน
กาหนดรูปแบบแนวทางการติดตามและการรายงาน
ผลการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนตามแผนที่กาหนด
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผน เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ระดับคณะ รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
เสนอกรรมการประจาคณะ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

พฤษภาคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนการดาเนินงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานสรุปผลที่แสดงการนาแผนพัฒนาบุคลากรไป
ใช้

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1.ทุกหน่วยงานจัดโครงการ 1. สร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่
กิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพ
สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทางาน การจัด
ที่ดีให้แก่บุคลากรทุกระดับใน
สวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอ
ด้านต่างๆ
ภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขใน
2.มีการดาเนินงานกิจกรรม
การทางาน (ร่วมกับตัวบ่งชี้ 2.5)การจัดสวัสดิการ
อย่างต่อเนื่อง
ด้านต่างๆของคณะ หน่วยงาน
3.รายงานผลการดาเนินงาน 2. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ
และสรุปผลการดาเนินงาน
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการ
ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ มีการ
กระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยจัดทาเอกสารการขอรับรางวัล
ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา

เอกสาร/หลักฐาน
1.ภาพถ่ายหรือกิจกรรม สิ่งจูงใจในการดาเนินงานในแต่ละ
คณะ หน่วยงาน โครงกรกิจกรรมที่มีการดาเนินงาน
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ทางานซึ่งสอดคล้องกั บความต้องการของบุคลากรที่ทาให้
บุคลากรได้รับการความสะดวก มีความสุขกับการปฏิบัติงาน
และทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.เอกสารที่แสดงให้ถึงการติดตามข้อมูลแหล่งต่างๆให้รางวัล
ต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ
3.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล การจั
ด
กิจกรรมพิเศษในการพิจารณาความดีความชอบ
4.สรุปโครงการกิจกรรม ขั้นตอนแผนการดาเนินงาน
5.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รองอธิการ
คณะ



บดีฝ่าย
พัฒนา
ทรัพยากร
ฯ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

3.

4.

5.

6.

7.

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ธุรการอื่น ๆ
มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ
เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน จัดบรรยายพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ
พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
จัดระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับ
รางวัลให้คาแนะนาช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัล
ต่าง
มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมมือในการทางาน มีช่องทางการสื่อสารหลาย
ช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทาให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน เช่น การประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตู้รับฟังความคิดเห็น
มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกัน
และส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการ
ออกกาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้าน
สถานที่ออกกาลังกาย จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการ
แนะนาด้านการดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจาปี
มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
ร่วมกับฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
กาหนดรูปแบบแนวทางการติดตามและรายงานผล
การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะทีไ่ ด้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1.กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 1. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
คณะ/หน่วยงานกาหนดระบบ
ร่วมกับฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
การติดตามการนาความรู้จาก
พิจารณาดาเนินการกาหนดระบบการติดตามให้
การพัฒนามาใช้ในการเรียน
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และ
การสอน
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
2.ดาเนินการตามระบบการที่
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กาหนด
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
3.คณะ/หน่วยงานกองการ
โดย
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอ
- ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มี
ต่อคณะกรรมการบริหารฯ
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
ควรกาหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าบุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจ
ใช้กลไกการติดตามผลการนาความรู้และทักษะไปใช้
ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไก
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น
2. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
ร่วมกับฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ดาเนินการดังนี้
2.1 กาหนดรูปแบบแนวทางการติดตามและการ
รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

มีนาคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. ระบบการติดตามฯ
2. รายงานผลการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
3. แบบสอบถามทาการประเมิน
4. รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามแผน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ



อธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรฯ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

2.2 สร้างความใจการดาเนินงานตามระบบที่กาหนด
ตามข้อ 1 และ 2 รวมทั้งการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
3. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ารวบรวมผลการ
ดาเนินงาน เสนอต่อผูบ้ ริหาร และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดเตรียมไว้รับการประเมิน
คุณภาพภายใน
4. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
รวบรวมผลการดาเนินงาน วิเคราะห์และนาเสนอต่อ
ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
รวมทั้งจัดเตรียมไว้รับการประเมินคุณภาพภายใน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1.กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับ 1. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
คณะจัดกิจกรรมโครงการให้
ร่วมกับฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
ร่วมกันดาเนินการดังนี้
อาจารย์และบุคลากร
1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณให้แก่
2 . คณะหรือหน่วยงาน
อาจารย์และบุคลากร โดยอาจกาหนดนโยบาย
เทียบเท่ารวบรวมผลการ
การส่งเสริม การจัดทาคู่มือจรรยาบรรณ การ
ดาเนินงาน เสนอต่
อ
กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

มีนาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

คณะ/
สานัก


ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

เอกสาร/หลักฐาน
ม.อบ.
1. กิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการเพื่อให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดย
นาเสนอรูปแบบตาราง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เช่น คณะกรรมการบริหาร สภามหาวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการประจาคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนการดาเนินงานต่างๆ ที่



ภาควิชา


รอง
อธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยา
กรบุคคล

คณะ
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กิจกรรมหลัก
ผู้บริหาร และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จรรยาบรรณ
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนอย่าง
สม่าเสมอ
1.3 ดาเนินการตามระบบการกากับดูแลให้คณาจารย์
และบุคลากรถือปฏิบัติ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของบุคลากร พ.ศ. 2552
1.4 กาหนดรูปแบบแนวทางการติดตามและการ
รายงานผลการดาเนินงาน
2. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ารวบรวมผลการ
ดาเนินงาน เสนอต่อผู้บริหาร และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดเตรียมไว้รับการประเมิน
คุณภาพภายใน
3. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
รวบรวมผลการดาเนินงาน วิเคราะห์และนาเสนอต่อ
ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
รวมทั้งจัดเตรียมไว้รับการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

คณะ/
สานัก

ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

เอกสาร/หลักฐาน
ม.อบ.

ภาควิชา

เกี่ยวข้อง
4. แสดงให้เห็นถึงระบบของการดาเนินงาน เช่น
ช่องทางในการร้องเรียน
5. การจัดกิจกรรม จัดประชุม

พฤษภาคม 2554
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

กิจกรรมหลัก

แนวทางการในการดาเนินงาน

1.ดาเนินการประเมินผลสาเร็จ 1. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
ของแผนการบริหารและการ
ร่วมกับฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ร่วมกันดาเนินการดังนี้
สายสนับสนุน
1.1 กาหนดรูปแบบแนวทางการประเมินผลและการ
2.กาหนดให้มีการนาผลการ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรทอ
1.2 สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มี
การบริหาร
ส่วนเกีย่ วข้อง
1.3 ดาเนินการติดตามประเมินผล และจัดทา
รายงาน
1.4 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผน หรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
2. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ารายงานผลการประเมิน
เสนอต่อผู้บริหาร และรายงานต่อมหาวิทยาลัย
รวมทั้งจัดเตรียมไว้รับการประเมินคุณภาพภายใน
3. มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
รวบรวมผลการดาเนินงาน วิเคราะห์และนาเสนอต่อ
ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
รวมทั้งจัดเตรียมไว้รับการประเมินคุณภาพภายใน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มีนาคม 2554

มีนาคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. รายงานการประเมินผลความสาเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
2. แผนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เช่น คณะกรรมการบริหาร สภามหาวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการประจาคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนการดาเนินงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5. รายงานสรุปที่แสดงการนาผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ



อธิการบดี
ฝ่าย
พัฒนา
ทรัพยากร
ฯ

เมษายน 2554

พฤษภาคม 2554
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้ อต่อการเรียน เช่น สื่ อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริ การด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมใน
สถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกาลังกาย บริการอนามัย การจัดจาหน่ายอาหาร เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1.ดาเนินการสารวจเครื่อง
1. มหาวิทยาลัย โดย สานักคอมพิวเตอร์และ
คอมพิวเตอร์ที่จัดบริการ
เครือข่าย ร่วมกับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
2.งานทะเบียนนักศึกษารวบรวม
พิจารณาดาเนินการดังนี้
ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา ปี
1.1. สารวจจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการ
การศึกษา 2553
สาหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
3.งานประกันคุณภาพฯ วิเคราะห์
1.2. รายงานข้อมูลต่องานประกันคุณภาพ ระดับ
ข้อมูล และประเมินผลตามเกณฑ์
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย
2. งานทะเบียนนักศึกษา รวบรวมข้อมูลนักศึกษา
หมายเหตุ ให้นับรวม notebook
เต็มเวลา ปีการศึกษา 2553 และรายงานข้อมูล
ต่องานประกันคุณภาพ ระดับคณะ/หน่วยงาน
และmobile device ต่างๆของ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัย
นักศึกษามีการลงทะเบียนการใช้
3. งานประกันคุณภาพฯ วิเคราะห์ข้อมูล และ
wifi กับสถาบันด้วย
ประเมินผลตามเกณฑ์
การคิดจานวน FTES ให้นา
3.1. นาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
จานวน FTES ของแต่ละระดับ
3.2. จัดเตรียมรายงานผลการสารวจ การวิเคราะห์
การศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่
ข้อมูล เพื่อประกอบการตรวจประเมิน
ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับ
คุณภาพภายใน
ปริญญาตรี
3.3. เผยแพร่ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มกราคม 2554

1. รายงานผลการสารวจเครื่องคอมพิวเตอร์
2. รายงานการวิเคราะห์จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
อธิการ บดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
และ
สารสนเทศ

คณะ/
หน่วยงาน

มีนาคม 2554

เมษายน 2554
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1.สานักวิทยบริการดาเนินการ
รายงานผลการให้บริการห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้
2.เผยแพร่ผลการดาเนินงาน

มหาวิทยาลัย โดย สานักวิทยบริการ ร่วมกับคณะ /
หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาดาเนินการดังนี้
1.1. รายงานผลการดาเนินการให้บริการห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
แยกรายคณะต่อคณะกรรมการบริหาร
1.2. รายงานผลการอบรมการใช้งานห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ในปีการศึกษา 2553 แยกราย
คณะ ต่อคณะกรรมการบริหาร
1.3. เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
1.4. งานประกันคุณภาพนาข้อมูลมาประกอ บการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย

มีนาคม 2554

1. รายงานผลการให้บริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย แยกรายคณะ
2. รายงานผลการอบรมการใช้งานห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา แยกรายคณะ
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถ้า
มี)
4. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต้นปีการศึกษา
พ.ค. 54

ผู้อานวย
การ
สานักวิทย
บริการ

คณะ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ในระบบไร้สาย
กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผล
มหาวิทยาลัย โดย กองบริการการศึกษา สานัก
การดาเนินงานการให้บริการใน คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน
แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง
เทียบเท่า พิจารณาดาเนินการดังนี้
2.สรุปผลการดาเนินงาน
1.1. รายงานผลการดาเนินการให้บริการ
ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย แยก
รายคณะ ต่อคณะกรรมการบริหาร
1.2. งานประกันคุณภาพนาข้อมูลมาประกอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มีนาคม 2554

1. รายงานผลการให้บริการห้องเรียน อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตในระบบ
ไร้สาย แยกรายคณะ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
หน่วยงาน


อธิการบดี
ฝ่าย
วิชาการ

ที่
เกี่ยวข้อง/
คณะ

พฤษภาคม 2554
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้าน งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล(PCU) การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา(สานักทรัพย์สิน) ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 2 ครั้ง (ต้นม.ค.,ปลายก.พ. 2554) (ผู้รับผิดชอบสารวจความพึงพอใจ)

กิจกรรมหลัก
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผล
การดาเนินงานตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนด
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการ
ดาเนินงาน

แนวทางในการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย โดย กองบริการการศึกษา สานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สถานพยาบาล สานัก
ทรัพย์สินและงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า ดาเนินการรายงานผลการ
ดาเนินการให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหาร และสนามกีฬาต่อคณะกรรมการบริหาร

ระยะเวลาดาเนินงาน

มีนาคม- เมษายน
2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. รายงานผลการให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก
ที่จาเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รองอธิการ หน่วยงาน


บดีฝ่าย
วิชาการ

ที่
เกี่ยวข้อง/
คณะ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบ
การรายงานข้อมูล
2 . หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการรวบรวมข้อมูล

มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองอาคาร
สถานที่ ร่วมกับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา
ดาเนินการดังนี้
1.1. รายงานผลการดาเนินการระบบ

มีนาคม- เมษายน
2554

1. รายงานผลการดาเนินการระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบ
กาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
ผู้ช่วย
คณะ


อธิการบดี
ฝ่ายสา
ธารณูป
โภค

41 | หน้า

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย กา ร
จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อ
คณะกรรมการบริหาร
1.2. งานประกันคุณภาพนาข้อมูลมาประกอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1.ดาเนินการกาหนดรูปแบบการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการ
2.ดาเนินการประเมินผลการ
ให้บริการ
3.จัดทารายงานการประเมินผล
ให้บริการ
4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการ

มหาวิทยาลัย โดย รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการดังนี้
1.1. กาหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการในข้อ 2-5
1.2. ดาเนินการประเมินผลการให้บริการใน
ข้อ 2-5

ระยะเวลาดาเนินงาน

มีนาคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพของบริการใน
ข้อ 2 – 5
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
3. รายงานการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
4. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบ
ดีฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
ฯ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ประเมินคุณภาพการให้บริการมา
ใช้ในการพัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ

1.3. จัดทารายงานการประเมินผลการ
ให้บริการ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
1.4. เผยแพร่ผลการประเมิน
1.5. งานประกันคุณภาพนาข้อมูลมา
ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในข้อ
2-5 นาผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

พฤษภาคม 2554
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เกณฑ์มาตรฐานที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่ างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อ
ศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโม งเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)และ มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่พียงพอสาหรับการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. งานพัฒนาหลักสูตรดาเนินการ
จัดทาประกาศว่าด้วยระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2. ประกาศขั้นตอนการดาเนินงาน
แจ้งเวียนคณะ

1. มหาวิทยาลัย กาหนดให้ทุก
หลักสูตรพัฒนาระบบและกลไก
ในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีทั้งความรู้และ
ทักษะ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุก
รายวิชา เช่น การจัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา
ทากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือ
วิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ การฝึกภาคสนาม
และการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง (สหกิจศึกษา )
โดยทาเป็นประกาศ แนวปฏิบัติ

มกราคม 2554

มหาวิทยาลัย
1. ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของ
หลักสูตร (งานหลักสูตรจะดาเนินการ
ภายในเดือนมกราคม 54)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยกาหนดชั่วโมงการ
ส่งเสริมฯ
3. ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับ
มหาวิทยาลัย
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ฯ
5. เอกสารหลักฐานการดาเนินงาน (กรณีมี
มากกว่า 1 กิจกรรม ควรสรุปรายการ
กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน พร้อมแนบ

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
มิ.ย. – ธ.ค. 53

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก




ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการ
บดีฝ่าย
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

2.

3.

4.

5.

และแจ้งเวียนเผยแพร่
มีการกาหนดชั่วโมงการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทุกหลักสูตร
และการค้นคว้าเพิ่มเติมในทุก
รายวิชา
ทุกหลักสูตร มีการกาหนดตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จของการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญในแต่ละรายวิชา โดย งาน
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับฝ่าย
วิชาการของคณะ พัฒนาตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จให้เป็นแนวเดียวกัน
เสนอผู้บริหาร หรือ
คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบ
ทุกหลักสูตร มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกรายวิชา
รวมทั้งนาผลการประเมินไป
พัฒนาการเรียนการสอน โดย
งานพัฒนาหลักสูตรร่วมกับฝ่าย
วิชาการของคณะ พัฒ นาแนวทาง
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงานให้เป็นแนว
เดียวกัน อย่างเป็นระบบ
งานพัฒนาหลักสูตร เผยแพร่
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

หลักฐาน)

45 | หน้า

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

ผ่านทางเว็บไซต์ของงาน
6. งานพัฒนาการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้อาจารย์ให้ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการออก แบบการ
เรียนรู้และจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในรูปแบบ
ต่างๆเช่น ใช้โปรแกรม D4LP+

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

1.งานพัฒนาหลักสูตร จัดทาแนวปฏิบัติ
ของการจัดทารายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี )
พร้อมทั้งแบบฟอร์ม ตามที่กาหนด
2.จัดทาแผนการดาเนินงานและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
3.งานพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับฝ่าย
วิชาการของคณะ
ชี้แจง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติฯ ตามข้อ 1 ให้
อาจารย์ทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ
4.คณะรวบรวมรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนามจาก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. งานพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับ
ฝ่ายวิชาการของคณะ จัดทาแนว
ปฏิบัติของการจัด ทารายละเอียดของ
รายวิชา และของประสบการณ์
ภาคสนาม ( ถ้ามี ) พร้อมทั้ง
แบบฟอร์ม ตามที่กาหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ . 3-4) และมีการ
ตรวจสอบว่ามีหัวข้อครบถ้วนตาม
กาหนด โดยอาจกาหนดดังนี้
1.1 ให้อาจารย์จัดทา
รายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอน

มกราคม – มีนาคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน

1. แนวปฏิบัติการจัดทารายละเอียดรายวิชา
2. แบบฟอร์ม
3. หลักฐานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนว
ปฏิบัติ เช่น บันทึกข้อความแจ้งเวียน เว็บไซต์
แผ่นพับ รายงานการประชุมชี้แจง เป็นต้น
4. บันทึกข้อความการนาเสนอต่อผู้บริหาร
5. รายงานสรุปการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชาฯ ในแต่ละภาคการศึกษา
6. รายละเอียดของรายวิชาฯ ครบทุกรายวิชา

ม.อบ.

คณะ/
สานัก

ภาควิชา







ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบ
ชอบรอง
หลัก
คณะ
รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วิชาการ
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ระดับการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
แนวทางในการดาเนินงาน

อาจารย์ให้ครบทุกรายวิชา และนาเสนอ
ต่อผู้บริหาร

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ม.อบ.

คณะ/
สานัก

ภาควิชา

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบ
ชอบรอง
หลัก

ในแต่ละภาค การศึกษา แต่ละ
รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อย่อย
ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- จุดมุ่งหมายรายวิชา
ลักษณะและการดาเนินการ
(คาอธิบายรายวิชา จานวนชม .การ
สอนและการให้คาปรึกษา ) การ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการ
ดาเนินงานของรายวิชา
1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนแจก
รายละเอียดของรายวิชา และ
แผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่
พบผู้เรียน
1.3 การประเมินผลการเรียนรู้
ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งใน
ระหว่างภาคการศึกษา (formative
evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา (summative evaluation)
1.4 จัดทาเป็นประกาศแนว
ปฏิบัติฯ ของมหาวิทยาลัย
2. งานพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับ
ฝ่ายวิชาการของคณะ ชี้แจง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติฯ ตามข้อ
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ระดับการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ม.อบ.

คณะ/
สานัก

ภาควิชา

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบ
ชอบรอง
หลัก

1 ให้อาจารย์ทุกท่านทราบและถือ
ปฏิบัติ
3. ฝ่ายวิชาการของคณะ
รวบรวมรายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ์ภาคสนามจ าก
อาจารย์ให้ครบทุกรายวิชา และ
นาเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้ง
จัดเตรียมไว้รับการประเมินคุณภาพ
ภายใน
4. ฝ่ายวิชาการของคณะ
รายงานผลการดาเนินงานต่องาน
พัฒนาหลักสูตร เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
และเตรียมไว้รับการประเมินคุณภาพ
ภายใน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1.กองบริการการศึกษาจัดทาประกาศ
แนวทางการส่งเสริ มของทุกหลักสูตรใน
การให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัตินอกห้องเรียนหรือการทาวิจัย
2.คณะดาเนินการตามระบบ

1. มหาวิทยาลัยมีประกาศ
กาหนดการกาหนดชั่วโมงให้ทุก
รายวิชากาหนดชั่วโมงใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ระดับปริญญา ตรี คิด 3 เท่า และ

มิถุนายน – มีนาคม 2554

1. ประกาศการกาหนดชั่วโมงฯ
2. สรุปรายวิชาที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งใน
และนอกชั้นเรียน ทุกหลักสูตร
( งานพัฒนาหลักสูตรอาจกาหนด

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก




ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
คณะ
รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

3.คณะรายงานผลการดาเนินงานของแต่
ละหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาคิดเป็น 4 เท่า
2. คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรกาหนดให้ทุกหลักสูตร
ต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้น
เรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา
ทากรณีศึกษาห รือโครงงานหรือ
วิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้ง
ฝึกงานและฝึกประสบการณ์
3. จัดให้มีระบบการรายงาน
พัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติ
จริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

แบบฟอร์มร่วมกับคณะ)
3. เล่มหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการให้ผู้มปี ระสบการณ์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

กิจกรรมหลัก
1.คณะดาเนินการสรุปรายวิชา
กระบวนการที่ผู้มีประสบการณ์จาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
2.คณะสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละ
หลักสูตร

แนวทางการในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ ภาคการศึกษาที่ 1 ม.ค. 54
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล
ภาคการศึกษาที่ 2 พ.ค. 54
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อ ให้ผู้เรียนได้
ทราบถึงการนาความรู้ทางทฤษฎีไป

เอกสาร/หลักฐาน

1. รายงานการประชุมระดับภาควิชา/คณะ
2. กิจกรรมหรือรายวิชาที่ผู้มีประสบการณ์หรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
3. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก






ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
คณะ
รอง
อธิการบ
ดีฝ่าย
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทาง
วิชาการที่ทันสมัย การดาเนินการนี้
อาจทาโดยเชิญบุคลากรภายนอก มา
เป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือ
วิทยากรบรรยายในบางคาบเวลา นา
นักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชม
หน่วยงานหรือสถานที่ภายนอก
สถาบั น ให้นักศึกษาฝึกงานหรือ
ปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการ เป็นต้น

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรมหลัก
1.กองบริการการศึกษากาหนด
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจาก
การวิจัยหรือกระบวนการจัดการ
ความรู้
2.รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
3.สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
ภายในธันวาคม 2553
วิจัย (ในชั้นเรียน)
- อาจารย์ควรพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการ
สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการ
ภาคการศึกษาที่ 1 มกราคม 2554
เรียนการสอนและวิธีการสอน ควร
ภาคการศึกษาที่ 2 เมษายน 2554
วิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา โดยการ
ทาวิจัยในชั้นเรียน ว่ามีวิธีการสอน
และกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้ง

1. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัย พร้อมเอกสารหลักฐาน
2. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
กระบวนการจัดการความรู้ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
3. สรุปกิจกรรมโครงการในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
4. รายงานผลการดาเนินงาน







คณะ

รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด
ทั้งนี้ สามารถนาเสนอการดาเนินงานข้อ 1
มกราคม –กุมภาพันธ์ 2554
อย่างไร
หรือ ข้อ 2 หรือทั้ง 2 ข้อ
- มหาวิทยาลัย โดย ฝ่าย
ภาคการศึกษาที่ 1 มกราคม 2554
วิชาการ ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะ ภาคการศึกษาที่ 2 เมษายน 2554
ควรดาเนินการดังนี้
1.1 จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
อาจารย์ด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน
หรือกระบวนการพัฒนาการเรียนการ
สอนอื่นๆ
1.2 สร้างความเข้าใจให้แก่
อาจารย์
1.3 กาหนดรูปแบบวิธีการ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
จากการวิจัย เพื่อให้อาจารย์รายงาน
ผลการดาเนินงานต่อคณะ
1.4 อาจารย์รายงานผลการ
ดาเนินงานต่อภาควิชา/กลุ่มสาขา
หรือคณะ
1.5 คณะรวบรวมรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดเตรียมไว้
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
2. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจาก
การกระบวนการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัย โดย กองบริการ
การศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการของ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

คณะ ควรดาเนินการดังนี้
2.1
มหาวิทยาลัยและ /
หรือคณะ ควรจัดเวทีการสัมมนา
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยและประสบการณ์การจัดกา ร
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
2.2 กาหนดรูปแบบ
วิธีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาจากการกระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้อาจารย์รายงานผล
การดาเนินงานต่อคณะ
2.3 อาจารย์รายงานผล
การดาเนินงานต่อภาควิชา /กลุ่ม
สาขา หรือคณะ
2.4 คณะรวบรวม
รายงานต่อมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
จัดเตรียมไว้เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล การประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1.กองบริการการศึกษากาหนด ให้มี
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
2.กองบริการการศึกษา
สานัก
คอมพิวเตอร์และคณะร่วมกัน
พิจารณาทบทวนออกแบบการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
3.รายงานผลการดาเนินงานต่อ
ผู้บริหาร กรรมการประจาคณะ

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย
กาหนดให้ทุกคณะ จัดให้มีการ
ประเมินควา มคิดเห็นของผู้เรียนต่อ
คุณภาพ การจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการ
ประเมินคุณภาพความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้
ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา และ
สิ่งพิมพ์ในห้อง สมุด เป็นต้น นาผล
การประเมินความคิดเห็นดังกล่าว
ข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. มหาวิทยาลัย /กองบริการ
การศึกษา ฝ่ายวิชาการของคณะ และ
สานักคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมกัน
พิจารณาทบทวน /ปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการ ออกแบบประเ มินความพึง
พอใจของผู้เรียนฯ และการรายงาน
ผลการประเมินทั้งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาที่ 1 ตุลาคม –
ธันวาคม 2553 ก่อนสอบ
1 สัปดาห์

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ทั้งภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2553 ในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม 2554 ก่อนสอบ
1 สัปดาห์

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



คณะ
รอง
อธิการ
บดีฝ่าย
วิชาการ

มีนาคม –เมษายน 2554
พฤษภาคม 2554
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

2. ดาเนินการประเมินผลตาม
ข้อ 1
3. รายงานผลการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหาร /คณะกรรมการประจา
คณะ/คณะกรรมการบริหาร และสภา
มหาวิทยาลัยรวมทั้งจัดเตรียมไว้
สาหรับการประเมินคุณภาพภายใน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
ระดับการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

1.คณะ มีการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้
2.สรุปผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มหาวิทยาลัยหรือคณะควรมีการตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทา
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณารายละเอียดของ
รายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์
2. ติดตาม วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวม
ของทุกหลักสูตร ทุกภาคก ารศึกษา
โดยเฉพาะจากผลการประเมินของ
ผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่

ภาคการศึกษาที่ 1 ตุลาคม –
ธันวาคม 2553

-รายงานการประชุมคณะกรรมการ... ที่พิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร ปิด หรือ เปิดรายวิชาหรือ
หลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมินฯ
-รายงานการสอน

ภาคการศึกษาที่ 2
มีนาคม –เมษายน 2554

ม.อบ.

คณะ/
สานัก

ภาควิชา







ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบ ชอบรอง
หลัก
คณะ

รอง
อธิการ
บดีฝ่าย
วิชาการ
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ระดับการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ม.อบ.

คณะ/
สานัก

ภาควิชา

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบ ชอบรอง
หลัก

เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการในระดับที่สูงขึ้น
3. ดูแลให้การดาเนินการ
หลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน
และผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาหรือ
ศิษ ย์เก่า และกรรมการอิสระ ตาม
หลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กาหนด
ทุกปีการศึกษา
4. ระบุถึงความจาเป็นต่อการ
ปรับปรุง หรือ ปิด หรือเปิดรายวิชา
หรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผล
การประเมินของผู้เรียน/ ของผู้ที่กาลัง
จะสาเร็จการศึกษา /ของผู้ประเมิน
อิสระ และผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
คาอธิบายของตัวบ่งชี้
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจ
ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัด การ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนัก วิชาการ การเป็นผู้นาทางความคิด โ ดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์
และการนาเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวล
หลักสูตร

าตามแผนกาหนดการศึกษาของ

ระดับการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
1.คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
สารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2.คณะดาเนินการรวบรวบข้อมูลมา
เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
3.คณะดาเนิน การทบทวน ปรับปรุง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จาเป็น และ
เหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต

แนวทางในการดาเนินงาน
ระดับคณะ
1. คณะกรรมการที่รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องสารวจหรือวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ
อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตให้มากที่สุด โดยนาข้อมูลจาก
การสารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลาดาเนินงาน
เมษายน 2554

เอกสาร/หลักฐาน
เฉพาะหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาปรับปรุง
หลักสูตร
- รายงานผลการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานผลการดาเนิน
- รายงานการประชุมกรรมการคณะ/กรรมการ
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

ม.อบ.

คณะ/
สานัก

ภาควิชา

ผู้รับผิด
ชอบหลัก

ผู้รับผิด
ชอบรอง

-





คณะ

รอง
อธิการ
บดีฝ่าย
วิชาการ
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ระดับการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน
ม.อบ.

แห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. คณะ กรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จาเ ป็น และ
เหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับ
การศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยคานึงถึง
ความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติด้วย มีการกาหนดเป็น
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่าง
ผู้สอนร่วมกัน แล ะเผยแพร่ให้ผู้ที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคน
รับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา
3. รายงานผลการสารวจต่อ
มหาวิทยาลัย (กองบริการการศึกษา)
ระดับมหาวิทยาลัย
สรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร

คณะ/
สานัก

ภาควิชา

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ชอบหลัก

ผู้รับผิด
ชอบรอง

พฤษภาคม 2554

พฤษภาคม 2554
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบั ณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1.คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
วิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตร และนาข้อมูลจากผลการ
สารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

ระดับคณะ
1. คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตร และ
นาข้อมูลจากผลการสารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิ ตมาใช้ใน
2.รายงานผลการสารวจต่อคณะ และ
การปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัย (กองบริการการศึกษา)
โดยเฉพาะประเด็นการกาหนด
3.กองบริการการศึกษา ดาเนินการ
โครงสร้างหลักสูตร การจัด
รวบรวมและรายงานผลต่อคณะ
กิจกรรมการเรียนการสอน
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สื่อการศึกษา และการประเมินผล
2. คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรมีการวางระบบการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนระดับหลักสูตร โดยอาจ
มีการเชื่อมโยงรายวิชากับ
คุณลักษณ ะของบัณฑิตที่กาหนด
เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และ
ถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนในทักษะที่จาเป็นของ
รายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการบูรณาการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เมษายน 2554

เอกสาร/หลักฐาน
เฉพาะหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาปรับปรุง
หลักสูตร
- หลักฐานการนาผลการสารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็น
การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และ
การประเมินผล เช่น
- รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ
- ตารางสรุปผลการประเมินเทียบกับกิจกรรมที่
พัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน
- หลักสูตรใหม่ /หลักสูตรปรับปรุง

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก



ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
คณะ

รอง
อธิการ
บดีฝ่าย
วิชาการ

เมษายน 2554
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

ระหว่างรายวิชา และระหว่างการ
เรียนรู้ในห้องเรียนกับ
นอก
ห้องเรียน ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานใน
โลกแห่งการทางานจริงได้
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรมีการวางระบบการ
กากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
อาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการ
ประชุมวิพากษ์การจัดการ เรียน
การสอน สื่อการศึกษา และ
วิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอน
ได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเอง
จากเพื่อนร่วมงาน

พฤษภาคม 2554

4. มีการวางระบบการประเมินผลที่
สะท้อนทักษะความสามารถด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง
(authenticassessment)
โดยเฉพาะความสามารถในการ
เรียนรู้ ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

(performance) ของผู้เรียน
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้
วิจัยเป็นฐาน
5. ควรจัดให้มีการประชุมหารือ
ระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรในการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การแก้ปัญ หาร่วมกันสาหรับ
ผู้เรียนที่จาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาเป็นพิเศษ
6. รายงานผลการสารวจต่อคณะ
และมหาวิทยาลัย (กองบริการ
การศึกษา)
ระดับมหาวิทยาลัย
- สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ
วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.คณะวางแผนการจัดวางแผนการ
จัดหางบประมาณและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
2.คณะดาเนินการตามระบบที่
กาหนดขึ้น
3.รายงานการผลการดาเนินงาน
และสรุปผลการดาเนินการ

1. คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร ควรมีการวางแผนการ
จัดหางบประมาณ หรือทรัพยากร
ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตอย่าง
เพียงพอ
2. คณะ ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริม
การใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมี
การจัดทาเว็บไซต์ เพื่อให้
นักศึกษาและอาจารย์มีการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบ
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
(community of practice) เพื่อให้
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

ตลอดปีการศึกษา 2553

เอกสาร/หลักฐาน
1. ข้อมูลของแต่ละหลักสูตร
- สรุปจานวนบุคลากร
- รายการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งบประมาณที่ได้รับ

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก



ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
คณะ

รอง
อธิการบ
ดีฝ่าย
วิชาการ

2. รายงานการประชุมของภาควิชาและ/หรือ
คณะ เพื่อพิจารณาส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรของแต่ละหลักสูตร
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1.กองบริการการศึ กษาพิจารณา
กาหนดระบบและระบบกลไกการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา
2.ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
3.รายงานผลการดาเนินงาน

1. มหาวิทยาลัย โดยกองบริการ
การศึกษา ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะ
พิจารณากาหนดระบบและกลไกการ
ส่งเสริม ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยอาจมีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้น
ในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้นักศึกษาได้รับรู้
1.2 มีการจัดหางบประมาณให้
นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.3 หากเป็นไปได้ควรกาหนด
เงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
1.4 ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการ
ฝึกทักษะการนาเ สนอผลงานทาง

ตลอดปีการศึกษา 2553

1. ระบบและกลไก (กระบวนการ ) ส่งเสริมให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
2. รายงานผลการดาเนินงานตามระบบและ
กลไกที่กาหนดในข้อ 1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก




ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
คณะ

รอง
อธิการบ
ดีฝ่าย
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

วิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
ผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการ
ต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผล
งานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไป
เผยแพร่
2. คณะรายงานกิจกรรมการ
ดาเนินงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย (กอง
บริการการศึกษา ) พร้อมทั้งเตรียมรับ
การประเมินคุณภาพภายใน
3. มหาวิทยาลัย ( กองบริการ
การศึกษา ) รวบรวมกิจกรรมการ
ดาเนินงานที่จัดทาในระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมการ
ดาเนินงานระดับคณะ ให้เป็นภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเตรียมรับ
การประเมินคุณภาพภายใน
การดาเนินการในระดับคณะ
1. คณะหรือภาควิชาจัดกิจกรรม
ประชุมวิชาการ
2. สรุปผลการดาเนินงานและรายงาน
ผลการดาเนินงานเข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1.งานกิจการนักศึกษาและงาน
1. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
บัณฑิตศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่
นักศึกษา และงานบัณฑิตศึกษา
เกี่ยวข้องจัดทาแผนการดาเนินจัด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
กิจกรรมในการเสริมสร้างคุณธรรม
คณะ จัดทาแผนการดาเนินการจัด
จริยธรรม
กิจกรรมในการเสริมสร้างคุณธรรม
2.จัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษา ทุกระดับ และ
3.รายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนินการตามแผน (ถ้ามีกิจกรรม
แล้ว ให้ทบทวนและอาจจัดทา
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 (ธ.ค. 53- เม.ย. 54)

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
รายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาทุก
ระดับ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น รายงาน
การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก




ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการ
บดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา

2. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
นักศึกษา งานวิชาการ และงาน
บัณฑิตศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับคณะ ควรมีการ
กาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัย
สาคัญต่อผลการเรียน หรือ ต่อการ
สาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3. มหาวิทยาลัย / คณะ มีการ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดในข้อ
1 และ 2
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

4. มหาวิทยาลัย / คณะ โดยงาน
กิจการนักศึกษา รวบรวมผลการจัด
กิจกรรมตามแผน รายงานต่อ
ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัย / คณะ รวบรวมผลการ
กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ระดับคณะ ให้เป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
คาอธิบายของตัวบ่งชี้
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสาคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสาเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1.งานกิจการนักศึกษาร่วมกับกอง
บริการการศึกษาดาเนินการทบทวน
ปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.กาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ต้องการส่งเสริม ต่อ

1. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดให้มี
กิจกรรมการทบทวน ปรับปรุง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดย

มกราคม 2554

1. ข้อกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เช่น ประกาศ ระดับ
มหาวิทยาลัย หรือคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก




ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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กิจกรรมหลัก
คณะกรรมการบริหาร และสภา
มหาวิทยาลัย
3.ประกาศประกาศแจ้งทุกคณะ /
หน่วยงานเทียบเท่า
4.งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทาแผนการ
พัฒนานักศึกษา ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
5. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย
กิจการ นักศึกษาของคณะ /หน่วยงาน
เทียบเท่า รวบรวมผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรับการประเมินคุณ
ภายใน

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

มีการกาหนดพฤติก รรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
o กาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ระดับมหาวิทยาลัย เป็น
ประกาศ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร
o คณะสามารถเพิ่มเติมได้ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชา
2 ธันวาคม 2553
-งานหลักสูตร ส่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เฉพาะสาขาให้งานกิจการนศ.
7 ธันวาคม 2553
-งานกิจการนศ. ประมวลจัดทาร่าง
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานศ.)
9 ธันวาคม 25536
โดยอาจจัดให้มีการระดมสมองและ
workshop บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและบัญญัติคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม 2554
2. นาเสนอการกาหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการส่งเสริม
ต่อคณะกรรมการบริหาร และสภา
มหาวิทยาลัย
3. ประกาศแจ้งทุกคณะ /หน่วยงาน
กุมภาพันธ์ 2554
เทียบเท่า เพื่อให้เป็นแนวทางก าร
ส่งเสริม / พัฒนานักศึกษาให้มี

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง

2. แผนการพัฒนานักศึกษาด้ านการส่งเสริม
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับ
มหาวิทยาลัย หรือคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย หรือคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า
4. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
เพื่อการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดับ
มหาวิทย าลัย หรือคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก
ชอบรอง

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่กาหนด
4.

5.

มหาวิทยาลัย โดย ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า จัดทาแผนการพัฒนา
นักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม
โดยกาหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบและ
งบประมาณ (ทบทวนปรับปรุง
กิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.
2554)
มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
รวบรวมผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อรับการประเมินคุณ
ภายใน

กุมภาพันธ์ 2554

พฤษภาคม 2554
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ตัวบ่งชี้ 2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd.หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา /องค์กรวิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือ คุณภาพบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นคุณภาพที่ระบุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้านต้องทาการประเมินครบทุกด้าน
กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1.กองบริการการศึกษาจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
2.ดาเนินการติดตามและรายงานผล
การดาเนินงาน
3.รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการ
ดาเนินงาน

การติดตามและการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
1. ปีการศึกษา 2555 ทุกหลักสูตรต้อง
ดาเนินการตาม TQF (งานวิชาการ)
2. ปีการศึกษา 2553-2554 คณะต่างๆ
ควรทาหนังสือทวงถาม มคอ. 05 จาก
คณะที่ทาการสอนรายวิชาในหลักสูตร
(งานวิชาการ)

ตลอดปีการศึกษา 2553

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตใน
ด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
( สทศ .)
ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
2. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจาก
สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตหรือ
สถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
3. ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการ
ผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online
System) โดยสานักงานคณะกรรมการ

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก




ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วิชาการ

คณะ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก



ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
คณะ
ผู้ช่วย
อธิการบดี
ฝ่าย
วิชาการ

อุดมศึกษา (สกอ.)

ตัวบ่งชี้ 2.9.3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ 2.9.4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)
กิจกรรมหลัก
1.คณะ/หน่วยงานดาเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนผลงานของ
นักศึกษา
2.คณะดาเนินการรวบรวมข้อมูลผล
การดาเนินงาน
3.รายงานผลการดาเนินงาน

แนวทางในการดาเนินงาน
1. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนานักศึกษา
1.1 อาจมีการจัดประชุมวิชาการ
และเวทีนาเสนอผลงาน
1.2 อาจมีจัดทาวารสารนาเสนอ
ผลงาน
1.3 อาจมีการอบรมการเขียน การ
นาเสนอผลงานวิชาการ
1.4 งานบัณฑิตศึกษามีงบสนับสนุน
การนาเสนอ
2. การรวบรวมและรายงานผลการ
ดาเนินงาน ด้านการตีพิมพ์ และงาน
สร้างสรรค์หรือเผยแพร่
2.1 ภาควิชาการรวบรวมข้อมูล
2.2 มหาวิทยาลัยกาหนดรูปแบบการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ตลอดปีการศึกษา 2553 ตัวบ่งชี้ 2.9.3
1. ตารางสรุปผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท (วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ) ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ .ศ. 2553 (ปี
ปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา 2553) แยกเป็น
- ชื่อนักศึกษา สาขา คณะ ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อบทความวิจัย ระดับคุณภาพบทความวิจัย วันเดือน- ปี ที่ตีพิมพ์ /เผยแพร่ ชื่อวารสารหรือ
สถานที่จัดการประชุมวิชาการ)
2. เอกสารผลงาน คือ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ดังนี้
2.1 วารสารปรากฏในฐานข้อมูล TCI
2.2 วารสารวิชาการทีม่ ชี อ่ื ปรากฏอยูใ่ นบัญชี
รายชื่อวารสารระดับชาติที่สกอ . เผยแพร่ใน web
Site ของสกอ.
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน
รายงานข้อมูล
2.3 งานวิชาการ งานวิจัย ร่วมกับ
งานประกันฯ ร่วมกันตีค่า
ผลงาน เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม
ค.กก.บริหารคณะพิจารณา

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

2.3 วารสารวิชาการทีม่ ชี อ่ื ในฐานข้อมูลสากล
อื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ
2.4 วารสารวิชาการในฐานข้อมูลISI
3. เอกสารผลงาน คือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Full paper)ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกอง
บรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุมป
ระกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจ้าของบทความ
4. ตารางสรุปผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ปี พ.ศ. 2553 (ปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา
2553)
หลักฐานเหมือนระดับปริญญาโท
5. ตารางสรุปข้อมูลจานวนบัณฑิตระดับปริญญา
โท-เอก ทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดย
รายงานย้อนหลัง 3 ปี ก่อนหน้าปีที่ประเมิน
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ตัวบ่งชี้ 2.10.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ.)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เปรียบเทียบจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่มีการนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่
วยงานวิชาชีพในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาทางวิชาการต่อจานวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยให้นาเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้พิจารณาผลการดาเนินงาน 3 ปี ย้อนหลังไม่นับภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง วิทยานิพนธ์ปริญญาโท /เอกในแต่ละคณะวิชาที่มการน
ี าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาทางวิชาการโดยหน่วยงาน/บุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัตาน
ิง การบริหารงาน การกาหนดนโยบายและวางแผน โดยมีหลักฐานแสดงผลการนาไปใช้แก้ปัญหา
การใช้ประโยชน์เชิงพัฒนาทางวิชาการกรณีการใช้ประโยชน์ในลักษณะการถู
(Reference)
กอ้างอิง หรือระบุถึง(Citation) ทั้งนี้การนับผลงานที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์นั้นต้องมีหลักฐานการนาไปใช้อย่างชัดเจน
การรายงานผลให้รายงานทุกปี และประเมินค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลังโดยมีหลักฐานแสดงว่าได้มีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานการวิจัยอย่า งถูกต้อง
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการเช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ(สอน/ บรรยาย/ ฝึกอบรม) การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ใน
ด้านการให้บริการ หรือ เป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็
นต้น ทั้งนี้ นับรวมการใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน แต่ต้องมีหลักฐานรับรอง เช่น ใช้ในการเรียนการสอน จะพิจารณาจากประมวลคาสอนร
ายวิชา
แผนการสอน ตารา เอกสารคาสอนที่อ้างอิงแหล่งข้อมูล เป็นต้น
การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะเช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สร้ างองค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ เช่น องค์ความรู้ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเป็นผลมาจากการนาข้อความรูจากการวิ
้
จัยไปใช้ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการนา
ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เช่น งานวิจัยเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นการนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประกาศใช้กฎหมาย หรือมาตรการต่างๆ
โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเช่น งานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ตามมา

กิจกรรมหลัก
1.คณะ/หน่วยงานดาเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนผลงานของนักศึกษา
2.คณะดาเนินการรวบรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงาน

แนวทางในการดาเนินงาน
1.
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
2.
การรวบรวมและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ตลอดปีการศึกษา 2553

1. จานวนและรายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท/เอกทีน่ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของ
มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต แต่ละคณะวิชาและ
หน่วยงานวิจัยในรอบ 3ปี พร้อมชื่อหน่วยงานที่

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



คณะ
ผู้ช่วย
อธิการบดี
ฝ่าย
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก
3.รายงานผลการดาเนินงาน

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

2.1 งานวิชาการ รวบรวมผลงาน
2.2 หมายเหตุ งานวิชาการ งานวิจัย
ร่วมกับงานประกันฯ ร่วมกันตีค่า
ผลงาน เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม ค.กก.
บริหารคณะพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

นาไปใช้ประโยชน์โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อทัง้งนี้
ให้ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน
ด้วยข้อมูลที่แสดงประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมจากการนาวิทยานิพนธ์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาทางวิชาการ
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละคณะวิชา
และหน่วยงานวิจัยโดยรายงานย้อนหลัง 3 ปี
ก่อนหน้าปีที่ประเมิน

ตัวบ่งชี้ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เปรียบเทียบจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังจากสาเร็จการศึกษากับผู้สาเร็จการศึกษาในหลั กสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบ
สารวจ โดยให้นาเสนอในรูปร้อยละทั้งนี้พิจารณาผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง
บัณฑิตที่ได้งานทา หมายถึง
1. บัณฑิตที่ไม่มีงานทาแล้วได้งานทา
2. บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา และผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1.กองแผนงานร่วมกับคณะดาเนินการ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
2.รายงานผลการดาเนินงาน

การติดตามและการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
1. ให้ติดตามผลบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ภายใน ภาคเรียนที่ 2/2552
2. ให้บัณฑิตให้ข้อมูลรายได้อื่นที่ได้จาก
การทางานให้ครบถ้วน

มีนาคม – พฤษภาคม
2554

1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
2. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
4. เงินเดือน /รายได้ต่อเดือน (ตามเกณฑ์ต่ากว่า
เกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ )ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ทั้งนี้ ให้นาเสนอข้อมูล 3ปี ย้อนหลัง หากมี
ผู้สาเร็จการศึกษาไม่ครบ 3 ปี แสดงข้อมูลเท่าที่
มีโดยข้อมูลต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ
80) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาขาวิชา ) อัตราการตอบแบบสารวจต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนบัณฑิตทั้งหมด
กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจไม่ถึงร้อยละ 80
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ให้มีการติดตาม
ซ้าและรายงานผลที่ติดตามซ้าเปรียบเทียบกับ
ผลที่เก็บได้ในครั้งแรก

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



รอง
คณะ
อธิการ
บดีฝ่าย
วางแผน
ฯ
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องค์ประกอบที่ 3
การพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา รับผิดชอบดาเนินการ
งานกิจการนักศึกษา รับผิดชอบดาเนินการ
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องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติและแผนการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/สานัก
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามข้อ 1 เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ การประชุม/สัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3. กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน โดยกาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถนามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้
4. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการ..... (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
รองคณบดี/ผู้อานวยการสานัก ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาดาเนินการดังนี้
- กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนการดาเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของคณะที่สอดคล้องและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- สื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร
หมายเหตุ การดาเนินงานต่างๆ ยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (หลักนิติธรรม หลักเสมอภาค)
2. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดทา/กาหนด/ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (หลักการมีส่วนร่วม หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ)
3. กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน (หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักภาระรับผิดชอบ หลักกระจายอานาจ หลัก
ตอบสนอง)
4. กระบวนการเผยแพร่การดาเนินงานต่างๆ ตามข้อ 1-3 ผ่านรูปแบบวิธีการดาเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อ เนื่อง (หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักตอบสนอง)
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ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริ การด้านการแนะแนว และการให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2)การ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว และนอกสถาบัน
ที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. งานกิจการ นักศึกษา ร่วมกับงาน 1. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
กุมภาพันธ์ –เมษายน
ทะเบียน พิจารณากาหนดข้อมูล
นักศึกษา ร่วมกับงานทะเบียน
2554
นักศึกษาให้ครบถ้วนและเป็น
พิจารณากาหนดข้อมูลนักศึกษาให้
ปัจจุบัน
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เช่น รูปถ่าย
2. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย
ข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและทาง
กิจก ารนักศึกษาของคณะ
/
จิต ข้อมูล ด้านการเรียน ข้อมูล
หน่วยงาน เทียบเท่าดาเนินการ
ครอบครัว และบุคคลที่มหาวิทยาลัย
จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
สามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา
และแนะแนวแก่นักศึกษา
- พัฒนาทักษะการใช้งาน ระบบ
กุมภาพันธ์ –เมษายน
REG ให้แก่อาจารย์ โดย งานทะเบียน
2554
และประเมินผลการใช้งานของอาจารย์เพื่อ
นามาสู่การปรับปรุง
2. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะ /หน่วยงาน
เทียบเท่า
2.1 จัดให้มีระบบสวัสดิการนักศึกษา มิถุนายน – เมษายน
2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. รายงานกิจกรรมการจัดบริการให้คาปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา นาเสนอในรูปแบบตารางสรุปผล
การดาเนินงาน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน
2. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
เพื่อการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. กรณี มีสถานที่ให้บริการ นาเสนอด้วยรูปถ่าย
ประกอบการรายงาน
4. แผนการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
เอกสาร/รายงานสรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการในระดับภาควิชา/สาขาวิชาโดยคานึงถึง
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
5. เอกสาร/รายงานการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้ง
ที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

UBU SIS ไว้ให้บริการแก่นักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการ
แก่นักศึกษาที่ไม่สามารถมารับบริการรับ มิถุนายน – เมษายน
คาปรึกษาได้ด้วยตนเอง
2554
2.2 ให้บริการข่าวสารและติดตาม
นักศึกษา ผ่าน UBU SIM และ REG
2.3 จัดให้มีนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ และนักวิชาการศึกษาคอยให้
คาแนะนาแก่นักศึกษาจนสามารถแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษา
2.4 มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
ร่วมกัน
2.5 มหาวิทยาลัย โดย งานวิชาการ
มิถุนายน –พฤษภาคม
และงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะหรือ
2554
หน่วยงานเทียบเท่า พัฒนาระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา เน้นพัฒนาด้าน.....
พัฒนาทักษะของอาจารย์
ที่ปรึกษา โดย การฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มุ่งเน้น ในหัวข้อ การให้คาปรึกษาด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา
และเทคนิคการให้คาปรึกษา
พัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา โดย ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดขั้นตอน แนว
ปฏิบัติ แบบฟอร์มการให้คาปรึกษา
การจัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนศ . สมุดบันทึก
ของนศ.ด้านผลก ารเรียนและการเข้าร่วม
กิจกรรม กาหนดช่วงเวลาการพบอาจารย์
ที่ปรึกษาของนศ .อย่างน้อย 1 ครั้ง /ภาค
การศึกษา
3. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
ของคณะ / หน่วยงานเทียบเท่า
รวบรวมผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อรับการประเมินคุณ
ภายใน (3 ครั้ง)
หมายเหตุ คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า
สามารถจัดบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการ 1. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการนักศึกษา
นักศึกษาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ/
พิจารณากาหนดรูปแบบและแนว
หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณากาหนด
ทางการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
รูปแบบและแนวทางการจัดบริการ
ประโยชน์ต่อนักศึกษา
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
2. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
นักศึกษาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
1.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางระบบ
รวบรวมผลการดาเนินงาน
บริการการศึกษา REG
1.2 มีระบบสวัสดิการนักศึกษา UBU
SIS ส่งผ่านทาง mail ของนศ. UBU SIM
(ผ่านมือถือนศ.)และ REG (ผ่านเครือข่าย
ม.อบ.) บริการส่ง SMS เฉพาะบุคคลผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ของคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า ไว้ให้บริการ
ข่าวสาร
2. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการนักศึกษา
ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ
รับการประเมินคุณภาพภายใน หมาย
เหตุ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าสามารถ
จัดบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม

ระยะเวลาดาเนินงาน
มิถุนายน – ธันวาคม
2553

มิถุนายน – ธันวาคม
2553
ธันวาคม – มีนาคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. รายงานกิจกรรมการจัดบริการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นาเสนอ
ในรูปแบบตารางสรุปผลการดาเนินงาน พร้อม
แนบเอกสาร/หลักฐาน
2. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
เพื่อการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรณี มีสถานที่ให้บริการ นาเสนอด้วยรูปถ่าย
ประกอบการรายงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการ
บดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา

มีนาคม พฤษภาคม 2554
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะ
/
หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา
กาหนดรูปแบบและแนวทางการ
กิจกรรม
2. งานกิจกา รนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะ
/
หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล
การดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน

1. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา
กาหนดรูปแบบและแนวทางการกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้
1.1. มีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่การ
ทางาน
1.2. ประสานงานจัดหางานจังหวัด
เพื่อร่วมกิจกรรมมหกรรมแรงงาน
1.3. หน่วยงานที่รับผิดชอบมีแผน
หรือกิจกรรมในการจัดกิจกรรม
1.4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
สามารถดาเนินกิจกรรมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากส่วนกลาง
ทั้งนี้ การจัดโครงการ
/
กิจกรรม มหาวิทยาลัยอาจระบุให้ทุกคณะ
เป็นผู้ร่วมในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(1) คุณธรรม จริยธรรม (2)
ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

มิถุนายน 2553เมษายน 2554

1. รายงานกิจกรรมการเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ นาเสนอในรูปแบบ
ตารางสรุปผลการดาเนินงาน พร้อมแนบ
เอกสาร/หลักฐาน
2. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ
3. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
เพื่อการดาเนินงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
กรณี มีสถานที่ให้บริการ นาเสนอด้วยรูปถ่าย
ประกอบการรายงาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

80 | หน้า

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสอดคล้องกับลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา /องค์กรวิชาชีพ
ได้กาหนดเพิ่มเติม
2. มหาวิทยาลัย โดยงานกิจการนักศึกษา
ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรับ
การประเมินคุณภาพภายใน (3 ครั้ง)

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

การรายงงานข้อมูล
- มิถุนายน – พฤศจิกายน
2553
- ธันวาคม 2553-กุมภาพันธ์
2554
- มีนาคม กุมภาพันธ์ 2554

หมายเหตุ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
สามารถจัดบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย 1. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
กิจการนักศึกษาของคณะ
/
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการ
หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา
นักศึกษาของคณะ / หน่วยงาน
กาหนดรูปแบบและแนวทางการ
เทียบเท่า พิจารณากาหนดรูปแบบ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
และแนวทางการจัดบริการข้อมูล
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

ระยะเวลาดาเนินงาน
มิถุนายน
2553เมษายน 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. รายงานกิจกรรมการจัดบริการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นาเสนอ
ในรูปแบบตารางสรุปผลการดาเนินงาน
พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน
2. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
เพื่อการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

2. ฝ่ายกิจการนักศึ กษา ร่วมกับฝ่าย
1.1. ประชาสัมพันธ์ข่า วสารทาง
กรณี มีสถานที่ให้บริการนาเสนอด้วยรูปถ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะ
/ ระบบบริการการศึกษา REG เว็บไซต์ของ
ประกอบการรายงาน
หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล
สมาคมศิษ ย์เก่า จุลสาร / วารสาร ธันวาคม 2553-มีนาคม
การดาเนินงาน
สวัสดิการนักศึกษา /ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด
2554
ศิษย์เก่า ทาเนียบศิษย์เก่า /ชมรมศิษย์เก่า
ผ่านเว็บ
1.2. มีระบบสวัสดิการนักศึกษา
UBU SIS ไว้ให้บริการข่าวสารและสามารถ
สมัครหรือสอบถามผ่านระบบได้
2. มหาวิทยาลัย โดย ฝ่ายกิจการ
มีนาคม –พฤษภาคม
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการ
2554
นักศึกษาของคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่า รวบรวมผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรับการ
ประเมินคุณภายใน (3 ครั้ง)
หมายเหตุ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
สามารถจัดบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม
ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์
เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ4 และข้อ
5 โดยอนุโลม
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า (ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม )

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย 1. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
กิจการนักศึกษาของคณะ
/
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการ
หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา
นักศึกษาของคณะ/หน่วยงาน
กาหนดรูปแบบและแนวทางการ
เทียบเท่า พิจารณากาหนดรูปแบบ
กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และ
และแนวทางการกิจกรรม เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ศิษย์
2. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย
เก่า ดังนี้
กิจการนักศึกษาของคณะ
/
1.1. มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
หน่ว ยงานเทียบเท่า รวบรวมผล และวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ความรูแ้ ละ
การดาเนินงาน
ประสบการณ์สาหรับศิษย์เก่าเป็นระยะๆ
เช่น การให้ความรู้ข่าวสารผ่านจุลสารหรือ
เว็บไซต์ การอบรม /สัมมนาทางวิชาการ
วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเพื่อเพิ่มทักษะ /
ความรู้
1.2. มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการ ณ์วิชาการ
และวิชาชีพ เช่น เว็บไซต์ แบบประเมิน
2. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่า รวบรวมผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรับการ
ประเมินคุณภายใน (3 ครั้ง)

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มิ.ย. 53– เม.ย. 54

1. รายงานกิจกรรมการเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า นาเสนอใน
รูปแบบตารางสรุปผลการดาเนินงาน พร้อม
แนบเอกสาร/หลักฐาน
2. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ
3. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
เพื่อการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรณี มีสถานที่ให้บริการ นาเสนอด้วยรูปถ่าย
ประกอบการรายงาน

มิ.ย.-พ.ย. 53

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ธ.ค.53-ก.พ. 54

มี.ค.53-พ.ค. 54
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

หมายเหตุ คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า
สามารถจัดบริการข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม เช่น การจัดประชุมสัมมนา
วิชาการ เพิ่มกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ คือ
ศิษย์เก่า

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย 1. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
มิถุนายน –ธันวาคม
กิจการนักศึกษาของคณะ
/
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการ
2553
หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา
นักศึกษาของคณะ / หน่วยงาน
ทบทวน/พิจารณากาหนดรูปแบบ
เทียบเท่า พิจารณาทบทวน/พิจารณา
และแนวทางการประเมินคุณภาพ
กาหนดรูปแบบและแนวทางการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการใน
ของการให้บริการในข้อ 1-3 โดย
ข้อ 1-3 โดยกาหนดผู้รับผิดชอบและ
กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
การดาเนินงานที่ชัดเจน
ระยะเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน
2. นาเ สนอผลการประเมินแก่
- มีการประเมินคุณภาพการ
ภายในกุมภาพันธ์ 2554
ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับ
ให้บริการทุกด้าน
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
- การจัดบริการให้คาปรึกษาทาง
มหาวิทยาลัย
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา

เอกสาร/หลักฐาน
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
แก่นักศึกษา
2. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
เพื่อการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ถ้ามี)
4. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึง
พอใจของ นักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้น
ไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการ
ที่อยู่ในระดับดี
5. รายงานสรุป แนวทางการปรับปรุงการ
ให้บริการที่ได้จากการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา
อุปสรรค เพื่อจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการในปีต่อไป
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

- การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา
2. นาเสนอผลการประเมินแก่
ภายในพฤษภาคม 2554
ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
มหาวิทยาลัย
กรณีผลการประเมินต่ากว่า
3.51 ให้ทาการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา
อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการ
ให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้
นักศึกษาหรือศิษย์เก่ า มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ
การปรับปรุงการให้บริการด้วย
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณานา
ผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการ มาปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการเพื่อสนอง
ความต้องการของนักศึกษา
2. งานกิจการนักศึกษาจัดทาบันทึก
ติดตามการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่า พิจารณานาผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ มา
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อ
สนองความต้องการของนักศึกษา
2. งานกิจการนักศึกษาจัดทาบันทึก
ติดตามการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมษายน 2554

1. รายงานการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ฯ โดยนาเสนอในรูปแบบเปรียบเทียบผลการ
ประเมินและการปรับปรุง/พัฒนา
2. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
เพื่อการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ถ้ามี)

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรม
ที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกา ย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทาง
ปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดค ล้องกับลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา /องค์กรวิชาชีพได้
กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. งานกิจการนักศึกษาและฝ่าย
วิชาการ ร่วมกาหนดรูปแบบและ
วิธีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุก
ด้าน
3.เสนอแผนการจัดกิจกรรมต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ /
หรือสภามหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยและคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า โดย งานกิจการนักศึกษาและ
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกาหนด รูปแบบและ
วิธีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทุกด้าน และสอดคล้องกับลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา /องค์กรวิชาชีพ
ได้กาหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ อาจดาเนินการ
ดังนี้
1.1 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ปี งบประมาณ พ .ศ. 2553 หรือ ปี
การศึกษา 2552
1.2นาผลการประเมินมาจัดทาแผน /
ทบทวนแผนปีงบประมาณ พ .ศ. 2554
หรือ ปีการศึกษา 2553 ที่ส่งเสริมผลการ

ธันวาคม 2553

-แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
-บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียนเพื่อ
การดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ถ้ามี)
-จานวน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม แยกตาม
ประเภทกิจกรรม
-หลักฐานที่แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการจั ดกิจกรรมของนิสิต เช่น
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ
-เอกสาร ประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

นโยบายของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมนิสิต
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แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุกด้าน
1.3 แผนการดาเนินงาน ระบุตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินงาน เป้าหมาย
ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
มกราคม 2554
2.จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุกด้าน
3.เสนอแผนการจัดกิจกรรมต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ /หรือ
สภามหาวิทยาลัย

มกราคม 2554

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1. งานกิจการนักศึกษา และฝ่าย
1. มหาวิทยาลัยและคณะหรือหน่วยงาน
ประกันคุณภาพ ร่วมกาหนด
เทียบเท่า โดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา
รูปแบบและวิธีการจัดทาแผนการ
และฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกาหนด
ให้ความรู้และทักษะการประกัน
รูปแบบและวิธีการจัดทาแผนการให้
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพ
2. จัดทาแผนการให้ความรู้และทักษะ
การศึกษาแก่นักศึกษา ทั้งนี้ อาจ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
ดาเนินการดังนี้

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ธันวาคม 2553

1. รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ นาเสนอใน
รูปแบบตาราง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ได้แก่ ร ายงานการประเมินผลการจัด
กิจกรรม/โครงการ
2. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
เพื่อการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ถ้ามี)
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3.

4.

5.

6.

นักศึกษา
เสนอแผนการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ให้ทุกคณะทราบและเข้า
ร่วมดาเนินการ
มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ
ดาเนินการจัดกิจกรรม /โครงการ
ตามแผนการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา
จัดทารายงานการประเมินผลการ
กิจกรรม /โครงการที่ดาเนินการ
ตามตัวชี้วัด เทียบกับเป้าหมายที่
กาหนดในแผน
งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะ
/
หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล
การดาเนินงาน

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.1. ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หรือ
ปีการศึกษา 2552
1.2. นาผลการประเมินมาจัดทา
แผน/ทบทวนแผนปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 หรือ ปีการศึกษา 2553
1.3. แผนการดาเนินงาน ระบุ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ
2. จัดทาแผนการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา เช่น การอบรม การประชุม
องค์การนศ
. เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะ/ต่างๆ เป็นต้น
3. เสนอแผนการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ให้ทุกคณะทราบและเข้า
ร่วมดาเนินการ
4. มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะดาเนินการ
จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนการให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา
เช่น การ
อบรมด้าน QA การประชุม
องค์การนศ. เว็บไซต์
5. จัดทารายงานการประเมินผลการ
กิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ ตาม

มกราคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

มกราคม 2554

ธันวาคม-กุมภาพันธ์
2554

มีนาคม –พฤษภาคม
2554
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แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

ตัวชี้วัด เทียบกับเป้าหมายที่กาหนด
ในแผน
6. มหาวิทยาลัย โดย ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่า รวบรวมผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน (3 ครั้ง)

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
3.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
3.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
3.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
3.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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1. งานกิจการนักศึกษา กาหนด
รูปแบบและวิธีการมีการส่งเสริม
ให้นักศึกษานาความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม
2. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะ
/
หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล
การดาเนินงาน

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. มหาวิทยาลัย โด ย งานกิจการ ธันวาคม 2553-เมษายน
นักศึกษา ร่วมกับคณะหรือหน่วยงาน
2554
เทียบเท่า กาหนดรูปแบบและวิธีการมีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
โดยการเสนอแผนการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาภายใต้การดาเนินงานของ
สโมสรนักศึกษาและชมรมสังกัดสโมสร
มิ.ย.-พ.ย. 53
นักศึกษาตามลัก ษณะกิจกรรม 5 ด้าน
ธ.ค.53-ก.พ. 54
ซึ่งกาหนดให้มีการเสนอแผน 2 งวดดังนี้
- งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม โดยมี
ระยะเวลาดาเนินการระหว่าง เดือน
ตุลาคม –มีนาคม ของปีถัดไป
- งวดที่ 2 เดือนมีนาคม โดยมี
ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน
เมษายน –กันยายน
ประเด็นในการพิจารณา นักศึกษามี
การใช้กระบวนการคุณภาพต่างๆ เช่น
PDCA ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม
มีนาคม – พฤษภาคม
2. มหาวิทยาลัย โดย ฝ่ายกิจการ
2554
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรับ
การประเมินคุณภายใน (3 ครั้ง)
หมายเหตุ
- ระดับบัณฑิตศึกษาอาจมอบให้

เอกสาร/หลักฐาน
1. รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ นาเสนอใน
รูปแบบตาราง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
2. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
เพื่อการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ถ้ามี)
4. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้อง
จัดทาข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ
(อาจารย์ที่ปรึกษาหรือฝ่ายกิจกรรมนิสิต) โดย
ประกอบด้วยสาระสาคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของกิจกรรมที่
จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และ
วิธีการประเมินความสาเร็จ และการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของกิจกรรมก่อน
หน้านี้มาใช้ประกอบการจัดทาโครงการหรือ
กิจกรรมใหม่
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับผิดชอบมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่ นักศึกษา ในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดทาข้อเสนอโครงการที่ถูกต้อง
เหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงาน เช่น ร่องรอยการขีด
เขียนของการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
กาหนดตัวบ่งชี้ ความสาเร็จของกิจกรรม หรือ
วิธีการประเมินความสาเร็จของโครงการ

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก


-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

งานบัณฑิตศึกษ าของมหาวิทยาลัยและ
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ารับผิดชอบ
เช่น การรับบริจาคโลหิต กีฬาเชื่อม
สัมพันธ์

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะ 1. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า สนับสนุน
นักศึกษา ร่วมกับคณะหรือหน่วยงาน
ให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายคุณภาพ
เทียบเท่า สนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
เครือข่ายคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
และระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนด
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมระหว่าง
แผนการดาเนินงานร่วมกัน
เครือข่าย ตามแผนงานที่กาหนด 2. ดาเนินการจัดกิจกรรมระหว่าง
และประเมินผลการดาเนิน
เครือข่าย ตามแผนงานที่กาหนด
กิจกรรม/โครงการ
และประเมินผลการดาเนินกิจกรรม /
3. รวบรวมผลการดาเนินงาน
โครงการ
3. มหาวิทยาลัย โดย ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
ของคณะ / หน่วยงานเทียบเท่า
รวบรวมผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อรับ การประเมินคุณ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มกราคม –กุมภาพันธ์
2554

1. รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ นาเสนอใน
รูปแบบตาราง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ได้แก่ รายงานการประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ
2. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
เพื่อการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. แผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพ ระหว่างสโมสร /ชมร ม ภาย ในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีกิจกรรม /โครงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางาน
4. รายงานสรุปผล การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทางานในรูปแบบต่างๆ
เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM :
knowledge management) โดยการให้นิ สิต
ระหว่างสโมสร /ชมรม ภาย ในหรือภายนอก

พฤษภาคม 2554

รวบรวมผลงาน
มิ.ย.-พ.ย. 53
ธ.ค.53-ก.พ. 54
มี.ค.53-พ.ค. 54
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กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

ระดับการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

มหาวิทยาลัย นาเสนอผลการดาเนินงานในที่
ประชุม ในประเด็นเกี่ยวกับ วิธีการวางแผนการ
ทางาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสาเร็จ การ
ประเมินความสาเร็จ ,การใช้ระบบการประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของ นักศึกษา และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการทากิจกรรม
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
(ถ้ามี)

ภายใน (3 ครั้ง)
หมายเหตุ ควรมีการพิจารณาด้าน
การสนับสนุนต่าง ๆ
เช่น
งบประมาณ อาคารสถานที่ การจัด
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
บุคลากร ฯลฯ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะ 1. มหาวิทยาลัย โดย งานกิจการ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า กาหนด
นักศึกษา ร่วมกับคณะหรือหน่วยงาน
รูปแบบและวิธีการประเมิน
เทียบเท่า กาหนดรูปแบบและวิธีการ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
แผนการจัดกิจก รรมการพัฒนา
ของแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
นักศึกษา
2. ประเมินผลการดาเนินงานตาม
2. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
แผนปีงบประมาณ พ .ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 หรือ ปี
หรือ ปีการศึกษา 2552
การศึกษา 2552
3. นาผลการประเมินมาจัดทาแผน / 3. นาผลการประเมินมาจัดทาแผน /

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ธันวาคม 2553

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า กาหนดรูปแบบและวิธีการ
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
2. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 หรือ ปีการศึ กษา
2552
3. นาผลการประเมินมาจัดทาแผน /ทบทวนแผน
ปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 หรือ ปีการศึกษา
2553

ธันวาคม 2553

พฤษภาคม 2554

ม.อบ.

คณะ/
สานัก

ภาควิชา





-

รอง
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

คณะ
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ระดับการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

แนวทางในการดาเนินงาน

ทบทวนแผนปีงบประมาณ พ .ศ.
ทบท วนแผนปีงบประมาณ พ .ศ.
2554 หรือ ปีการศึกษา 2553
2554 หรือ ปีการศึกษา 2553
4. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่าย
4. มหาวิทยาลัย โดย ฝ่ายกิจการ
กิจการนักศึกษาของคณะ
/
นักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล
ของคณะ / หน่วยงานเทียบเท่า
การดาเนินงาน
รวบรวมผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อรับการประเมินคุณ
ภายใน (3 ครั้ง)

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวบรวมผลงาน
มิ.ย.-พ.ย. 53
ธ.ค.53-ก.พ. 54
มี.ค.53-พ.ค. 54

เอกสาร/หลักฐาน

ม.อบ.

คณะ/
สานัก

ภาควิชา

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ชอบหลัก ชอบรอง

4. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า
รวบรวมผลการดาเนินงาน
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องค์ประกอบที่ 4
การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ตัวบ่งชี้ที่กาหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ตัวบ่งชี้ที่กาหนดเพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.2 งานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.3 ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ

กองส่งเสริมการวิจัย
กองส่งเสริมการวิจัย
กองส่งเสริมการวิจัย
กองส่งเสริมการวิจัย
กองส่งเสริมการวิจัย
กองส่งเสริมการวิจัย
กองส่งเสริมการวิจัย
กองส่งเสริมการวิจัย
กองส่งเสริมการวิจัย
กองส่งเสริมการวิจัย
กองส่งเสริมการวิจัย

รับผิดชอบดาเนินการ
รับผิดชอบดาเนินการ
รับผิดชอบดาเนินการ
รับผิดชอบดาเนินการ
รับผิดชอบดาเนินการ
รับผิดชอบดาเนินการ
รับผิดชอบดาเนินการ
รับผิดชอบดาเนินการ
รับผิดชอบดาเนินการ
รับผิดชอบดาเนินการ
รับผิดชอบดาเนินการ
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย /ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติและแผนการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/สานัก
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามข้อ 1 เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ การประชุม/สัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3. กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน โดยกาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถนามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้
4. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการวิชาการ (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
1. รองคณบดี/ผู้อานวยการสานักฝ่ายวิจัย /ฝ่ายบริการวิชาการ วิชาการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาดาเนินการดังนี้
- กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนการดาเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของคณะที่สอดคล้องและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. หัวหน้าภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาดาเนินการดังนี้
- นานโยบาย แนวปฏิบัติและแผนการดาเนินงานระดับคณะ/มหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดให้แก่บุคลากร นาไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ การดาเนินงานต่างๆ ยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หลักนิติธรรม หลักเสมอภาค)
2. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดทา/กาหนด/ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (หลักการมีส่วนร่วม หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ)
3. กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน (หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักภาระรับผิดชอบ หลักกระจายอานาจ หลัก
ตอบสนอง)
4. กระบวนการเผยแพร่การดาเนินงานต่างๆ ตามข้อ 1-3 ผ่านรูปแบบวิธีการดาเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักตอบสนอง)

96 | หน้า

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด
ไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. กองส่งเสริมการวิจัย ดาเนินการจัดทา
ระบบบริหารงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยง
ภารกิจด้า นการวิจัยกับภารกิจด้านการผลิต
บัณฑิต การบริการวิชาการและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. กองส่งเสริมการวิจัย จัดทาแผนการ
ดาเนินงานด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
3. กองส่งเสริมการวิจัย ดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
4. กองส่งเสริมการวิจัย มีการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนง านวิจัย
และปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัย

1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย
ดาเนินการจัดทาระบบบริหารงานวิจัยที่สามารถ
เชื่อมโยงภารกิจด้านการวิจัยกับภารกิจด้านการผลิต
บัณฑิต การบริการวิชาการและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นลักษณ์การบูรณาการให้
สอดคล้องไปในทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย พร้อมประกาศขั้นตอน กระบวน
ปฏิบัติงาน ที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ
มหาวิทยาลัยไปจนถึงคณะ วิชา โดยมีการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
- มีการกาหนดภารกิจของงานวิจัยและมี
ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน
- มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อทา
หน้าที่ในการกาหนดนโยบายและทิศทางใน
การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่กาหนดไว้
เช่น คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

มกราคม 2554

หลักฐานพิจารณาจาก
- ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการวิจัย
- แผนการดาเนินงานด้านการวิจัยเอกสาร
ประกอบการรายงาน
- เอกสารการแต่งตั้ง
- รายงานการประชุมของงานวิจัย บันทึก
ข้อความมอบหมายการดาเนินงานที่ชัดเจน
- รายงานการติดตามงานวิจัยหรือติดตาม
ความก้าวหน้าหรือให้ผู้รับผิดชอบจัดทาตาราง
สรุปผลการดาเนินงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายวิจัย
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

คณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ คณะกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในระดับสถาบัน
- มียุทธศาสตร์งานวิจัยและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของงานวิจัย
- มีงบประมาณ
- การจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้คณะ หน่วยงาน
ทราบถึงแนวปฏิบัติ
2. กองส่งเสริมการวิจัย จัดทาแผนการดาเนินงาน
ด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
3. กองส่งเสริมการวิจัย มีคณะทางานในการ
ขับเคลื่อนหรือในการ บริหารและการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นรูปธรรม
4. งานวิจัย มีการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานวิจัยและปรับปรุงระบบการ
บริหารงานวิจัยที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงานในระดับคณะวิชา
ดาเนินงานตามระบบและกลไกในการสนับสนุน
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ร่วมกับคณะ
จัดทานโยบายส่งเสริมการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เข้ากับ
การจัดการเรียนการสอน
2. คณะจัดทาแผนกิจกรรม /โครงการ
หรือมีนโยบายส่งเสริมให้ มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
3. คณะดาเนินกิจกรรม/โครงการ และ
รวบรวมรายงานผลกิจกรรมส่งกองส่งเสริม
การวิจัยฯ
4. มหาวิทยาลัย โดยกองส่งเสริมการ
วิจัยร่วมกับคณะดาเนินการรวบรวมข้อมูลผล
การดาเนินงาน

1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยฯ ร่วมกับ
คณะจัดทานโยบายส่งเสริมการ
บูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจดาเนินการดังต่อไปนี้
เช่น
- การกาหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็น
ส่วนหนึง่ ในทีมวิจัยของอาจารย์
- การกาหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทา
โครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์
- การกาหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการ
บรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผล
ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือ
ของศาสตราจา
รย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์
- การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือ
แสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือ
ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
และนานาชาติ
- การส่งเสริมให้อาจารย์นาผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการ

ธันวาคม 2553

1.แผนการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ประจาปีการศึกษา 2553
2.รายงานกิ จกรรมหรือผลงานที่มีการ บูรณาการ
กระบวนการวิจัยฯเข้ากับการเรียนการสอน
3. แผนการสอนที่มีการบูรณาการงานวิจัยร่วม
4. หลักฐานการเชิญวิทยากร/ กาหนดการสัมมนา/
หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา
5. ข้อเสนอโครงการ /รายงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษา
เป็นผู้ร่วมวิจัย

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

จัดการเรียนการสอน เป็นต้น
2. คณะจัดทาแผนกิจกรรม /โครงการ หรือมี
นโยบายส่งเสริมให้ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
3. คณะดาเ นินกิจกรรม /โครงการ และรวบรวม
รายงานผลกิจกรรมส่งกองส่งเสริมการวิจัยฯ
4. มหาวิทยาลัย โดยกองส่งเสริมการวิจัยร่วมกับ
คณะดาเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัย

กิจกรรมหลัก
1.กองส่งเสริมการวิจัยกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน
2.ประกาศแจ้งเวียนแนวทางทางการ
ดาเนินงาน
3.คณะดาเนินกิจกรรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพ

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. มหาวิทยาลัย โดยกองส่งเสริมการวิจัยมีการ
กาหนดนโยบาย มาตรการ การพัฒนาบุ คลากรและ
นักวิจัย โดย กาหนดกฎเกณฑ์และแนวทางในการ
ส่งเสริมบุคลากรทาวิจัยให้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัย
อาทิเช่น ด้านจรรยาบรรณนักวิจัย การสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ การสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย การสร้าง

ตลอดปีการศึกษา

เอกสาร/หลักฐาน
1.แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
2.บันทึกข้อความ เอกสารแจ้งเวียน
3.ปฏิทินการดาเนินงาน
4.กิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย
5.รายงานสรุปโครงการกิจกรรม

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลการวิจัย
ของชาติ
2. ประกาศแจ้งทุกคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
3. คณะดาเนิ นกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ หรือมีการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. กองส่งเสริมการวิจัย /คณะดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1 . กองส่งเสริมการวิจัยฯ จัดหา แหล่ง ทุน
วิจัย
2. คณะส่งเสริมให้มีการเสนอของบประมาณ
จากกองทุนวิจัยมหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี
หรือคณะทาแผนการให้ทุนสนับสนุนเพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยใช้เงินรายได้
ของคณะเพิ่มเติม
3. กองส่งเสริมการวิจัยฯ /คณะ สรุปข้อมูล

1.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองส่ งเสริมการ
วิจัยฯ ได้ตั้งกองทุนวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยา
อุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ .ศ. 2551 เพื่อเป็นแหล่งทุน
สนับสนุนให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
ทางานวิจัยให้ได้มาตรฐาน และกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ
ในการผลิตผลงานวิจัยและสร้างบรรยาก าศในการ
ทางานวิจัย การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุน

ตุลาคม –กุมภาพันธ์
2554

เอกสาร/หลักฐาน
1แนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัย
2.ประกาศแจ้งเวียน บันทึกข้อความ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก
การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

วิจัย
2. คณะส่งเสริมให้มีการเสนอของบประมาณจาก
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือคณะทา
แผนการให้ทุนสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์โดยใช้เงินรายได้ของคณะเพิ่มเติม
3. กองส่งเสริมการวิจัยฯ /คณะ สรุปข้อมูลการ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
การดาเนินงานในระดับคณะวิชา
ดาเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย หรื อ
อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของคณะเพิ่มเติม

เมษายน 2554

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1.มหาวิทยาลัยกาหนดอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยคือ งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือเพื่อท้องถิ่น
2. คณะมีแผนการจัดหา /ปรับปรุง /พัฒนา
แหล่งทรัพ ยากร ห้องสมุด สิ่งอานวยความ
สะดวกหรือระบบความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวิจัยของคณะ

1. มหาวิทยาลัยกาหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ด้านการวิจัยคือ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น
โดย
มหาวิทยาลัยและคณะ /สานัก ร่วมสนับสนุนให้มีการ
จัดหาทรัพยากรและหรือจั ดหาแหล่งสนับสนุน
ทรัพยากร ทั้งห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจน
กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการการวิจัยฯ หรือหน่วย

ตุลาคม 2553

เอกสารประกอบ เช่น
-แผนหรื อแนวทางการพัฒนาหรือการจัดสรร
งบประมาณแหล่งทรัพยากรที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย
-ภาพถ่ายในห้องปฏิบัติการ
- คู่มือการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
- ฐานข้อมูล / URL ของระบบสารสนเทศ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

3. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ร่วมกับสานักวิทย
บริการ สานักคอมพิวเตอร์ สนับสนุนระบบ
สารสนเทศข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ทั้ง 5
ด้าน
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ และคณะรวบรวม
ข้อมูลส่งงานประกันคุณภาพฯ

วิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย
2. ห้องสมุด หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ ประกอบด้วยหนังสือและวารสาร
ทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy)
3. สิ่งอานวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูล
ข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านแหล่งทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2) ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของสถาบันทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา
3) ด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอด จน
ข้อมูล การสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่
4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของ
สถาบันในการส่งเสริมการ นาผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้าน
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการ ซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา
5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติอื่นๆ ของสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. คณะมีแผนการจัดหา /ปรับปรุง /พัฒนา แหล่ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ทรัพยากร ห้องสมุด สิ่งอานวยความสะดวกหรือ
ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยของคณะ
3. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยฯ ร่ วมกับ
สานักวิทยบริการ สานักคอมพิวเตอร์ สนับสนุน
ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ทั้ง
5 ด้าน คณะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนาไป
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะได้
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ และคณะรวบรวมข้อมูลส่ง
งานประกันคุณภาพฯ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.กองส่งเสริมการวิจัย จัดทาระบบ หรือแบบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
2.กองส่งเสริมการวิจัย รวบรวมข้อมูลการ
ติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงาน
3.กองส่งเสริมการวิจัย ร่วมกับคณะ สรุปผล
การดาเนินงานและประเมินผลการ
ดาเนินการ

1.มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย ควรร่วมกับ
คณะ จัดทาระบบ หรือแบบติดต ามและประเมินผล
การดาเนินงาน
2.กองส่งเสริมการวิจัย ควรร่วมกับคณะ มีการ
ดาเนินงานรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมิน
ผลการดาเนินงาน
3.กองส่งเสริมการวิจัย ควรร่วมกับคณะ สรุปผลการ
ดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินการ

ธันวาคม 2553

มกราคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. แบบประเมินโครงการ
2. แผนการรายงานและติดตามข้อมูล
ส่งเสริมการวิจัยฯ)
3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรม

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
(กอง
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

เมษายน 2554
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.กองส่งเสริมการวิจัย ร่วมกับคณะ สรุปผล
การประเมิน
2.กองส่งเสริมการวิจัย ร่วมกับคณะ
นาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมที่
เกี่ยวข้อง

1.มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย ควรร่วมกับ
คณะ จัดประชุมสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานเอกสารที่เกิดจากการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุง (เช่น แผนการปรับปรุงหรือประเด็นอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง)
2.กองส่งเสริมการวิจัย ควรร่วมกับคณะ นาเสนอผล
การประเมินต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1.
2.
3.
4.

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
แผนการพัฒนาปรับปรุง
รายงานการประชุม
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่ นและสังคม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัยกาหนด
นโยบายการวิจัยและแผนแม่บทการวิจัย ด้าน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม
2. คณะมีนโยบายส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบ ายการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย
กาหนดนโยบายการวิจัยและแผนแม่บทการวิจัย
พื้นฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม
2. มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น

มิถุนายน 2553

เอกสาร/หลักฐาน
1. แผน/นโยบายการดาเนินงาน
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. รายงานการประชุม

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

3. กองส่งเสริมการวิจัย มีการบริหาร
3. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
และการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
4. กองส่งเสริมการวิจัย มีการติดตาม
- การจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้คณะ
ประเมินผลการดาเนินงาน ตามรอบ
หน่วยงานทราบถึงแนวปฏิบัติ
ระยะเวลาที่กาหนด
4. คณะมีนโยบ ายส่งเสริมการสร้างงานวิจัยที่
สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย
5. กองส่งเสริมการวิจัย มีคณะทางานในการ
ขับเคลื่อนหรือในการบริหารและการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นรูปธรรม
6. กองส่งเสริมการ วิจัย มีการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตาม แผนงานวิจัยและ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงานในระดับคณะวิชา
ดาเนินงานตามระบบและกลไกในการสนับสนุน
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

พฤษภาคม 2554
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็น
เรื่องที่มีความสาคัญสาหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่
ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาช าติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัย ร่วมกับคณะจัดทา
ระบบและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
2. คณะมีระบบกลไกสนับสนุนตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัย
3. กองส่งเสริมการวิจัย คณะ ดาเนินการ
รวบรวมข้อมูล

1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย
ร่วมกับคณะจัดทาระบบและกลไกในการสนับ สนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยดังต่อไปนี้
 การสนับสนุนงบประมาณ มหาวิทยาลัย
และคณะ หน่วยงาน มีการจัดสรรงบประมาณจาก
เงินรายได้ของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร
นาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปเผยแพร่ใน
วงการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย
ระดับมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุน
วิจัยเพื่อสนับสนุน
- การตีพิมพ์บทความทางวิชาการใน
วารสารวิชาการ
- การ นาเสนอผลงานวิจัย /ผลงานทาง
วิชาการแบบ Oral Presentation
- การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บ

มิถุนายน 2553
เป็นต้นไป

1.

2.
3.
4.

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบและกล ไกใน 

ผู้ช่วย
คณะ
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น
อธิการบดี
ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ฝ่าย
สรุปกิจกรรมโครงการที่มีการดาเนินงาน
บริการ
รายงานการประชุม
วิชาการ
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

เงิน
- ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
- ค่าตอบแทนการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา
 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยและคณะ จัดให้มีการประชุมวิชาการ
เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักวิจัย นักวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเองและจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มี
โอกาสได้นาเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของ
ตนเอง ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายการวิจัย กลุ่มวิจัยขึ้น
เช่น การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย
 การจัดทาวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จั ดทา
วารสารวิชาการ มอบ . ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI โดยได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
แบ่งเป็น
- วารสารวิชาการ มอบ
. สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนด 4 ฉบับ/ปี
วารส ารวิชาการ มอบ .สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาหนด 2 ฉบับ/ปี
มีการรับ ผลงาน จากนักวิจัยภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อตีพิมพ์ และมีกระบวนการ
พิจารณาบทความโดย ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา
เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในด้านวิชาการให้มี
ความถูกต้องเหมาะสม
มี กองบรรณาธิ การ
วารสารวิชาการ มอบ . เป็นผู้บริหารจัดการ

เมษายน 2554
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

วารสารวิชาการ มอบ
. ได้เผยแพร่ไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 200
แห่งทั่วประเทศ
ระดับคณะอาจมีการจัดทา
วารสารวิชาการวารสารวิชาการของคณะ
2. มหาวิทยาลัยมีประกาศ /เผยแพร่การ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ผลงานวิจัยห รืองาน
สร้างสรรค์ให้คณะทราบ
3. คณะมีระบบกลไกสนับสนุนตามแนวทาง
ของมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย คณะ
ดาเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัย ร่วมกับคณะ
จัดทาระบบและแนวทางในการรวบรวมคัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย
2. คณะดาเนินงานตามระบบและ
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. กองส่งเสริมการวิจัย คณะ

1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการ
วิจัย
ร่วมกับคณะจัดทาระบบและแนวทางในการรวบรวม
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยโดยคานึงให้ถึงความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยังเชื่อถือในเชิงวิชาการ
โดยมี
แนวทาง
- ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน

ธันวาคม 2553
เป็นต้นไป

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. เอกสารแสดงระบบและกลไก


ผู้ช่วย
คณะ
2. สรุปผลจานวนหรือผลงานวิจัยที่มีการสังเคราะห์
อธิการบดี
ของความรู้
ฝ่าย
3. รูปแบบเอกสารหรือสิ่งสิ่งพิมพ์ในการเผยแพร่
บริการ
ความรู้จากงานวิจัย
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก
ดาเนินการรวบรวมข้อมูล

แนวทางการดาเนินงาน
- รวบรวมรายชื่องานวิจัย
- วิเคราะห์/สังเคราะห์ผลงานวิจัยโดยหัวหน้า
โครงการ /คณะกรรมการ /ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจาสาขา
- สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
- เผยแพร่ผลงาน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น เว็ บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ การประชุม
วิชาการ
2. คณะดาเนินงานตามระบบและแนวทางที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย
คณะ ดาเนิน การรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ตลอดปีการศึกษา 2553
เมษายน 2554

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัย ร่วมกับคณะ
ดาเนินการรวบรวม ผลงานที่ได้มีการ
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากผลงานวิจัย
2. กองส่งเสริมการวิจัย ร่วมกับคณะ จัด
วางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
3. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผน

1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย
ร่วมกับคณะ ดาเนินการรวบรวม ผลงานที่ได้มีการ
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะ
ห์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย
2. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย
ร่วมกับคณะ จัดวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย
3. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผน

ธันวาคม 2553
เป็นต้นไป

เอกสาร/หลักฐาน
1. แผนการดาเนินงาน
2. กิจกรรมโครงการที่มีการดาเนินงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก
ตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับ
กองส่งเสริมการวิจัย คณะ ดาเนินการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

แนวทางการดาเนินงาน
ตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับ
อาจสร้าง
เครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดย
เชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้ง
รัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
4. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย
คณะ ดาเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

เมษายน 2554

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัย กาหนด นโยบาย /
แนวทางการ นาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
2. กองส่งเสริมการวิ จัย ประกาศแจ้งเวียน
แนวทา งการดาเนินงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
3. คณะส่งเสริม ผลักดันให้มีการนาผลงาน
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ โดยมีการติดตามผล การ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน

1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย
ร่วมกับคณะ มีนโยบาย/แนวทางการ นาผลงานวิจัย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2. มหาวิทยาลัยมี ระบบการส่งเสริม หรือ
แนวทางมาตรการการนาผลงานวิจัยไปใช้ เช่น
- การเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยกับอง ค์กร
ภายนอกที่มีศักยภาพในการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
- กาหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ
- แสวงหาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

มิถุนายน 2553

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
- แบบฟอร์มการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์


ผู้ช่วย
คณะ
- สัญญาการขอใช้ผลงานวิจัย
อธิการบดี
- จานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ฝ่าย
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับ
บริการ
นานาชาติของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
วิชาการ
ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปีใดปีห นึ่งในรอบ
3 ปี โดยนับรวมผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ของ
อาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดาเนินการเสร็จ ปีที่
นาไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นาไปใช้
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

4. กองส่งเสริมการวิจัย คณะ ดาเนินการ
รวบร วมข้อมูล ตามแบบฟอร์มเพื่อ
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

3. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย
ประกาศแจ้งเวียนแนวทา งการดาเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4. คณะส่งเสริม ผลักดั นให้มีการนาผลงาน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยมีการติดตามผล การรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย คณะ
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อรายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง
- เอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรมที่เกิดต่อเนื่อง
จากการวิจัย เช่นการอบรม เผยแพร่ผลงาน

เมษายน 2554

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1.กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาระบบและ 1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมก
ารวิจัย ฯ มี
กลไก การบริหารจัด การทรัพย์สินทาง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการ
ปัญญา
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ .ศ. 2551
2.กองส่งเสริมการวิจัย ประกาศแจ้งเวียนแนว
เพื่อให้ความคุ้มครองผลงานวิจัย ผลงาน
ทางการดาเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สร้างสรรค์ทั้งของบุคลากรและนักศึกษาไม่ให้ถูก
ทราบ
นาไปแอบอ้างหรือนาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
3.คณะดาเนินงานตามระบบและกลไกในการ
รวมถึงการจัดการรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการนา

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มิถุนายน 2553

1. แผนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุน
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย
2. กิจกรรม โครงการที่มีการดาเนินงาน
3. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย
4.รายงานผลการดาเนินงานตาม ระบบและ
กลไกในการสนับสนุนตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย

แนวทางการดาเนินงาน

2.

3.

4.
5.

ผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลัยจัดตั้งสานักงานสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (TLO)
เพื่อ
ดาเนินการทรัพย์สินทางปัญญาของหมาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย ประกาศ
แจ้งเวียนแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เช่น ระบบการส่งเสริ มสนับสนุน
การเจรจาเชิงธุรกิจในการซื้อขายทรัพย์สินทาง
ความรู้กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
คณะ ดาเนินงานตามระบบและกลไกในการ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย และคณะรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม ระบบและกลไกในการสนับสนุน
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

มีนาคม 2554

มีนาคม 2554

มีนาคม 2554

เมษายน 2554
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร รค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภ ายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย

กิจกรรมหลัก
1. กองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งคณะตรวจสอบ
ข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัยเก็บรวบรวม
ในปีงบประมาณ
2. คณะตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ กาหนด
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ
พร้อมส่งเอกสารสัญญา
โครงการวิจัยที่ได้บันทึกข้อมูล เพิ่มเติม
จากที่กองส่งเสริมการวิจัยแจ้ง (ข้อมูลที่
ส่งให้ตรวจสอบ มีเอกสาร /สัญญารับทุน
ที่กองส่งเสริมการวิจัยฯแล้ว)
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ สรุปข้อมูลจาก
คณะ/หน่วยงาน และจัดทารายงาน

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งคณะ
พฤศจิกายน 2553
ตรวจสอบข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัยเก็บ
รวบรวมในปีงบประมาณ
2. คณะตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเงิน
26 พฤศจิกายน 2553
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพิ่มเติม
ตามแบบฟอร์มที่กองส่งเสริมการวิจัยฯ กาหนด
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการวิจัยฯ
ธันวาคม 2553
พร้อมส่งเอกสารสัญญาโครงการวิจัยที่ได้บันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่กองส่งเสริมกา รวิจัยแจ้ง
(ข้อมูลที่ส่งให้ตรวจสอบ มีเอกสาร/สัญญารับทุน
ธันวาคม 2553
ที่กองส่งเสริมการวิจัยฯแล้ว)
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ สรุปข้อมูลจากคณะ
/
หน่วยงาน และจัดทารายงาน
5. รวบรวมเอกสาร จัดแฟ้มเตรียมส่งให้งานประกัน
เมื่อมีการตรวจประเมิน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุน



ผู้ช่วย
คณะ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
อธิการบดี
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ฝ่าย
2. รายชื่ออาจารย์ประจาในปีการศึกษา 2552
บริการ
ที่ปฏิบัติงานจริง
วิชาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เปรียบเทียบจานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และจานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจาและนั กวิจัยประจา ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ทั้งหมด โดยให้นาเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้พิจารณาผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง
การตีพิมพ์หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ(Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลทีก่ าหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper)ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กาหนด
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paperหรือ Reviewเท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถ
นามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น
การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการนาเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการการนาเสนอ
ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ
งานสร้างสรรค์ ที่นับเป็นผลงานวิชาการคือ เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกผลงาน เพื่อจัดแสดง

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. กองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งคณะตรวจสอบ 1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งคณะ ตามรอบของการรายงาน 1. ตารางสรุปจานวนและรายชื่อบทความจาก
ข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัยและคณะ/
ข้อมูล
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
ตรวจสอบข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัยและคณะ /
หน่วยงานบันทึกในระบบฐานข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
ระดับนานาชาติของอาจารย์ ประจาและนักวิจัย
หน่วยงานบันทึกในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
งานวิจัย ตลอดปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 53 ครั้ง
ประจา รายปีตามปีปฏิทิน โดยนับรวมผลงาน
ตลอดปีงบประมาณ 2553
ของอาจารย์และนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
2. คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 2. คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวิจัย
สุดท้าย
ลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่
วิจัยเว็บไซต์
พฤศจิกายน 2553
เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~research
ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการ
http://www.ubu.ac.th/~research
- กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูล
ประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้าหนักของบทความ
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการ
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการลบ
วิจัยแต่ละชิ้น โดยรายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปี
วิจัยฯ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่กอง
แก้ไข ให้จัดทาบันทึกแจ้งมาที่กองส่งเสริม
ปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน
ส่งเสริมการวิจัยฯ
การวิจัย
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูลใน
- กรณีต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้บันทึก
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของ
ระบบ และสรุปข้อมูลจากคณะ
/
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา รายปีตามปี
หน่วยงาน จัดทารายงาน
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

พร้อมส่งเอกส ารหลักฐานมาที่กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ (เฉพาะข้อมูลที่ยังไม่เคยส่งมาในรอบการ
รายงานข้อมูลแต่ละครั้ง ) หรือส่งไฟล์ Scan มาที่
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
และสรุปข้อมูลจากคณะ /หน่วยงาน จัดทา
รายงาน
5. รวบรวมเอกสาร จัดแฟ้มเตรียมส่งให้งานประกัน
เมื่อมีการตรวจประเมิน

ธันวาคม 2553

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์และ
นักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
พร้อมชื่อเจ้าของผลงา น ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่
จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบ
ของการเผยแพร่พร้อมหลักฐานค่าน้าหนักของ
ผลงานสร้างสรรค์แต่ละผลงาน โดยรายงาน
ย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปี
การศึกษาที่ประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.2 : งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เปรียบเทียบจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่นามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ ไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา โดยให้นาเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้พิจารณาผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง
การนาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ /โครงการวิจัย และ รายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งคณะตรวจสอบ 1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งคณะ ตามรอบของการรายงาน
ข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัยและคณะ /
ตรวจสอบข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัยและคณะ /
ข้อมูล
หน่วยงานบันทึกในระบบฐานข้อมูล
หน่วยงานบันทึกในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ตรวจสอบข้อมูล
งานวิจัย ตลอดปีงบประมาณ 2553
ตลอดปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 53 ครั้ง
2. คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบ
2. คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวิจัย
สุดท้าย
ฐานข้อมูลวิจัยเว็
บ ไซต์
เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~research
พฤศจิกายน 2553
http://www.ubu.ac.th/~research
- กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูล
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการ
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการลบ
วิจัยฯ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่กอง
แก้ไข ให้จัดทาบันทึกแจ้งมาที่กองส่งเสริม
ส่งเสริมการวิจัยฯ
การวิจัย
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูลใน
- กรณีต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้บันทึก
ระบบ และสรุปข้อมูลจากคณะ
/
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน จัดทารายงาน
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการวิจัยฯ
ธันวาคม 2553
พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่ก องส่งเสริมการ
วิจัยฯ (เฉพาะข้อมูลที่ยังไม่เคยส่งมาในรอบการ
รายงานข้อมูลแต่ละครั้ง ) หรือส่งไฟล์ Scan มาที่
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ

เอกสาร/หลักฐาน
1. ตารางสรุปจานวนและรายชื่อ ผลงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์
2. บันทึกข้อความของการนาผลงานวิจัย ไปใช้
ประโยชน์
3. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

และสรุปข้อมูลจากคณะ /หน่วยงาน จัดทา
รายงาน
5. รวบรวมเอกสาร จัดแฟ้มเตรี ยมส่งให้งานประกัน
เมื่อมีการตรวจประเมิน

ธันวาคม 2553

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

พฤษภาคม 2554

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.3 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เปรียบเทียบผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับรองคุณภาพต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด โดยให้นาเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้พิจารณาจากผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง
กิจกรรมหลัก

1. กองส่งเสริมการวิจัยฯแจ้งคณะตรวจสอบ
ข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัยและคณะ/
หน่วยงานบันทึกในระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยตลอดปีงบประมาณ 2553
2. คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
วิจัยเว็บไซต์
http://www.ubu.ac.th/~research
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่กอง
ส่งเสริมการวิจัยฯ
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูล
ในระบบ และสรุปข้อมูลจากคณะ
/
หน่วยงาน จัดทารายงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งคณะ ตามรอบของการรายงาน
จานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความ



ผู้ช่วย
คณะ
ตรวจสอบข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัยและคณะ /
ข้อมูล
วิชาการ ตารา หนังสือ ) ที่มีระดับคุณภาพของ
อธิการบดี
หน่วยงานบันทึ กในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ตรวจสอบข้อมูล
อาจารย์ประจา รายปีตามปีปฏิทิน โดยนับรวม
ฝ่าย
ตลอดปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 53 ครั้ง ผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
บริการ
ต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่
2. คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวิจัย
สุดท้าย
วิชาการ
ได้รับการรับรอง คุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~research
พฤศจิกายน 2553
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรอง
- กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูล
คุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้าหนักของ
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการลบ
ผลงานวิชาการแต่ละชิ้น โดยรายงานย้อนหลัง 3 ปี
แก้ไข ให้จัดทาบันทึกแจ้งมาที่กองส่งเสริมการวิจัย
จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน
- กรณีต้องกา รเพิ่มเติมข้อมูล ให้บันทึก
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการวิจัยฯ
พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่กองส่งเสริมการ
ธันวาคม 2553
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

วิจัยฯ (เฉพาะข้อมูลที่ยังไม่เคยส่งมาในรอบการ
รายงานแต่ละครั้ง ) หรือส่งไฟล์ Scan มาที่
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
และสรุปข้อมูลจากคณะ /หน่วยงาน จัดทา
รายงาน
5. รวบรวมเอกสาร จัดแฟ้มเตรียมส่งให้งานประกัน
เมื่อมีการตรวจประเมิน

ธันวาคม 2553

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

พฤษภาคม 2554

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เปรียบเทียบจานวนจานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนั กวิจัยประจาทั้งหมดโดยให้นาเสนอ
ในรูปร้อยละ ทั้งนี้พิจารณาผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหมายถึง จานวนผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจาและนักวิจัยประ จาได้พัฒนาขึ้นจนได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาประเภท
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สิทธิบัตร(Patent) หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กาหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ .ศ. 2552 ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น แบ่งออกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซึ่งมี
เทคนิคที่ไม่สูงมากนักสาหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียนแทนการใช้ระบบการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหมายถึงจานวนผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยได้พัฒน าขึ้นจนกระทั่งได้การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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กิจกรรมหลัก
1. กองส่งเสริมการวิจัยฯแจ้งคณะตรวจสอบ 1.
ข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัยและคณะ /
หน่วยงานบันทึกในระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยตลอดปีงบประมาณ 2553
2. คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลวิจัยเว็
บ ไซต์
2.
http://www.ubu.ac.th/~research
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่กอง
ส่งเสริมการวิจัยฯ
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบ และสรุปข้อมูลจากคณะ
/
หน่วยงาน จัดทารายงาน
3.

4.

5.

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งฝ่าย ตามรอบของการรายงาน
1. จานวนและรายการการจดทะเบียน



ผู้ช่วย
คณะ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
ข้อมูล
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรของอาจารย์ประจาและ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยและคณะ ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก
ตรวจสอบข้อมูล
นักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อใน
ฝ่าย
ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ตลอดปีงบประมาณ
แต่
ล
ะคณะวิ
ช
าและหน่
ว
ยงานวิ
จ
ย
ั
ในแต่
ล
ะปี
ป
ฏิ
ท
น
ิ
ปีงบประมาณ 53 ครั้ง
บริการ
พร้อมชื่อเจ้าของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร วัน /เดือน/
2553 (กองส่งเสริมการวิจัยฯ/ TLO/ คณะ เป็น
สุดท้าย
วิชาการ
ปีที่ได้รับจดทะเบียน โดยจาแนกการจ ดทะเบียนใน
ผู้บันทึกข้อมูล)
พฤศจิกายน 2553
ประเทศและต่างประเทศ และรายงานย้อนหลัง 3
คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวิจัย
ปีก่อนหน้าปีปฏิทินที่ประเมิน ทั้งนี้ให้รายงานค่า
เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~research
น้าหนักของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนแต่ละผลงาน
- กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูล
ธันวาคม 2553
ด้วย
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการลบ
2. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรฉบับจริงหรือ
แก้ไข ให้จัดทาบันทึกแจ้งมาที่กองส่งเสริม
สาเนา ที่แสดงชื่อผู้ประดิษฐ์และวันที่ได้รับอนุมัติ
การวิจัย
- กรณีต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้บันทึก
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการวิจัยฯ
ธันวาคม 2553
พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ (เฉพาะข้อมูลที่คณะเป็นผู้บันทึกเองและยัง
ไม่เคยส่งมาในรอบการรายงานแต่ละครั้ง ) หรือ
ส่งไฟล์ Scan มาที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ประสานงาน
พฤษภาคม 2554
กองส่งเสริ มการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
และสรุปข้อมูลจากคณะ /หน่วยงาน จัดทา
รายงาน
รวบรวมเอกสาร จัดแฟ้มเตรียมส่งให้งานประกัน
เมื่อมีการตรวจประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เปรียบเทียบจานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาในระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดโดยให้นาเสนอในรูปแบบร้อยละ ทั้งนี้ให้พิจารณาผล
การดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง
การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กาหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติตามเงื่อนไขที่กาหนด
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paperหรือ Reviewเท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถนามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งคณะตรวจสอบ 1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งคณะ
ข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัย และคณะ /
ตรวจสอบข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัยและคณะ / ตามรอบของการรายงาน
ข้อมูล
หน่วยงานบันทึกในระบบฐานข้อมูล
หน่วยงานบันทึกในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ตรวจสอบข้อมูล
2. คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้ อมูลวิจัย
งานวิจัย ตลอดปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 53 ครั้ง
เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~research
2. คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
สุดท้าย
วิจัยเว็บไซต์
- กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูล
พฤศจิกายน 2553
- กรณีข้อมูลไม่ถกู ต้อง และต้องการลบ
http://www.ubu.ac.th/~research
แก้ไข ให้จัดทาบันทึกแจ้งมาที่กองส่งเสริม
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการ
การวิจัย
วิจัยฯ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่ กอง
ธันวาคม 2553
- กรณีต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้บันทึก
ส่งเสริมการวิจัยฯ
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบ และสรุปข้อมูลจากคณะ
/ 3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่ง เสริมการวิจัยฯ
พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่กองส่งเสริมการ
หน่วยงาน จัดทารายงาน
วิจัยฯ (เฉพาะข้อมูลที่ยังไม่เคยส่งมาในรอบการ
รายงานข้อมูลแต่ละครั้ง ) หรือส่งไฟล์ Scan มาที่

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. ตารางสรุปจานวนและรายชื่อบทความจาก



ผู้ช่วย
คณะ
ผลงานวิจั ยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
อธิการบดี
ระดับนานาชาติของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ฝ่าย
ประจา รายปีตามปีปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของ
บริการ
อาจารย์และนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
วิชาการ
ต่อ พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสาร
หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่
ตีพิมพ์ ค่าน้าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น โดย
รายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปี
การศึกษาที่ประเมิน
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา รายปีตามปี
ปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์และนักวิ จัย
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
และสรุปข้อมูลจากคณะ /หน่ วยงาน จัดทา
รายงาน
5. รวบรวมเอกสาร จัดแฟ้มเตรียมส่งให้งานประกัน
เมื่อมีการตรวจประเมิน

ธันวาคม 2553

เจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือ
ประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่
พร้อมหลักฐานค่าน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์แต่
ละผลงาน โดยรายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีปฏิทิน
ที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน

พฤษภาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.3 ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เปรียบเทียบจานวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิง (Citation)ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ต่อจานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ทั้งหมดโดยให้นาเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้พิจารณาผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง
ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาวิจัย ที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติและถู กอ้างอิง (Cited) โดยบทความวิจัยอื่นๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ ทั้งนี้การอ้างอิงจะไม่นับการอ้างอิงตนเอง ข้อมูลการอ้างอิง (Citation)ให้ใช้จากฐานข้อมูล Scopus แต่หากนับการอ้างอิงเพิ่มเติมจากวิธีการอื่น ให้แสดงหลักฐานว่าไม่ได้นับซ้ากับที่นับจากฐานข้อมู ล Scopus
ไปแล้ว

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. กองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งคณะ
ตรวจสอบข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัย
และคณะ /หน่วยงาน บันทึกในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย ตลอดปีงบประมาณ
2553

1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งคณะ

ตลอดปีการศึกษา

1. ตารางสรุปจานวนและรายชื่อบทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่

ตรวจสอบข้อมูลที่กองส่งเสริมการวิจัยและคณะ /
หน่วยงานบันทึกในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
2. คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวิจัย
เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~research

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

2. คณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
- กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูล
วิจัยเว็บไซต์
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการลบ
แก้ไข ให้จัดทาบันทึกแจ้งมาที่กองส่งเสริม
http://www.ubu.ac.th/~research
การวิจัย
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการ
- กรณีต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้บันทึก
วิจัยฯ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่กอง
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ส่งเสริมการวิจัยฯ
3. คณะรายงานข้อมูลมาที่กองส่งเสริมการวิจัยฯ
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูล
พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่กองส่งเสริมการ
ในระบบ และสรุปข้อมูลจากคณะ
/
วิจัยฯ (เฉพาะข้อมูลที่ยังไม่เคยส่งมาในรอบการ
หน่วยงาน จัดทารายงาน
รายงานข้อมูลแต่ละครั้ง ) หรือส่งไฟล์ Scan มาที่
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน
4. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
และสรุปข้อมูลจากคณะ /หน่วยงาน จัดทา
รายงาน
5. รวบรวมเอกสาร จัดแฟ้มเตรียมส่งให้งานประกัน
เมื่อมีการตรวจประเมิน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา รายปีตามปี
ปฏิทิน
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องค์ประกอบที่ 5
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ในการพัฒนาการเรียนเรียนการสอนหรือการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.2 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

กองส่งเสริมการวิจัย รับผิดชอบดาเนินการ
กองส่งเสริมการวิจัย รับผิดชอบดาเนินการ
กองส่งเสริมการวิจัย รับผิดชอบดาเนินการ
กองส่งเสริมการวิจัย รับผิดชอบดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็น ระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัย
ฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนด
นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ การจัดสรรงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณในการดาเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตาม
รอบปีงบประมาณ
2. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ประชุมเพื่อ
ติดตามการดาเนินงานและเสนอแนว
ทางการปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมาย เป็นประจาทุก 6
เดือน
3. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาคู่มือการ
บริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
4. คณะ หน่วยงาน ดาเนินการตามระบบ
และกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด

1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย ฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่
สังคม โดยให้รองคณบดี / รองผู้อานวยการ จาก
ทุกคณะ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็น
คณะกรรมการ
2. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนดหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อประกาศให้เป็นมาตรฐาน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนดนโยบาย
มาตรการ หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ การ
จัดสรรงบประมาณ สัดส่วนงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตาม
รอบปีงบประมาณ
4. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ พัฒนาโปรแกรมติดตาม
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต เพื่อให้คณะ
หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงาน โดยกาหนดติดตามการดาเนินงาน

มิถุนายน 2553

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
คาสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่


ผู้ช่วย
คณะ
สังคม มอบ.
อธิการบดี
ประกาศ มอบ . เรื่อง การบริการงานบริการ
ฝ่าย
วิชาการแก่สังคมและงานทานุบารุง
บริการ
ศิลปวัฒนธรรม
วิชาการ
ประกาศ มอบ . เรื่อง การบริการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมและงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2)
แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการ บริการ
วิชาการประจาปี 2554 และ 2555
คู่มือการบริการโครงการวิจัย โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ระบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ออนไลน์
http://www.ubu.ac.th/~sme/reportonline/login.php
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ฯ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ทุกไตรมาสในรอบปีงบประมาณ
5. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ประชุมเพื่อติดตาม
การดาเนินงานและเสนอแนวทางการปรับปรุง
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็น
ประจาทุก 6 เดือน
6. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาคู่มือการบริหาร
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รวบรวม
ขั้นตอนแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารโครงการไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจ
และนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทาง
เดียวกัน
7. คณะ หน่วยงาน ดาเนินการตามระบบและกลไก
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัย กาหนดนโยบายใน 1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย กาหนด
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยให้
นโยบายในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยให้
มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
2. คณะ หน่วยงานจัดทาโครงการตาม
2. คณะ หน่วยงานจัดทาโครงการตามนโยบาย
นโยบายดังกล่าวและดาเนินการตามแผน
ดังกล่าวและดาเนินการตามแผนในลักษณะ

ระยะเวลาดาเนินงาน
มิถุนายน 2553

1.

มีนาคม 2554

2.
3.
4.

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการ บริการ


ผู้ช่วย
คณะ
วิชาการประจาปี 2554 และ 2555
อธิการบดี
นโยบายการบริการวิชาการ
ฝ่าย
แผนการบูรณาการเรียนการสอน
บริการ
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ
2553
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ในลักษณะต่าง
3. คณะ หน่วยงาน รายงานการดาเนินงาน
ให้กองส่งเสริมการวิจัย ฯ ทราบ

ต่าง ๆ เช่น ให้นักศึกษาร่วมเป็นคณะทางานใน
การออกให้บริการทางวิชาการในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง นาข้อมูลปัญหาที่เกิดจากผู้รับบริการ
มาเป็นโจทย์สาหรับการทาโครงงานของนักศึกษา
ฯลฯ
3. คณะ หน่วยงาน รายงานการดาเนินงานให้กอง
ส่งเสริมการวิจัย ฯ ทราบ

ระยะเวลาดาเนินงาน

พฤษภาคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

2554 โดยมีการระบุรายวิชาที่มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
5. คาอธิบายรายวิชาที่มีการบูรณาการกั บการ
บริการวิชาการ
6. กิจกรรม / โครงการที่เกิดจากการบริการ
วิชาการ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัย กาหนดนโยบายให้ 1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย กาหนด
มีการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับ
นโยบายให้มีการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับ
การวิจัย โดยให้ระบุในข้อเสนอโครงการ
การวิจัย โดยให้ระบุในข้อเสนอโครงการ
2. คณะ หน่วยงานจัดทาโครงการตาม
2. คณะ หน่วยงานจัดทาโครงการตามนโยบาย
นโยบายดังกล่าวและดาเนินการตามแผน
ดังกล่าวและดาเนินการตามแผนในลัก ษณะต่าง
ในลักษณะต่าง ๆ
ๆ เช่น การนาผลทีไ่ ด้จากการวิจัยไปอบรม
3. คณะ หน่วยงาน รายงานการดาเนินงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน นาปัญหาที่ได้
ให้กองส่งเสริมการวิจัย ฯ ทราบ
จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาเป็นข้อเสนอ
การวิจัย ฯลฯ
3. คณะ หน่วยงาน รายงานการดาเนินงานให้กอง
ส่งเสริมการวิจัย ฯ ทราบ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มิถุนายน 2553

1. แนวทาง การจัดทาข้อเสนอโครงการ บริการ
วิชาการประจาปี 2554 และ 2555
2. โครงการบริการวิชาการ ตามปีงบประมาณ
2553 2554 ที่ ระบุว่า มีการ บูรณาการกับ
งานวิจัย
3. โครงการวิจัย ที่แสดงถึงการนาความรู้จากการ
บริการวิชาการในปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการ
4. แบบรายงานหรือแบบสรุปผลการดาเนินงาน

มีนาคม 2554

พฤษภาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ จัดทาแผน 1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ จัดทาแผนและ
และแนวทางในการกากับติดตาม
แนวทางในการกากับติดตาม ประเมิน
ประเมินความสาเร็จ
ความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการ
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาแบบ
วิชาการแ ก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลความสาเร็จ
วิจัย
3. คณะ หน่วยงาน นาแบบประเมินผลไป 2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาแบบประเมินผล
ใช้ในการประเมินผลความสาเร็จ
ความสาเร็จของการบูรณาการ ฯ
4. คณะ หน่วยงาน รายงานการประเมิน ส่ง 3. คณะ หน่วยงาน นาแบบประเมินผลไปใช้ในการ
กองส่งเสริมการวิจัย ฯ
ประเมินผลความสาเร็จ
4. คณะ หน่วยงานรายงานการประเมินส่งกอง
ส่งเสริมการวิจัย ฯ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มิถุนายน 2553

1. แผนและแนวทางการประเมินผลความสาเร็จ
ของการบูรณาการ ฯ
2. แบบประเมินผลความสา เร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการฯ
3. สรุปผลการประเมินความสาเร็จของการบูรณา
การ ฯ

มีนาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

พฤษภาคม 2554

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ พิจารณาผล 1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ พิจารณาผลการ
การประเมินความสาเร็จของการบูรณา
ประเมินความสาเร็จของการบูรณาการ เพื่อเสนอ
การ
แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงาน
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ แจ้งคณะ
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ แจ้งคณะ หน่วยงาน นา
หน่วยงาน นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดาเนินการในปี
การดาเนินการ
ต่อไป
3. คณะ/หน่วยงานนาข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงการดาเนินการในปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

พฤษภาคม 2554

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ
2. ข้อเสนอแนะในการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

พฤษภาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพและความพร้อมตาม
จุดเน้นของสถาบันพิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้
นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. กองส่งเสริมการวิจัย สารวจความพึง
พอใจและความต้องการรับบริการ
วิชาการของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการ
จัดทาแผนการบริการวิชาการ
2. คณะ หน่วยงาน สารวจความต้องการรับ
บริการวิชาการของผู้รับบริการกลุ่มต่าง
ๆจ

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนดนโยบายใน
การจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
ให้คณะ หน่วยงานมีการสารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการ
2. มหาวิทยาลัย โดยกองส่งเสริมการวิจัย สารวจ
ความพึงพอใจและความต้องการรับบริการ
วิชาการของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทา

มิถุนายน 2553

1. แบบการสารวจ ความพึงพอใจและ ความ
ต้องการรับบริการวิชาการ
2. แบบประเมินผลการดาเนินโครงการ
3. สรุปผลการ สารวจความต้องการรับบริการ
วิชาการของชุมชน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

แผนการบริการวิชาการ
3. คณะ หน่วยงาน สารวจความต้องการรับบริการ
วิชาการของผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ จากแบบ
ประเมินผลการดาเนินโครงการ เพื่อ
ประกอบการจัดทาโครงการ

ตลอดปีการศึกษา

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. คณะ หน่วยงานดาเนินโครงการบริการ
วิชาการ โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. คณะ หน่วยงาน รวบรวมข้อมูลการ
ให้บริการวิชาการที่ มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ นาส่งกองส่งเสริมการ
วิจัย ฯ
3. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ รวบรวมข้อมูล
หลักฐานการดาเนินงานเพื่อเตรียมรับ
การตรวจประเมิน

1. คณะ หน่วยงานดาเนินโครงการบริการวิชาการ
โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้แทนจากชุมชน
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง เข้ามีส่วนร่วมใน
การดาเนินโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม
เช่น การร่วมเสนอความต้องการในการแก้ปัญหา
วางแผนการดาเนินงาน การติดตามประเมินผล
เป็นต้น
2. คณะ หน่วยงาน รวบรวมข้อมูลการให้บริการ
วิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ นาส่ง
กองส่งเสริมการวิจัย ฯ
3. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน
การดาเนินงานเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน

ตลอดปี

เอกสาร/หลักฐาน
1.
2.
3.
4.

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
หนังสือหรือเอกสารบันทึกลงนามความร่วม
หนังสือ เอกสารเชิญเป็นวิทยากร ฯลฯ
รายงานการประชุม

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. คณะกรรมการ บริหารงาน ฯ กาหนด
ประเด็น แนวทางการประเมินผลการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาแบบ
ประเมินผล
3. คณะหน่วยงาน นาแบบประเมินไปปรับ
ใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานราย
โครงการ
4. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ ดาเนินการ
ประเมินผลการดาเนินงาน

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนดประเด็น
แนวทางการประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่
สังคม
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาแบบประเมินผลการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
3. คณะหน่วยงาน นาแบบประเมินไปปรับใช้ในการ
ประเมินผลการดาเนินงานรายโครงการ
4. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ ดาเนินการประเมินผล
การดาเนินงานในภาพ
รวมเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
5. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ สรุปผลการประเมิน

พฤศจิกายน 2553

เอกสาร/หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
3. รายงานผลการประเมินโครงการ

มกราคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

กุมภาพันธ์ 2554

พฤษภาคม 2554

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ พิจารณาให้ 1. คณะกรรมการบ ริหารงาน ฯ พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไป
ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไป
พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมใน
พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมใน
ปีงบประมาณถัดไป
ปีงบประมาณถัดไป
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ แจ้งเวียนผลการ 2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ แจ้งเวียนผลการประเมิน
ประเมินและข้อเสนอแนะของ
และข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารงาน ฯ ให้
กรรมการบริหารงาน ฯ ให้คณะ
คณะ หน่วยงานทราบและนาไปปรับปรุง

ระยะเวลาดาเนินงาน
เมษายน 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. รายงานการประชุม


ผู้ช่วย
คณะ
2. รายงานการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
อธิการบดี
ฝ่าย
แก่สังคม ประจาปี 2552 - 2553
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก
หน่วยงานทราบและนาไปปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

พัฒนาการดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. จัดทาแนวทางและแผนการดาเนินงาน
2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงาน
3. สรุปผลการดาเนินงานและเผย
แพร่
กิจกรรม

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนดแนวทาง
แผนการดาเนินงาน ในการส่งเสริมให้บุคลากร
ในคณะ หน่วยงาน นาความรู้จากการบริการ
วิชาการมาจัดทาเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาแนวทางและ
แผนการดาเนินงาน แจ้งเวียนคณะ หน่วยงาน
3. คณะ หน่วยงาน จัดให้บุคลากรที่รับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการบริการ
วิชาการ
4. คณะ หน่วยงาน สรุปผลที่ได้จากกิจกรรมในข้อ
3. เผยแพร่แก่บุคลากรภายในคณะ หน่วยงาน
และรวบรวมข้อมูล นาส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ
5. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ รวบ รวม คัดเลือก
เอกสารที่ได้รับจากคณะ หน่วยงาน เพื่อ

ธันวาคม 2553

มกราคม 2554
เป็นต้นไป

เอกสาร/หลักฐาน
1. แนวทางและแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริการวิชาการ
3. เอกสารเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ เวบไซต์

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผ่านเวบไซต์ของ
หน่วยงาน จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 : การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ในการพัฒนาการเรียนเรียนการสอนหรือการวิจัย
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การให้บ ริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรื อการพัฒนา
ความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการที่มี ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตรเป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอนต่อจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
กิจกรรมหลัก
1. กองส่งเสริมกาหนดการวิธีการรายงาน 1.
ข้อมูล แบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้อง ทั้งในการ
ประเมินระดับภาควิชาและคณะ
2. คณะ หน่วยงาน รวบรวมข้อ มูลโครงการ 2.
บริการวิชาการส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ
3.

แนวทางการดาเนินงาน
กองส่งเสริมกาหนดการวิธีการรายงานข้อมูล
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการประเมินระดับ
ภาควิชาและคณะ
คณะ หน่วยงาน รวบรวมข้อมูลโครงการบริการ
วิชาการส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
ใช้ข้อมูลเอกสาร
หลักฐานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
จากทุกคณะ
ตัวอย่าง การนาโครงการบริการวิชาการมา

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม 2554

พฤษภาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม



ผู้ช่วย
คณะ
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่านาโครงการบริการ
อธิการบดี
วิชาการนั้น ๆ ไปใช้ในการเรียนการสอน เช่น
ฝ่าย
เนื้อหาการเรียนการสอน
บริการ
วิชาการ

มิถุนายน 2554
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ใช่ในการเรียนการสอนทาหลายรูปแบบ เช่น นา
ความรู้จากการบริการวิชาการมาเป็นตัวอย่างใน
การเรียนการสอน ใช้กิจกรรมการ
บริการ
วิชาการมาเป็นโจทย์ในการเรียนการสอน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจัยต่อจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

คณะ หน่วยงาน รวบรวมข้อ มูล โครงการ
บริการวิชาการส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ

1. กองส่งเสริมกาหนดการวิธีการรายงานข้อมูล
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการประเมินระดับ
ภาควิชาและคณะ
2. คณะ หน่วยงาน รวบรวมข้อ มูล โครงการบริการ
วิชาการส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ
3. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ใช้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน
จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากทุก
คณะ
ตัวอย่าง นาองค์ความรู้จากบริการวิชาการมาทา
สร้างเป็นโจทย์การวิจัย

มกราคม 2554

1. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการวิจัย
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
วิชาการ เช่น การนาผลจากการวิจัยไปอบรมให้
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชาต่อจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

คณะ หน่วยงาน รวบรวมข้อ มูล โครงการ
บริการวิชาการส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ

1. กองส่งเสริมกาหนดการวิธีการรายงานข้อมูล
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการประเมินระดับ
ภาควิชาและคณะ
2. คณะ หน่วยงาน รวบรวมข้อ มูล โครงการบริการ
วิชาการส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ
3. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ใช้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน
จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากทุก
คณะ

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม 2554
พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
/ กรรมการปรับปรุงหลักสูตร
3. คาอธิบายหลักสูตร รายวิชาที่มี การปรับปรุง
จากการให้บริการวิชาการ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ต่อจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

คณะ หน่วยงาน รวบรวมข้อ มูล โครงการ
บริการวิชาการส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ

1. กองส่งเสริมกาหนดการวิธีการรายงานข้อมูล
แบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้อง ทั้งในการประเมินระดับ
ภาควิชาและคณะ
2. คณะ หน่วยงาน รวบรวมข้อ มูล โครงการบริการ
วิชาการส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ
3. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ใช้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน
จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากทุกคณะ

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม 2554
พฤษภาคม 2554
พฤษภาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม



ผู้ช่วย
คณะ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ /
อธิการบดี
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่แสดงถึงการเปิด
ฝ่าย
รายวิชาใหม่
บริการ
3. ประกาศแจ้งการลงทะเบียน
วิชาการ

135 | หน้า

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการต่อยอดสู่หนังสือหรือตาราต่อจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

คณะ หน่วยงาน รวบ รวมข้อ มูล โครงการ
บริการวิชาการส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ

1. กองส่งเสริมกาหนดการวิธีการรายงานข้อมูล
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการประเมินระดับ
ภาควิชาและคณะ
2. คณะ หน่วยงาน รวบรวมข้อ มูล โครงการบริการ
วิชาการส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ
3. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ใช้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน
จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากทุกคณะ

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม 2554
พฤษภาคม 2554
พฤษภาคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
/ กรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่แสดงถึงการ
เปิดรายวิชาใหม่
3. ประกาศแจ้งการลงทะเบียน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผูช้ ่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.2 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
คาอธิบายตัวบ่งชี้
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภ ายนอกและเมื่อดาเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทาให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร

กิจกรรมหลัก

1. คณะ หน่วยงาน จัดทาแผนการบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัยการกาหนดแผนการ
ดาเนินงาน ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
2. คณะ หน่วยงาน จัดทาแผนการบริการวิชาการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

มกราคม 2554
พฤษภาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
1. รายงานผลการดาเนินงาน/สรุปผลการ
ฝ่าย
ดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามตัวบ่งชี้พร้อม
บริการ
เอกสารหลักฐานประกอบ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

2.
3.

คณะ/หน่วยงานดาเนินการตามแผน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
รายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
ของชุมชน
และหลักฐานการนาผลประเมินไป
3. ผู้บริหารคณะ หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
แผนการดาเนินงาน
4. รายงานผลการประเมินผลทุกโครงการ 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาเนินการตามแผน
5. รายงานการติดตามผลการดาเนินงานและ
หลักฐานการนาผลประเมินไปปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมดังกล่าว
6. รายงานผลการประเมินผลทุกโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

พฤษภาคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
2.รายงานการประเมินแผนของ (ถ้ามี)
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
วิชาการ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1.กองส่งเสริมการวิ จัยกากับติดตามให้การ 1. คณะ หน่วยงานกากับและติดตามการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
ตามแผนที่กาหนด
2.คณะ หน่วยงานสรุปผลการดาเนินงานตาม 2. คณะ หน่วยงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผน
แผน
และนาส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ
3. กองส่งเสริมการวิจัย รวบรวมและสรุปเตรียมรับ
การตรวจประเมิน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มิถุนายน 2553 –
มีนาคม 2554

1. แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
2. สรุปผลการดาเนินงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาและสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมหลัก
1.จัดทาแผนบริการวิชาการ
2.ดาเนินกิจกรรมโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.กองส่งเสริมการวิจัยจัดทาแผนการบริการ วิชาการ
ซึ่งกาหนดให้มีองค์กรหรือชุมชนเข้ามีส่วนร่วม
2.มีการดาเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
1.แผนและกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็ง 
อธิการบดี
ของชุน
ฝ่าย
2.รายงานผลหรือสรุปโครงการกิจกรรม
บริการ
3.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วิชาการ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
กิจกรรมหลัก
ดาเนินการสรุปและประเมินโครงการ
กิจกรรมบริการวิชาการ

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.กองส่งเสริมวิจัยสรุปกิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการ
2.กองส่งเสริมวิจัยร่วมกับคณะประเมินผลโครงการ
กิจกรรมบริการวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

เอกสาร/หลักฐาน
1.รายงานผลหรือสรุปโครงการกิจกรรม
2.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก
1. กองส่งเสริมวิจัยร่วมกับคณะกาหนด
ประเด็น แนวทางการประเมินผลการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาแบบ
ประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่
สังคม
3. คณะหน่วยงาน ดาเนินการประเมินผล
การดาเนินงานในภาพรวม
4. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ สรุปผลการ
ประเมิน

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนดประเด็น
แนวทางการประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่
สังคม
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาแบบประเมินผลการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
3. คณะหน่วยงาน นาแบบประเมินไปปรับใช้ในการ
ประเมินผลการดาเนินงานรายโครงการ
4. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ ดาเนินการประเมินผล
การดาเนินงานในภาพรวมเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
5. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ สรุปผลการประเมิน

พฤศจิกายน 2553

ธันวาคม 2553

เอกสาร/หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
3. รายงานผลการประเมินโครงการ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

กุมภาพันธ์ –มีนาคม
2554

พฤษภาคม 2554
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องค์ประกอบที่ 6
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.1การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

กองส่งเสริมการวิจัย รับผิดชอบดาเนินการ
กองกายภาพ กองกลาง กองส่งเสริมวิจัย รับผิดชอบดาเนินการ
กองกายภาพ กองกลาง กองส่งเสริมวิจัย รับผิดชอบดาเนินการ
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลป ะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภู มิปัญญาท้องถิ่น ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัย
ฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนด
นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ สัดส่วนงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ประชุม
เพื่อติดตามการดาเนินงานและเสนอ
แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็นประจา
ทุก 6 เดือน
3. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาคู่มือการ
บริหารโครงการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. คณะ หน่วยงาน ดาเนินการตามระบบ
และกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด

1. มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัย ฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้รองคณบดี / รอง
ผู้อานวยการ จากทุกคณะ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนดหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อประกาศให้เป็น
มาตรฐานการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนดนโยบาย
มาตรการ หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ การ
จัดสรรงบประมาณ สัดส่วนงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
รอบปีงบประมาณ
4. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาแบบรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน เพื่อให้หน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน โดย

ธันวาคม
ของทุกปี

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
คาสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุง 

ผู้ชว่ ย
คณะ
ศิลปวัฒนธรรม
อธิการบดี
ประกาศ มอบ. เรื่อง การบริการงานบริการ
ฝ่าย
วิชาการแก่สังคมและงานทานุบารุง
บริการ
ศิลปวัฒนธรรม
วิชาการ
ประกาศ มอบ. เรื่อง การบริการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมและงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2)
แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจาปี 2554 และ 2555
คู่มือการบริการโครงการวิจัย โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
แบบรายงานความก้าวหน้าการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ฯ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

กาหนดติดตามการดาเนินงานทุกไตรมาสในรอบ
ปีงบประมาณ
5. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ประชุมเพื่อติดตาม
การดาเนินงานและเสนอแนวทางการปรับปรุง
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็น
ประจาทุก 6 เดือน
6. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาคู่มือการบริหาร
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้
รวบรวมขั้นตอนแนวทางการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการไว้ เพื่อให้
บุคลากรได้เข้าใจและนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เป็นแนวทางเดียวกัน
7. คณะ หน่วยงานตั้งหน่วยงานหรือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตามบริบทของคณะเพื่อ ดาเนินการ
ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. คณะ หน่วยงานดาเนินการจัดทา
โครงการตามนโยบายดังกล่าวและ
ดาเนินการตามแผนการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งานกิจการนักศึกษาและ คณะ
รับผิดชอบดาเนินงาน
3. รายงานผลการดาเนินงานให้กอง
ส่งเสริมการวิจัย ฯ ทราบ

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนดนโยบายใน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้มีการบูร
ณาการเข้ากับการเรียนการสอนและให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น กองส่งเสริมการ
วิจัยแจ้งเวียนแผนและนโยบายในด้านการบูรณา
การ
2. คณะ หน่วยงานดาเนินการจัดทาโครงการตาม
นโยบายดังก ล่าวและดาเนินการตามแผนใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น ให้นักศึกษาร่วมเป็น
คณะทางานในการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม กิริยา มารยาท วัฒนธรรมไทยให้กับ
นิสิตนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน ฯลฯ
3. งานกิจการนักศึกษาและ คณะ รับผิดชอบ
ดาเนินงานและรายงานให้กองส่งเสริมการวิจัย ฯ
ทราบ

ธันวาคม 2553

1. แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจาปี 2554 และ 2555
2. แบบเสนอโครงการ ฯ 2553 2554 โดยมีการ
ระบุรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
3. คาอธิบายรายวิชาที่มีการ
บูรณาการกับทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.รายงานกิจกรรมหรือผลงานที่มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยฯเข้ากับการเรียนการสอน
การฝึกอบรมกิริยามารยาทและวัฒนธรรมไทย เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน

เมษายน 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.กองส่งเสริมการวิจัยร่วมกับคณะหน่วยงาน
ดาเนินกิจกรรมโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2.รายงานผลการดาเนินงาน
3.มีการเผยแพร่กิจกรรมการด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนดนโยบายใน

ตลอดปีการศึกษา

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้มีกิจกรรม
ในลักษณะการเผยแพร่ ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมใ นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทา
ฐานข้อมูล การจัดทาเอกสารเผยแพร่ การจัด
นิทรรศการ เป็นต้น
2. คณะ หน่วยงานจัดทาโครงการตามนโยบาย
ดังกล่าวและดาเนินการตามแผนที่กาหนด
3. คณะ หน่วยงาน รายงานการดาเนินงานให้กอง
ส่งเสริมการวิจัย ฯ ทราบ ตามรอบการรายงาน
ข้อมูล
4. กองส่งเสริมวิจัยรายงา นข้อมูลและสรุปผลการ
ดาเนินงาน ตามรอบการรายงานข้อมูล

เอกสาร/หลักฐาน
1. แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการประจาปี
2553 และ 2554
2. ข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้อง
3. สรุปรายงานผลการดาเนินงานศิลปวัฒนธรรม

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. กองส่งเสริมการวิจัยมีการจัดทาแผนและ
แนวทางในการกากับติดตาม ประเมิน
ความสาเร็จ
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาแบบ
ประเมินผลความสาเร็จ
3. คณะ หน่วยงาน นาแบบประเมินผลไปใช้
ในการประเมินผลความสาเร็จ
4. คณะ หน่วยงานรายงานการประเมินส่ง
กองส่งเสริมการวิจัย ฯ

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ จัดทาแผนและ
แนวทางในการกากับติดตาม ประเมินความสาเร็จ
ของการบูรณาการงานศิลปะวัฒนธรรม กับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาแบบประเมินผล
ความสาเร็จของการบูรณาการ ฯ
3. คณะ หน่วยงาน นาแบบประเมินผลไปใช้ใน
การประเมินผลความสาเร็จ
4. คณะ หน่วยงานรายงานการประเมินส่งกอง
ส่งเสริมการวิจัย ฯ

ธันวาคม 2553

มกราคม 2554
กุมภาพันธ์ –เมษายน
2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. แผนและแนวทางการประเมินผลความสาเร็จของ 

ผู้ช่วย
คณะ
การบูรณาการ ฯ
อธิการบดี
2. แบบประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการ ฯ
ฝ่าย
3. สรุปผลการประเมินความสาเร็จของการบูรณา
บริการ
การ ฯ
วิชาการ

พฤษภาคม 2554

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมหลัก
1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ พิจารณา
ผลการประเมินความสาเร็จของการ
บูรณาการ
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ แจ้งคณะ
หน่วยงาน นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ พิจารณาผลการ
ประเมินความสาเร็จของการบูรณาการ เพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงาน
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ แจ้งคณะ หน่วยงาน นา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดาเนินการในปีต่อไป

พฤษภาคม 2554

มิถุนายน 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ


ผู้ช่วย
คณะ
2. ข้อเสนอแนะในการบูรณาการงาน
อธิการบดี
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
ฝ่าย
กิจกรรมนักศึกษา
บริการ
วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
กิจกรรมหลัก
1.การกาหนดนโยบายสนับสนุนการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพศิลปและวัฒนธรรม
2.รายงานผลการดาเนินโครงการ
3.สรุปผลการดาเนินโครงการกิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนด นโยบาย
สนับสนุนการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
2. คณะ หน่วยงาน รายงานผลการดาเนินโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้คุณภาพและได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ
3. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ สรุปและรวบรวมและ
รายงานผลการสร้าง มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมตามที่กาหนด

มกราคม 2554

1. แผนการดาเนินงานเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม
2. รายงานผลการดาเนินโครงการที่ได้มาตรฐาน
และได้รับการยอมรับในระดับชาติ

ตามรอบรายงานผล

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.1การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การทานุบารุง หมายถึง การให้ความสาคัญและเห็นถึงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่ดี และสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบัน และเพื่ออนาคต
ศิลป คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างความสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม และสังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ และเข้าใจคุณค่าทางศิลปะ ซึ่งมีอิ ทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของมนุษย์ เป็นการนาศิลปะไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึก และความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม สามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม และผลเกิ ดจากกิจกรรมและ
ผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีจึงควรมีค วามสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่าอย่าง
มั่นคง และมั่นใจ
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ควรเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร พัฒนาบุคลากร พัฒนากิจกรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม เช่น จิตอาสา ส่งเสริมการแสด งออกทางความคิดทั้ง ในและ
นอกห้องเรียน วัฒนธรรมการปฏิเสธ การสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันแต่ต้องรู้คุณค่าวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของตนเอง มหาวิทยาลัยควรเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมที่ดี แล้วบุคลากรในมหาวิทยาลัยควรเป็น
ผู้นาทางวัฒนธรรมของสังคม อาทิ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และควรมีการส่งเสริมให้รักวัฒนธรรมของบ้านเกิดหรือวัฒนธรรมในชุมชน นอกจากนั้นควรพิจารณาในประเด็นการจัดการทางวัฒนธรรมและการเฝ้าระวั งทาง
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วัฒนธรรม เช่น มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงบทบาทในการป้องกัน /กรองสื่อ อันส่งผลให้เกิดการใช้สื่อเพื่ออบายมุข หรือความเสื่อมเสียทางเพศ โ ดยไม่ต้องมองในอดีตเสมอไป และระวังตีความเรื่องวัฒนธรรมเป็นประเพณีไป
หมด
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

การดาเนินกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การกาหนดแผนการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้และค่า
ตามวงจรคุณภาพ
เป้าหมาย โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. คณะ หน่วยงาน จัดทาแผนการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. ผู้บริหารคณะ หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ
แผนการดาเนินงาน
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาเนินการตามแผน
4. รายงานการติดตามผลการดาเนินงานและ
หลักฐานการนาผลประเมินไปปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมดังกล่าว
5. รายงานผลการประเมินผลทุกโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา

เอกสาร/หลักฐาน
1.แผนการส่งเสริมทานุงบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.กิจกรรมโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.สรุปผลการดาเนินกิจกรรมโครงการ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
กิจกรรมหลัก
คณะ / หน่วยงานดาเนินกิจกรรม
โครงการตามแผนที่กาหนดและ
ประเมินผลการดาเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. คณะ หน่วยงานกากับและติดตามการดาเนินงาน ตามรอบระยะเวลาการ 1. รายงานผลการดาเนินงาน/สรุปผลการ



ผู้ช่วย
คณะ
ตามแผนที่กาหนด
รายงานผลการดาเนินงาน ดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามตัวบ่งชี้พร้อม
อธิการบดี
2. คณะ หน่วยงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ฝ่าย
และนาส่งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ
2.รายงานการประเมินแผนของ (ถ้ามี)
บริการ
3. กองส่งเสริมการวิจัย รวบรวมและสรุปเตรียมรับ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

การตรวจประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
วิชาการ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
กิจกรรมหลัก
จัดให้มีการประเมินผลกระทบหรือ
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ กาหนดประเด็น
แนวทางการประเมินผลการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ จัดทาแบบประเมินผล
3. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ ดาเนินการประเมินผล
การ ดาเนินงานในภาพรวมเมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินงาน
4. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ สรุปผลการประเมิน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ตามรอบการรายงาน

1. แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
2. สรุปผลการดาเนินงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
กิจกรรมหลัก
สรุปและรวบรวมข้อมูลการได้รับรางวัล
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. คณะ หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการดาเนิน
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยก
ย่องในระดับชาติ พร้อมหลักฐาน นาส่งที่กอง
ส่งเสริมการวิจัย ฯ
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ รวบรวมเอกสารเพื่อ
เตรียมการตรวจประเมิน

ตลอดปีการศึกษา

1. รายงานผลการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ
2. ถ้วยรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ
กิจกรรมหลัก
สรุปและรวบรวมข้อมูลการได้รับรางวัล
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. คณะ หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการดาเนินโครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติ พร้อมหลักฐาน นาส่งที่กองส่งเสริมการ
วิจัย ฯ
2. กองส่งเสริมการวิจัย ฯ รวบรวมเอกสารเ
พื่อ
เตรียมการตรวจประเมิน

ตลอดปีการศึกษา

1. รายงานผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ
2. ถ้วยรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
กิจกรรมหลัก
1.กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลการ
2.การจัดกิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1.จัดประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการดาเนินการ
ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2.รายงานผลหรือกิจกรรมโครงการที่เกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ตลอดปีการศึกษา

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงบุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีของ
หน่วยงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริหาร
และ
ชุมชน
สัมพันธ์ฯ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 อาคารสถานที่ สะอาดและตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

กิจกรรมการสร้างบรรยากาศ อาคาร
สถานที่อย่างมีสุนทรีย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบ ด้วย คณะ งาน
อาคาร งานไฟฟ้า งานสวน มีการตกแต่ง บรรยากาศ
อาคาร สภาพแวดล้อมที่เน้นคุณค่าทางสุนทรีย์

ตลอดปีการศึกษา

1.ภาพถ่าย อาคารสถานที่ และการตกแต่ง
บรรยากาศอย่างมีสุนทรีย์ภาพ
2.มีการทาความสะอาดและจัดตกแต่งสถานที่อย่าง
มีคุณค่าทางสุนทรีย์
3.การจัดกิจกรรมโครงการที่เน้นคุณค่าทางสุนทรีย์

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
ผู้ช่วย



คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายสา
ธารณูป
โภค
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก
การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม

แนวทางการดาเนินงาน
1. มีทิศทาง นโยบายการปรับแต่งภูมิทัศน์ ให้
สวยงามตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. มีระบบ ในการดาเนินงาน
3. มีกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้อง
4. มีแผนการกากับติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ตลอดปีการศึกษา

1.ภาพถ่าย อาคารสถานที่ และการตกแต่ง
บรรยากาศ
2.เอกสรรหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการ
จัดการด้านภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติและ
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
ผู้ช่วย



คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายสา
ธารณูป
โภค

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
กิจกรรมหลัก
การมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมและกสนจัด
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. มีการกาหนดพื้นที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
2. มี การกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่
กาหนด เช่น โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
3. มีแผนการกากับติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ตลอดปีการศึกษา

เอกสาร/หลักฐาน
1.รายงานสรุปผลโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
2.หน่วยงานมีสถานที่ในกีรจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองค์กร ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจและนาผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กองส่งเสริม
วิจัย กองกายภาพ งานประกันคุณภาพ ฯ จัดทา
แบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร
2. คณะ หน่วยงาน นาแบบประเมินไปประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากร
3. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

กุมภาพันธ์ 2554

เมษายน 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

พฤษภาคม 2554

152 | หน้า

องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.5.3 การพัฒนาคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการติดสิน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 การบริหารความเสี่ยง

สานักงานสภามหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน
กองการเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา การส่งเสริมการวิ จัย เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
งานประกันคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติและแผนการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/สานัก
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามข้อ 1 เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ การประชุม/สัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3. กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน โดยกาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถนามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้
4. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการ..... (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
1. รองคณบดี/ผู้อานวยการสานัก ฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาดาเนินการดังนี้
- กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนการดาเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของคณะที่สอดคล้องและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- สื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร
2. หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า
- ดาเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ดาเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่าที่สอดคล้องและเป็นไปตามที่คณะ/มหาวิทยาลัย
กาหนด
- สื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร
หมายเหตุ การดาเนินงานต่างๆ ยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย (หลักนิติธรรม หลักเสมอภาค)
2. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดทา/กาหนด/ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (หลักการมีส่วนร่วม หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ)
3. กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน (หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักภาระรับผิดชอบ หลักกระจายอานาจ หลัก
ตอบสนอง)
4. กระบวนการเผยแพร่การดาเนินงานต่างๆ ตามข้อ 1-3 ผ่านรูปแบบวิธีการดาเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักตอบสนอง)
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ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้ บริหารทุกระดับของสถาบัน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและผู้บ ริหารทุกระดับของสถา บันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี มีธรรมา ภิบาล รับผิดชอบต่อ
สังคม รักความก้าวหน้า ดู แลบุคลากรอย่างดีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและกากับดูแล ติดตามผลการ ดาเนินงานของสถาบัน ไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้
สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. สานักงานสภามหาวิทยาลัย /คณะ / 1. มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก โดย สานักงานสภา
สานัก เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก เสนอหลักเกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมินตนเอง ให้สภามหาวิทยาลัย/
2. แจ้งแนวปฏิบัติให้คณะ /หน่วยงาน
คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการ
เทียบเท่า
ประจาสานัก พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
3. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทารายงาน
ดาเนินการประเมินตนเอง (ตามบริบท/
ผลการประเมินตนเอง เสนอต่อ
ข้อบังคับ/ อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการ
4. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจา
ประจาสานัก)
คณะ/คณะกรรมการประจาสานัก จัดทา 2. แจ้งแนวปฏิบตั ิให้คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า นา
รายงานการประเมินตนเองของสภา
หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย /คณะกรรมก ารประจา
มหาวิทยาลัย ไปเป็นแนวทางในการประเมิน
คณะ/คณะกรรมการประจาสานัก
ตนเองของคณะกรรมการประจาคณะ
3. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเอง เสนอต่อค ณะกรรมการประจา
คณะ และประกอบการประเมินคุณภาพภายใน
4. สภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการประจาคณะ /
คณะกรรมการประจาสานัก จัดทารายงานการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มกราคม 2554

1. หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง (สานักงานสภา
เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบฟอร์มการรายงาน
แบบประเมิน ธ.ค. 53)
2. รายงานผลการประเมินตนเอง
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) เช่น คณะกรรมการบริหาร สภา
มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจาคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า หรือบันทึกข้อความ
แจ้งเวียนการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การกาหนดภาระงานของคณะกรรมการ
บริหารงานหน่วยงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


เลขานุ
คณะ
การสภา
มหา
วิทยาลัย
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
/
คณะกรรมการประจาคณะ /คณะกรรมการ
ประจาสานัก เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้กรรมการสภามห
าวิทยาลัย /
คณะกรรมการประจาคณะ /คณะกรรมการประจา
สานัก ควรได้รับการชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบ
ถึง
บทบาทหน้าที่ที่มีต่อมหาวิทยาลัยก่อนปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกากับดูแล
มหาวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (คณะ /สานัก ) และสภา
มหาวิทยาลัยและมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนามหาวิทยาลัย
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. ผู้บริหารทุกระดับมีการกาหนดวิสัยทัศน์ 1. ผู้บริหารกาหนดนโยบาย และมีส่วนร่วมในการ
นโยบาย
จัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทาแผนกลยุทธ์
2. มีการถ่ายทอดนโยบาย ให้หน่อยงาน
ตลอดจนนาสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดย
และบุคลากรรับทราบ
มีการกาหนดตัวบ่งชี้คุณ ภาพ (KPI) งานที่
ปฏิบัติ
2. ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอด
นโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน
และบุคลากรทุกระดับรับทราบและมีความเข้าใจ
ร่วมกัน (ใช้เอกสารตามตัวบ่งชี้ที่1.1)
3. ผู้บริหารจัดให้มีระบบฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย /คณะ/สานักให้ทันสมัย นามาใช้
ในการ ติดตามการบริหารสารสนเทศ การ
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่
กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และนาข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผน
กลยุทธ์ได้อย่างทันการ
ตัวอย่างการนามีการนาข้อมูลสารสนเทศ เช่น
พิจารณาจาก การสรุปผลของการดาเนินงาน
จาก ระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น รายงานผลการ
วิเคราะห์ รายงานการประชุม

ระยะเวลาดาเนินงาน
ธันวาคม 2553

ธันวาคม –มกราคม
2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. รายงานผลการดาเนินงานของผู้บริหาร ด้าน


รอง
คณะ
การกาหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมใน
อธิการบดี
กระบวนการทาแผนกลยุทธ์ และแผน
ฝ่าย
ปฏิบัติงานประจาปี
(เอกสารโครงการ
วางแผนฯ
,ภาพถ่าย)
และรอง
2. รายงานผลการถ่ายทอดนโยบายและแผนฯ ไป
อธิการบดี
ยังบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการมอบหมายงาน
ฝ่าย
การดาเนินงานตามแผนฯ
ทรัพยาก
3. รายงานสรุปข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการ
รมนุษย์ฯ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมแนบเอกสาร /
หลักฐาน เช่น รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ
(ใช้เอกสารตามตัวบ่งชี้ที่1.1)ประกอบการพิจารณา
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก
1. มีการกากับติดตามผลการนานโยบาย
และแผนกลยุทธ์
2. ผู้บริหารมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจ
3. มีช่องทางการสื่อสาร

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. ผูบ้ ริหารมีการกากับติดตามผลการนานโยบาย
และแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
2. ผู้บริหารมีการประเมินผลการดาเนินงานที่
สาคัญตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
3. มีช่องทางการสื่อสารการติดตามผลการ
ดาเนินการในหลายรูปแบบ

มีนาคม 2554

พฤษภาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


-รายงานสรุปการจัดประชุมผู้บริหารของคณะ/
รอง
คณะ
สานัก เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /รายงานสรุป
อธิการบดี
การเข้าร่วทการประชุมของคณะกรรมการ
และ
-แผนและผลพร้อมสรุปการประเมินผลงานที่สาคัญ
ผู้ช่วย
ตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งการติ
ดตาม
อธิการบดี
ผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปีละ
1ครั้งเพื่อทบทวน
ทุกท่าน
เป้าหมายหรือปรับแผน
-ช่องทางในการสื่อสารหรือวิธีในการแจ้งรายงาน
สรุปผลกาประเมินการดาเนินงานไปยังบุคลากรทุก
ระดับผ่านการสื่อสารภายใน เช่นการประชุมชี้แจง

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. ระบบการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
2. รวบรวมเอกสารในแต่ละด้าน

ผู้บริหารปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหาร
จัดการ โดยการมอบอานาจในการตัดสินใจให้แก่
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัว พร้อมกับมีการกา กับ และตรวจสอบเพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าระบบการทางานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คุ้มค่าและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่

ตลอดปีการศึกษา

เอกสาร/หลักฐาน
-ประกาศ คาสั่ง บันทึกข้อความ เพื่อมอบอานาจ
หรือมอบหมายงาน
-ช่องทางที่ผู้บริหารได้รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน เช่น ในที่ประชุม
กล่องรับความคิดเห็น
-การจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
และ
ผู้ช่วย
อธิการบดี
ทุกท่าน
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ยอมรับได้
แนวทางการดาเนินงาน
1. กองการเจ้าหน้าที่จัดทาคาสั่งมอบอานาจใน
ระดับมหาวิทยาลัย
2. ฝ่ายบุคคลของคณะรวบรวมเอกสารที่แสดงให้ถึง
การมอบหมายงานในระดับคณะ
3. มีระบบการติดตามการมอบหมายงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

กระบวนการมีส่วนร่วม

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก
ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้ร่วมงาน

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดย
เน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง หรือเพิ่มศักยภาพในการทางานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. ผู้บริหารระดับต่างๆ ควรนาหลักการจัดการ
ความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เป็นต้น

ตลอดปีการศึกษา

-เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้บริหารมีการสอนที่
หน้างาน เช่น บันทึกการสอน ภาพถ่ายๆ
-รายงานการประชุม/คู่มือการปฏิบัติงาน
-รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
และ
ผู้ช่วย
อธิการบดี
ทุกท่าน
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมหลัก
การรวบรวมผลการดาเนินงานของ
ผู้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. มหาวิทยาลัย โดย กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ภายในพฤษภาคม 2554
จัดอบรมให้ผู้บริหารในทุกระดับในเรื่องห ลักธรร
มาภิบาล
1.1 กาหนดรูปแบบการติดตาม และรายงานผล
(สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อ 7)
1.2 สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
2. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผลการ
ดาเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
และจัดเตรียมไว้สาหรับการประเมินผลการ
บริหารงาน (เกณฑ์ข้อ 7)
3. มหาวิทยาลัย โดย กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะ
รวบรวมผลการดาเนินงานของผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย จัดทารายงานผลเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย และ
จัดเตรียมไว้สาหรับการประเมินผลการ
บริหารงาน (เกณฑ์ข้อ 7)

เอกสาร/หลักฐาน
-รายงานผลการประเมินตนเอง
-รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ
-รายงานทางการเงินที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
-รายงานการควบคุมภายใน
-รายงานการบริหารความเสี่ยง
-รายงานผลการนาผลประเมินคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงและพัฒนา
-เอกสารสรุปการดาเนินงานตามหลักธรรมภิบาล
ในแต่ละด้าน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
ทรัพยาก
รมนุษย์ฯ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมหลัก
1.มีการประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงานและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมาย
2.ผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนา

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. สภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการประจาคณะ /
สานัก กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผ ลการ
บริหารงานของผู้บริหาร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหาร
3. จัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหาร
4. ผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

มกราคม 2554

รายงานการประชุมและผลประเมินผู้บริหาร
แบบแนวทางการนาผลประเมินไปปรับปรุง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
คณะ/
ม.อบ.
ภาควิชา
ชอบหลัก ชอบรอง
สานัก


สภามหา
คณะ
วิทยาลัย

กุมภาพันธ์ 2554

มีนาคม 2554
พฤษภาคม 2554

ตัวบ่งชี้ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กาหนดระบบกลไกและกระบวนการ
ที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานของ สถาบันอุดมศึกษาให้เกิ ดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒน าสถาบัน
อย่างยั่งยืน
การประเมินผลความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพในการกาหนดทิศทางกากับดูแลและขับเคลื่อน การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ
บทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการดาเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
1. สภากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
2. มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด(หมายรวมถึงระเบียบ ประกาศ คาสั่ง แนวปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง)
3. มีการติดตามและประ เมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ /แผนประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีผลการกากับติดตามการประเมินอธิการบดีหรือผู้บริหารสูงสุดอย่างน้อย 2 ครั้งในรอบวาระการ
ดารงตาแหน่ง
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4. สภามหาวิทยาลัยดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกากับดูแลให้มหาวิทยาลัยดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น
5. ความสาเร็จจากผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ( ภายใต้กรอบมาตรฐานในการประเมินที่สานักกาหนด)

กิจกรรมหลัก
1.สานักงานสภามหาวิทยาลัยการกาหนด
รูปแบบการประเมินและเสนอแนวทางต่อ
สภามหาวิทยาลัย
2.การประเมินสภามหาวิทยาลัย

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. สานักงานสภามหาวิทยาลัย กาหนดรูปแบบ
วิธีการรวบรว มผลการดาเนินงาน และจัดทา
รายงานการดาเนินงาน ดังนี้
1.1. สภากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (ตามตัวบ่งชี้ 7.1
ข้อ 1)
1.2. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกาหนด (หมายรวมถึงระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง แนวปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง) (ตามตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 1)
1.3. มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนประจาปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และมีผลการกากับติดตามการ
ประเมินอธิการบดีหรือผู้บริหารสูงสุดอย่างน้อย 2
ครั้งในรอบวาระการดารงตาแหน่ง
1.4. สภามหาวิทยาลัย ดาเนินงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลแ ละกากับดูแลให้ มหาวิทยาลัย
ดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุก
ประเด็น

มกราคม 2554

1. เอกสาร /หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการ
กาหนดหรือทบทวนนโยบายการกากับดูแล
มหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการ
ดาเนินการตามระบบการกากับดูแล
มหาวิทยาลัย โดยมีเอกสาร/หลักฐาน/รายงาน
หรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าสภา
มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีกระบวนการที่เป็น
รูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุม
และตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสภาสถาบัน
มีการติดตามผลการดาเนินงานสาคัญ เช่น
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการ
บริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ
โดยเฉพาะการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นมติสภามหาวิทยาลัย
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยที่กาหนดให้มีระบบการ
ประเมินตนเอง และมีการดาเนินงานตามระบบ
นัน้
5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในช่วง 3

2. สานักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอรูปแบบและ
วิธีการประเมินผลการดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย

มกราคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


สานักงาน
คณะ
สภามหา
วิทยาลัย
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน
3. จัดให้มีการประเมินสภามหาวิทยาลัย
จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากการสรรหาอย่าง
เป็นระบบ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

ปีที่ผ่านมา
6. รายงานการสังเคราะห์มติ/นโยบาย รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของสภา
มหาวิทยาลัย
7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีขอ
งสถาบันอุดมศึกษาจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
เกณฑ์มาตรฐาน:
1. มีการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร(ตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 2)
2. สร้างการมีส่วนร่วมโดยการรับฟังความคิดเห็น เช่น การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา(ตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 4)
3. มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบด้านบุคลากร การเงิน สถานที่ ครุภัณฑ์และการบริหารความเสี่ยง (ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ) โดยผู้ตรวจสอบภายนอกต่อสาธารณชน
(ตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 6)
4. มีการเผยแพร่ผลการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย(ตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 6)
5. ผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 7)
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการรวบรวม 1. กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน กาหนดรูปแบบ
เอกสารหลักฐาน
วิธีการรวบรวมผลการดาเนินงาน และจัดทา
2.มีการเผยแพร่เอกสารข้อมูลในด้านต่างๆที่
รายงานการดาเนินงาน ดังนี้
เกี่ยวข้อง
1.1. มีการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ นโยบายของ
3.การประเมินความพึงพอใจ
ผู้บริหาร(ตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 2)
4.การประเมินผู้บริหาร
1.2. สร้างการมีส่วนร่วมโดยการรับฟังความ
คิดเห็น เช่น การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กร อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา(ตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 4)
1.3. มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบด้าน
บุคลากร การเงิน สถานที่ ครุภัณฑ์และการบริหาร
ความเสี่ยง (ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต นักศึกษา
คณาจารย์และบุคลากร) โดยผู้ตรวจสอบภายนอกต่อ
สาธารณชน(ตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 6)
2. หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ร่วมกับคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า กาหนดรูปแบบ วิธีการ
สารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และนาเสนอผลการสารวจต่อ
ผู้บริหาร รวมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ
3. จัดให้มีการประเมินผู้บริหารและนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม (ตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 7)

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

พฤษภาคม 2554

1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการ
กาหนดหรือทบทวนนโยบายการกากับดูแล
มหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่และ
บทบาทของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการ
ดาเนินการตามระบบการกากับดูแล
มหาวิทยาลัย โดยมีเอกสาร/หลักฐาน/รายงาน
หรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มี
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการ
เพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดาเนินงาน
สาคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน
ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและ
งบประมาณ โดยเฉพาะการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นมติสภา
มหาวิทยาลัย
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่กาหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แต่งตั้งและมีการดาเนินงานตามระบบนั้น

พฤษภาคม 2554

พฤษภาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
สภามหา
คณะ


วิทยา
ลัย รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วางแผน
และพัฒนา
รอง
อธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ฯ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในช่วง 3
ปีที่ผ่านมา
6. รายงานการสังเคราะห์มติ/นโยบาย รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ 7.5.3 การพัฒนาคณาจารย์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การวัดคุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากเป็นเรื่องสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสาเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เกณฑ์มาตรฐาน : กาหนดระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2
3
4
5

3
4
5
6

4
5
6
7
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กิจกรรมหลัก
พิจารณากาหนดรูปแบบแนวทางการ
ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลรอบปีการศึกษา
2553

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

มหาวิทยาลัย โดย โครงการจัดตั้งกองการ
ครั้งที่ 1 ภายใน ธ.ค. 53
เจ้าหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงาน
ครัง้ ที่ 2 ภายใน มี.ค. 54
เทียบเท่า พิจารณากาหนดรูปแบบแนวทางการ
ครัง้ ที่3 ภายใน พ.ค. 54
ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลรอบปีการศึกษา 2553 และ
การจัดทารายงานผล 3 ครั้ง มหาวิทยาลัยกาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากร ในการติดตาม โดยมี
กระบวนการติดตาม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจ ให้คณะ/
หน่วยงานดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด (PDCA)
ดังนี้
1. จัดทาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
2. จัดทาระบบและกลไกในการผลิตตารา โดยมี
แรงจูงใจให้กับคณาจารย์
3. ปรับปรุงกฎเกณฑ์ ระเบียบในการนาเสนอ
ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ขอแก้ไข
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสู่ระบบของ สกอ.)

เอกสาร/หลักฐาน
ใช้หลักฐานร่วมกับ 2.3และ2.4

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


คณะ
-
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ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
สถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบั นอุดมศึกษา
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้การคัดเลือก การรวบรวม การจั ดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ตามพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้
3. จัดทาแผนการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์การจัดการความรู้ร่วมกับ
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาดาเนินการ
ดังนี้
1.1. กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย
1.2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้
1.3. จัดทาแผนการจัดการความรู้
1.4. นาเสนอแผ นการจัดการความรู้ต่อคณะ
กรรมการบริหาร
1.5. สื่อสาร สร้างความเข้าใจและเผยแพร่
แผนการจัดการความรู้

มกราคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ที่ระบุ
ประเด็นความรู้และบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
(บุคลากรทั้งสองสาย)
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) เช่น คณะกรรมการบริหาร สภา
มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจาคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนการดาเนินงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการ
จัดการความรู้
5. สรุปกิจกรรมโครงการในการจัดการความรู้
และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ


อธิการบดี
ฝ่าย
ทรัพยากร
มนุษย์ฯ

167 | หน้า

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
กิจกรรมหลัก
1. จัดให้มีกิจกรรมการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนที่กาหนด
ตามเกณฑ์ข้อ 1-2
2. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่
กาหนด
3. ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์การจัดการความรู้ร่วมกับ
ภายในพฤษภาคม 2554 1. รายการกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินงานตาม
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาดาเนินการ
แผนการจัดการความรู้
ดังนี้
2. รายการองค์ความรู้ทสี่ ามารถนามารวบรวมไว้
1.1. จัดให้มีกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐาน
3. รายการกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ พร้อม
เรียนรู้ตามแผนที่กาหนดตามเกณฑ์ข้อ 1-2
แนบหลักฐาน
1.2. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่กาหนด
ในข้อ 1.1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge)
1.3. เผยแพร่ให้บุคลากรสามารถสืบค้นได้
สะดวก

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ


อธิการบดี
ฝ่าย
ทรัพยากร
มนุษย์ฯ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
กิจกรรมหลัก
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทางการดาเนินงาน
จัดให้มีกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามแผนที่กาหนดตามเกณฑ์ข้อ 1-2 โดยค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ภายในพฤษภาคม 2554 - มีเอกแสดงผลการเปรียบเทียบด้วยขบวนการ
จัดการความรู้
- รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รอง
คณะ


อธิการบดี
ฝ่ายทรัพยา
กรมนุษย์ฯ

169 | หน้า

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบันเพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกเป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

กิจกรรมหลัก
1. งานสารสนเทศดาเนินการจัดทาแผน
แม่บทสารสนเทศ
2. เผยแพร่แผนการดาเนินงาน

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. มหาวิทยาลัย โดย งานสารสนเทศดาเนินการ
จัดทาแผนแม่บท
2. คณะ หน่วยงานสามารถดาเนินงานตามหรือ
เพิ่มเติมได้ตามบริบทความเหมาะสม เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร
3. เผยแพร่แผนการดาเนินงาน
4. การนาข้อมูลมาประกอบการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

มกราคม 2554

1.

กุมภาพันธ์ 2554

2.
3.

มีนาคม 2554
4.

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

แผนระบบสารสนเทศ 4 ปีและประกาศใช้แผน 
รอง
คณะ
ระบบสารสนเทศ
อธิการบดี
บันทึกแจ้งเวียนผลการดาเนินงาน/เผยแพร่
ฝ่ายวาง
ผ่านเวบไซด์
ประกัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถ้า
คุณภาพฯ
มี)
บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงาน
ผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์ มาตรฐานข้อที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร จัดการ และการเงินและสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการ
ดาเนินงานตามปกติ มาสร้างเป็น
สารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามระบบ
สารสนเทศ
3. งานประกันคุณภาพนาข้อมูลมา
ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัย โดย งานสารสนเทศพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็น
ระบบสารสนเทศที่นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
ในการดาเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ
เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ใน
การบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การ
บริหารจัดการด้านอื่น ๆรวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่แผนการดาเนินงาน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงินและสามารถนาไป ใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ ต่อคณะกรรมการบริหาร
3. งานประกันคุณภาพนาข้อมูลมาประกอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย

มกราคม 2554

1. รายงานผลการดาเนินงานตามระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมกา รบริหาร
(ถ้ามี)
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงาน
ผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายวาง
ประกัน
คุณภาพฯ

เมษายน 2554
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. งานสารสนเทศดาเนินการจัดทาแบบ
1. มหาวิทยาลัย โดย งานสารสนเทศดาเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
2. จัดทา รายงานผลการประเมินความพึง
รายงานผลการดาเนินงานตามระบบสารสนเทศ
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
เพือ่ การบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
3. นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
สารสนเทศ
การเงินและสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ ต่อคณะกรรมการบริหาร
2. จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ
3. จัดทารายงานผลการประเมินความพึงพอใจขอ ง
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการบริหาร
4. นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. งานประกันคุณภาพนาข้อมูลมาประกอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มกราคม 2554

1. รายงานผลการการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ
3. รายงานการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถ้า
มี)
5. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงาน
ผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมษายน 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายวาง
ประกัน
คุณภาพฯ

เมษายน 2554
พฤษภาคม 2554
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

งานสารสนเทศรวบรวมการดาเนินงานต่างๆ 1. มหาวิทยาลัย โดย งานสารสนเทศรวบรวมการ
ที่ต้องส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
ดาเนินงานต่างๆ ที่ต้องส่งข้อมูลผ่านระบบ
หน่วยงานภายนอก และจัดทาเป็น
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอก และจัดทาเป็น
แผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน
2. จัด ให้มีการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
3. จัดทารายงานผลการรายงานข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอก ต่อ
คณะกรรมการบริหาร
4. งานประกันคุณภาพนาข้อมูลมาประกอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. รายงานผลการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ 

รอง
คณะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(เทียบกับแผน)
อธิการบดี
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถ้า
ฝ่ายวาง
มี)
ประกัน
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงาน
คุณภาพฯ
ผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 2554
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ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของค วามเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า ) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความ
พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
กิจกรรมหลัก
กองแผนงาน และคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า
จัดทา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. มหาวิทยาลัย โดย กองแผนงาน และคณะ
/
หน่วยงานเทียบเท่า จัดทา
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย
- กรณี ดาเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
ทบทวน/ปรับปรุง องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน (มี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลัก)
- กองแผนงานกาหนดกรอบภาระหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แจ้งโครงการจัดตั้ง
กองการเ จ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งของคณะ/สานัก ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

มิถุนายน –ธันวาคม
2553

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหาร
ความเสี่ยง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
วางแผน
และ
พัฒนา

2. คาสั่งมีการระบุรายละเอียดการทางานของ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

คณะกรรมการหรือคณะทางาน เช่น นโยบาย
หรือแนวทางการดาเนินงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุม
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
3. มหาวิ ทยาลัย โดย กองแผนงาน รวบรวมคาสั่ง
จากคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า ตรวจสอบว่า
องค์ประกอบและหน้าที่สอดคล้องตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย กาหนดประเด็นที่จะให้ทุก
มหาวิทยาลัย กาหนดประเด็นที่จะให้ทุก
หน่วยงานวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง
หน่วยงานวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ
ก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมทั้งการประเมินโอกาส
มหาวิทยาลัย แจ้งให้ทุกคณะ/หน่วยงาน
และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความ
เทียบเท่าดาเนินการตามที่กาหนดใน
เสี่ยง
ข้อ 1
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย แจ้งให้ทุกคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ 1
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า ดาเนินการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ที่
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายใน
การบริหารการศึกษา รวมทั้งการประเมินโอกาส

ระยะเวลาดาเนินงาน
ธันวาคม 2553

ธันวาคม 2553

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย
รอง
คณะ
ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อธิการบดี
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
ฝ่าย
เสี่ยง และการจัดลาดับความเสี่ยง ระดับคณะ/
วางแผน
หน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย
และ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
พัฒนา
3. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
แนวปฏิบัติ การติดตามและการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ธันวาคม 2553
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความ
เสี่ยง
3.1 ประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมอง
ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านชื่อเสียง
คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสีย
ทางด้านชีวิต บุคลากร และทรัพย์สินของ
หน่วยงานเป็นสาคัญ
3.2 ระดับความเสี่ยงอาจกาหนดเป็นเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่า ได้
3.3 ควรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ
3.4 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสีย่ ง ให้
ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยง
ในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิด
เหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จาก
ข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงใน
ปัจจุบัน
3.5 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้
ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์
เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรง
มาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฐานะทาง
การเงิน ขวัญกาลังใจและความปลอดภัยของ
บุคลากร เป็นต้น
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ /
หน่วยงานเทียบเท่ารายงานผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย พิจารณาข้อมูลการดาเนินงานจาก
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และพิจารณาวิเคราะห์
ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในภาพรวมของ มหาวิทยาลัย โดยนา
ข้อมูลจากคณะ / หน่วยงานเทียบเท่ามา
ประกอบการพิจารณา

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์ฯ
และประเมินความเสี่ยง
2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เสนอแผน
บริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

1. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์ฯ และประเมินความ
เสี่ยง เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า
2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เสนอแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ

มกราคม 2554

1. แผนการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
3. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
แนวปฏิบัติ การติดตามและการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

มกราคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
วางแผน
และ
พัฒนา
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย เสนอแผนการบริหารความ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยนาข้อมูลจากคณะ/
เสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย
หน่วยงานเทียบเท่าประกอบการพิจารณา
3.1 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่ อการ
บรรลุเป้าหมาย โดยต้องกาหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และดาเนินการแก้ไข ลด
หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
3.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้
เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือ
กระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส
ที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้อง
จากการไม่ปฏิบัติต ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อ
สภามหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

มกราคม 2554

ปลายมกราคม 2554

กุมภาพันธ์ 2554
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย กาหนดรูปแบบวิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน การ
บริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณารายงานการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย กาหนดรูปแบบวิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง แจ้งทุกคณ ะ/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อ
ดาเนินการ
2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ
/
หน่วยงานเทียบเท่า
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนการบริหารคว
ามเสี่ยง ให้
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภายใน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย พิจารณารายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่
ยง ให้
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานให้แก่หน่วยงาน
ภายในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด และ
รายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย (อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง)
***ระดับคณะ/สานัก ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการประจา

มกราคม 2554

1. รูปแบบวิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
2. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
4. บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเวียน
แนวปฏิบัติ การติดตามและการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
หมายเหตุ กรณีของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ให้
นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เมษายน 2554

เมษายน 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
วางแผน
และ
พัฒนา

พฤษภาคม 2554
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

สานัก***
***ให้กองแผนงาน กับไปพิจารณาช่วงเวลา
ให้สามารถนาเสนอสภามหาวิทยาลัย พร้อมกับการ
เสนอแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย***

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

นาผลการประเมิน มาใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีการศึกษา
ถ้ดไป

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า นาผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาใช้ในการปรับ
แผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีการศึกษา
ถ้ดไป
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย นาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัย มาใช้ในการปรับแผน หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีการศึกษาถ้ดไป

พฤษภาคม 2554

พฤษภาคม 2554

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. รายงานการนาผลการประเมิน และ


รอง
คณะ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมาปรับแผน หรือ
อธิการบดี
วิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับคณะ
/หน่วยงาน
ฝ่าย
เทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย
วางแผน
2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
และ
หมายเหตุ กรณีของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ให้นา
พัฒนา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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องค์ประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

กองแผนงาน กองคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติและแผนการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/สานัก
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามข้อ 1 เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ การประชุม/สัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3. กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน โดยกาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถนามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้
4. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการฝ่ายวางแผน (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
รองคณบดี/ผู้อานวยการสานักฝ่ายวางแผน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาดาเนินการดังนี้
- กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนการดาเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของคณะที่สอดคล้องและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- สื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร
หมายเหตุ การดาเนินงานต่างๆ ยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หลักนิติธรรม หลักเสมอภาค)
2. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดทา/กาหนด/ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (หลักการมีส่วนร่วม หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ)
3. กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน (หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักภาระรับผิดชอบ หลักกระจายอานาจ หลัก
ตอบสนอง)
4. กระบวนการเผยแพร่การดาเนินงานต่างๆ ตามข้อ 1-3 ผ่านรูปแบบวิธีการดาเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักตอบสนอง)
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ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้
สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆที่ สถาบัน ได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงิน อย่างเป็นระบบ ครบทุก
พันธกิจ มีระบบการ ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้อง แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงข
อง
มหาวิทยาลัยได้
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนก ลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจั ดหา สาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยามเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงิ นทุนที่ต้ องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจ ะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆอีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์ สิน
ทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยงานในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ระดับมหาวิทยาลัย
2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าจัดทาแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน
3. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ระดับมหาวิทยาลัย

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดรูปแบบ
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนามา
ประกอบการจัดทาแผนระดับคณะ /หน่วยงาน
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัย
2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ / คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

มกราคม 2554

มกราคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน: เป็นแผนระยะยาว
(4 ปี)มีรายละเอียดประกอบด้วย
- ที่มาของเงิน
- แนวทางการจัดหารายได้หรือการได้มา
ของเงิน
- เกณฑ์การจัดสรร
- แผนกลยุทธ์ทางการเงินต้องมีระยะเวลา
ครอบคลุมเหมือนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
วางแผน
และ
พัฒนา
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน
3. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ระดับมหาวิทยาลัย จัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย
*การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการจัดทาแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน อาทิ
1. คณะมีการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหัวของ
นักศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัย (กองคลังจัดทาข้อมูล
รายจ่ายจริง , กองแผนปันส่วนค่าใช่จ่าย ) ส่งข้อมูล
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้กับคณะ
2. มีกา รจัดทารายงานการลงทุนของ
มหาวิทยาลัย
3. มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและ
รายจ่ายในอนาคต
4. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
5. การประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้
ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
กรณี คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
1. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
การเงิน ระดับมหาวิทยาลัยกาหนดแนว
ระดับมหาวิทยาลัยกาหนดแนวทางการจัดหา
ทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
ทรัพยากรด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการบริหารประจาคณะ/
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสนอต่อคณะ
หน่วยงานเทียบเท่า หรือคณะกรรมการ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
จัดทาแผนกลยุทธ์ กาหนดแนวทางการ
มหาวิทยาลัย
จัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
- กองแผนงานดาเนินการทบทวนเกณฑ์การ
จัดสรรเดิมให้ชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
คณะ/สานักนาไปใช้เป็นแนวทางการกาหนดเกณฑ์
การจัดสรรของหน่วยงาน และใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ/
สานัก
2. คณะกรรมการบริหารประจาคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า หรือคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
กาหนดแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

มกราคม 2554

1. แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
กรณี คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
วางแผน
และ
พัฒนา

มกราคม 2554

186 | หน้า

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร

กิจกรรมหลัก
กองแผนงาน วิเคราะห์การใช้ไปของเงิน
งบประมาณในด้านต่างๆ

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

มหาวิทยาลัย โดย กองแผนงาน วิเคราะห์การใช้ไป
ของเงินงบประมาณในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 งบประมาณประจาปีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่กาหนดไว้ในแต่ละปีมาก
น้อยเพียงใด
1.2 งบประมาณประจาปีในแต่ละพันธกิจมี
ความเพียงพอมากน้อยเพียงใด
1.3 งบประมาณประจาปีสาหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อย
เพียงใด
ควรมีการนาเสนอรายงานการวิเคราะห์ข้างต้นต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน

มกราคม 2554

เอกสาร/หลักฐาน
- รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
งบประมาณประจาปี กับแผนปฏิบัติงานในแต่ละ
พันธกิจ และการพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย
*รายงานโครงการจากระบบฯ 3 มิติ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
วางแผน
และ
พัฒนา
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
1. กองคลัง จัดทารายงานทางการเงินที่
พฤศจิกายน 2553 (สิ้น 1. รายงานทางการเงินนาเสนอที่ประชุม


1. มหาวิทยาลัย โดย กองคลัง จัดทารายงาน
ผู้ช่วย
คณะ
อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ
ทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบ
งบปี 53)
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจานวน 2 ครั้ง
อธิการบดี
ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ ทุก
รายรับ ค่า ใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ ทุก
และพฤษภาคม 2554
และสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายคลังฯ
6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง
6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของ (รอบ 6 เดือนปีงบฯ 54) 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทารายงาน
กรณี คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า รายงานการ
เงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วมหาวิทยาลัยมี
ทางการเงิน
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะ
งบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยในช่วงถัดไป มีการนารายงาน
ทางการเงินเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย
2. คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า จัดทารายงาน
ทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจาคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
*(คณะ/สานัก รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย แล้วมหาวิทยาลัยรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย)

188 | หน้า

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมหลัก
1. กองคลัง
จัดทารายงานการใช้เงิน
งบประมาณตามแผนการดาเนินงาน
เสนอผู้บริหาร
2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทาข้อมูล
ทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. มหาวิทยาลัย โดย กองคลัง จัดทารายงานการใช้ ธันวาคม 2553เงินงบประมาณตามแผนการดาเนินงานเสนอ
เมษายน 2554
ผู้บริหาร เป็นรายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบ
ว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่ และได้ใช้เงินกับ
กิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทางานอย่างไรบ้าง
มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
*กองแผนงานแจ้งแผนรายรับ-รายจ่าย เป็นราย
ไตรมาส ให้กับกองคลัง
2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทาข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
อย่างต่อเนื่อง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และการวิเ คราะห์ 

ผู้ช่วย
คณะ
สถานะทางการเงินและความมั่นคง โดยรายงานเป็น
อธิการบดี
รายไตรมาส
ฝ่ายคลังฯ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยตรวจสอบภายในดาเนินการติดตาม
1. กรณีที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้
การใช้เงินของคณะ /หน่วยงานตามแผนการ
ตรวจสอบจากภายนอก ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบ
ดาเนินงาน
เป็นประจาทุกปี ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอก
เข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตลอดปี

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
-รายงานผลการตรวจสอบ (ใช้ผลการตรวจปีล่าสุด 

หน่วย
คณะ
ที่ได้รับการตรวจ และแผน/ปฏิทินการตรวจสอบ
ตรวจ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน)
สอบ
-แผนการตรวจของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปี
ภายใน
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

2554-2554

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน
อย่างเป็นทางการ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

กิจกรรมหลัก
1. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ
2. เสนอรายงานทางการเงิน

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร และการตัดสินใจช่วยในการติดตามการ
ใช้เงิน จัดทารายงานต่างๆ ที่เป็นสิ่งจาเป็นที่
ผู้บริหารจะต้องทราบ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
- กองคลังดาเนินการจัดทารูปแบบตารางการ
รายงานข้อมูล
- ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ
2. มีการนารายงานทางการเงินเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตามแผนที่กาหนด
- รายงานทางการเงิน
- รายงานการประชุม (ระบุข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ)

ตลอดปี

เอกสาร/หลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณารายงานข้อมูลทาง
การเงินต่างๆ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


ผู้ช่วย
คณะ
อธิการบดี
ฝ่ายคลังฯ
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องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานประกันคุณภาพฯ รับผิดชอบดาเนินงาน
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติและแผนการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/สานัก
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามข้อ 1 เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ การประชุม/สัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3. กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน โดยกาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถนามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้
4. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการวิชาการ (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
รองคณบดี/ผู้อานวยการสานักผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาดาเนินการดังนี้
- กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนการดาเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของคณะที่สอดคล้องและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ การดาเนินงานต่างๆ ยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย (หลักนิติธรรม หลักเสมอภาค)
2. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดทา/กาหนด/ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (หลักการมีส่วนร่วม หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ)
3. กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน (หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักภาระรับผิดชอบ หลักกระจายอานาจ หลัก
ตอบสนอง)
4. กระบวนการเผยแพร่การดาเนินงานต่างๆ ตามข้อ 1-3 ผ่านรูปแบบวิธีการดาเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักตอบสนอง)
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่ วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. งานประกันคุณภาพฯจัดทาระบบและ
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพ โดย
กลไกการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ระบุบทบาทหน้าที่ในการ
พิจารณากาหนด
2. คณะ /หน่วยงานดาเนินการตามระบบ
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ เพื่อใช้ประเมินคุณภาพ
และกลไก
ภายในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ให้เป็น
แนวปฏิบัติเดียวกัน ทั้งนี้ คณะ /หน่วยงานสามารถ
กาหนดเพิ่มเติมได้
2. มีแผนการดาเนินงานที่ผ่านการเห็นชอบจาก
ประชุม คณะกรรมการประจาคณะ
3. ผลการดาเนินงานตามแผนประกันคุณภาพ
4. คณะทางานประกันคุณภาพ พิจารณาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยจัดให้มี
การประเมินหลักสูตรในช่วงการประเมินระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ าหรือกลุ่มสาขาวิชา /
หลักสูตร (ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1)
5. งานประกันคุณภาพและงานหลักสูตรร่วมกัน
พัฒนารูปแบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อให้
สามารถตรวจประเมินได้สะดวก และ งานประกัน
คุณภาพฯ ตรวจสอบว่าหลักสูตรใดจะต้องได้รับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพก่อนจัดการเรียนการสอน
นาเสน อคณะทางานประกันคุณภาพในการประชุม
ครั้งต่อไป

ระยะเวลาดาเนินงาน
กรกฎาคม – กันยายน
2553

เอกสาร/หลักฐาน
-ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา
-แผนการประกันคุณภาพฯปีการศึกษา 2553
-รายงานการประชุมกรรมการประกันคุณภาพฯ
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
-รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพฯ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

6. แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2553 ให้ดาเนินการตามคู่มือที่
สกอ. จะจัดชี้แจงในวันที่ 23 ก.ค. 53 ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้
เพิ่มให้รอสมศ.รอบสาม
7. งานประกันคุณภาพฯ วิเคราะห์ข้อมูลของ
คณะ/หน่วยงาน ตามผลประเมินปี การศึกษา 2552
และ สมศ . รอบสาม เพื่อนามาพิจารณาจัดทา
แผนพัฒนา และเลือกกลุ่มสถาบัน ในการประชุม
เดือนสิงหาคม 2553

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

1. การกาหนดนโยบายด้านการ ประกัน 1. การกาหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
คุณภาพ
2. การให้ความสาคัญด้านการดาเนินงานประกัน
2. นาเสนอนโยบายฯ
ต่อ คณะ
คุณภาพ เช่น ให้มีการจัดกิจกรรมประกัน
กรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย
คุณภาพ กาหนดผู้รับผิดชอบ กาหนดค่า
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เป้าหมายการดาเนินงาน กาหนดระบบติดตาม
การดาเนินงาน การสร้างแรงจูงใจ (ให้รางวัล)ฯ
3. ควรมี นาเสนอนโยบ ายฯปัจจุบันต่อคณะทางาน
ประกันคุณภาพฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและนาเสนอ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ธันวาคม 2553

เอกสาร/หลักฐาน
-นโยบายการประกันคุณภาพ
-รายงานประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
-รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
-เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพฯ

194 | หน้า

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน/คณะ/หน่วยงาน

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

คณะทางานประกันคุณภาพ พิจารณาตัวบ่งชี้
เพิ่มเติม

1. คณะทางานประกันคุณภาพ พิจารณาตัวบ่งชี้
เพิ่มเติม โดยรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะ
/
หน่วยงาน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
2. คณะทางานประกันคุณภาพ พิจารณาตัวบ่งชี้
เพิ่มเติม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ

กรกฎาคม –ธันวาคม
2553

เอกสาร/หลักฐาน
-รายงานประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
-รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
-คู่มือการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพฯ

195 | หน้า

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

กิจกรรมหลัก
งานประกันคุณภาพนาเสนอ
กระบวนการประกันคุณภาพฯ

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

งานประกันคุณภาพฯ นาเสนอคณะทางานประกัน
คุณภาพ เพื่อพัฒนา
1) ระบบการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปี
3) การนาผลการประเมินไปจัดทาแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะและ
สานัก เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และสภา
มหาวิทยาลัย

ตลอดปีการศึกษา

-แผนการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2553
-สรุปแผนและผลการดาเนินการประกันคุณภาพ
-รายงานการประเมินตนเอง
-คู่มือการประกันคุณภาพฯ
-เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ,
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง


รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพฯ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

มหาวิทยาลัย คณะหน่วยงานมีการนาผลการ การนาผลการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา
ประกันคุณภาพมาปรับปรุงการทางาน
2552 มาทบทวน /ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ และการ
ทางาน พร้อมจัดเก็บข้อมูล และเอกสารหลักฐานการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
สิงหาคม –กันยายน
2553

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

คณะ
รอง
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ, 
อธิการบดี
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
-แผนการพัฒนาและปรับปรุง
ฝ่าย
-เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกัน
-ตารางแสดงการนาผลประเมิ นไปปรับปรุงแผนกล
คุณภาพฯ
ยุทธ์ของคณะและมีการรายงานผลการปรับปรุง
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง9 องค์ประกอบคุณภาพ

กิจกรรมหลัก
จัดทาระบบสารสนเทศทั้ง 9 องค์ประกอบ

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. จัดทาระบบสารสนเทศทั้ง 9 องค์ประกอบ
2. แนวทางการดาเนินงาน ข้อมูลเอกสารและ
หลักฐานในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ในแต่ล ะ
ตัวบ่งชี้
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการดาเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานและรวบรวมข้อมูล
เอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินได้อย่าง
ถูกต้อง

ตลอดปีการศึกษา

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
-รายงานการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ


รอง
คณะ
ระบบสารสนเทศที่สามาร ถใช้ร่วมกันระดับบุคคล
อธิการบดี
ระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับหน่วยงาน
ฝ่าย
ตัวอย่างฐานข้อมูล
ประกัน
1. ฐานข้อมูล REG(2,3)
คุณภาพฯ
2. ฐานข้อมูล 3 มิต(ิ 1,8)
3. IUBU (2,7)
4. ฐานข้อมูลด้านวิจัย บริการวิชาการ ทานุ(4-6)

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

การจัดทาสรุปรายงานผลการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้สวนเสียมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพ

1. การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครองนักศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน

ตลอดปีการศึกษา

2. คณะทางานประกันคุณภาพ พิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน
-รายงานสรุปกิจกรรมโครงการ

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง



รอง
คณะ
อธิการบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพฯ
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กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง

รูปแบบ/แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ เช่น การ
สารวจ/การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ ตามพันธกิจ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ โดยอาจทาร่วมกันในภาพ
ของมหาวิทยาลัย และคณะ/สานักสามารถพิจารณา
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

จัดให้มีระบบเครือข่ายการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 1. จัดให้มีกิจกรรมด้านประกันคุณภาพภาควิชา
การดาเนินด้านการประกันคุณภาพ
คณะ มหาวิทยาลัย
2. มี ระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายใน
(ภาควิชา คณะ) และภายนอก

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
ตลอดปีการศึกษา 2553 -รายงานการประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน 

รอง
คณะ
การประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
อธิการบดี
-ภาพถ่าย กิจกรรม
ฝ่าย
-เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกัน
คุณภาพฯ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์

กิจกรรมหลัก

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ

1. มี แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. การทาวิจัยสถาบันด้านการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. มีพัฒนาระบบการส่งเสริม สนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจให้คณะ / สานักได้พัฒนาการ
ดาเนินงานและมีแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ (ขอทุนวิจัยสถาบัน)

ตลอดปีการศึกษา

ระดับการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน
คณะ/
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ม.อบ.
ภาควิชา
สานัก
ชอบหลัก ชอบรอง
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ วิจัยสถาบันในด้านที่ 

รอง
คณะ
เกี่ยวข้อง
อธิการบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพฯ
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