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องคป์ระกอบที่ 1  

ปรชัญา  ปณิธาน  วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงาน   

ตวับ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน กองแผนงาน   รบัผิดชอบด าเนินการ 
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องคป์ระกอบที่ 1 ปรชัญา  ปณิธาน  วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงาน 
ผูร้บัผิดชอบ 

มหาวิทยาลยั   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา  ด าเนินการดงัน้ี  

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติัและแผนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหมี้ความเช่ือมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัไปยงัคณะ/ส านัก  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานในรปูแบบต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินงานตามขอ้ 1 เช่น การจดักิจกรรม/โครงการ การประชุม/สมัมนา การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร  

3. ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยก าหนดรปูแบบ วธีิการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใหเ้ป็นรปูแบบเดียวกนัและสามารถน ามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวทิยาลยัได ้

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร เช่น คณะกรรมการฝ่ายวางแผน (ถา้มี) คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยั 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า   

1. รองคณบดี/ผูอ้ านวยการส านักฝ่ายวางแผน หรือผูบ้ริหารท่ีไดร้บัมอบหมาย  พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

- ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบติั แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

- ส่ือสารสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากร 

หมายเหต ุการด าเนินงานต่างๆ ยดึหลกัธรรมาภิบาล ดงัน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย (หลกันิติธรรม หลกัเสมอภาค) 

2. ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนรว่มในกระบวนการต่างๆ เช่น การจดัท า/ก าหนด/ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ (หลกัการมีส่วนรว่ม หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัการตอบสนอง หลกัมุ่งเน้นฉนัทา

มติ) 

3. ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและผูร้บัผิดชอบการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน (หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกักระจายอ านาจ หลกั

ตอบสนอง) 

4. กระบวนการเผยแพรก่ารด าเนินงานต่างๆ ตามขอ้ 1-3 ผ่านรปูแบบวธีิการด าเนินงานต่างๆ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง (หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัตอบสนอง) 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. กองแผนงานด าเนินการจดัท าแผนท่ีกลยุทธแ์สดงความเช่ือมโยงของกลยุทธ ์ยุทธศาสตรปี์ พ.ศ. 2551-2556ระหวา่งนโยบายสภามหาวทิยาลยักบัปรชัญาหรือปณิธานและพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั  

ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มมหาวทิยาลยั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2556)   

2. กองแผนงานก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินยุทธศาสตร ์โดยการมีส่วนรว่มจาก คณะ หน่วยงานและบุคลากรทุกระดบั 

3. กองแผนงานประสานรว่มกบัคณะ/หน่วยงานท าแผนท่ีเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตรข์องคณะ หน่วยงาน 

4. กองแผนงานด าเนินการแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน การวจิยั  การบริการทางวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมโดยแสดงใหเ้ห็นความ

เช่ือมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัและคณะ หน่วยงาน 
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5. กองแผนงานท าแผนท่ีแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวับ่งช้ีแผนกลยุทธต์วับ่งช้ีแผนปฏิบติัการประจ าปี ค่าเป้าหมาย 

6. กองแผนงานด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ 

7. กองแผนงานมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการประจ าปี อยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา 

8. กองแผนงานน าผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยัและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี รายงานต่อท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

9. น าขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยัมาปรบัปรุงเพ่ือจดัท าแผนปีงบประมาณ 2557 

 

ตวับ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ.) 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี: 

 

สถาบนัอุดมศึกษามีพนัธกิจหลกั คือ การเรียนการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ในการด าเนิน พนัธกิจหลกั สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดทิศ

ทางการพฒันาและการด าเนินงานของสถาบนัเพ่ือใหส้ถาบนัด าเนินการสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยนื ดงัน้ันสถาบนัตอ้งก าหนดวสิยั ทศัน์ พนัธกิจ ตลอดจนมีการ

พฒันาแผนกลยุทธแ์ละแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบนั 
ในการพฒันาแผนกลยุทธ ์นอกเหนือจากการพิจารณาอตัลกัษณ์หรือจุดเน้นของสถาบนัแลว้ จะตอ้งค านึงถึงหลกัการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตรด์า้นต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติและการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของสถาบนัเป็นไป

อยา่งมีคุณภาพเป็นท่ียอมรบั และสามารถตอบสนองสงัคมในทิศทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 

แผนกลยุทธ ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวทิยาลยัหรือหน่วยงาน โดยทัว่ไปมกัใชเ้วลา 5 ปี เป็นแผนท่ีก าหนดทิศทางการพฒั นาของมหาวทิยาลยั แผนกลยุทธป์ระกอบดว้ย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

วตัถุประสงค ์ผลการวเิคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม กลยุทธต่์างๆ ของมหาวทิยาลยัควรคลอบคลุมทุกภารกิจของมหาวทิยาลยั มี การก าหนดตวับ่งช้ีความส าเร็จของแต่ละกลยุทธแ์ละค่าเป้าหมายของตวับ่งช้ี 

เพ่ือวดัระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ ์โดยมหาวทิยาลยัน าแผนกลยุทธม์าจดัท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ขอ้มูลการด าเนินงานท่ีใชป้ระเมิน คือ กิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินงานในการทบทวนหรือจดัท าแผนกลยุทธปี์ พ.ศ. 2556-2559 และแผนปฏิบติัการประจ าปี 2556 ในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2556          

(มิ.ย. 56-พ.ค. 57) 

 

 

 



6 | หน้า  

 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1  มีการจดัท าแผนกลยุทธท่ี์สอดคลอ้งกบันโยบายของสภามหาวิทยาลยั โดยการมีส่วนรว่มของบุคลากรในมหาวิทยาลยั  และไดร้บัความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั โดยเป็นแผนท่ี

เช่ือมโยงกบัปรชัญาหรือปณิธานและพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั  ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่มมหาวิทยาลยั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพฒันา

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2556)  * 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ขั้นตอนการจดัท าแผนกลยทุธ ์

1. การทบทวนหรือจดัท าแผนกลยุทธปี์ 

พ.ศ.2556-2559 

2. ทบทวนและปรบัปรุงแผนกลยุทธปี์ 

2556  

3. กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

4. น าเสนอผ ลการทบทวนแผนกลยุทธ ์

และแผนกลยุทธ ์ (ฉบบัปรบัปรุง )ต่อ

คณะกรรมการบริหาร และสภา

มหาวิทยาลยั  

5. ปรบัปรุงแผนกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั      

(ถา้มี) 

 

1. การทบทวนหรือจดัท าแผนกลยุทธปี์ พ.ศ. 2556-

2559 

1.1  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธปี์ 

2551-2556  

-  กองแผนงานร่วมกบัหน่วยงานด าเนินการให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เช่น  ก าหนดรปูแบบ วิธีการ

ประเมินและการรายงานผล เป็นตน้ 

1.2 ทบทวนและปรบัปรุงแผนกลยุทธปี์ 2556 

(ตามนิยามแผนกลยุทธท่ี์ระบุตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมายและ

ผูร้บัผิดชอบ)  

            การปรบัปรุงแผนกลยุทธต์อ้งมีความสอดคลอ้ง

ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของสภา

มหาวิทยาลยั  

1.2.2 เช่ือมโยงกบัปรชัญาหรือปณิธานและ

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั  

1.2.3 มีความสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่ม

สถาบนั คือ กลุ่มสถาบนัท่ีเน้นระดบั

ปริญญาตรี  หมายถึง สถาบนัท่ีเน้นการ

ผลิตบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี เพื่อใหไ้ด้

บณัฑิตท่ีมีความรูค้วามสามารถเป็น

หลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาและ

ธนัวาคม  2556 1. รายงานการประเมิ นผล

การด าเนินงานตาม

แผนกลยุทธปี์ 2556-

2559 

2. แผนกลยุทธปี์พ .ศ . 

2556 (ฉบบัปรบัปรุง) 

3.  รายงานผลการ

วิเคราะหค์วาม

สอดคลอ้งและเช่ือมโยง

ทุกประเด็นพรอ้มทั้ง

น าเสนอเอกสารดงัน้ี 

- นโยบายของสภา

มหาวิทยาลยั 

- ปรชัญาหรือปณิธาน 

พรบ . และขอ้บงัคบั

ของคณะ /หน่วยงาน

เทียบเท่า 

- แผนอุดมศึกษ าระยะ

ยาวฯ 

- แผนพฒันา

ระดบัอุดมศึกษาฯ 

4. ตารางสรุปกิจกรรมท่ี

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และพฒันา 

คณะ/

หน่วยงาน 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การเปล่ียนแปลงในระดบัภมูิภาค 

1.2.4 มีความเช่ือมโยงกบักรอบ

สถาบนัอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบั

ท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

1.2.5 มีความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันา

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

- กองแผนงานร่วมกบัหน่วยงานก าหนดรปูแบบ 

และวิธีการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกนัระหว่าง

มหาวิทยาลยักบัหน่วยงาน  

-  กองแผนงานรวบรวมจดัส่งเอกสารท่ี

เกี่ยวขอ้งใหทุ้กคณะ /หน่วยงาน เพื่อน ามาประกอบการ

ทบทวน/จดัท าแผนกลยุทธ ์ 

       1.3 กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ดงัน้ี 

1.3.1 จดัใ หม้ีกิจกรรม /โครงการ เพื่อให้

ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีไดม้ีส่วนร่วมให้

ขอ้เสนอแนะ เพื่อใหเ้กิดการยอมรบัของทุกฝ่าย  เช่น 

ประชุม สมัมนา การขอความคิดเห็นผ่านวิธีการต่างๆ 

เป็นตน้  

1.3.2 จดัใหม้ีกิจกรรม / โครงการ เพื่อ

ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีผูท่ี้เกี่ยวขอ้งใ นการ

ด าเนินการตามตวับ่งช้ีมีส่วนร่วมในการจดัท าตวับ่งช้ีและ

ค่าเป้าหมาย เพื่อใหเ้กิดการยอมรบัของทุกฝ่าย อนัจะ

น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนัปฏบิติังานใหบ้รรลุผลตาม

เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดร่วมกนั เช่น  ประชุม สมัมนา การ

ขอความคิดเห็นผ่านวิธีการต่างๆ เป็นตน้ (สอดคลอ้งกบั

ตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 6 และ 7.1.2 ขอ้ 2) 

ด าเนินการ โดย ระบุช่ือ

กิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วม วนัท่ี 

สถานท่ี พรอ้มเอกสาร

หลกัฐาน เช่น บนัทึก

เชิญเขา้ร่วมกิจกรรม 

รายงานการประชุม 

โครงการ /สรุปผลการ

จดัโครงการ และรปูถ่าย 

(ถา้มี) 

5. ส าเนารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

บริหาร /คณะกรรมการ

ประจ าคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่าและ

สภามหาวิทยาลยัท่ี

เห็นชอบแผนฯ 

6. แผนกลยุทธ ์ (ฉบบั

ปรบัปรุง) 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.4  น าเสนอผลการทบทวนแผนกลยุทธ ์และ

แผนกลยุทธ ์ (ฉบบัปรบัปรุง )ต่อคณะกรรมการบริหาร 

และสภามหาวิทยาลยั  

1.5 ปรบัปรุงแผนกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั(ถา้มี)  

- กองแผนงานร่วมกบัฝ่ายแผนฯ ของหน่วยงาน 

ก าหนดรปูแบบของแผนก ลยุทธ ์และการน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร  และสภามหาวิทยาลยัใหเ้ป็น

รปูแบบเดียวกนั  (สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 7.1  ขอ้ 1 และ 

6 , 7.1.1 ขอ้ 1-2) 

ประเด็นเพิ่มเติมเพ่ือการพิจารณา 

1.ตารางการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้ง น าเสนอให้

เห็นถึงความสอดคลอ้ง 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัมหาวิทยาลยั/คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 

 

กิจกรรมหลกั  แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การจดัประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหาร

หน่วยงานยอ่ยภายในถึงวิสยัทศัน์  กลยุทธ์  

ตวับ่งช้ีและเป้าหมายของกลยุทธ ์ 

1.1 มีการก าหนดหน่วยงานภายในรบัผิดชอบ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธอ์ยา่งเป็นทางการ  

(ลายลกัษณอ์กัษร ) (สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 7.1 

ขอ้ 2 และ 6) 

1.2 มีการก าหนด ตวับ่งช้ีและค่า เป้าหมายในการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธข์องแต่ละหน่วยงาน

ภายในและมีการมอบหมายอยา่งเป็ นทางการ

การด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ2556 

 

1.  ตารางสรุปกิจกรรมท่ี

ด าเนินการ โดย ระบุช่ือ

กิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วม วนัท่ี 

สถานท่ี พรอ้มเอกสาร

หลกัฐาน และรปูถ่าย 

(ถา้มี) 

2. แผนกลยุทธฯ์ ท่ีระบุตวั

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และพฒันา 

คณะ/

หน่วยงาน 
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กิจกรรมหลกั  แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

(ลายลกัษณอ์กัษร ) (สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 7.1 

ขอ้ 2 3 และ 6)  

 

บ่งช้ี ค่าเป้าหมายและ

ผูร้บัมอบหมาย หรือ 

3. รายงานการประชุม/

บนัทึกขอ้ความการ

มอบหมาย 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบติัการประจ  าปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน การวิจยั  การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4  มีตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบติัการประจ  าปี และค่าเป้าหมายของแตล่ะตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ  าปี 

 

 

กิจกรรมหลกั  แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. การจดัท า แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

2556 โดยแปลงจากแผนกลยทุธแ์ละ

ก าหนดตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ ์

2. จดัท าตวับ่งช้ีพรอ้มค่าเป้าหมายของ

แตล่ะตวับ่งช้ี 

3. รายงานผลการวิเคราะหค์ วาม

สอดคลอ้งระหว่างแผนกลยทุธก์บั

แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

4. ทบทวนการจดัท าแผนปฏิบตัิงาน

ประจ  าปี 

1. มีการจดัท า แผนปฏบิติังานประจ าปี 2556 โดย

แปลงจากแผนกลยุทธ ์ซ่ึงจดัท า แผนท่ีกลยุทธ ์

(Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกล

ยุทธไ์ปสู่แผน ปฏบิติั การตามกระบวนการของ 

Balance scorecard ครบทั้ง 4 พนัธกิจ 

2. มีการจดัท ารายงานผลการวิเคราะหค์วาม

สอดคลอ้งระหว่างแผนกลยุทธก์บัแผนปฏบิติัการ

ประจ าปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดา้นการเรียนการ

สอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

3. มีการจดัท าตวับ่งช้ี (KPI) พรอ้มทั้งเป้าหมาย 

(target) ของแต่ละตวับ่งช้ีท่ีจะใชว้ดัความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์และ

แผนปฏบิติัการประจ าปี ทั้งน้ี ควรจดัท าพรอ้มกบั

ภายในมกราคม 2556 1. แผนปฏบิติังานประจ าปี 

2556 ครบ 4 พนัธกิจ 

คือ การเรียนการสอน 

การวิจยั การบริการ

วิชาการ และการท านุ

บ ารุงฯ  

2. แผนปฏบิติัการประจ าปี 

3. แผนท่ีกลยุทธ์  

(Strategic map) 

4. รายงานการวิเคราะห์

ความสอดคลอ้งระหว่าง

แผนกลยุทธก์บั

แผนปฏบิติังานประจ าปี 

4 พนัธกิจ 

5. แผนกลยุทธ ์และแผน

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และพฒันา 

คณะ/

หน่วยงาน 
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กิจกรรมหลกั  แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การจดัท าแผนกลยุทธ ์และแผนปฏบิติัการ

ประจ าปี ตามเกณฑม์าตรฐานท่ี 1 

4. การทบทวน /การจดัท าแผนปฏบิติังานประจ าปี 

โดยการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 

4.1 ผูบ้ริหาร อาจ ารยแ์ละเจา้หน้าท่ีได้

มีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อใหเ้กิดการยอมรบัของ

ทุกฝ่าย มีกระบวนการส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร 

4.2 ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งในการด าเนินการตามตวับ่งช้ีมีส่วนร่วมใน

การจดัท าตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมาย เพื่อใหเ้กิดการ

ยอมรบัของทุกฝ่า ย อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ

กนัปฏบิติังานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนด

ร่วมกนั  (สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 6 และ 7.1.2 

ขอ้ 2) 

 

ปฏบิติังานประจ าปี 

2556  ตารางสรุป

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

โดย ระบุช่ือกิจกรรม 

ผูเ้ขา้ร่วม วนัท่ี สถานท่ี 

พรอ้มเอกส ารหลกัฐาน 

เช่น บนัทึกเชิญเขา้ร่วม

กิจกรรม รายงานการ

ประชุม โครงการ /

สรุปผลการจดัโครงการ 

และรปูถ่าย (ถา้มี) 

 

 
 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ที่ 5   มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ  าปีครบ 4 พนัธกิจ 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ที่ 6   มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ่ผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ที่ 7   มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ ์อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ่ผูบ้ริหารและสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

 

 

กิจกรรมหลกั  แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.จดัท าปฏทิินการด าเนินงาน  การติดตาม

และการรายงานผลการด าเนินงาน ตาม

แผนปฏบิติังานทั้ง 4 พนัธกิจ  

2.ก าหนดมีขัน้ตอนหรือกระบวน การติดตาม

1. จดัท าปฏทิินการด าเนินงาน การติดตามและการ

รายงานผลก ารด าเนินงาน ตามแผนปฏบิติังาน

ทั้ง 4 พนัธกิจ  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ

ด าเนินงาน ควรแจง้เวียนอยา่งเป็นทางการ 

รายงานเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลยั 

2 ครั้ง ของปีการศึกษา 2556 

ครั้งท่ี 1 ม.ค. 56 

1. ปฏทิินการด าเนินงาน 

โดยอาจบรรจุไวใ้นแผน

ฯ หรือบนัทึกแจง้เวียน

ปฏทิินการด าเนินงาน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

คณะ/

หน่วยงาน 
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กิจกรรมหลกั  แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ผลการด าเนินงานตามแผน กลยุทธ ์และ

แผนปฏบิติัการประจ าปี 2556 

3.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
4 . เสนอรายงานการประเมินผลการ

ด าเนินงานของแผนปฏบิติังานประจ าปี และ

แผนกลยุทธ ์

- กองแผนงานร่วมกบัฝ่ายวางแผนของหน่วยงาน 

ก าหนดรปูแบบวิธีการติดตามรายงานผลฯท่ีสอดคลอ้ง

กนัระหว่างมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน 

- กองแผนงานแจง้เวียนปฏทิินรายไตรมาสและ

รอบระยะเวลาการรายงานขอ้มลู  เสนอใหห้น่วยงาน

หลกัท่ีรบัผิดชอบ เช่น ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ กองบริการการศึกษา 

2. จดัใหม้ีขัน้ตอนหรือกระบวน การติดตาม ผลการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์และแผนปฏบิติัการ

ประจ าปี 2556 ควรแจง้เวียนอยา่งเป็นทางการ 
3. มีการติดตามผลการด าเนิน งานตามแผนปฏบิติั

งานประจ าปี 2556  ควรแจง้เวียนอยา่งเป็น

ทางการ 
4. เสนอรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 

ของแผนปฏบิติังานประจ าปี 2556  (ตาม      

ตวับ่งช้ี เทียบกบัค่าเป้าหมาย ) เสนอต่ อคณะ

กรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลยั เป็นราย

ไตรมาส   

- กองแผนงานรวบรวมผลการด าเนินงาน

ตามแผนทั้งในระดบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลยั 

-   หน่วยงาน เสนอผลการด าเนินงานต่อ

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ /หน่วยงาน

เทียบเท่า 

- แผนกลยุทธเ์ป็นราย 6 เดือน 

5. เสนอรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 

ของแผนกลยุทธป์ระจ าปี 2556 (ตามตวับ่งช้ี

ครั้งท่ี 2 มี.ค. 56 

 

 

2. เอกสารท่ีแสดงถึง

ขัน้ตอน หรือ

กระบวนการติดตาม

การด าเนินงานตาม

แผนฯ  

3. บนัทึกขอ้ความติดตาม

และบนัทึกขอ้ความ

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

4. รายงานผลด าเนินงาน

ตามตามแผนปฏบิติั

งาน 2556  และ

รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผน   

กลยุทธ ์ 2556   หรือ 

รวมเป็นรายงานฉบบั

เคียวกนั 

5. รายงานการประชุม 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

บริหารฯ /

คณะกรรมการประจ า

คณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า และสภา

มหาวิทยาลยั   

  

 

วางแผน

และพฒันา 
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กิจกรรมหลกั  แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

เทียบกบัค่าเ ป้าหมาย ) เสนอต่ อคณะ

กรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลยั เป็นราย

ไตรมาส 

(อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
- กองแผนงานรวบรวมผลการด าเนินงานตาม

แผนทั้งในระดบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลยั   

- หน่วยงาน เสนอผลการด าเนินงานต่อคณะ

กรรมการบริหารประจ าคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

- ก าหนดการรายงานขอ้มลูเพื่อเสนอสภา

มหาวิทยาลยั 

6. ก าหนดช่วงรายงานขอ้มลู (9 เดือน ใชป้รบัแผน
ใหม่ เขา้ท่ีประชุมกรรมการบริหารและสภา

มหาวิทยาลยั )และ 12เดือน ( ตุลาคม เพื่อ

รวบรวมขอ้มลูเขา้ท่ีประชุมกรรมการบริหารและ

สภามหาวิทยาลยั) 

ประเด็นประกอบการพิจารณา 

1.การติดตามตวับ่งช้ี โดยพิจารณาจากรายงาน

การประชุมกรรมการบริหารคณะ  พิจารณาในช่วง

ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2556-กนัยายน 

2557) 
2.พิจารณาจากรายงานการประชุมวาระการ

พิจารณาของกรรมการคณะ  รปูแบบการน าเสนอ

ควรมีขอ้เสนอแนะเพ่ือใหท่ี้ประชุม

กรรมการบริหารพิจารณา เช่น สรุป ผลการ

ด าเนินงานตามตวับ่งช้ีเพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณา
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กิจกรรมหลกั  แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

เห็นชอบ  

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ที่ 8 มีการน าผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัไปปรบัปรุงแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบตัิการประจ  าปี 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.การปรบัปรุงแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิติั

ประจ าปี 

2.มอบหมายผูร้บัผิดชอบในการด าเนินงาน

ตามขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บัมาและมีก ารจดัท า

แผนการปรบัปรุง 

1. มีการมอบหมายผูร้บัผิดชอบในการด าเนินงาน

ตามขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บัมา และมีการจดัท า

แผนการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) 

(สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 6 และ 7 , 7.1.1 

ขอ้ 3 และ 4) 

2. มีการน าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิติัการ

ประจ าปี  2556 ท่ีไดร้บัการปรบัป รุงเสนอสภา

มหาวิทยาลยั (ปรบัคร่ึงแผนปีงบประมาณ พ .ศ. 

2556) (ถา้มี) 

(สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 6 และ 7 , 7.1.1 

ขอ้ 4) 

ระดบัคณะ หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะ 

ควรเขยีนเอกสารใหเ้ห็นการปรบัปรุง เช่น ....และ

แนบแผนใหม่มาประกอบการด าเนินงาน 

เม.ย. 57 

 

 

 

 

พ.ค. 57 

1. บนัทึกมอบหมายงาน 

2. บนัทึกรายงานผลการ

ด าเนินงานในการปรบั

แผนปฏบิติังานประจ าปี 

2556 รอบ 6 เดือน 

หรือคร่ึงแผน  

3. บนัทึกรายงานผลการ

ด าเนินงานในการปรบั

แผนกลยุทธ ์ปี 2556  

4. ตารางสรุปผลการ

วิเคราะหผ์ลด าเนินงาน

เทียบกบัค่าเป้าหมาย 

ตามแผนปฏบิติังาน

ประจ าปี  

5. รายงานการประชุม 

เช่น คณะกรรมการ

บริหารฯ และสภา

มหาวิทยาลยั เป็นตน้ 

 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวางแผน

และพฒันา 

คณะ/

หน่วยงาน 
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    องคป์ระกอบที่ 2 

การผลิตบณัฑิต 

 

ตวับ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร      กองบริการการศึกษาเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 2.2 อาจารยป์ระจ  าที่มีวุฒิปริญญาเอก กองการเจา้หนา้ที่เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 2.3 อาจารยป์ระจ  าที่ด  ารงต าแหน่งทางวิชาการ กองการเจา้หนา้ที่เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 2.4 ระบบการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน กองการเจา้หนา้ที่  กองบริการการศึกษาเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่ 2.5 หอ้งสมุด อุปกรณก์ารศึกษาและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้ ส านกัคอมพิวเตอรฯ์ ส านกัวิทยบริการ  กองบริการการศึกษา กองกายภาพ เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน  กองบริการการศึกษาเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต  กองบริการการศึกษาเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมที่จดัใหก้บันกัศึกษา              งานกิจการนกัศึกษา เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 2.9.1 บณัฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.)                        กองแผนงานเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 2.9.2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  กองบรกิารการศึกษาเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 2.9.3 ผลงานของผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ไดร้บัการตพีิมพห์รือเผยแพร่  กองบริการการศึกษาเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 2.9.4 ผลงานของผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ที่ไดร้บัการตพีิมพห์รือเผยแพร่ กองบริการการศึกษาเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 2.9.5 การพฒันาอาจารย ์ กองการเจา้หนา้ที่เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 
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องคป์ระกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 
ผูร้บัผิดชอบ 

มหาวิทยาลยั   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ด าเนินการดงัน้ี  

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติัและแผนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหมี้ความเช่ือมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัไปยงัคณะ/ส านัก  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานในรปูแบบต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินงานตามขอ้ 1 เช่น การจดักิจกรรม/โครงการ การประชุม/สมัมนา การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร  

3. ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยก าหนดรปูแบบ วธีิการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใหเ้ป็นรปูแบบเดียวกนัและสามารถน ามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวทิยาลยัได้ 

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร เช่น คณะกรรมการวชิาการ (ถา้มี) คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยั 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า   

1. รองคณบดี/ผูอ้ านวยการส านักฝ่ายวชิาการหรือผูบ้ริหารท่ีไดร้บัมอบหมาย  พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

- ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบติั แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

2. หวัหน้าภาควชิา หรือหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

- น านโยบาย แนวปฏิบติัและแผนการด าเนินงานระดบัคณะ/มหาวทิยาลยัมาถ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากร น าไปสู่การปฏิบติั รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 

3. ประธานหลกัสตูร พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

- ปรบัปรุง พฒันาและปฏิบติัตามนโยบาย แนวปฏิบติัและแผนการด าเนินงานของคณะและมหาวทิยาลยั เพ่ือใหห้ลกัสตูรไดม้าตรฐาน และการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร รวมทั้ง 

รายงานผลการด าเนินงานตามระบบ/ขั้นตอนท่ีคณะ/มหาวทิยาลยัก าหนดอยา่งต่อเน่ือง 

- สรา้งความเขา้ใจกบัอาจารยใ์หด้ าเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบติัและแผนการด าเนินงานต่างๆ รวมทั้งสรา้งความตระหนักใหอ้าจารยร์ายงานผลการด าเนินงานตามรปูแบบและวธีิการท่ีก าหนด 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 

สถาบนัอุดมศึกษามีหน้าท่ีพฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกิจและความพรอ้มของสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นวชิาการและวชิาชีพของสงัคม มีการประเมิน

หลกัสตูรอยา่งสม า่เสมอตามหลกัเกณฑแ์ละตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพหลกัสตูร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพและมีการปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1   มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรบัปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.ก าหนดระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูร 

2.แจง้เวียนแนวทางการด าเนินงาน 

3.ด าเนินการตามระบบและกลไกท่ีก าหนด 

 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม่ ปรบัปรุง

หลกัสตูร ดงัน้ี 

 

1.1 มีการก าหนดวิธีการหรือขัน้ตอนในการ

ด าเนินการเพื่อเปิดหลกัสตูรใหม่ ปรบัปรุงหลกัสตูร 

และการปิดหลกัสตูร โดยก าหนดหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการท่ีรบัผิดชอบพิจารณาหลกัสตูรให ม่และ

หลกัสตูรปรบัปรุง ท่ีประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณใ์น

สาขาวิชาน้ันๆ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1.1 ส านัก งาน พฒันาคุณภาพฯ แจง้เวียน

วิธีการหรือขัน้ตอนฯ ระดบัมหาวิทยาลยั  (ท่ีเช่ือมโยง

ไปถึงการด าเนินงานระดบัคณะ) 

1.1.2 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าก าห นด

วิธีการหรือขัน้ตอนฯ ระดบัคณะฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด  

        กรณีหลกัสตูรใหม่ ด าเนินการดงัน้ี 

  ธนัวาคม 2556  

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ

ตลอดปีการศึกษา  

(มิ.ย. 56–พ.ค. 57) 

 

 

 

 

 

เอกสารส าหรบัระบบเปิดหลกัสูตร 

ระดบัมหาวิทยาลยั 

- เอกสารท่ีแสดงถึงวิธีการหรือขัน้ตอนการ

ด าเนินการ เพื่อเปิดหลกัสตูรใหม่หรือปรบัปรุง

หลกัสตูร ท่ีผูบ้ริ หารไดใ้หค้วามเห็นชอบ ระดบั

มหาวิทยาลยั 

- สรุปจ านวนหลกัสตูรท่ีเปิดใหม่และหลกัสตูรท่ี

ปรบัปรุงในปีการศึกษา 2556 

-รายงานการประชุมท่ีผ่าน ค.กก.วิชาการ 

ระดบัคณะ 

-ระดบัคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า เช่น ค าสัง่

แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกาศแนวปฏบิติั รปูแบบ

ของการจดัท าเอกสารป ระกอบการพิจารณาในการ

เปิด ปรบัปรุง 

-รายงานการประชุมวิชาการของระดบัคณะ 

 
 

    

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วิชาการ 

 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

   จดัท าหลกัสตูรใหม่และปรบัปรุงหลกัสตูร

สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ี สกอ . ก าหนด  เช่น 

คณะกรรมการพิจารณาหลกัสตูร ประกอบดว้ย 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวช าญและ

ประสบการณใ์นสาขาวิชาน้ันๆ มีการศึกษาความ

ตอ้งการบณัฑิตในสาขาวิชาน้ันๆ หรือส ารวจความ

คิดเห็นของบณัฑิตและผูป้ระกอบการท่ีรบับณัฑิตเขา้

ท างาน  

2. มีการด าเนินงานตามระบบท่ีก าหนด (ปรบัปรุง

หลกัสตูร จดัท าหลกัสตูรใหม่ ตามขอ้ 1)  

- การเสนอหลกัสตูรใหม่ หลกัสตูรปรบัปรุ ง 

ผ่านการพิจารณาตามระบบท่ีก าหนด 

- การเสนอหลกัสตูรใหม่ หลกัสตูรปรบัปรุง และ

ปิดหลกัสตูร เป็นไปตามแบบฟอรม์ท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และ

น าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีสภา

มหาวิทยาลยัใหค้วามเห็นชอบ  

- การรายงาน หลกัสตูรใหม่ รายงานตามเกณฑ ์

TQF 

- การรายงาน หลกัสตูรเก่า ใหร้ายงานตาม

เกณฑ ์ปี 48 

- ร่องรอยการปรบัปรุงหลกัสตูร ไม่ใช่มีแต่การ

รายงานตามฟอรม์ สมอ./ มคอ.เท่าน้ัน ตอ้งมี

การแต่งตั้ง ค .กก. และมีการด าเนินงานตาม

เกณฑท่ี์ก าหนด 

- แบบฟอรม์การรายงานผลการด าเนินตาม

เอกสารส าหรบัการด าเนินงานตามระบบ 

ระดบัมหาวิทยาลยั 
1. รายงานกิจกรรมการด าเนินงานตามขัน้ตอนท่ี

ก าหนดในการเปิดหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรุง

หลกัสตูร และการปิดหลกัสตูรพรอ้มแนบ

เอกสาร/หลกัฐาน โดยน ามาเสนอเป็นตวัอยา่ง

ละ 1 หลกัสตูรการด าเนินงานตามขัน้ตอน  

(ตามรปูแบบท่ีก าหนด) 

2. สรุปรายงานกิจกรรมการด าเนินงานตาม

ขัน้ตอนท่ีก าหนดในการเปิดหลกัสตูรใหม่ การ

ปรบัปรุงหลกัสตูร และการปิดหลกัสตูร ทกุ

หลกัสตูร (ถา้มีมากกว่า 1 หลกัสตูร) 

ระดบัคณะ 

1. รายงานกิจกรรมการด าเนินงานตามขัน้ต อนท่ี

ก าหนดในการเปิดหลกัสตูรใหม่ การปรบัปรุง

หลกัสตูร และ /หรือการปิดหลกัสตูร พรอ้ม

แนบเอกสาร /หลกัฐาน โดยน ามาเสนอเป็น

ตวัอยา่งละ 1 หลกัสตูรการด าเนินงานตาม

ขัน้ตอนระดบัคณะ (ตามรปูแบบท่ีก าหนด) 

2.  สรุปรายงานกิจกรรมการด าเนินงานตาม

ขัน้ตอนท่ีก าหนดในการเปิดหลกัสตูรใหม่ ก าร

ปรบัปรุงหลกัสตูรและการปิดหลกัสตูร  ทกุ

หลกัสตูร (ถา้มีมากกว่า 1 หลกัสตูร) 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

เกณฑ ์TQF และเกณฑปี์ 48 ใหง้านหลกัสตูร 

สอบถามกบั สกอ . กรณีคณะมีการ

ปรบัเปล่ียนหลกัสตูรสู่ TQF เน่ืองจากมี น .ศ. 

บางส่วนยงัใชห้ลกัสตูรตามเกณฑ ์48 

            งานหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั และฝ่าย
วิชาการของคณะติดตามการด าเนินงานตามระบบท่ี

ก าหนด และรายงานต่อผูบ้ริหาร รอบ 6 เดือน 9 เดือน 

และ 12 เดือน  

- งานหลกัสตูรร่วมกบัคณะ จดัท าแบบรายงาน

การด าเนินงานฯ เพื่อใหม้ีรปูแบบเดียวกนัทั้ง

มหาวิทยาลยั 

- คณะรายงานผลการด าเนินงานตามแบบ

รายงานท่ีก าหนดเสนอต่อมหาวิทยาลยั โดย

ผ่านงานหลกัสตูร เพื่อทราบและให้

ขอ้เสนอแนะ 

- งานหลกัสตูรและฝ่ายวิชาการของคณะ 

สรุปผลการด าเนินงานในภา พรวมและจดัท า

รายงานการประเมินตนเอง 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2   มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ก าหนดระบบและกลไกการปิดหลกัสตูร 

2. แจง้เวียนแนวทางการด าเนินงาน 

3. ด าเนินการตามระบบและกลไกท่ีก าหนด 

 

มีระบบและกลไกการปิดหลกัสตูร ดงัน้ี 

1.1 มีการก าหนดวิธีการหรือขัน้ตอนใน

การด าเนินการเพื่อปิดหลกัสตูร ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

1.1.1 งานหลกัสตูรแจง้เวียนวิธีการหรือ

ขัน้ตอนฯ ระดบัมหาวิทยาลยั (ท่ีเช่ือมโยงไปถึงการ

ด าเนินงานระดบัคณะ) 

1.1.2 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

ก าหนดวิธีการหรือขัน้ ตอนฯ ระดบัคณะฯ ท่ี

สอดคลอ้งกบัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

1.1.3  การปิดหลกัสตูร  คณะตอ้งเสนอ

ปิดเอง แต่ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัมีแนวทางการวิเคราะห์

การด าเนินงานการปิดหลกัสตูร จากผลการตรวจ

ประเมิน 

การปิดหลกัสูตร  พิจารณาจากหลกัสตูรท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบณัฑิตใน

ตลาดแรงงาน หลกัสตูรท่ีมีผูส้มคัรเรียนน้อย หรือ 

หลกัสตูรท่ีองคค์วามรูล้า้สมยัไม่เป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาประเทศ เป็นตน้ 

1) คณะเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เพื่อเสนอเร่ืองการปิดหลกัสตูรเขา้พิจารณาในคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และคณะกรรมการ

กลัน่กรองฯตามล าดบั 

2) ส านักงานบรืหารคุณภาพการศึกษาฯ เสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัปิดหลกัสตูร 

ตลอดปีการศึกษา 2556  

(มิ.ย. 56–พ.ค. 57) 

 

 

   

 

 

 

 

ระดบัมหาวิทยาลยั 

- เอกสารท่ีแสดงถึงวิธีการหรือขัน้ตอนการ

ด าเนินการ เพื่อปิดหลกัสตูร ท่ีผูบ้ริหารไดใ้หค้วาม

เห็นชอบ ระดบัมหาวิทยาลยั 

- สรุปจ านวนหลกัสตูรท่ีปิดในปีการศึกษา 2556 

- รายงานการประชุมท่ีผ่าน ค.กก.วิชาการ 

ระดบัคณะ 

-ระดบัคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า เช่น ค าสัง่

แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกาศแนวปฏบิติั รปูแบบ

ของการจดัท าเอกสารประกอบการพิจารณาในการ

ปิดหลกัสตูร 

-รายงานการประชุมวิชาการของระดบัคณะ 

 

   คณะ รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วิชาการ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

3) ส านักงานบรืหารคุณภาพการศึกษาฯ แจง้ 

สกอ. ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีสภามหาวิทยาลยั

อนุมติัปิดหลกัสตูร 

ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา 

ควรมีการเขยีนอธิบายการด าเนินการในการปรบัปรุง

หลกัสตูรอยา่งไร   

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 ทุกหลกัสูตรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ตอ้งมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลกัสูตร

ใดยงัไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหป้ระเมินตามตวับ่งช้ีกลางท่ีก าหนดในภาคผนวก ก )  ส าหรบัหลกัสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งไดร้บัการรบัรองหลกัสูตรจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง

ดว้ย (หมายเหต ุ ส าหรบัหลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตรปรบัปรุงท่ียงัไม่ไดด้  าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2548 ใหย้ึดตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548) 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.งานพฒันาหลกัสตูร ด าเนินการสรุป

จ านวนหลกัสตูรทั้งหมดท่ีเปิดในปี

การศึกษา 2556 

2.ก าหนดรปูแบบและวิธีการประเมิน

หลกัสตูร  

1. หลกัสตูรทุกหลกัสตูรท่ีเปิดสอนตอ้งเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร และยงัตอ้งด าเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามเกณฑฯ์ ตลอดระยะเวล าท่ีมีการ

จดัการเรียนการสอน 

2. ส าหรบัหลกัสตูรสาขาวิชาชีพ ผูบ้ริหารหลกัสตูร

ควรท าการศึกษาอยา่งละเอียดและรอบคอบ

เกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดของการรบัรอง

หลกัสตูร ทั้งน้ี คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรควร

มีผูท้รงคุณวุฒิจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพอยา่ง

น้อย 1 คนในกระบวนการพฒั นาหลกัสตูร และ

รอบ 6 เดือน และ 12 

เดือน หรือ ภาค

การศึกษาท่ี 1 และ 2 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยั 

1. ตารางสรุปหลกัสตูรทั้งหมดของคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า แยกเป็นหลกัสตูรท่ีเป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

2. ขัน้ตอนการควบคุมมาตรฐานหลกัสตูร และการ

ประเมินหลกัสตูร  

3. รายงานผลการประเมินหลกัสตูรทุกหลกัสตูร    

เก่าท่ียงัไม่ไดป้รบัปรุงใหร้ายงานตามแบบสมอ. 

07 และรายงานหลกัสตูร ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

   รอง

อธิการ 

บดีฝ่าย

วิชาการ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ด าเนินการใหห้ลกัสตูรไดร้บัการรบัรองจากสภา

หรือองคก์รวิชาชีพท่ีเกี่ยวขอ้งก่อนการรบันักศึกษา

และจดัการเรียนการสอน  และด าเนินการขอรบั

รองตามก าหนดเวลาอยา่งต่อเน่ือง และมีหนังสือ

รบัรองจากองคว์ิชาชีพ ก่อนส่งหลกัสตูรให ้สกอ. 

 

3. ทุกหลกัสตูรควรเขยีนรายงานการ ประเมินของแต่

ละหลกัสตูร ตามตวับ่งช้ีประกนัคุณภาพของ

หลกัสตูร โดย... 

แนวทางการประเมินหลกัสตูร 

3.1 กรณีท่ีคณะมี หลกัสตูรปรบัปรุงท่ียงัไม่ได้

ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติก่อนปีการศึกษา 

2548  ใหย้ดึตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา พ .ศ.254 8  
พิจารณาจากสมอ.07  

3.2 กรณีท่ีหลกัสตูรท่ีมีการปรบัปรุงตาม การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ ใหร้ายงานตาม

แบบ มคอ. 

3.3 กรณี หลกัสตูรใหม่ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ประเมินตามตวับ่งช้ีการประกนั

คุณภาพของหลกัสตูร 

3.4 งานหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั และฝ่าย

วิชาการของคณะ ร่วมกนัก าหนดรปูแบบการ

เขยีนรายงานและการประเมินหลกัสตูร 

 

 

 

 

 

 

มกราคม  2556 

คณะหรือหน่วยงานเทียบเทา่ 

1. น าเสนอเอกสารการรบัรองหลกัสตูรจากสภา

หรือองคก์รวิชาชีพ (ส าหรบัหลกัสตูรวิชาชีพ) 

2. ตารางสรุปหลกัสตูรทั้งหมดของคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า แยกเป็นหลกัสตูรท่ีเป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

 

3. ขัน้ตอนการควบคุมมาตรฐานหลกัสตูร และการ

ประเมินหลกัสตูร  

4. รายงานผลการประเมินหลกัสตูรทุกหลกัสตูร      
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

รวมทั้งติดตามการด าเนินงานตามท่ีก าหนด 

และรายงานต่อผูบ้ริหาร รอบ 6 เดือน และ 

12 เดือน หรือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 

3.5 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ส่งรายงานการ

ประเมินหลกัสตูรท่ีผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมก ารวิชาการของคณะฯ ใหง้าน

หลกัสตูรของมหาวิทยาลยั  

3.6 จดัใหม้ีการก าหนดรปูแบบและวิธีการ

ประเมินหลกัสตูร โดยงาน พฒันาคุณภาพ

หลกัสตูรร่วมกบังานประกนัคุณภาพฯ 

ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา 

1.หลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2.หลกัสตูรเก่า  

         กรณีท่ีมีอาจารยป์ระจ าหลั กสตูรท่ีมีการ

ปรบัเปล่ียนใหน้ าเสนอสภามหาวิทยาลยั 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมก ากบัใหมี้การด าเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตาม

กรอบเวลาท่ีก าหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ  (ตามรอบท่ีก าหนด) กรณีหลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 

ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ีก าหนดในแตล่ะปี ทุกหลกัสูตร   

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมก ากบัใหมี้การด าเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการ

ประเมินในขอ้ 4 กรณีหลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมินครบทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสูตร  
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หมายเหต ุ 

1. การนับหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหน้ับหลกัสูตรท่ีมีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาท่ีท าการประเมิน ส าหรบัการนับหลกัสูตรทั้งหมดใหน้ับหลกัสูตรท่ีไดร้บัอนุมติัให้

เปิดสอนทุกระดบัปริญญา โดยนับรวมหลกัสูตรท่ีงดรบันักศึกษา แตไ่ม่นับรวมหลกัสูตรท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมติัใหปิ้ดด าเนินการแลว้ 

2. คณะกรรมการรบัผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรบัผิดชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่หรือเสนอปรบัปรุงหลกัสูตร หรือเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการท่ีรบัผิดชอบบริหารหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม

รายละเอียดหลกัสูตรท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมติั ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกนัทั้งหมดหรือตา่งชุดก็ได ้

 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.คณะจดัใหค้ณะกรรมการก ากบัดแูลให้

ทุกหลกัสตูรด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร มาตรฐาน

วิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา 

2.ส านักงานบริหารคุณภาพฯ มีการ

ติดตามก ากบัการด าเนินงาน ใหทุ้ก

หลกัสตูรด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูร มาตรฐานวิชาชีพ และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา 
3.รายงานผลการด าเนินงานหลกัสตูรตาม

แบบ สมอ . และ มคอ . ทุกส้ินภาค

การศึกษา และส้ินปีการศึกษา  
4.จดัใหม้ีการประเมินผลการด าเนินงาน

ทุกหลกัสตูรตามตวับ่งช้ีและเกณฑ ์

1. จดัใหม้ีคณะกรรม การก ากบัดแูลใหทุ้กหลกัสตูร

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษ า  ทั้งในระดบั

มหาวิทยาลยั และระดบัคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า เพื่อมีหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี 

o ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานคุณวุฒิ 

o ศึกษาขอ้มลูจดัท าก าหนดคุณลกัษณะเด่น

หรือลกัษณะเศษและพฒันาหลกัสตูรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

o วิเคราะหป์ระสิทธิภาพและประสิทธิผลให้

ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการพฒันาบริหาร

จดัการหลกัสตูรเพื่อใหบ้รรลุผลการเรียนรู้

ตามท่ีก าหนด 

o จดัใหม้ีการประเมิน คุณภาพของการ

ด าเนินการหลกัสตูรว่าเป็นไปตามมาตรฐาน

หลกัสตูรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ตลอดปีการศึกษา มหาวิทยาลยั 

1. ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีระบุอ านาจหน้าท่ีใน

การก ากบัดแูลหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานขอ้ 

1-3 ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยั และคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า 

2. รายงานการประเมินหลกัสตูร ทุกหลกัสตูร 

3. รายงานผลการปรบัปรุง/พฒันาหลกัสตูร ทุก

หลกัสตูร 

คณะหรือหน่วยงานเทียบเทา่ 

1.  ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีระบุอ านาจหน้าท่ี

ในการก ากบัดแูลหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐาน

ขอ้ 1-3 ระดบัคณะ 

2. รายงานการประเมินหลกัสตูรระดบัคณะ  

3. แบบรายงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4. รายงานการน าผลการประเมินมาปรบัปรุง/

พฒันาหลกัสตูร 

 

 

   รอง

อธิการ 

บดีฝ่าย

วิชาการ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 

o น าผลการประเมินมาปรบัปรุง /พฒันา

หลกัสตูร 

2. งานพฒันาหลกัสตูรมีการติดตามก ากบัการ

ด าเนินงาน ใหทุ้กหลกัสตูรด าเนินงานใหเ้ป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร มาตรฐานวิชาชีพ 

และกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา 

3. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรรายงานผลการด าเนินงาน

หลกัสตูรตามแบบ สมอ . และ มคอ . ทุกส้ินภาค

การศึกษา และส้ินปีการศึกษา  

4. จดัใหม้ีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลกัสตูร

ตามตวับ่งช้ีและเกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งน้อยทุกปี

การศึกษา 

4.1 ส านักง านพฒันาคุณภาพฯ ร่วมกบัฝ่าย

วิชาการของคณะ ก าหนดรปูแบบและวิธีการ

รายงานการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนด

ในแต่ละหลกัสตูร รวมทั้งการก าหนดรปูแบบ

และวิธีการประเมินหลกัสตูร 

4.2 ส านักงานพฒันาคุณภาพฯ ร่วมกบัฝ่าย

วิชาการของคณะ จดัประชุมช้ีแจงแนว

ทางการด าเนินงานการสรา้งความเขา้ใ จใน

การด าเนินงาน 

4.3 จดัใหม้ีการประเมินหลกัสตูร รายงานผลการ

ประเมินต่อผูบ้ริหารระดบัคณะ และ

มหาวิทยาลยั ตามรปูแบบวิธีการท่ีก าหนดใน

ขอ้ 4.1 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การด าเนินการระดบัคณะ 

1. คณะ โดย คณะกรรมการประจ าหลกัสตูร/ ค.

กกบริหารหลกัสตูร .. น าผลการประเมินมา

พฒันาหลกัสตูร และรายงานต่อมหาวิทยา ลยั 

(งานพฒันาหลกัสตูร) 

2. งานหลกัสตูรเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั   

 ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (ภาคผนวก 1) มีการการ

ประเมินผลตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกนั

คุณภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานของหลกัสตูร 

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูร มคอ . 2 ท่ีสอดคลอ้ง

กบั TQF หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขา 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ . 3 และ 

มคอ. 4 ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6 

ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด

สอนใหค้รบทุกรายวิชา 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตาม

แบบ มคอ .7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปี

  

 

 

 

 

คณะจดัเตรียมแฟ้มเอกสารหลกัฐาน 

 

 

ดใูนเล่มหลกัสตูรและ ระบบ TQF mapper 

 
 
ระบบ TQF mapper 

 
 
ระบบ TQF mapper 

 
 
 
ระบบ TQF mapper 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ท่ีก าหนดใน มคอ .3 และ

มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7. มีการพฒันา /ปรบัปรุงการจดัการเรียนก ารสอน 

กลยุทธก์ารสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู ้

จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปีท่ีแลว้   

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศ

หรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา้

มี) ไดร้บัการพฒันาวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

11. ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย /

บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสตูร เฉล่ียไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณั ฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต

ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
คณะจดัเตรียมแฟ้มเอกสารหลกัฐาน 

 
 
 
คณะจดัเตรียมแฟ้มเอกสารหลกัฐาน 

 
 
 
ใชข้อ้มูลตวับ่งช้ี 2.4  

 
ใชข้อ้มูลตวับ่งช้ี 2.4 

 
ใชข้อ้มูลตวับ่งช้ี 2.4 

 
 
ขอ้มูลจากกองแผนงาน 
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ตวับ่งช้ี 2.2 อาจารยป์ระจ  าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : 
 

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบัสงูท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามาร ถและความลุ่มลึกทางวชิาการ เพ่ือปฏิบติัพนัธกิจส าคญัของสถาบนัในการผลิตบณัฑิต ศึกษาวจิยัเพ่ือการติดตาม

ความกา้วหน้าทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรู ้ดงัน้ัน สถาบนัจึงควรมีอาจารยท่ี์มีระดบัคุณวุฒิทางการศึกษาในสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบนั 

เกณฑก์ารประเมิน : มหาวทิยาลยั หรือคณะ สามารถเลือกใชเ้กณฑก์ารประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

1. แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพ่ิมของค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 

***มหาวทิยาลยั/คณะสามารถเลอืกเกณฑก์ารประเมินไดต้ามขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ของหน่วยงาน*** 

 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข 

1. ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึ้ นไป หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้ นของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 6 ขึ้ นไป 

หมายเหต ุ: 

 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดบัคุณวุฒิท่ีไดร้บัหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการป รบัวุฒิการศึกษาใหมี้หลกัฐา นการส าเร็จการศึกษาภายในรอบ   

ปีการศึกษาน้ัน ทั้งน้ี อาจใชคุ้ณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได ้  ส าหรบักรณีท่ีบางสาขาวชิาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ ทั้งน้ี ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหนั้บตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์ารประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ้ไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกบัสถาบนั 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กองการเจา้หน้าท่ีด าเนินการ

วิเคราะหร์วบรวมขอ้มลูวิเคราะห์

สงัเคราะหอ์าจารยป์ระจ า 

2 . ด าเนินการส่งใหค้ณะ /

หน่วยงานตรวจสอบ 

1. กองการเจา้หน้าท่ีร่วมกบัฝ่ายบุคคล ของ

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาก าหนด

รปูแบบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ

ขอ้มลูรอบปีการศึกษา 2556 และการ

จดัท ารายงานผล 2 ครั้ง ดงัน้ี 

 
ครั้งท่ี 1  ภายใน พ.ย. 56 

ครั้งท่ี 2  ภายใน ม.ีค. 57 

 

 

1. จ านวน อาจารยป์ริญญาเอก และจ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด น าเสนอในรปูแบบตาราง แยกตาม

ภาควิชาหรือกลุ่มสาขาวิชา 

2. รายช่ืออาจารยป์ระจ าทั้งหมด ระบุวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ และค่าน ้าหนักตามระดบั

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รอง 

อธิการ 

บดีฝ่าย

พฒันา

ทรพัยากร

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

3.กองการเจา้หน้าท่ีรายงานขอ้มลู

ใหง้านประกนัคุณภาพฯและคณะ /

หน่วยงาน 

- การรวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

- มหาวิทยาลยั /คณะ /ส านัก ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของขอ้มลู 

2. กองการเจา้หน้าท่ีรวบรวมขอ้มลูอาจารยว์ุฒิ

ของอาจารยป์ร ะจ าใหเ้ป็นปัจจุบนั  รวบรวม

ขอ้มลูส่งใหค้ณะ ส านัก  

3. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของขอ้มลูและยนืยนัขอ้มลู

กลบัมาท่ีกองการเจา้หน้าท่ีตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

4. กองการเจา้หน้าท่ีสรุปรายละเอียดขอ้มลู

อาจารยป์ระจ า และค านวณค่าคะแนนตาม

รายละเอียดตวับ่งช้ี แยกคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า และภาควิชา/สาขาวิชา 

รายงานขอ้มลูอาจารยใ์หส้ านักงานประกนั

คุณภาพฯฯ และคณะ/หน่วยงาน 
 

 

 

  

คุณภาพของอาจารย์ (ใชร่้วมกบัตวับ่งช้ี 2.3 และ 

7.5.3) 

3. หลกัฐาน เช่น ปริญญาบตัร /ใบรบัรองคุณวุฒิของ

อาจารย ์ค าส่งแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เพื่อไวต้รวจสอบ  

 

 

ฯ 
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ตวับ่งช้ี 2.3 อาจารยป์ระจ  าที่ด  ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : 

สถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรบัผิดชอบท่ีจะตอ้งส่งเสริมใหอ้าจารยใ์นสถาบนัท าการศึกษาวจิยัเพ่ือแสวงหาและพฒั นาองคค์ว ามรูใ้นศาสตรส์าขาวชิาต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ

น าไปใชใ้นการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นส่ิงสะทอ้นการปฏิบติังานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกิจของสถาบนั 
เกณฑก์ารประเมิน : สถาบนัสามารถเลือกใช ้เกณฑก์ารประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

1. แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหวา่ง     0 – 5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้ นของค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 

 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข 

1. ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยร์วมกนั ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  = รอ้ยละ60 ขึ้ นไป หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้ นของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่ง  ผูช้่วยศาสตราจารย ์  รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยร์วมกนั เปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนน เต็ม   5 = รอ้ยละ 12 ขึ้ นไป 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กองการเจา้หน้าท่ีด าเนินการ

วิเคราะหร์วบรวมขอ้มลูวิเคราะห์

สงัเคราะหอ์าจารยป์ระจ า 

2 . ด าเนินการส่งใหค้ณะ /

หน่วยงานตรวจสอบ 

3.กองการเจา้หน้าท่ีรายงานขอ้มลู

ใหง้านประกนัคุณภาพฯและคณะ /

หน่วยงาน 

1. กองการเจา้หน้าท่ีร่วมกบัฝ่ายบุคคล ของ

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาก าหนด

รปูแบบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ

ขอ้มลูรอบปีการศึกษา 2556 และการ

จดัท ารายงานผล 2 ครั้ง ดงัน้ี 

- การรวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

- มหาวิทยาลยั/คณะ /ส านัก ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของขอ้มลู 

2. กองการเจา้หน้าท่ีรวบรวมขอ้มลูอาจารยว์ุฒิ

ของอาจารยป์ระจ าใหเ้ป็นปัจจุบนั รวบรวม

ขอ้มลูส่งใหค้ณะ ส านัก  

 

 

ครั้งท่ี 1  ภายใน พ.ย. 56 

ครั้งท่ี 2  ภายใน ม.ีค. 57 

 

 

 

 

 

1. ตารางสรุป จ านวน อาจารยแ์ยกคุณวุฒิ ตามคณะ /

หน่วยงาน และภาควิชา/สาขาวิชา  

2. ตารางรายละเอียดรายช่ืออาจารยป์ระจ าทั้งหมด ระบุ

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และค่าน ้าหนัก

ตามระดบัคุณภาพของอาจารย ์ (ใชร่้วมกบัตวับ่งช้ี 

2.2 และ 7.5.3) 

3. หลกัฐานประกอบ เช่น ค าสัง่แต่งตั้งต าแหน่งทาง

วิชาการ เพื่อตรวจสอบขอ้มลู ทั้งน้ี กรณีใชข้อ้มลูจาก

ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ ตอ้งตรวจสอบขอ้มลูใน

ระบบใหต้รงกนักบัตารางสรุปขอ้มลู 

4. ควรใชห้ลกัฐานจากกองการเจา้หน้าท่ี 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รอง 

อธิการ 

บดีฝ่าย

พฒันา

ทรพัยากร

ฯ 

คณะ 
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ตวับ่งช้ี 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : 

การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จ าเป็นตอ้งมีการบริหารและพฒันาคณาจารยอ์ยา่งเหมาะสมทั้งในดา้นเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรูแ้ละการใชส่ื้อการส อน ท่ีทนัสมยั รวมทั้งมีการ

ปรบักระบวนการการเรียนการสอนโดยใชผ้ลการเรียนและขอ้มลูจากความคิดเห็นของผูเ้รียน นอกจากน้ัน ยงัจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมายของสถาบนั 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยท์ัง้ดา้นวิชาการ เทคนิคการสอนและการวดัผล และมีแผนการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1 . ด าเนินการก าหนด

รปูแบบการจดัท าแผนการ

บริหารและการพฒันาอาจารย์

รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน 

2.ด าเนินการจดัท าแผนการ

บริหารและพฒันาอาจารย์

ร่วมกบัคณะ/หน่วยงาน 

3. เสนอแผนการพฒันา

บุคลากรต่อกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัและสภา

มหาวิทยาลยั 

 

1. มหาวิทยาลยั โดย กองการเจา้หน้าท่ี ร่วมกบัฝ่ายบุคคล 

ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาก าหนดรปูแบบ

แนวทางการจดัท าแผนการบริหารและการพฒันา

อาจารย ์รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน ดงัน้ี 

1.1. วิเคราะหจ์ุดอ่อน- จุดแข็ง วิเคราะหข์อ้มลู

อตัราก าลงัท่ีตอ้งการเพื่อการปฏบิติังานตามแผน

ยุทธศาสตร ์และ การพฒันางานประจ า การประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็น การประเมินสมรรถนะ  ในแต่ละกลุ่ม 

ประกอบดว้ย กลุ่มผูบ้ริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน 

1.2. จดัท าแผนการบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีเป็น

รปูธรรม โดยน าผลการวิเคราะหต์ามขอ้ 1.1 มา

ประกอบการจดัท าแผน 

1.2.1. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าด าเนินงาน

จดัท าแผนตามรปูแบบแนวทางท่ีก าหนด เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ และมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 

แผนอตัราก าลงั การพฒันาบุคลากร การประเมินผลการ

ปฏบิติังาน และการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร 

 

 

 

ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 
 
กุมภาพนัธ ์2556 

1. รายงานผลการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2. แผนการบริหารและพฒันาทรพัยากรมนุษย(์เอกสารของ

มหาวิทยาลยั) 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น 

คณะกรรมการบริหาร สภามหาวิทยาลยั หรือ

คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

4. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

5. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงการแจง้เวียน แสดงใหเ้ห็นระบบ

การแจง้เวียน 

(เพิ่มเติมจากส่วนท่ี 4 ของสกอ.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

รอง 

อธิการ 

บดีฝ่าย

พฒันา

ทรพัยากร

ฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.2.2. มหาวิทยาลยั โดย โครงการจดัตั้งกอง

การเจา้หน้าท่ีเสนอแผนการบริหารและการพฒันา

คณาจารย ์รวมทัง้บุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารและสภา

มหาวิทยาลยั 

1.2.3. เผยแพร่สรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ผูบ้ริหาร

และบุคลากรไดร้บัทราบแผนการด าเนินงาน 

ประเด็นเพื่อการพิจารณา 

แผนพฒันาบุคลากรควรครอบคลุม 2 อยา่ง ประกอบดว้ย

ดา้นการบริหารและการพฒันา  

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กองการเจา้หน้าท่ี คณะ/

หน่วยงานด าเนินการตาม

แผนท่ีก าหนด 

2.รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผน 

1. มหาวิทยาลยั โดย โครงการจดัตั้งกองการเจา้หน้าท่ี 

ร่วมกบัฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

พิจารณาด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดใน ขอ้ 1  

2. มหาวิทยาลยั โดย โครงการจดัตั้งกองการเจา้หน้าท่ี 

ร่วมกบัฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

ก าหนดรปูแบบแนวทางการติดตามและการรายงาน

ผลการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร

สายสนับสนุนตามแผนท่ีก าหนด 

3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยั  

ทั้งน้ีระดบัคณะ รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

เสนอกรรมการประจ าคณะ 

กุมภาพนัธ ์2557 
 

 

มีนาคม 2557 
 

 

 

พฤษภาคม 2557 

1. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน การ

บริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น 

คณะกรรมการบริหาร สภามหาวิทยาลยั หรือคณะกรรมการ

ประจ าคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

3. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียนการด าเนินงานต่างๆ           

ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4. รายงานสรุปผลท่ีแสดงการน าแผนพฒันาบุคลากรไป

ใช ้

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายพฒันา

ทรพัยากร

ฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีสวสัดิการเสริมสรา้งสุขภาพท่ีดี และสรา้งขวญัและก าลงัใจใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 

กิจกรรมหลกั 
แนวทางในการด าเนินงาน 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบ

รอง 

1.ทุกหน่วยงานจดัโครงการ

กิจกรรมท่ีเสริมสรา้งสุขภาพ

ท่ีดีใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบัใน

ดา้นต่างๆ 

 2.มีการด าเนินงานกิจกรรม

อยา่งต่อเน่ือง 
3.รายงานผลการด าเนินงาน

และสรุปผลการด าเนินงาน 

1. สรา้งบรรยากาศของสถานท่ีท างานใหน่้าอยู่  ตั้งแต่

สภาพแวดลอ้ม  บรรยากาศการท างาน  การจดั

สวสัดิการ การเอาใจใส่ดแูลบุคลากรทุกคนอยา่งเสมอ

ภาคทดัเทียมกนั  การสรา้งบรรยากาศของความสุขใน

การท างาน  (ร่วมกบัตวับ่งช้ี 2.5)การจดัสวั สดิการ

ดา้นต่างๆของคณะ หน่วยงาน  

2. มีการยกยอ่งใหเ้กียรติผูไ้ดร้บัรางวลัโดยวิธีการต่าง ๆ 

เช่น ประชาสมัพนัธผ์ลงานท่ีไดร้บัรางวลัทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบนั จดับรรยายพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ 

พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3. มีกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนั  เปิดโอกาสให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ

ร่วมมือในการท างาน  มีช่องทางการส่ือสาร หลาย

ช่องทางระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

รวมทั้งระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกนั  เพื่อท าใหเ้กิด

ความรูสึ้กท่ีดีและพฒันางานร่วมกั น เช่น การประชุม

เพื่อรบัฟังความคิดเห็น ตูร้บัฟังความคิดเห็น 

4. มีนโยบายดแูลสุขภาพ ของบุคลากร  ทั้งในเชิงป้องกนั

และส่งเสริม มีสวสัดิการตรวจเช็คสุขภาพ  ส่งเสริมการ

ออกก าลงักายในรปูแบบต่าง  ๆ เช่น สนับสนุนดา้น

สถานท่ีออกก าลงักาย  จดัใหม้ี ผูเ้ช่ียวชาญในการ

แนะน าดา้นการดแูลสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปี 

5. มหาวิทยาลยั โดย โครงการจดัตั้งกองการเจา้หน้าท่ี 

ตลอดปีการศึกษา 1.ภาพถ่ายหรือกิจกรรม ส่ิงจงูใจในการด าเนินงานในแต่ละ

คณ ะ หน่วยงาน โครงกรกิจกรรมท่ีมีการด าเนินงาน  

หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มการ

ท างานซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรท่ีท าให้

บุคลากรไดร้บัการความสะดวก มีความสุขกบัการปฏบิติังาน

และท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

2.เอกสารท่ีแสดงใหถึ้งการติดตามขอ้มลูแหล่งต่างๆใหร้างวลั

ต่างๆเพื่อประชาสมัพนัธใ์หค้ณาจารยท์ราบ 

3.กิจกรรมประชาสมัพนัธผ์ลงานท่ีไดร้บัรางวลั การจดั

กิจกรรมพิเศษในการพิจารณาความดีความชอบ 

4.สรุปโครงการกิจกรรม ขัน้ตอนแผนการด าเนินงาน 

5.เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

6.มีผลการประเมินบุคลากรทั้งอาจารย์ และสายสนับสนุนว่า

การจดับริการสวสัดิการช่วยใหท่้านท างานไดม้ีประสิทธิภาพ

มากน้อยเพียงใด  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รองอธิการ 

บดีฝ่าย

พฒันา

ทรพัยากรฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั 
แนวทางในการด าเนินงาน 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบ

รอง 

ร่วมกบัฝ่ายบุคคล ของคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า  

ก าหนดรปูแบบแนวทางการติดตามและรายงานผล

การด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน  

 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีระบบการติดตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรูแ้ละทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรูข้องนักศึกษา ตลอดจนการ

ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กองการเจา้หน้าท่ี ร่วมกบั

คณะ/หน่วยงานก าหนดระบบ

การติดตามการน าความรูจ้าก

การพฒันามาใชใ้นการเรียน

การสอน 

2.ด าเนินการตามระบบการท่ี

ก าหนด 

3.คณะ/หน่วยงานกองการ

เจา้หน้าท่ีรวบรวมขอ้มลูเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารฯ 

1. มหาวิทยาลยั โดย โครงการจดัตั้งกองการเจา้หน้าท่ี 

ร่วมกบัฝ่ายบุคคล  ของคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

พิจารณาด าเนินการ ก าหนดระบบการติดตาม ให้

คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรูแ้ละ

ทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนและการวดัผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

ตลอดจนการปฏบิติังานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

โดย 

-  ทุกหลกัสตูรการฝึกอบรม  หรือทุก โครงการท่ีมี

วตัถุประสงคใ์นการเพิ่มความรูแ้ละทกัษะการปฏบิติังาน  

ควรก าหนดแนวทาง  หรือวิธีการติดตาม  ประเมิน

ผลสมัฤทธ์ิของการอบรม  หรือการพฒันาเพื่อใหเ้กิดความ

มัน่ใจว่าบุคลากรสามารถน าความรูแ้ละทกัษะท่ีไดจ้ากการ

พฒันามาใชใ้นการปฏบิติังานหรือปรบัปรุงตนเอง โดยอาจ

มีนาคม 2557 
 

 

 

 

1. ระบบการติดตามฯ 

2. รายงานผลการติดตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนับสนุนน าความรูแ้ละทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามา

ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการ

เรียนรูข้องนักศึกษา ตลอดจนการปฏบิติังานท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

3. แบบสอบถามท าการประเมิน 

4. รายงานการติดตามความกา้วหน้าการด าเนินงาน

ตามแผน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายพฒันา

ทรพัยากรฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ใชก้ ลไกการติดตามผลการน าความรูแ้ละทกัษะไปใช้

ภายหลงัการอบรมหรือพฒันา  6-9 เดือน หรือใชก้ลไก

การจดัการความรูเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล

สมัฤทธ์ิของการอบรม หรือการพฒันา เป็นตน้ 

2. มหาวิทยาลยั โดย โครงการจดัตั้งกองการเจา้หน้าท่ี 

ร่วมกบัฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

ด าเนินการดงัน้ี 

2.1 ก าหนดรปูแบบแนวทางการติดตามและการ

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน  

2.2 สรา้งความใจการด าเนินงานตามระบบท่ีก าหนด

ตามขอ้ 1 และ 2 รวมทั้งการรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

3. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ารวบรวมผลการ

ด าเนินงาน เสนอต่อผูบ้ริหาร และรายงานต่อ

มหาวิ ทยาลยั รวมทั้งจดัเตรียมไวร้บัการประเมิน

คุณภาพภายใน 

4. มหาวิทยาลยั โดย โครงการจดัตั้งกองการเจา้หน้าท่ี  

รวบรวมผลการด าเนินงาน  

ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา 

เมื่อบุคลากรไปพฒันาควรมีการระบุระบบติดตามบุคลากร 

เน้นผลของการพฒันาน าไปใชอ้ยา่งไร   
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีการใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน และดแูลควบคุมใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบติั 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กองการเจา้หน้าท่ีร่วมกบั

คณะจดักิจกรรมโครงการให้

ความรูด้า้นจรรยาบรรณ

อาจารยแ์ละบุคลากร 

2 . คณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่ารวบรวมผลการ

ด าเนินงาน เสนอต่อ

ผูบ้ริหาร และรายงานต่อ

มหาวิทยาลยั  

 

1. มหาวิทยาลยั โดย โครงการจดัตั้งกองการเจา้หน้าท่ี 

ร่วมกบัฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  

ร่วมกนัด าเนินการดงัน้ี  

1.1 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นจรรยาบรรณใหแ้ก่

อาจารยแ์ละบุคลากร โดยอาจก าหนดนโยบาย

การส่งเสริม การจดัท าคู่มือจรรยาบรรณ การ

ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ  

1.2 จดักิจกรรมส่งเสริมการปลกูฝังจรรยาบรรณแก่

คณาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนุนอยา่ง

สม า่เสมอ  

1.3 ด าเนินการตามระบบการก ากบัดแูลใหค้ณาจารย์

และบุคลากรถือปฏบิติั ตามขอ้บงัคบั

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ว่าดว้ยจรรยาบรรณ

ของบุคลากร พ.ศ. 2552 

1.4 ก าหนดรปูแบบแนวทางการติดตามและการ

รายงานผลการด าเนินงาน  

 

2. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ารวบรวมผลการ

ด าเนินงาน เสนอต่อผูบ้ริหาร และรายงานต่อ

มหาวิทยาลยั รวมทั้งจดัเตรียมไวร้บัการประเมิน

คุณภาพภายใน 

 

มีนาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2556 

1. กิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการเพื่อใหค้วามรูด้า้น

จรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน โดย

น าเสนอรปูแบบตาราง พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 

เช่น คณะกรรมการบริหาร สภามหาวิทยาลยั หรือ

คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

3. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียนการด าเนินงานต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

4. แสดงใหเ้ห็นถึงระบบของการด าเนินงาน เช่น 

ช่องทางในการรอ้งเรียน   

5. การจดักิจกรรม จดัประชุม 

6. คู่มือจรรยาบรรณา/ประกาศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายพฒันา

ทรพัยา 

กรบุคคล 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

3. มหาวิทยาลยั โดย กองการเจา้หน้าท่ี รวบรวมผลการ

ด าเนินงาน วิเคราะหแ์ละน าเสนอต่อผูบ้ริหาร หรือ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งจดัเตรียมไว้

รบัการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา   ตอ้งมีการประชุมช้ีแจง

หรืออบรม อยา่งน้อย 1 ครั้งต่อรอบปีการประเมิน 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน  

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 7 มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการในการด าเนินงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.ด าเนินการประเมินผลส าเร็จ

ของแผนการบริหารและการ

พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร

สายสนับสนุน 

2.ก าหนดใหม้ีการน าผลการ

ประเมินไปปรบัปรุงแผนหรทอ

การบริหาร 

1. มหาวิทยาลยั โดย โครงการจดัตั้งกองการเจา้หน้าท่ี 

ร่วมกบัฝ่ายบุคคล ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  

ร่วมกนัด าเนินการดงัน้ี  

1.1 ก าหนดรปูแบบแนวทางการประเมินผลและการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 

1.2 สรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีมี

ส่วนเกี่ยวขอ้ง 

1.3 ด าเนินการติดตามประเมินผล และจดัท า

รายงาน 

1.4 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงแผน หรือ

ปรบัปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน 

มีนาคม 2556 

 
 

มีนาคม 2556 

 
 

 

  

 

 

 

 

1. รายงานการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ

บริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนับสนุน  

2. แผนการปรบัปรุงตามผลการประเมิน 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 

เช่น คณะกรรมการบริหาร สภามหาวิทยาลยั หรือ

คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

4. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียนการด าเนินงานต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

5. รายงานสรุปท่ีแสดงการน าผลการประเมินไปใช้

ปรบัปรุงการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

พฒันา

ทรพัยากร

ฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการในการด าเนินงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

2. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ารายงานผลการประเมิน 

เสนอต่อผูบ้ริหาร และรายงานต่อมหาวิทยาลยั 

รวมทั้งจดัเตรียมไวร้บัการประเมินคุณภาพภายใน 

3. มหาวิทยาลยั โดย โครงการจดัตั้งกองการเจา้หน้าท่ี 

รวบรวมผลการด าเนินงาน วิเคราะหแ์ละน าเสนอต่อ

ผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

รวมทั้งจดัเตรียมไวร้บัการประเมินคุณภาพภายใน 

การประเมินความส าเร็จของแผน 

- ประเมินตามความส าเร็จของวตัถุประสงค ์ แบบ

ประเมินควรมีวตัถุประสงคข์องโครงการ 

- การน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนสามารถ
ด าเนินงานในปีท่ีประเมินหรือปีถดัไป 

 

เมษายน 2556 

 

 

  พฤษภาคม 2556 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.5  หอ้งสมุด อุปกรณก์ารศึกษาและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : 

นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับริการดา้นกายภาพอยา่งครบถว้น โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ื อต่อการเรียน เช่น ส่ือเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา หอ้งสมุดและ

แหล่งการเรียนรูอ่ื้นๆ การบริการดา้นงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นตน้ นอกจากน้ัน ยงัจ าเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มและการบริ การดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนักศึกษา เช่น ส่ิงแวดลอ้มใน

สถาบนั หอพกันักศึกษา หอ้งเรียน สถานท่ีออกก าลงักาย บริการอนามยั การจดัจ าหน่ายอาหาร เป็นตน้ 
 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือใหน้ักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใ์ชใ้นอตัราไม่สูงกว่า 8 FTES ตอ่เครื่อง 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1 .ด าเนินการส ารวจเคร่ือง

คอมพิวเตอรท่ี์จดับริการ 

2.งานทะเบียนนักศึกษารวบรวม

ขอ้มลูนักศึกษาเต็มเวลา ปี

การศึกษา 2556 

3.งานประกนัคุณภาพฯ วิเคราะห์

ขอ้มลู และประเมินผลตามเกณฑ ์

 

หมายเหตุ  ใหนั้บรวม notebook 

และmobile device ต่างๆของ

นักศึกษามีการลงทะเบียนการใช ้

wifi กบัสถาบนัดว้ย 

การคิดจ านวน FTES ใหน้ า

จ านวน FTES ของแต่ละระดบั

การศึกษารวมเขา้ดว้ยกนั โดยไม่

ตอ้งเทียบเป็น FTES ของระดบั

ปริญญาตรี 

 

1. มหาวิทยาลยั โดย ส านัก คอมพิวเตอรแ์ละ

เครือขา่ย ร่วมกบัคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และส านัก

ต่างๆ พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

1.1. ส านักคอมพิวเตอรฯ์ จดัท าขอ้มลูจ านวน

คอมพิวเตอร ์, notebook และmobile device 

ต่างๆของนักศึกษามีการลงทะเบียนการใช ้

wifi กบัสถาบนั 

1.2. ส ารวจจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์จดับริการ

ส าหรบันักศึกษา ทั้งในส่วนของคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า และส านักต่างๆ 

1.3. ส านักคอมพิวเตอรฯ์ รายงานขอ้มลูต่อ

ส านักงานประกนัคุณภาพฯ ระดบัคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลยั 

 

2. มหาวิทยาลยั โดย งานทะเบียน กองบริการ

การศึกษา ร่วมกบัคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า  พิจารณา

ด าเนินการดงัน้ี 

a. งานทะเบียน กองบริการการศึกษา จดัท า

ขอ้มลู FTEs ปีการศึกษา 2556 ภาค

 

 

 

กุมภาพนัธ ์2557 
 

 

 

กุมภาพนัธ ์2557 

 

 

มีนาคม 2557 

 
 
 

 

 

พฤศจิกายน 2556 

 

1. ตารางผลการส ารวจเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

2. ตารางการวิเคราะหจ์ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 

(FTEs) ปีการศึกษา 2556 

3. ตารางค านวณ และการปันค่าคอมพิวเตอรจ์าก

ส่วนกลางใหค้ณะต่างๆ 

4. ตารางวิเคราะหค์ านวณ FTEs ต่อเคร่ือง

คอมพิวเตอร ์

5. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียน ติดตามและรายงานผล

ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

- 

 

 

 

รอง 

อธิการ บดี

ฝ่ายประกนั

คณุภาพ

และ

สารสนเทศ 

คณะ/

หน่วยงาน 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การศึกษาท่ี 1 และ 2 /2556 

b. คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า ตรวจสอบและ

ยนืยนัขอ้มลู FTEs ปีการศึกษา 2556 ภาค

การศึกษาท่ี 1 และ 2 /2556 

c. งานทะเบียน กองบริการการศึกษา รายงาน

ขอ้มลูต่อส านักงานประกนัคุณภาพฯ ร ะดบั

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลยั 

หมายเหตุ ใหนั้บรวมดว้ยการคิดจ านวน FTES ใหน้ า

จ านวน FTES ของแต่ละระดบัการศึกษารวมเขา้ดว้ยกนั 

โดยไม่ตอ้งเทียบเป็น FTES ของระดบัปริญญาตรี 

3. ส านัก งานประกนัฯ รวบรวมขอ้มลูจ านวน

คอมพิวเตอร ์และจ านวน FTEs ปีการศึกษา 2556 

เพื่อวิเคราะหข์อ้มลู FTEs ต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร ์และ

รายงานขอ้มลูดงักล่าวต่อคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

และส านักต่างๆ 

 

ธนัวาคม 2556 

 

 

มกราคม 2557 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2557 
 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีบริการหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรูอ่ื้นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใชง้านแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.ส านักวิทยบริการด าเนินการ

รายงานผลการใหบ้ริการหอ้งสมุด

และแหล่งเรียนรู ้

2.เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 

 มหาวิทยาลยั โดย ส านักวิทยบริการ ร่วมกบัคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 
1.1. ส านักวิทยบริการ รายงานผลการด าเนินการ

ใหบ้ริการหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ื่นๆ เช่น เว็บ

รายวิชา (A-Tutor), เว็บเคา้โครงรายวิชา (Syllabus) 

กุมภาพนัธ ์2557 

 

 

1. รายงานผลการใหบ้ริการหอ้งสมุดและแหล่ง

เรียนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครือขา่ย แยกรายคณะ 

2. รายงานผลการอบรมการใชง้านหอ้งสมุดและ

แหล่งเรียนรูใ้หแ้ก่นักศึกษา แยกรายคณะ 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถา้

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

- 

 

 

ผูอ้  านวย 

การ 

ส านกัวิทย

บริการ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ผ่านระบบเครือขา่ย แยกรายคณะ  

1.2. ส านักวิทยบริการ รายงานผลการอบรมการใช้

งานหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรูใ้นปีการศึ กษา 

2556 แยกรายคณะ  

1.3. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาผลการ

รายงานการเขา้ร่วมการอบ รมการใชง้านหอ้งสมุด

และแหล่งเรียนรูใ้นปีการศึกษา 2556 กรณี คณะ
ไม่มีการส่งเขา้นักศึกษาเขา้ร่วมอบรมดงักล่าว 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  ตอ้งด าเนินงานจดั

กิจกรรมการฝึกอบรมเอง 

มี) 

4. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียน ติดตามและรายงานผล

ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง  

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3   มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอนและการพฒันานักศึกษาอยา่งนอ้ยในดา้นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณก์ารศึกษา และจุดเช่ือมตอ่อินเตอรเ์น็ต          

ในระบบไรส้าย  

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การบริการดา้นกายภาพในดา้น

การจดัการเรียนการสอนและการ

พฒันานักศึกษา 

   มหาวิทยาลยั โดย กองบริการก ารศึกษา ส านัก

คอมพิวเตอรแ์ละเครือขา่ย ร่วมกบัคณะ /หน่วยงาน

เทียบเท่า ด าเนินการใหก้ารบริการดา้นกายภาพใน

ดา้นการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานักศึกษา 

โดยสรุปผลการด าเนินงานแยกคณะ /หน่วยงาน

เทียบเท่า ดงัน้ี  
1. ส านักคอมพิวเตอรแ์ละเครือขา่ย สรุปผลการ

ใหบ้ริการดา้นระบบเครือขา่ยสารสนเทศแก่นักศึกษา 

และจุดเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตในระบบไรส้าย 
2. กองบริการการศึกษา  สรุปผลการใหบ้ริการ

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2557  

 
 

1. รายงานผลการใหบ้ริการหอ้งเรียน อุปกรณ์

การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตในระบบ

ไรส้าย แยกรายคณะ 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถา้มี) 

3. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียน ติดตามและรายงานผล

ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

- 

 

 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วิชาการ 

หน่วยงาน

ท่ี

เก่ียวขอ้ง/

คณะ 



41 | หน้า  

 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ดา้น การจดัการเรียนการสอนและการพฒันา

นักศึกษา  เช่น การ บริการหอ้งเรียน อุปกรณ์

การศึกษา 

มีนาคม 2557 

 
 

 

 
 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ  าเป็นอ่ืน ๆ อยา่งนอ้ยในดา้น งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ การบริการอนามยัและการรกัษาพยาบาล(PCU) การจดัการหรือ

จดับริการดา้นอาหาร และสนามกีฬา(ส านักทรพัยสิ์น) (ผูร้บัผิดชอบส ารวจความพึงพอใจ) 

 

กิจกรรมหลกั 
 

กิจกรรมหลกั 
แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การบริการส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีจ าเป็นอื่นๆ เช่น งานทะเบียน

นักศึกษาผ่านระบบเครือขา่ย

คอมพิวเตอร ์การบริการอนามยั

และการรกัษาพยาบาล การจดัการ

หรือจดับริการดา้นอาหาร และ

สนามกีฬา(ส านักทรพัยสิ์น) 

   มหาวิทยาลยั ร่วมกบัคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

ด าเนินการใหก้ารบริการดา้นกายภาพในดา้นการ

จดัการเรียนการสอนและการพฒันานักศึกษา โดย

สรุปผลการด าเนินงานแยกคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

ดงัน้ี  
1. งานทะเบียน กองบริการการศึกษา สรุปผล

การใหบ้ริการดา้นระบบงานทะเบียน (REG) 

2. วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ์ สรุปผลการใหบ้ริการ
ดา้น การบริการอนามยัและการรกัษาพยาบาล  

(PCU) 
3. ส านักพฒันานักศึกษา สรุปผลการใหบ้ริการ

ดา้นสนามกีฬา 
4. ส านักทรพัยสิ์นฯ  สรุปผลการใหบ้ริการดา้น

หอพกันักศึกษา และโรงอาหาร 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2557 
 

มีนาคม 2557 
 

 

มีนาคม 2557 
 

มีนาคม 2557 

 

1. รายงานผลการใหบ้ริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีจ าเป็นอื่น ๆ อยา่งน้อยในดา้นงานทะเบียน

นักศึกษาผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์การ

บริการอนามยัและการรกัษาพยาบาล การ

จดัการหรือจดับริการดา้นอาหาร และสนามกีฬา 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถา้มี) 

3. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียน ติดตามและรายงานผล

ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

- 

 

 

 

รองอธิการ 

บดีฝ่าย

วิชาการ 

หน่วยงาน

ท่ี

เก่ียวขอ้ง/

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา่งนอ้ยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณป้์องกนั 

อคัคีภยัในบริเวณอาคารตา่ง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การบริการสาธารณูปโภคและ

รกัษาความปลอดภยัของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา่ง

น้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบ

ก าจดัของเสีย การจดัการขยะ 

รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์

ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคาร

ต่างๆ 

   มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานบริหารกายภาพฯ 

จดัท ารายงานผลการด าเนินการบริการแก่

นักศึกษา ดา้นสาธารณูปโภคและรกัษาความ

ปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ดงัน้ี 
1.  ส านักงานบริหารกายภาพฯ สรุปผลการ

ใหบ้ริการดา้น ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย 

การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณป้์องกนั

อคัคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ 

2. ส านักงานป้องกนัและรกัษาความปลอดภยั 

(รปภ ) สรุปผลการใหบ้ริการ การรกัษาความ

ปลอดภยั และการป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคาร

ต่างๆ (ถา้มี)  

 

 

 

 

มีนาคม 2557 

 
 

 

มีนาคม 2557 
 

1. รายงานผลการด าเนินการระบบสาธารณูปโภคและ

รกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ อยา่งน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบ

ก าจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและ

อุปกรณป้์องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย

เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง  

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถา้มี) 

3. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียน ติดตามและรายงานผลใน

ส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

- 

 

 

 

ผูช้่วย

อธิการบดี

ฝ่ายสา

ธารณูป 

โภค 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไม่ต า่กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการดา้นกายภาพท่ีสนองความตอ้งการของผูร้บับริการ 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. การประเมินผลการใหบ้ริการ

ดา้นต่างๆ แก่นักศึกษา 

2. การน าผลการประเมินการ

ใหบ้ริการดา้นต่างๆ มาใชใ้นการ

ปรบัปรุงพฒันาการจดับริการดา้น

กายภาพท่ีสนองความตอ้งการ

ของผูร้บับริการ 

   มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานประกนัคุณภาพฯ 

ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งพิจารณาด าเนินการ

ดงัน้ี 
1. ส านักคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ าย ร่วมกบั

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  พิจารณาแบบประเมิน

การส ารวจความพึงพอใจดา้น การบริการท่ี

เกี่ยวขอ้ง เพื่อจดัท าแบบประเมิน Online ดงัน้ี 

1.1. ก าหนดรปูแบบการประเมินคุณภาพการ

ใหบ้ริการในประเด็นตามเกณฑข์อ้ 2-5 

1.2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า แจง้
ผูเ้กี่ยวขอ้งประเมินความพึงพอใจการบริการท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

1.3. ด าเนินการประเมินผลการใหบ้ริการใน

ขอ้ 2-5 (Online) 

1.4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง น าผลประเมินจาก

ขอ้ 1.3 เพื่อจดัท ารายงานการประเมินผลการ

ใหบ้ริการ เสนอต่อผูบ้ริหาร /คณะกรรมการ

บริหาร/คณะกรรมการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.5. เผยแพร่ผลการประเมิน 

1.6. ส านักคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย สรุปผล

การประเมินดา้นต่างๆ  และแจง้ผลการส ารวจ

มายงัส านักงานประกนัคุณภาพฯ 

1.7. หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการใน

ขอ้ 2-5 น าผลการประเมินการใหบ้ริการ ไปใชใ้น

 

 

 

        ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

        มีนาคม 2557 
 

        มีนาคม 2557 
 

 

 

        มีนาคม 2557 
        มีนาคม 2557 

 
 

        เมษายน 2557 

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพของบริการใน 

ขอ้ 2 – 5  

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถา้มี) 

3. รายงานการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงและ

พฒันาการใหบ้ริการ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน 

4. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียน ติดตามและรายงานผลใน

ส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

- 

 

 

 

รอง

อธิการบ

ดีฝ่าย

ประกนั

คณุภาพ

ฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การปรบัปรุง / พฒันาการบริการดา้นกายภาพท่ี

สนองความตอ้งการของผูร้บับริการอยา่งเป็น

รปูธรรม 

 

 
 
 
 
         

 

 

 
เกณฑม์าตรฐานที่ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ .ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการจดัรปูแบบการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยดืหยุน่ โดยการมีส่วนรว่มจากบุคคล สถาบนั หรือชุมชนภายนอก มีการจดักระบวนการเรียนรูท่ี้ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของนักศึกษา ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากต่อความสนใจใฝ่รูแ้ละต่อ

ศกัยภาพในการแสวงหาความรูข้องนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสใหนั้กศึกษาไดค้น้ควา้วจิยัโดยอิสระในรปูโครงการวจิยัส่วนบุคคล การจดัใหมี้ ชัว่โมงเรียนในภาคปฏิบติั ในหอ้งปฏิบั ติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์

ภาคสนามอยา่งพอเพียง มีการจดัสมัมนา จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัท าโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์ (Internet)และ มีหอ้งสมุดและระบบสืบคน้ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสท่ี์พียงพอส าหรบัการศึกษาหา

ความรูเ้พ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานบริหารหลกัสตูร

ด าเนินการจดัท าประกาศว่าดว้ย

ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการจดัการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1. มหาวิทยาลยั ก าหนดใหทุ้ก

หลกัสตูรพฒันาระบบและกลไก

ในการจดัการเรียนการสอนท่ี

เน้นผูเ้รียน เป็นส าคญัเพื่อพฒันา

นักศึกษาใหม้ีทั้งความรูแ้ละ

ปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยั 

1. ประกาศมหาวิทยาลยั ว่าดว้ยระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียน

การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของ

หลกัสตูร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอง

อธิการ 

บดีฝ่าย

วิชาการ 

คณะ 



45 | หน้า  

 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

2. ประกาศขัน้ตอนการด าเนินงาน

แจง้เวียนคณะ 

 

ทกัษะ โดยการจดักิจกรรมการ

เรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัทุก

รายวิชา เช่น การจดัใหม้ีชัว่โมง

ปฏบิติัการ อภิปรายกลุ่ม สมัมนา 

ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือ

วิจยั เรียนรูน้อกสถานท่ี รวมทั้ง

การฝึกปฏบิติัการใน

หอ้งปฏบิติัการ การฝึกภาคสนาม

และการปฏบิติังานในสถาน

ประกอบการจริง (สหกิจศึกษา ) 

โดยท าเป็นประกาศ แนวปฏบิติั

และแจง้เวียนเผยแพร่  

2. มีการก าหนดชัว่โมงการส่งเสริมให้

นักศึกษาไดฝึ้กปฏบิติัทุกหลกัสตูร 

และการคน้ควา้เพิ่มเติมในทุก

รายวิชา 

3. ทุกหลกัสตูร มีการก าหนดตวับ่งช้ี

วดัความส าเร็จข องการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคญัในแต่ละรายวิชา โดย งาน

พฒันาหลกัสตูรร่วมกบัฝ่าย

วิชาการของคณะ พฒันาตวับ่งช้ีวดั

ความส าเร็จใหเ้ป็นแนวเดียวกนั 

เสนอผูบ้ริหาร หรือ 

คณะกรรมการ  ใหค้วามเห็นชอบ 

4. ทุกหลกัสตูร มีการติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลการ

 

 

 

 

 

 

2. ประกาศมหาวิทยาลยัก าหนดชัว่โมงการ

ส่งเสริมฯ 

3. ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จของการจดัการเรียน

การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบั

มหาวิทยาลยั 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตวับ่งช้ีฯ  

5. เอกสารหลกัฐานการด าเนินงาน (กรณีมี

มากกว่า 1 กิจกรรม ควรสรุปรายการ

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน พรอ้มแนบ

หลกัฐาน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46 | หน้า  

 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ด าเนินงานตามตวับ่งช้ีทุกรายวิชา 

รวมทั้งน าผลการประเมินไป

พฒันาการเรียนการสอน โดย 

งานพฒันาหลกัสตูรร่วมกบัฝ่าย

วิชาการของคณะ พฒันาแนวทาง

การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล

การด าเนินงานใหเ้ป็นแนว

เดียวกนั อยา่งเป็นระบบ 

5. ส านักงานบรืหารคุณภาพ

การศึกษาฯ เผยแพร่รปูแบบและ

วิธีการจดัการเรียนการสอน ท่ีเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญัผ่านทางเว็บไซต์

ของงาน  

6. งานพฒันาการเรียนการสอน 

ส่งเสริมใหอ้าจารยใ์หใ้ชน้วตักรรม 

เทคโนโลยใีนการออกแบบการ

เรียนรูแ้ละจดัการเรียนการสอนท่ี

เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ในรปูแบบ

ต่างๆเช่น ใชโ้ปรแกรม  D4LP
+
 

ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา  

การเขยีนแ ผนผงัหรือค าอธิบายใน

เร่ืองของการจดัการเรียนการสอนท่ี

เน้นผูเ้รียนเป็นส าคฯั 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม(ถา้มี) ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

 

กิจกรรมหลกั 
แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบ

หลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.ส านักงานบรืหารคุณภาพการศึกษาฯ

จดัท าแนวปฏบิติัของการจดัท า

รายละเ อียดของรายวิชาและของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) พรอ้มทั้ง

แบบฟอรม์ ตามท่ีก าหนด 

2.จดัท าแผนการด าเนินงานและรายงาน

ผลการด าเนินงาน 

3.ส านักงานบรืหารคุณภาพการศึกษาฯ

ร่วมกบัฝ่ายวิชาการของคณะ ช้ีแจง 

เผยแพร่ ประชาสมัพนัธแ์นวปฏบิติัฯ 

ตามขอ้ 1 ใหอ้าจารยทุ์กท่านทราบและ

ถือปฏบิติั 

4.คณะรวบรวมรายละเอียดของรายวิชา

และของประสบการณภ์าคสนามจาก

อาจารยใ์หค้รบทุกรายวิชา และน าเสนอ

ต่อผูบ้ริหาร  

 

1. ส านักงานบรืหารคุณภาพ

การศึกษาฯ ร่วมกบัฝ่ายวิชาการของ

คณะ จดัท าแนวปฏบิติัของการจดัท า

รายละเอียดของรายวิชา และของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี ) 

พรอ้มทั้งแบบฟอรม์ ตามท่ีก าหนดใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  (มคอ. 3-

4) และมีการตรวจสอบว่ามีหวัขอ้

ครบถว้นตามก าหนด  โดยอาจ

ก าหนดดงัน้ี 

1.1 ใหอ้าจารยจ์ดัท า

รายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละ

รายวิชาระบุรายละเอียดในหวัขอ้ยอ่ย

ต่อไปน้ีเป็นอยา่งน้อย 

       - จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ลกัษณะและการด าเนินการ 

(ค าอธิบายรายวิชา จ านวนชม .การ

สอนและการใหค้ าปรึกษา ) การ

พฒันาผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

แผนการสอนและการประเมินผล 

ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

การประเมินและปรบัปรุงการ

ด าเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1. แนวปฏบิติัการจดัท ารายละเอียดรายวิชา 

2. แบบฟอรม์ 

3. หลกัฐานการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธแ์นว

ปฏบิติั เช่น บนัทึกขอ้ความแจง้เวียน เว็บไซต ์

แผ่นพบั รายงานการประชุมช้ีแจง เป็นตน้ 

4. บนัทึกขอ้ความการน าเสนอต่อผูบ้ริหาร  

5. รายงานสรุปการจดัท ารายละเอียดของ

รายวิชาฯ ในแต่ละภาคการศึกษา  

6. รายละเอียดของรายวิชาฯ ครบทุกรายวิชา 

7.ตารางสอน ท่ีเปิดสอนในแต่ละเทอม 

8.มคอ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ 

 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วิชาการ 
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กิจกรรมหลกั 
แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบ

หลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ด าเนินงานของรายวิชา  

1.2 ใหอ้าจารยผ์ูส้อนแจก

ราย ละเอียดของรายวิชา และ

แผนการสอนใหผู้เ้รียนในคาบแรกท่ี

พบผูเ้รียน 

1.3 การประเมินผลการเรียนรู้

ของรายวิชาใหม้ีการประเมินทั้งใน

ระหว่างภาคการศึกษา (formative 

evaluation) และเมื่อส้ินสุดภาค

การศึกษา (summative evaluation)  

1.4 จดัท าเป็นประกาศแนว

ปฏบิติัฯ ของมหาวิทยาลยั 

2. ส านั กงานบรืหารคุณภาพ

การศึกษาฯ ร่วมกบัฝ่ายวิชาการของ

คณะ ช้ีแจง เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์

แนวปฏบิติัฯ ตามขอ้ 1 ใหอ้าจารย์

ทุกท่านทราบและถือปฏบิติั 

3. ฝ่ายวิชาการของคณะ

รวบรวมรายละเอียดของรายวิชาและ

ของประสบการณภ์าคสนามจาก

อาจารยใ์หค้รบทุกรายวิชา และ

น าเสนอต่อผูบ้ริหาร รวมทั้ง

จดัเตรียมไวร้บัการประเมินคุณภาพ

ภายใน 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากการปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการท าวิจยั 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กองบริการการศึกษาจดัท าประกาศ

แนวทางการส่งเสริมของทุกหลกัสตูรใน

การใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรูจ้ากการ

ปฏบิติันอกหอ้งเรียนหรือการท าวิจยั 

2.คณะด าเนินการตามระบบ 

3.คณะรายงานผลการด าเนินงานของแต่

ละหลกัสตูร 

 

1. มหาวิทยาลยัมีประกาศ

ก าหนดการก าหนดชัว่โมงใหทุ้ก

รายวิชาก าหนดชัว่โมงใน

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ระดบัปริญญาตรี คิด 3 เท่า และ

บณัฑิตศึกษาคิดเป็น 4 เท่า 

2. คณะกรรมการรบัผิดชอบ

หลกัสตูรก าหนดใหทุ้กหลกัสตูร

ตอ้งมีรายวิชาท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รี ยน

เรียนรูด้ว้ยตนเอง และเรียนรูจ้าก

การปฏบิติัจริงทั้งในและนอกชั้น

เรียน อาทิ จดัใหม้ีชัว่โมง

ปฏบิติัการ อภิปรายกลุ่ม สมัมนา 

ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือ

วิจยั เรียนรูน้อกสถานท่ี รวมทั้ง

ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

3. จดัใหม้ีระบบการรายงาน

พฒันาการของผูเ้รียนท่ีสะทอ้นให้

เห็ นถึงความสามารถในการ

เรียนรูด้ว้ยตนเอง และการปฏบิติั

จริงของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

มิถุนายน – มีนาคม 2557 

 

 

 

 

 

1. ประกาศการก าหนดชัว่โมงฯ  

2. สรุปรายวิชาท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง และเรียนรูจ้ากการปฏบิติัจริงทั้งใน

และนอกชั้นเรียน ทุกหลกัสตูร 

( งานพฒันาหลั กสตูรอาจก าหนด

แบบฟอรม์ร่วมกบัคณะ) 

3. เล่มหลกัสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ 

 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วิชาการ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการใหผู้มี้ประสบการณท์างวิชาการ หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนรว่มในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 
 

 

 

กิจกรรมหลกั 
แนวทางการในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.คณะด าเนินการสรุปรายวิชา

กระบวนการท่ีผูม้ีประสบการณจ์าก

ภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม 

2.คณะสรุปผลการด าเนินง านในแต่ละ

หลกัสตูร 

   ทุกหลกัสตูรควรมีการออกแบบให้

ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสเรียนรูจ้ากบุคคล 

หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในดา้น

วิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผู้เ้รียนได้

ทราบถึงการน าความรูท้างทฤษฎไีป

ใชใ้นทางปฏบิติัและมีความรูท้าง

วิชาการท่ีทนัสมยั การด าเนินการน้ี

อาจท าโดยเชิญบุ คลากรภายนอก มา

เป็นอาจารยพ์ิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือ

วิทยากรบรรยายในบางคาบเวลา น า

นักศึกษาฟังการบรรยายและเยีย่มชม

หน่วยงานหรือสถานท่ีภายนอก

สถาบนั ใหนั้กศึกษาฝึกงานหรือ

ปฏบิติังานในวิชาสหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการ เป็นตน้ 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ม.ค. 56 
ภาคการศึกษาท่ี 2 พ.ค. 57 
 

 

 

 

1. รายงานการประชุมระดบัภาควิชา/คณะ  

2. ตวัอยา่ง(ส าเนา)หนังสือเชิญหรือหนังสือ

ตอบรบั 

3. กิจกรรมหรือรายวิชาท่ีผูม้ีประสบการณห์รือ

ชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม 

4. เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ 

 

รอง

อธิการบ

ดีฝ่าย

วิชาการ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ที่ 5 มีการจดัการเรียนรูท้ี่พฒันาจากการวิจยัหรือจากกระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กองบริการการศึกษาก าหนด

รปูแบบการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาจาก

การวิจยัหรือกระบวนการจดัการ

ความรู ้

2.รวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินงาน 

3.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

1. การจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาจากการ

วิจยั (ในชั้นเรียน) 
- อาจารยค์วรพฒันา

กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการ

สอนในรายวิชาท่ีรบัผิดชอบอยา่ง

ต่อเน่ือง ในการพฒันากระบวนการ

เรียนการสอนและวิธีการสอน ควร

วิเคราะหก์ารสอนท่ีผ่านมา โดยการ

ท าวิจยัในชั้นเรียน ว่ามีวิธีการสอน

และกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้ง

การประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน

เหมาะสมหรือไม่ ควรปรบัปรุงดา้นใด 

อยา่งไร 

- มหาวิทยาลยั โดย ฝ่าย

วิชาการ ร่วมกบัฝ่ายวิชาการของคณะ 

ควรด าเนินการดงัน้ี 

1.1 จดัใหม้ีกิจกรรมการพฒันา

อาจารยด์า้นการท าวิจยัในชั้นเรียน 

หรือกระบวนการพฒันาการเรียนการ

สอนอื่นๆ 

1.2 สรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่

อาจารย ์

1.3 ก าหนดรปูแบบวิธีการ

รายงานผลการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันา

ภายในธนัวาคม 2556 

 

 

  

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 มกราคม 2557 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เมษายน 2557 
  

 

 

มกราคม –กุมภาพนัธ ์2556 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 มกราคม 2556 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เมษายน 2556 

  

 

1. รายงานผลการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาจากการ

วิจยั พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 

2. รายงานผลการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาจากการ

กระบวนการจดัการความรู ้พรอ้มเอกสาร

หลกัฐาน  

3. สรุปกิจกรรมโครงการในการแลกเปล่ียน

เรียนรู ้

4. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

ทั้งน้ี สามารถน าเสนอการด าเนินงานขอ้ 1

หรือ ขอ้ 2 หรือทั้ง 2 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

คณะ 

 

 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วิชาการ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

จากการวิจยั เพื่อใหอ้าจารยร์ายงาน

ผลการด าเนินงานต่อคณะ 

1.4 อาจารยร์ายงานผลการ

ด าเนินงานต่อภาควิชา/กลุ่มสาขา 

หรือคณะ 

1.5 คณะรวบรวมรายงานต่อ

มหาวิทยาลยั พรอ้มทั้งจดัเตรียมไว้

เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

 

2. การจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาจาก

การกระบวนการจดัการความรู ้ 

      มหาวิทยาลยั โดย กองบริการ

การศึกษาร่วมกบัฝ่ายวิชาการของ

คณะ ควรด าเนินการดงัน้ี 

2.1 มหาวิทยาลยัและ /หรือ

คณะ ควรจดัเวทีการสมัมนา หรือการ

แลกเปล่ียนเรียนรูเ้กี่ยวกบัการวิจยั

และประสบการณก์ารจดัการเรียน

การสอนระหว่างอาจารย ์เพื่อการ

ปรบัปรุงและพฒันาการเรียนการ

สอนเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 

2.2 ก าหนดรปูแบบวิธีการ

รายงานผลการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันา

จากการกระบวนการจดัการความรู ้

เพื่อใหอ้าจารยร์ายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

2.3 อาจารยร์ายงานผลการ

ด าเนินงานต่อภาควิชา /กลุ่มสาขา 

หรือคณะ 

วตัถปุระสงคข์องตวับ่งช้ี  การท า

วิจยัในชั้นเรียน  

 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีตอ่คุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตล่ะรายวิชา

ตอ้งไม่ต า่กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กองบริการการศึกษาก าหนดใหม้ี

การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 

2.กองบริการการศึกษา ส านัก

คอมพิวเตอรแ์ละคณะร่วมกนั

พิจารณาทบท วนออกแบบการ

ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 

3.รายงานผลการด าเนินงานต่อ

ผูบ้ริหาร กรรมการประจ าคณะ  

เมื่อส้ินภาคการศึกษา มหาวิทยาลยั

ก าหนดใหทุ้กคณะ จดัใหม้ีการ

ประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อ

คุณภาพ    การจดัการเรียนการสอน

ของอาจารยใ์นทุกรายวิชาและมีการ

ประเมินคุณภาพควา มเพียงพอและ

ความเหมาะสมของอุปกรณแ์ละส่ือ

สนับสนุนการเรียนรู ้เช่น อุปกรณท่ี์ใช้

ในหอ้งเรียน  คอมพิวเตอร ์ อุปกรณ์

ในหอ้งปฏบิติัการ  หนังสือ ต ารา และ

ส่ิงพิมพใ์นหอ้งสมุด เป็นตน้  น าผล

การประเมินความคิดเห็นดงักล่าว

ภาคการศึกษาท่ี 1 ตุลาคม –

ธนัวาคม 2556  ก่อนสอบ         
1 สปัดาห ์

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  

มกราคม  2556 ก่อนสอบ         

1 สปัดาห ์

 

มีนาคม –เมษายน  2556 
พฤษภาคม 2556 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ี

มีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู ้ทุกรายวิชา ทั้งภาคการศึกษา

ท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2556 ในระดบัคณะ 

และมหาวิทยาลยั 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   คณะ 

 

รอง

อธิการ 

บดีฝ่าย

วิชาการ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ขา้งตน้ไปปรบัปรุงกระบวนการเรียน

การสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

ขั้นตอนการด าเนินงาน   

1. มหาวิทยาลยั /กองบริการ

การศึกษา ฝ่ายวิชาการของคณะ และ

ส านักคอมพิวเตอรฯ์  ร่วมกนั

พิจารณาทบทวน /ปรบัปรุงรปูแบบ 

วิธีการ ออกแบบประเมินความพึง

พอใจของผูเ้รียนฯ และการรายงาน

ผลการประเมินทั้งในระดบัคณะและ

มหาวิทยาลยั 

2. ด าเนินการประเมินผลตาม

ขอ้ 1 

3. รายงานผลการด าเนินงาน

ต่อผูบ้ริหาร /คณะกรรมการประจ า

คณะ/คณะกรรมการบริหาร และสภา

มหาวิทยาลยัรวมทั้งจดัเตรียมไว้

ส าหรบัการประเมินคุณภาพภายใน  
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 7 มีการพฒันาหรือปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู ้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

  

 

กิจกรรมหลกั 
แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบ

หลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.คณะมีการประเมินการจดัการ

เรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนและ

การประเมินผลการเรียนรู ้

2.สรุปผลการประเมินการจดัการ

เรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัหรือคณะควรมีการตั้ง

คณะกรรมการรบัผิดชอบหลกัสตูร ท า

หน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณารายละเอียดของ

รายวิชาตามขอ้ 2 เพื่อตรวจสอบ

ความครบถว้นสมบรูณ์ 

2. ติดตาม วิเคราะหผ์ลการ

ด าเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวม

ของทุกหลกัสตูร ทุกภาคการศึกษา 

โดยเฉพาะจากผลการประเมินของ

ผูเ้รียน และวางแผนปรบัปรุงในส่วนท่ี

เกี่ยวขอ้ง หรือเสนอการปรั บปรุงต่อ

คณะกรรมการในระดบัท่ีสงูขึ้ น 

3. ดแูลใหก้ารด าเนินการ

หลกัสตูรไดร้บัการประเมินโดยผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูเ้รียนปัจจุบนั 

และผูท่ี้ก าลงัจะส าเร็จการศึกษาหรือ

ศิษยเ์ก่า และกรรมการอิสระ ตาม

หลกัเกณฑแ์ละกรอบเวลาท่ีก าหนด

ทุกปีการศึกษา 

4. ระบุถึงความจ าเป็นต่อการ

ปรบัปรุง หรือ ปิด หรือเปิดรายวิชา

หรือหลกัสตูร ตามหลกัฐานจากผล

การประเมินของผูเ้รียน/ ของผูท่ี้ก าลงั

ภาคการศึกษาท่ี 1 ตุลาคม –

ธนัวาคม 2556   

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  

มีนาคม –เมษายน  2556 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการ ... ท่ีพิจารณา

ปรบัปรุงหลกัสตูร ปิด หรือ เปิดรายวิชาหรือ

หลกัสตูร ตามหลกัฐานจากผลการประเมินฯ 

2.รายงานการสอน 

3.ปรบัปรุงทุกรายวิชา มคอ 5และมคอ 6(การ

เขยีน มคอ 5และ6 ควรมีการเขยีนอธิบาย 

4.การปรบัปรุงประกอบดว้ย 2 ประเด็น 1.จากผล

การประเมินโดยนักศึกษ า 2.จากผูส้อน เขยีน

ประเด็นท่ีพบในการสอน 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คณะ 

 

 

รอง

อธิการ 

บดีฝ่าย

วิชาการ 
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กิจกรรมหลกั 
แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบ

หลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

จะส าเร็จการศึกษา /ของผูป้ระเมิน

อิสระ และผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งต่อเน่ือง 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.7  ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต  

ค าอธิบายของตวับ่งช้ี   
  

คุณลกัษณะของบณัฑิต หมายถึง คุณสมบติัท่ี พึงประสงคซ่ึ์งผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ คุณลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติของแต่ละหลกัสตูร และ

คุณลกัษณะของบณัฑิตตามตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต คุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติมี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธ รรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนคุณลกัษณะบณัฑิตตามความตอ้งการของผูใ้ช ้บณัฑิต อาจมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะอาชีพหรือบริบทของผูใ้ช ้แล ะอาจ

ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรือมีลกัษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจดัการ การเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรียน กา รกา้วทนัวทิยาการ ความสามารถในการประยุกตค์วามรูก้บัการปฏิบติังานจริง 

ส าหรบัผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หรือผูส้ าเร็จการศึก ษาในหลกัสตูรท่ีเน้นการวจิยั ควรมีคุณลกัษณะเพ่ิมเติมดา้นความเป็นนักวชิาการ การเป็นผูน้ าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดา้นการคิด เชิงวพิากษ์ 

และการน าเสนอผลงาน 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต อยา่งนอ้ ยส าหรบัทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ

หลกัสูตร 

 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.คณะกรรมการรั บผิดชอบหลกัสตูร

ส ารวจหรือวิเคราะหค์วามตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

2.คณะด าเนินการรวบรวบขอ้มลูมา

เพื่อใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสตูร 

3.คณะด าเนิน การทบทวน ปรบัปรุง

คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีจ าเป็น และ

เหมาะสมกบัสาขาวิชา ระดบัการศึกษา 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ระดบัคณะ 

1. คณะกรรมการท่ีรบัผิดชอบ

หลกัสตูรตอ้งส ารวจหรือวิเคราะห์

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต เกี่ยวกบั

คุณลกัษณะของบณัฑิตเป็นระยะๆ 

อยา่งน้อยทุก 5 ปี เพื่อน าขอ้มลูมาใช้

ในการปรบัปรุงหลกัสตูรหรือจดัการ

เรียนการสอน เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิตใหม้ากท่ีสุด โดยน าขอ้มลูจาก

เมษายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉพาะหลกัสตูรท่ีครบรอบระยะเวลาปรบัปรุง

หลกัสตูร  

- รายงานผลการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ี

พึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- รายงานผลการด าเนิน 

- รายงานการประชุมกรรมการคณะ/กรรมการ

หลกัสตูร 

 

 

- 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

คณะ 

 

 

รอง

อธิการ 

บดีฝ่าย

วิชาการ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การส ารวจมาบรูณาการร่วมกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การส่ือสารและก ารใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  

2. คณะ กรรมการรบัผิดชอบ

หลกัสตูรตอ้งมีการทบทวน ปรบัปรุง

คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีจ าเป็น และ

เหมาะสมกบัสาขาวิชา ระดบั

การศึกษา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยค านึงถึง

ความทนัสมยัของหลกัสตูรท่ีตอ้ง

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงระดบั

ท้องถ่ิน ระดบัชาติ หรือระดบั

นานาชาติดว้ย  มีการก าหนดเป็น

เป้าหมายการผลิตบณัฑิตระหว่าง

ผูส้อนร่วมกนั และเผยแพร่ใหผู้ท่ี้

รบัผิดชอบในการผลิตบณัฑิตทุกคน

รบัรูแ้ละร่วมกนัพฒันานักศึกษา 

3. รายงานผลการส ารวจต่อ

มหาวิทยาลยั (กองบริการการศึกษา) 

ระดบัมหาวิทยาลยั สรุปผลการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2557 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ด าเนินงานเสนอต่อผูบ้ริหาร  

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2  มีการน าผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบั ณฑิตท่ีพึง

ประสงค ์ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.คณะกรรมการรบัผิดชอบหลกัสตูร

วิเคราะหติ์ดตามประเมินผลการใช้

หลกัสตูร และน าขอ้มลูจากผลการ

ส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต

มาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสตูร  

2.รายงานผลการส ารวจต่อคณะ และ

มหาวิทยาลยั (กองบริการการศึกษา) 

3.กองบริการการศึกษา ด าเนินการ

รวบรวมและรายงานผลต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

 

  

ระดบัคณะ 

1. คณะกรรมการรบัผิดชอบ

หลกัสตูรมีการวิเคราะหติ์ดตาม

ประเมินผลการใชห้ลกัสตูร และ

น าขอ้มลูจากผลการส ารวจความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตมาใชใ้น

การปรบัปรุงหลกัสตูร  

โดยเฉพาะประเด็นการก าหนด

โครงสรา้งหลกัสตูร  การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  

ส่ือการศึกษา และการประเมินผล 

2. คณะกรรมการรบัผิดชอบ

หลกัสตูร มีการวางระบบการ

ประกนัคุณภาพการจดัการเรียน

การสอนระดบัหลกัสตูร โดยอาจ

มีการเช่ือมโยงรายวิชากบั

 

เมษายน 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน 2557 
 

 

 

 

เฉพาะหลกัสตูรท่ีครบรอบระยะเวลาปรบัปรุง

หลกัสตูร  

- หลกัฐานการน าผลการส ารวจคุณลกัษณะของ

บณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิตมาปรบัปรุงหลกัสตูร โดยเฉพาะประเด็น

การก าหนดโครงสรา้งหลกัสตูร  การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการศึกษา และ

การประเมินผล เช่น 

-  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ  

- ตารางสรุปผลการประเมินเทียบกบักิจกรรมท่ี

พฒันา/ปรบัปรุงตามผลการประเมิน 

-  หลกัสตูรใหม่ /หลกัสตูรปรบัปรุง  

- ภาคผนวกใน มคอ 2 

 

 

- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ 

 

 

รอง

อธิการ 

บดีฝ่าย

วิชาการ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีก าหนด 

เพื่อใหผู้ส้อนแต่ละวิชาไดร้บัรูแ้ละ

ถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งพฒันา

ผูเ้รียนในทกัษะท่ีจ าเป็นของ

รายวิชาน้ันๆ  อาจมีการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการ สอนใน

ลกัษณะของการบรูณาการ

ระหว่างรายวิชา และระหว่างการ

เรียนรูใ้นหอ้งเรียนกบั นอก

หอ้งเรียน ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูท้ั้ง

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติั 

เพื่อใหม้ีทกัษะการปฏบิติังานใน

โลกแห่งการท างานจริงได ้

3. คณะกรรมการรบัผิดชอบ

หลกัสตูรมีการวางระบบการ

ก ากบัติดตามการออกแบบ

กิจกร รมการเรียนการสอนของ

อาจารยท่ี์จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้

ดว้ยตนเองของนักศึกษา  มีการ

ประชุมวิพากษ์การจดัการเรียน

การสอน ส่ือการศึกษา และ

วิธีการประเมินผล เพื่อใหผู้ส้อน

ไดข้อ้มลูในการปรบัปรุงตนเอง

จากเพื่อนร่วมงาน 

4. มีการวางระบบการประเมินผลท่ี

สะทอ้นทกัษะความสามารถดา้น

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 | หน้า  

 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การเรียนรูข้องผูเ้รียน  เน้นการ

ประเมินตามสภาพจริง 

(authenticassessment) 

โดยเฉพาะความสามารถในการ

เรียนรูข้ ัน้สงู ใชว้ิธีการวดัและ

ประเมินผลท่ีหลากหลาย สะทอ้น

ความสามารถในการปฏบิติังาน 

(performance) ของผูเ้รียน 

โดยเฉพาะทกัษะการเรียนรูท่ี้ใช้

วิจยัเป็นฐาน 

5. ควรจดัให้ มีการประชุมหารือ

ระหว่างคณะกรรมการรบัผิดชอบ

หลกัสตูรในการแลกเปล่ียน

กิจกรรมการเรียนการสอน และ

การแกปั้ญหาร่วมกนัส าหรบั

ผูเ้รียนท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ

พฒันาเป็นพิเศษ 

6. รายงานผลการส ารวจต่อคณะ 

และมหาวิทยาลยั (กองบริการ

การศึกษา) 

 

ระดบัมหาวิทยาลยั 

- สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ

ผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ

วิชาการ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรพัยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณท่ีเอ้ือตอ่การพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.คณะวางแผนการจดัวางแผนการ

จดัหางบประมาณและส่งเสริม

สนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน 

2.คณะด าเนินการตาม ระบบท่ี

ก าหนดขึ้ น 

3.รายงานการผลการด าเนินงาน

และสรุปผลการด าเนินการ 

1. คณะกรรมการรบัผิดชอบ

หลกัสตูร ควรมีการวางแผนการ

จดัหางบประมาณ หรือทรพัยากร

ท่ีสนับสนุนการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีส่งเสริม

คุณลกัษณะของบณัฑิตอยา่ง

เพียงพอ 

2. คณะ ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริม

การใชส่ื้อเทคโนโลยทีาง

การศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนรูจ้กั

แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง อาจมี

การจดัท าเว็บไซต ์เพื่อให้

นักศึกษาและอาจารยม์ีการสรา้ง

สงัคมแห่งการเรียนรูใ้นรปูแบบ

การสรา้งชุมชนนักปฏบิติั 

(community of practice) เพื่อให้

การเรียนรูเ้กิดขึ้ นไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

ตลอดปีการศึกษา 2556 1. ขอ้มลูของแต่ละหลกัสตูร  

- สรุปจ านวนบุคลากร 

- รายการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

- งบประมาณท่ีไดร้บั 

 

2. รายงานการประชุมของภาควิชาและ/หรือ

คณะ เพื่อพิจารณาส่งเสริมสนับสนุน

ทรพัยากรของแต่ละหลกัสตูร 

3. พิจารณาจากแผนปฏบิติัการประจ าปี 

- 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คณะ 

 

 

รอง

อธิการบ

ดีฝ่าย

วิชาการ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมใหน้ักศึกษาระดบัปริญญาตร ี และบณัฑิตศึกษาเขา้รว่มกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลยั หรือท่ี

ประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กองบริการการศึกษาพิจารณา

ก าหนดระบบและระบบกลไกการ

ส่งเสริมใหนั้กศึกษาระดบัปริญญาตรี

และบณัฑิตศึกษา 

2.ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์

3.รายงานผลการด าเนินงาน 

 

1. มหาวิทยาลยั โดยกองบริการ

การศึกษา ร่วมกบัฝ่ายวิชาการของคณะ 

พิจารณาก าหนดระบบและกลไกการ

ส่งเสริม ใหนั้กศึกษาระดบัปริญญาตรี

และบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง

วิชาการในท่ีประชุมระหว่าง

มหาวิทยาลยั หรือท่ีประชุมระดั บชาติ

หรือนานาชาติ  โดยอาจมีกิจกรรม

ดงัต่อไปน้ี 

1.1 มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

โปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดขึ้ น

ในท่ีต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศใหนั้กศึกษาไดร้บัรู ้

1.2 มีการจดัหางบประมาณให้

นักศึกษามีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมทาง

วิชาการทั้งภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลยั 

1.3 หาก เป็นไปไดค้วรก าหนด

เง่ือนไขใหนั้กศึกษาตอ้งมีโอกาสเขา้ร่วม

ประชุมวิชาการระดบัชาติ หรือระดบั

นานาชาติ  

1.4 ในระดบัชั้นเรียน ผูส้อนมีการ

ฝึกทกัษะการน าเสนอผลงานทาง

ตลอดปีการศึกษา 2556 1. ระบบ เป็นกระบวนการ  

2. กลไก เป็นส่ิงท่ีขบัเคล่ือน ส่งเสริมใหนั้กศึกษา

ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม

การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ

ในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลยั หรือท่ีประชุม

ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

3. รายงานผลการด าเนินงานตามระบบและ

กลไกท่ีก าหนดในขอ้ 1 พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

คณะ 

 

 

รอง

อธิการ 

บดีฝ่าย

วิชาการ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

วิชาการ สนับสนุนใหนั้กศึกษาส่ง

ผลงานวิชาการใหท่ี้ประชุมวิชาการ

ต่างๆ พิจารณา เรียนรูเ้ทคนิคการส่งผล

งานวิชากา รใหไ้ดร้บัการคดัเลือกไป

เผยแพร่ 

 

2. คณะรายงานกิจกรรมการ

ด าเนินงานเสนอต่อมหาวิทยาลยั (กอง

บริการการศึกษา ) พรอ้มทั้งเตรียมรบั

การประเมินคุณภาพภายใน 

3. มหาวิทยาลยั (กองบริการ

การศึกษา ) รวบรวมกิจกรรมการ

ด าเนินงานท่ีจดัท าในระดบั

มหาวิทยาลยั รวมทั้งกิจกรรมการ

ด าเนินงานระดบัคณ ะ ใหเ้ป็นภาพรวม

ของมหาวิทยาลยั พรอ้มทั้งเตรียมรบั

การประเมินคุณภาพภายใน 

การด าเนินการในระดบัคณะ 

1. คณะหรือภาควิชาจดักิจกรรม

ประชุมวิชาการ 

2. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน

ผลการด าเนินงานเขา้ท่ีประชุม

กรรมการบริหารคณะ 

ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา             

พิจารณาจากมหาวิทยาลยัหรือคณะ มี

ระบบส่งเสริมอยา่งไร  
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีกิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ีจดัโดยสถาบนั 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.งานกิจการนักศึกษาและงาน

บณัฑิตศึกษาร่วมกบัหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งจดัท าแผนการด าเนินจดั

กิจกรรมในการเสริมสรา้งคุณธรรม

จริยธรรม 

2.จดักิจกรรมการเสริมสรา้งคุณธรรม 

3.รายงานผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลยั โดย งานกิจการ

นักศึกษา และงานบณัฑิตศึกษา 

ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งระดบั

คณะ จดัท าแผนการด าเนินการจดั

กิจกรรมในการเสริมสรา้งคุณธรรม 

จริยธรรมแก่นักศึกษาทุ กระดบั และ

ด าเนินการตามแผน (ถา้มีกิจกรรม

แลว้ ใหท้บทวนและอาจจดัท า

แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (ธ.ค. 53- เม.ย. 54) 

 

2. มหาวิทยาลยั โดย งานกิจการ

นักศึกษา งานวิชาการ และงาน

บณัฑิตศึกษา ร่วมกบัหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งระดบัคณะ   ควรมีการ

ก าหนดเง่ือนไขใหนั้กศึกษา ตอ้งเขา้

ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของคณะและมหาวิทยาลยั 

โดยมีการประเมินผลท่ีเป็นรปูธรรม 

ซ่ึงผลการประเมินควรเป็นปัจจยั

ส าคญัต่อผลการเรียน หรือ ต่อการ

ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

มกราคม 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการจดักิจกรรมในการ

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาทุก

ระดบั พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน เช่น รายงาน

การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม   

(รวมทั้งระดบั ป.ตรี และ โท เอก) 

การด าเนินงาน โดยสถาบนั/คณะ 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รอง

อธิการ 

บดีฝ่าย

กิจการ

นกัศึกษา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

3. มหาวิทยาลยั / คณะ มีการ

ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดในขอ้ 

1 และ 2 

4. มหาวิทยาลยั / คณะ โดยงาน 

กิจการนักศึกษา รวบรวมผลการจดั

กิจกรรมตามแผน รายงานต่อ

ผูบ้ริหาร และมหาวิทยาลยั    

5. มหาวิทยาลยั / คณะ รวบรวมผลการ

กิจกรรมระดบัมหาวิทยาลยั รวมทั้ง

ระดบัคณะ ใหเ้ป็นภาพรวมของ

มหาวิทยาลยั พรอ้มทั้งเตรียมรบัการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
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ตวับ่งช้ี 2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมที่จดัใหก้บันกัศึกษา  

ค าอธิบายของตวับ่งช้ี   
 

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเป็นปัจจยัส าคญัของคุณภาพบณัฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ ชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

รวมทั้งความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตและสงัคม ดงัน้ัน สถาบนัจึงควรมีการวดัระดบัความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสถาบนัจัดใหก้บันักศึกษา 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีการก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันักศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

      1.ส านักงานพฒันานักศึกษา

ด าเนินการทบทวน ปรบัปรุง

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

      2 . ก าหนดพฤติกรรมดา้น

คุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งการส่งเสริม 

ต่อคณะกรรมการบริหาร และสภา

มหาวิทยาลยั 

 

 

1. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันานักศึกษา จดัใหม้ี

กิจกรรมการทบทวน ปรบัปรุงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยมีการก าหนด

พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ใหส้อดคลอ้งกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ฯ  

o ก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม ระดบั

มหาวิทยาลยั เป็นประกาศ ใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

o คณะสามารถเพิ่มเติมไดใ้หส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชา 

โดยอาจจดัใหม้ีการระดมสมองและworkshop บุคลากรทุก

ระดบัในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ทั้งผูบ้ริหาร คณาจารย ์

บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและ

บญัญติัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. จดัท าประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

เร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 

3. แจง้เวียนประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบั

ร่าง) เพื่อพิจารณาตรวจทาน ทั้งน้ี หากมีแกไ้ขใหค้ณะส่ง

ขอ้มลูใหง้านกิจการนักศึกษาเพื่อรวบรวมขอ้มลู (กรณีมี

มิถุนายน – ธนัวาคม

2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

1. ขอ้ก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม

จริยธรรมส าหรบันักศึกษาท่ีตอ้งการ

ส่งเสริม ท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร เช่น 

ประกาศ ระดบัมหาวิทยาลยั หรือคณะ

หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 

ระดบัมหาวิทยาลยั หรือคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า 

 

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายพฒันา

นกัศึกษา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การแกไ้ขและมีขอ้เสนอแนะ) หน่วยงาน/คณะ ไดใ้หค้วาม

อนุเคราะหพ์ิจารณาขอ้เสนอแนะ เกี่ยวกบัประกาศ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

4. จดัท าประกาศตามท่ีหน่วยงาน /คณะพิจารณา

เห็นชอบ 

5. น าเสนอการก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม

จริยธรรมท่ีตอ้งการส่งเสริมต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อ

รบัทราบ และอธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึ ง

ประสงคด์า้นคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 

6. น าเสนอ สภามหาวิทยาลยั เพื่อรบัทราบ 

 

       มหาวิทยาลยัก าหนดประเด็นพฤติกรรม แลว้คณะใช้

ประเด็นร่วมกบัมหาวิทยาลยั ดงัน้ัน คณะ ตอ้งด าเนินการ

ใหค้รบตามท่ี มหาวิทยาลยัก าหนด   

 
 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพรพ่ฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันักศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมตามขอ้ 1ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นักศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

     1 . ถ่ายทอดหรือเผยแพร่

พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรบันักศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริม

ตามเกณฑข์อ้ 1 

     2. แจง้ประกาศ ให้ทุกคณะ/

      มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันานักศึกษาร่วมกบั

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่

พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันักศึกษาท่ี

ตอ้งการส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์

นักศึกษาและผูเ้กี่ยวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั โดยการ

ธนัวาคม2556 – 

มกราคม 2557 

 

 

1. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การ

แจง้เวียนเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง   ระดบัมหาวิทยาลยั หรือคณะ

หรือหน่วยงานเทียบเท่าเพื่อประชาสมัพนัธ์

ใหท้ราบโดยทัว่กนั 

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายพฒันา

นกัศึกษา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

หน่วยงานเทียบเท่า เพื่อใหเ้ป็นแนว

ทางการส่งเสริม /พฒันานักศึกษา

ใหม้ีพฤติกรรมดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมตามท่ีก าหนด 

      

 

 

 

 

ประกาศใหทุ้กคณะ/หน่วยงานไดท้ราบถึงพฤติกรรมดา้น

คุณธรรม/จริยธรรม และถือปฏบิติั ดงัน้ี 

ผูบ้ริหาร 

1. เสนอวาระแจง้เพื่อทราบการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

2. เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี 

คณาจารยแ์ละบุคลากร 

1. เสนอวาระแจง้เพื่อทราบการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

2. ส านักงานพฒันานักศึกษาแจง้เวียนหน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเพื่อประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดย

ทัว่กนั  

3. หน่วยงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต ์/ Facebook ของ

หน่วยงานน้ัน /ติดประกาศประชาสมัพนัธ ์

นักศึกษา 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษาแจง้เวียนสโมสรนักศึกษาและ

สภานักศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเพื่อประชาสมัพนัธ์

ใหท้ราบโดยทัว่กนั 

2. ประชาสมัพนัธผ่์านทางเว็บไซต ์www.ubu.ac.th ขา่ว

นักศึกษา /ระบบ REG /ติดประกาศประชาสมัพนัธ ์

3. การประชุมองคก์ารนักศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส าเนาการเสนอเร่ือง /รายงานการ

ประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ตวัอยา่งการเผยแพรท่างหน้า

เว็บไซตข์องหน่วยงาน ป้าย

ประชาสมัพนัธ ์หรือ social network 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนดในขอ้ 1 โดยระบุตวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความส าเร็จ 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันา

นักศึกษา ร่วมกบัคณะ /หน่วยงาน

เทียบเท่า ก าหนดกิจกรรม /โครงการ 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรมตวับ่งช้ี ค่า

เป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบและงบประมาณ 

(ทบทวนปรบัปรุงกิจกรรม /โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

      

 

 

      

 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษาร่วมกบัคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่าจดัโครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรม

จริยธรรมก าหนดในขอ้ 1 โดยระบุตวับ่งช้ี

และเป้าหมายวดัความส าเร็จ เช่น  

- รอ้ยละของนักศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะ

บณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑ์

มาตรฐาน 

- รอ้ย ละของผูบ้ริหาร คณาจารย ์

บุคลากรท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

2. ส านักงานพฒันานักศึกษาเก็บรวบรวม

กิจกรรม /โครงการส่งเสริมการพฒันา

พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ

น ามาประกอบการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

มกราคม- พฤษภาคม 

2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส าเนาโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันา

พฤติกรรมดา้นคุณธรรม 

2. รายงานประเมินผลหรือผลการด าเนินโครงการ

หรือกิจกรรม 

 

 

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายพฒันา

นกัศึกษา 

คณะ 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายท่ีก าหนดในขอ้ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลเุป้าหมายอยา่งนอ้ย รอ้ยละ 90  ของตวับ่งช้ี 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

    มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันา

นักศึกษาร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษาของ

คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล

1. ส านักงานพฒันานักศึกษา ร่วมกบั คณะ/

หน่วยงานท่ีจดัโครงการหรือกิจกรรม มีการ

ประเมินผลโครงการหรือกิ จกรรมส่งเสริม

มีนาคม- พฤษภาคม 

2557 

 

ผลการประเมินโครงการ  หรือรายงานสรุปผล

โครงการบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อย รอ้ยละ 90  

ของตวับ่งช้ี 

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายพฒันา

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน เพื่อ

รบัการประเมินคุณภายใน 

 

 

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาโดยมีผล

การประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อย รอ้ย

ละ 90  ของตวับ่งช้ี 

2. ส านักงานพฒันานักศึกษา เก็บรวบรวม

ขอ้มลู การประเมินผลกิจกรรม /โครงการ

ส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรม

จริยธรรม เพื่อน ามาประกอบการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน  ระดบัมหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัศึกษา 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดร้บัการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคณุดา้นคณุธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

    มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันา

นักศึกษาร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษาของ

คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวม

นักศึกษาหรือกิจกรรม เกี่ยวกบันักศึกษา

ไดร้บัการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติ

คุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดย

หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 

 

 

1. มหาวิทยาลยัรวบรวมรายช่ือนักศึกษาท่ี

ไดร้บัรางวลัจากคณะต่างๆ 

2. มหาวิทยาลยัมีนักศึกษาไดร้บัประกาศ

เกียรติคุณ โล่ประกาศเกียรติคุณดา้น

คุณธรรมจริยธรรม  

หมายเหต ุ   

1. การยกยอ่งชมเชยประกาศเกียรติคณุดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม หากด าเนินการใน

ระดบัมหาวทิยาลยั ตอ้งมีกรรมการ

ภายนอกมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 

และมีผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัหรอืเขา้รว่มการ

มิถุนายน 2556- 

พฤษภาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาประกาศเกียรติคุณหรือภาพถ่ายการรบั

รางวลัหรือส าเนาหนังสือหรือเอกสารรายช่ือ

นักศึกษาท่ีไดร้บัรางวลัหรือโล่ประกาศเกียรติคุณ 

 

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายพฒันา

นกัศึกษา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

คดัเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั( 3 

สถาบนัขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาติ หมายถึง 

หน่วยงานนอกสถาบนัระดบักรมหรอื

เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดบัจงัหวดั)หรอื

รฐัวสิาหกิจหรอืองคก์รมหาชนหรอืบรษิัท

มหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

หรอืองคก์รกลางระดบัชาติทัง้ภาครฐัและ

เอกชน (เช่น สภาอตุสาหกรรม สภา

หอการคา้ สภาวชิาชีพ) 

 

 

 

 

 

 
ตวับ่งช้ี 2.9.1 บณัฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

เปรียบเทียบจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลงัจากส าเร็จการศึกษากบัผู้ ส าเร็จการศึกษาในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีทั้งหมดท่ีตอบแบบ

ส ารวจ โดยใหน้ าเสนอในรปูรอ้ยละทั้งน้ีพิจารณาผลการด าเนินงาน 3 ปียอ้นหลงั 

บณัฑิตท่ีไดง้านท า หมายถึง   

1. บณัฑิตท่ีไม่มีงานท าแลว้ไดง้านท า 

2. บณัฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระไม่นับรวมบณัฑิตท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา และผูท่ี้ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลูบณัฑิต

ปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

1. กองแผนงานร่วมกบัคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า ด าเนินการติดตามการตอบแบบ

ส ารวจภาวะการมีงานท าของผูส้ าเร็จ

การศึกษา ผ่านระบบฐานขอ้มลูของ สกอ. 

ธนัวาคม 2556 

 

 

 

1. รายงานการส ารวจภาวะ บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   
(น าเสนอผลส ารวจ) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

รอง

อธิการ 

บดีฝ่าย

วางแผน

 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

2. กองแผนงานร่วมกบัคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า ตรวจสอบอตัราการตอบแบบ

ส ารวจ หากไม่ถึงรอ้ยละ 80 ของบณัฑิตท่ี

ส าเร็จการศึกษา ใหม้ีการติดตามซ ้าและ

รายงานผลท่ีติดตามซ ้าเปรียบเทียบกบัผลท่ี

เก็บไดใ้นครั้งแรก 
3. กองแผนงาน สรุปผลการส ารวจโดยแยก

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และสาขาวิชา 

(ถา้มี) ตามโครงสรา้งการบริหารของ

มหาวิทยาลยั 
4. กองแผนงาน ยนืยนัผลการส ารวจฯ กบั

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และแจง้ผลการ

ส ารวจฯ ท่ีไดร้บัการยนืยนัแลว้มายงั

ส านักงานประกนัคุณภาพฯ  
5. กองแผนงาน จดัท ารายงานการส ารวจ 

เพื่อน าเสนอเขา้คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั และแจง้เวียนคณะและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

มกราคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2557 

 

 
 

เมษายน 2557 
 

 

 

3. ตารางสรุป ส ารวจภาวะ บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

แยกคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า และสาขาวิชา 

(ถา้มี) 

 

  ฯ 
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ตวับ่งช้ี 2.9.2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF:HEd.หรือ Thai Qualifications Framework  for  Higher Education) ครอบคลุมอยา่งน้อย 5 ดา้น คือ 
1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

2) ดา้นความรู ้

3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 

4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 

5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวมทั้ง TQF ตามสาขาวชิาชีพท่ีประกาศใช ้ตลอดจนสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบั ณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์สภา /องคก์รวชิาชีพก าหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือ คุณภาพบณัฑิต

ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นคุณภาพท่ีระบุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

กรณีท่ีเป็นวชิาชีพท่ีมีการเพ่ิมเติมคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดา้นตอ้งท าการประเมินครบทุกดา้น 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การส ารวจคุณภาพของบณัฑิตปริญญา

ตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึง

พอใจของนายจา้ง)  

1. กองแผนงานร่วมกบัคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า พิจารณา/ทบทวนแบบส ารวจ

ความพึงพอใจของนายจา้งต่อคุณภาพ

บณัฑิต (ทุกระดบั) 
2. กองแผนงานร่วมกบัคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า ด าเนินการติดตามการตอบแบบ

ส ารวจความพึงพอใจของนายจา้งต่อคุณภาพ

บณัฑิต (ทุกระดบั) 
3. กองแผนงานร่วมกบัคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า ตรวจสอบอตัราการตอบแบบ

ส ารวจ หากไม่ถึงรอ้ยละ 20 ของบณัฑิตท่ี

ส าเร็จการศึกษา ใหม้ีการติดตามซ ้าและ

ตุลาคม 2556 

 

 

 

ธนัวาคม 2556 

 

 

 

มกราคม 2557 

 

 

 

1. รายงานการ ส ารวจคุณภาพของ

บณัฑิตปริญญาตรี โท และเอกตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ (ความพึงพอใจของ

นายจา้ง)  

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร (น าเสนอผลส ารวจ) 

3. ตารางสรุป ผลการ ส ารวจคุณภาพ

ของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจ

ของนายจา้ง ) แยกคณะ /หน่วยงาน

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วิชาการ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

รายงานผลท่ีติดตามซ ้าเปรียบเทียบกบัผลท่ี

เก็บไดใ้นครั้งแรก 
4. กองแผนงาน สรุปผลการส ารวจโดยแยก

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และสาขาวิชา 

(ถา้มี) ตามโครงสรา้งการบริหารของ

มหาวิทยาลยั 
5. กองแผนงาน ยนืยนัผลการส ารวจฯ กบั

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และแจง้ผลการ

ส ารวจฯ ท่ีไดร้บัการยนืยนัแลว้มายงั

ส านักงานประกนัคุณภาพฯ  
6. กองแผนงาน จดัท ารายงานการส ารวจ 

เพื่อน าเสนอเขา้คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั และแจง้เวียนคณะและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 
ประเด็นเพื่อการพิจารณา ตอ้งรวมผล

ส ารวจทั้ง ป.ตรี โท เอก และวิชาชีพดว้ย 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2557 

 

 
 

เมษายน 2557 

 

 

 

เทียบเท่า และสาขาวิชา (ถา้มี) 
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ตวับ่งช้ี 2.9.3 ผลงานของผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ที่ไดร้บัการตพีิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.) 

ตวับ่งช้ี 2.9.4 ผลงานของผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ที่ไดร้บัการตพีิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.) 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.คณะ/หน่วยงานด าเนินการจดั

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนผลงานของ

นักศึกษา 

2.คณะด าเนินการรวบรวมขอ้มลูผล

การด าเนินงาน 

3.รายงานผลการด าเนินงาน 

 

1. การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน

การพฒันานักศึกษา 

1.1 อาจมีการจดัประชุมวิชาการ 

และเวทีน าเสนอผลงาน 

1.2 อาจมีจดัท าวารสารน าเสนอ

ผลงาน 

1.3 อาจมีการอบรมการเขยีน การ

น าเสนอผลงานวิชาการ 

1.4 ส านักงานบริหารบณัฑิตศึกษามี

งบสนับสนุนการน าเสนอ 

2. การรวบรวมและรายงานผลการ

ด าเนินงาน ดา้นการตีพิมพ ์และงาน

สรา้งสรรคห์รือเผยแพร่ 

2.1 ภาควิชาการรวบรวมขอ้มลู 

2.2 มหาวิทยาลยัก าหนดรปูแบบการ

รายงานขอ้มลู 

2.3 งานวิชาการ   งานวิจยั ร่วมกบั

งานประกนัฯ  ร่วมกนัตีค่า

ผลงาน  เพื่อเสนอเขา้ท่ีประชุม 

ค.กก.บริหารคณะพิจารณา 

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2556 ตวับ่งช้ี 2.9.3 
1. ตารางสรุปผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาโท (วิทยานิพนธ ์และสารนิพนธ์ ) ท่ี

ไดร้บัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ ปี พ .ศ. 2556  (ปี

ปฏทิินท่ีตรงกบัปีการศึกษา 2556) แยกเป็น 

- ช่ือนักศึกษา สาขา คณะ ช่ือวิทยานิพนธ ์

ช่ือบทความวิจยั ระดบัคุณภาพบทความวิจยั วนั-

เดือน- ปี ท่ีตีพิมพ์ /เผยแพร่ ช่ือวารสารหรือ

สถานท่ีจดัการประชุมวิชาการ)   

2. เอกสารผลงาน คือ บทความวิจยัท่ีตีพิมพใ์น

วารสารวชิาการ ดงัน้ี 

2.1 วารสารปรากฏในฐานขอ้มลู TCI  

2.2 วารสารวชิาการท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นบญัชี

รายช่ือวารสารระดบัช าติท่ีสกอ . เผยแพร่ใน web 

Site ของสกอ.  

2.3 วารสารวชิาการท่ีมีช่ือในฐานขอ้มลูสากล

อื่นๆ ท่ียอมรบัในศาสตรน้ั์นๆ  

2.4 วารสารวชิาการในฐานขอ้มลูISI 

3. เอกสารผลงาน คือ บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ ์

(Full paper)ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดบัชาติท่ีมีกอง

บรรณาธิก ารจดัท ารายงานฯ หรือ

คณะกรรมการจดัประชุมประกอบดว้ย

- 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

คณะ ผูช่้วย

อธิการบดี

ฝ่าย

วิชาการ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญา

เอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรบั

ในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพ 

อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 และมีผูป้ระเมิน

บทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาน้ันจากนอก

สถาบนัของเจา้ของบทความ 

4. ตารางสรุปผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาเอก ท่ีไดร้บัการตีพิมพห์รือ

เผยแพร่  ปี พ .ศ. 2556  (หลกัฐานเหมือน

ระดบัปริญญาโท 

5. ตารางสรุปขอ้มลูจ านวนบณัฑิตระดบัปริญญา

โท-เอก ทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี 2.9.5 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ. 14) 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : 
 

 คุณภาพของคณาจารยเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน รวมทั้งพิจารณาจากความส าเร็จของสถาบนัในการส่งเสริม สนับสนุนการพฒั นาคุณภาพอาจารย ์เพ่ือใหอ้าจารยติ์ดตามความกา้วหน้าทาง

วชิาการอยา่งต่อเน่ือง อนัจะท าใหส้ถาบนัสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล คุณภาพอาจารยพิ์จารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ  

 การคิดคะแนนกรณีสาขาวชิาการ/วชิาชีพ คุณวุฒิคณาจารยก์รณีสาขาวชิาการ/วชิาชีพใหร้บัรองการเทียบเท่าตามหลกัเกณฑข์อง สกอ. และกรณีสายวชิาชีพใหเ้ทียบปริญญาสงูสุดตามเกณฑ ์กพ. 

เกณฑก์ารพิจารณา : 

 ก าหนดค่าน ้าหนักระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงัน้ี 

วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

วิธีการค านวณ : ค่าดชันีคุณภาพอาจารย ์ค านวณดงัน้ี 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน 

หมายเหต ุ         : คุณวุฒิคณาจารยก์รณีสาขาวชิาการ/วชิาชีพ ใหร้บัรองการเทียบเท่าตามหลกัเกณฑข์อง สกอ. และกรณีสายวชิาวชิาชีพใหเ้ทียบปริญญาสงูสุดตามเกณฑ ์ก.พ. 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา 

1. จ  านวนและรายช่ืออาจารยป์ระจ  าทั้งหมดในแตล่ะปีการศึกษา  

2. นับอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริง และท่ีลาศึกษาตอ่ โดยมีฐานขอ้มูลท่ีระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 



79 | หน้า  

 

 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลู

อาจารย์ ประจ าปีการศึกษา  (การ

พฒันาคณาจารย)์ 

1. กองการเจา้หน้าท่ีร่วมกบัฝ่ายบุคคล ของ

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาก าหนด

รปูแบบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ

ขอ้มลูรอบปีการศึกษา 2556 และการ

จดัท ารายงานผล 2 ครั้ง ดงัน้ี 

- การรวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

- มหาวิทยาลยั/คณะ /ส านัก ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของขอ้มลู 

2. กองการเจา้หน้าท่ีรวบรวมขอ้มลูอาจารยว์ุฒิ

ของอาจารยป์ระจ าใหเ้ป็นปัจจุบนั รวบรวม

ขอ้มลูส่งใหค้ณะ ส านัก  

3. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของขอ้มลูและยนืยนัขอ้มลู

กลบัมาท่ีกองการเจา้หน้าท่ีตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

4. กองการเจา้หน้าท่ีสรุปรายละเอียดขอ้มลู

อาจารยป์ระจ า ก าหนดค่าน ้าหนักตาม

เกณฑ ์และค านวณค่าคะแนนตาม

รายละเอียดตวับ่งช้ี แยกคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า และภาควิชา/สาขาวิชา 

5. รายงานขอ้มลูอาจารยใ์หส้ านักงานประกนั

คุณภาพฯ และคณะ/หน่วยงาน 

ครั้งท่ี 1  ภายใน พ.ย. 56 

ครั้งท่ี 2  ภายใน ม.ีค. 57 

 

 

 

 

 

1. ตารางสรุป จ านวน อาจารยแ์ยกคุณวุฒิ ตามคณะ /

หน่วยงาน และภาควิชา/สาขาวิชา  

2. ตารางรายละเอียดรายช่ืออาจารยป์ระจ าทั้งหมด ระบุ

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และค่าน ้าหนัก

ตามระดบัคุณภาพของอาจารย ์ (ใชร่้วมกบัตวับ่งช้ี 

2.2 และ 2.2) 

3. หลกัฐานประกอบ เช่น ปริญญาบตัร/ใบรบัรองคุณวุฒิ

ของอาจารย์ /ค าสัง่แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการเพื่อ

ตรวจสอบขอ้มลู ทั้งน้ี กรณีใชข้อ้มลูจากระบบ

ฐานขอ้มลูสารสนเทศ ตอ้งตรวจสอบขอ้มลูในระบบให้

ตรงกนักบัตารางสรุปขอ้มลู 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รอง 

อธิการ 

บดีฝ่าย

พฒันา

ทรพัยากรฯ 

คณะ 
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องคป์ระกอบที่ 3  

การพฒันานกัศึกษา 

 

ตวับ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการใหค้  าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มูลข่าวสาร  ส านกังานพฒันานกัศึกษา รบัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกสง่เสรมิกิจกรรมนกัศึกษา     ส านกังานพฒันานกัศึกษา รบัผิดชอบด าเนินการ 
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องคป์ระกอบที่ 3 การพฒันานกัศึกษา 

ผูร้บัผิดชอบ 
มหาวิทยาลยั   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา  ด าเนินการดงัน้ี  

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติัและแผนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหมี้ความเช่ือมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัไปยงัคณะ/ส านัก  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานในรปูแบบต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินงานตามขอ้ 1 เช่น การจดักิจกรรม/โครงการ การประชุม/สมัมนา การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร  

3. ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยก าหนดรปูแบบ วธีิการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใหเ้ป็นรปูแบบเดียวกนัและสามารถน ามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวทิยาลยัได ้

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร เช่น คณะกรรมการ..... (ถา้มี) คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยั 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า   
รองคณบดี/ผูอ้ านวยการส านัก ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผูบ้ริหารท่ีไดร้บัมอบหมาย  พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

- ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบติั แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

- ส่ือสารสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากร 

หมายเหต ุการด าเนินงานต่างๆ ยดึหลกัธรรมาภิบาล ดงัน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย (หลกันิติธรรม หลกัเสมอภาค) 

2. ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนรว่มในกระบวนการต่างๆ เช่น การจดัท า/ก าหนด/ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ (หลกัการมีส่วนรว่ม หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัการตอบสนอง หลกัมุ่งเน้นฉนัทา

มติ) 

3. ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและผูร้บัผิดชอบการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน (หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกักระจายอ านาจ หลกั

ตอบสนอง) 

4. กระบวนการเผยแพรก่ารด าเนินงานต่างๆ ตามขอ้ 1-3 ผ่านรปูแบบวธีิการด าเนินงานต่างๆ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง (หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัตอบสนอง) 
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ตวับ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

 

สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับริการดา้นต่างๆ ใหนั้กศึกษาและศิษยเ์ก่าอยา่งครบถว้น โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปน้ี (1) การบริการดา้นการแนะแนว และการใหค้ าปรึกษา ทั้งด้ านวชิาการและการใชชี้วติ (2)การ

บริการดา้นขอ้มลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษยเ์ก่า เช่น ทุนกูย้มืการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจดัหางาน แหล่งขอ้มลูการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ขอ้มลูขา่วสารความเคล่ือนไหว และนอกสถาบนั

ท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า และ (3) การจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่าในรปูแบบต่างๆ  

  

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีการจดับริการใหค้ าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชี้วิตแก่นักศึกษา 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษา ร่วมกบั

งานทะเบียน พิจารณาก าหนด

ขอ้มลูนักศึกษาใหค้รบถว้นและ

เป็นปัจจุบนั  

2. ส านักงานพฒันานักศึกษา ร่วมกบั

ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ /

หน่วยงาน  เทียบเท่า ด าเนินการ

จดับริการใหค้ าปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวแก่นักศึกษา 

 

1. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันา

นักศึกษา ร่วมกบังานทะเบียน 

พิจารณาก าหนดขอ้มลูนักศึกษาให้

ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั เช่น รปูถ่าย 

ขอ้มลูดา้นสุขภาพทั้งทางกายและทาง

จิต ขอ้มลูดา้นการเรียน ขอ้มลู

ครอบครวั และบุ คคลท่ีมหาวิทยาลยั

สามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา  

- พฒันาทกัษะการใชง้าน ระบบ

REG ใหแ้ก่อาจารย ์โดย งานทะเบียน  

และประเมินผลการใชง้านของอาจารยเ์พื่อ

น ามาสู่การปรบัปรุง  

2. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกบัฝ่าย

กิจการนักศึกษาของคณะ /หน่วยงาน  

เทียบเท่า 

2.1 จดัใหม้ีระบบสวสัดิการนั กศึกษา 

กุมภาพนัธ ์–เมษายน  

2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
มิถุนายน 2556– 

เมษายน  2557 

 

 

1. รายงานกิจกรรมการจดับริการใหค้ าปรึกษา

ทางวิชาการและแนะแ นวการใชชี้วิตแก่

นักศึกษา น าเสนอในรปูแบบตารางสรุปผล

การด าเนินงาน พรอ้มแนบเอกสาร/หลกัฐาน 

2. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3. กรณี มีสถานท่ีใหบ้ริการ น าเสนอดว้ยรปูถ่าย

ประกอบการรายงาน 

4. แผนการจดับริการใหค้ าปรึกษาแกนั่กศึกษา 

เอกสาร/รายงานสรุปรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการในระดบัภาควิชา/สาขาวิชาโดยค านึงถึง

สดัส่วนอาจารยต่์อนักศึกษา 

5. เอกสาร/รายงานการประชุมระหว่างอาจารยท์ั้ง

ท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อ

ขอ้มลูเก่ียวกบันักศึกษาท่ีมีปัญหาดา้นการเรียน

ใหก้บัผูเ้กี่ยวขอ้ง  

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

UBU SIS ไวใ้หบ้ริการแก่นักศึกษาผ่าน

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์เพื่อใหบ้ริการ

แก่นักศึกษาท่ีไม่สามารถมารบับริการรบั

ค าปรึกษาไดด้ว้ยตนเอง 

2.2 ใหบ้ริการขา่วสารและติดตาม

นักศึกษา ผ่าน UBU SIM และ REG  

2.3 จดัใหม้ีนักแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ  และนักวิชาการศึกษาคอยให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษาจนสามารถแกไ้ข

ปัญหาของนักศึกษา  

2.4 มหาวิทยาลยั โดย งานกิจการ

นักศึกษา ร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษาของ

คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า จดัใหม้ีการ

ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน

ร่วมกนั 

2.5 มหาวิทยาลยั โดย งานวิชาการ

และ ส านักงานพฒันานักศึกษา  ร่วมกบั

คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า พฒันาระบบ

อาจารยท่ี์ปรึกษา เน้นพฒันาดา้น..... 

- พฒันาทกัษะของอาจารย์

ท่ีปรึกษา โดย การฝึกอบรม  ผูร้บัผิดชอบ

ฝ่ายพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยั

มุ่งเน้น ในหวัขอ้ การใหค้ าปรึกษาดา้น

วิชาการและการใชชี้วิตใหแ้ก่นักศึกษา 

และเทคนิคการใหค้ าปรึกษา 

- พฒันาระบบอาจารยท่ี์

ปรึกษา โดย ฝ่ายวิชาการร่วมกบัคณะ 

มิถุนายน – เมษายน  

2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน –พฤษภาคม 

2556 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

จดัท าคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาของ

มหาวิทยาลยั  เพื่อก าหนดขัน้ตอน แนว

ปฏบิติั แบบฟอรม์การใหค้ าปรึกษา  

- การจดักิจกรรมต่างๆ 

เช่น การจดักิจกรรมสมัพนัธร์ะหว่าง

อาจารยท่ี์ปรึกษาและนศ . สมุดบนัทึก

ของนศ .ดา้นผลการเรียนและการเขา้ร่วม

กิจกรรม  ก าหนดช่วงเวลาการพบอาจารย์

ท่ีปรึกษาของนศ .อยา่งน้อย 1 ครั้ง/ภาค

การศึกษา  

3. มหาวิทยาลยั โดย งานกิจการ

นักศึกษา ร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษา

ของคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

รวบรวมผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน เพื่อรบัการประเมินคุณ

ภายใน (3 ครั้ง) 

หมายเหตุ   คณะ /หน่วยงานเทียบ เท่า

สามารถจดับริการขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษาเพิ่มเติมไดต้ามความ

เหมาะสม 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชนต์อ่นักศึกษา 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษาร่วมกบัฝ่าย

กิจการนักศึกษาของคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า พิจารณาก าหนดรปูแบบและ

แนวทางการจดับริการขอ้มลูขา่วสารท่ี

เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

2. ส านักงานพฒันานักศึกษาร่วมกบัฝ่าย

กิจการนักศึกษาของคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า รวบรวมผลการด าเนินงาน  

1. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันา

นักศึกษาร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษา

ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา

ก าหนดรปูแบบและแนวทางการ

จดับริการขอ้มลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษา 

1.1 ประชาสมัพนัธข์า่วสารทางระบบ

บริการการศึกษา REG 

1.2 มีระบบสวสัดิการนักศึกษา  UBU 

SIS ส่งผ่านทาง mail ของนศ.   UBU SIM 

(ผ่านมือถือนศ.)และ REG (ผ่านเครือขา่ย

ม.อบ.)   บริการส่ง SMS เฉพาะบุคคลผ่าน

เครือขา่ยคอมพิวเตอร ์ เว็บไซตข์องคณะ

หรือหน่วยงานเทียบเท่า ไวใ้หบ้ริการ

ขา่วสาร  

2. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันา

นักศึกษาร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษา

ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวม

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน 

เพื่อรบัการประเมินคุณภาพภายใน  

หมายเหตุ  คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

สามารถจดับริการขอ้มลูท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษาเพิ่มเติมไดต้าม

ความเหมาะสม  

มิถุนายน – ธนัวาคม 

2556 

 

 

 

 

มิถุนายน – ธนัวาคม 

2556 
ธนัวาคม – มีนาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม -พฤษภาคม 

2557 

1. รายงานกิจกรรมการจดับริการใหบ้ริการขอ้มลู

ขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา น าเสนอ

ในรปูแบบตารางสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้ม

แนบเอกสาร/หลกัฐาน 

2. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

กรณี มีสถานท่ีใหบ้ริการ น าเสนอดว้ยรปูถ่าย

ประกอบการรายงาน 

  - รอง

อธิการ 

บดีฝ่าย

กิจการ

นกัศึกษา 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกบัฝ่าย

กิจการนักศึกษาของคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา

ก าหนดรปูแบบและแนวทางการ

กิจกรรม  

2. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกบัฝ่าย

กิจการนักศึกษาข องคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล

การด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน  

1. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงาน

พฒันานักศึกษาร่วมกบัฝ่ายกิจการ

นักศึกษาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

พิจารณาก าหนดรปูแบบและแนวทางการ

กิจกรรม เพื่อพฒันาประสบการณท์าง

วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ดงัน้ี 

1.1. มีโครงการพฒันาบุคลิกภาพเพื่อ

เตรียมความพรอ้มก่อนออกไปสู่การ

ท างาน 

1.2. ประสานงานจดัหางานจงัหวดั

เพื่อร่วมกิจกรรมมหกรรมแรงงาน 

1.3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบมีแผน

หรือกิจกรรมในการจดักิจกรรม 

1.4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

สามารถด าเนินกิจกรรมเพิ่มเติม

นอกเหนือจากส่วนกลาง 

- ทั้งน้ี การจดัโครงการ /

กิจกรรม มหาวิทยาลยัอาจระบุใหทุ้กคณะ

เป็นผูร่้วมในการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้ง

กบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา  

(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) 

ความรู ้(3) ทกัษะทางปัญญา (4) ทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ (5) ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

มิถุนายน 2556- 

เมษายน 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รายงานกิจกรรมการเพื่อพฒันาประสบการณ์

ทางวิชาการและวิชาชีพ น าเสนอในรปูแบบ

ตารางสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้มแนบ

เอกสาร/หลกัฐาน 

2. รายงานประเมินผลการจดักิจกรรมฯ 

3. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

กรณี มีสถานท่ีใหบ้ริ การ น าเสนอดว้ยรปูถ่าย

ประกอบการรายงาน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทค โนโลยี

สารสนเทศ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของ

บณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์สภา /องคก์รวิชาชีพ

ไดก้ าหนดเพิ่มเติม 

2. มหาวิทยาลยั โดยส านักงานพฒันา

นักศึกษา ร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษาของ

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล

การด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน เพื่อ

รบัการประเมินคุณภาพภายใน (3 ครั้ง) 

 

หมายเหต ุ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

สามารถจดับริการขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษาเพิ่มเติมไดต้ามความ

เหมาะสม 

 

 

 

การรายงงานขอ้มูล 

- มิถุนายน – พฤศจิกายน 

2556 
- ธนัวาคม 2556-กุมภาพนัธ ์

2557 
- มีนาคม กุมภาพนัธ ์2557 

 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชนต์อ่ศิษยเ์ก่า 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกบัฝ่าย

กิจการนักศึกษาของคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา

ก าหนดรปูแบบและแนวทางการ

จดับริการขอ้มลูขา่วสารท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 

2. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกบัฝ่าย

1. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันา

นักศึกษาร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษา

ของคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

พิจารณาก าหนดรปูแบบและแนว

ทางการจดับริการขอ้มลูขา่วสารท่ี

เป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 

1.1. ประชาสมัพนัธข์า่วสารทาง

มิถุนายน 2556-

เมษายน 2557 
  

 

 

 

 

1. รายงานกิจกรรมการจดับริการใหบ้ริการขอ้มลู

ขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา น าเสนอ

ในรปูแบบตารางสรุปผลการด าเนินงาน 

พรอ้มแนบเอกสาร/หลกัฐาน 

2. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

กรณี มีสถานท่ีใหบ้ริการน าเสนอดว้ยรปูถ่าย

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

กิจการนักศึกษา ของคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล

การด าเนินงาน  

ระบบบริการการศึกษา REG  เว็บไซตข์อง

สมาคมศิษยเ์ก่า จุลสาร / วารสาร

สวสัดิการนักศึกษา /ศิษยเ์ก่า  เว็บบอรด์

ศิษยเ์ก่า ท าเนียบศิษยเ์ก่า/ชมรมศิษยเ์ก่า

ผ่านเว็บ 

1.2. มีระบบสวสัดิการนักศึกษา  

UBU SIS ไวใ้หบ้ริการขา่วสารและสามารถ

สมคัรหรือสอบถามผ่านระบบได ้

2. มหาวิทยาลยั โดย  ส านักงานพฒันา

นักศึกษา  ร่วมกบัฝ่ายกิจการ

นักศึกษาของคณะ /หน่วยงาน

เทียบเท่า รวบรวมผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑม์าตรฐาน เพื่อรบัการ

ประเมินคุณภายใน (3 ครั้ง) 

 

หมายเหต ุ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

สามารถจดับริการขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษาเพิ่มเติมไดต้ามความ

เหมาะสม  

  ในกรณีคณะหรือสถาบนัท่ียั งไม่มีศิษย์

เก่าถือว่าผ่านเกณฑม์าตรฐานขอ้4 และขอ้ 

5 โดยอนุโลม 

 

ธนัวาคม 2556-มีนาคม

2557 

 

 

 

 

 

มีนาคม –พฤษภาคม 

2557 
 

ประกอบการรายงาน 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรูแ้ละประสบการณใ์หศิ้ษยเ์ก่า (ในกรณีคณะหรือสถาบนัท่ียงัไม่มีศิษยเ์ก่าถือว่าผ่านเกณฑม์าตรฐานขอ้ 4 และขอ้ 5 โดยอนุโลม ) 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษา ร่วมกบั

ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา

ก าหนดรปูแบบและแนวทางการ

กิจกรรม เพื่อพฒันาความรูแ้ละ

ประสบการณใ์หแ้ก่ศิษยเ์ก่า  

2. ส านักงานพฒันานักศึกษา ร่วมกบั

ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า รวบ รวมผล

การด าเนินงาน  

  มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันา

นักศึกษาร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษาของ

คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา

ก าหนดรปูแบบและแนวทางการกิจกรรม 

เพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณใ์หแ้ก่

ศิษยเ์ก่า ดงัน้ี 

1.1. มีการจดักิจกรรมทางวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อพฒันาความรูแ้ละ

ประสบการณส์ าหรบัศิษยเ์ก่าเป็นระยะๆ 

เช่น การใหค้วามรูข้า่วสารผ่านจุลสารหรือ

เว็บไซต ์ การอบรม /สมัมนาทางวิชาการ  

วนัคืนสู่เหยา้ศิษยเ์ก่าเพื่อเพิ่มทกัษะ /

ความรู ้ 

1.2. มีช่องทางใหศิ้ษยเ์ก่าไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงกิจกรรมเพื่อ

พฒันาความรูแ้ละประสบการณว์ิชาการ

และวิชาชีพ เช่น เว็บไซต ์แบบประเมิน  

หมายเหตุ  คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า

สามารถจดับริการขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษาเพิ่มเติมไดต้ามความ

เหมาะสม เช่น การจดัประชุมสมัมนา

วิชาการ เพิ่มกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คือ 

ศิษยเ์ก่า 

             

มิ.ย. 56– เม.ย. 57 

 

 

 

มิ.ย.-พ.ย. 56  

 

 

 

 

ธ.ค.56-ก.พ. 57 

 

 

มี.ค.57-พ.ค. 57 

  

1. รายงานกิจกรรมการเพื่อพฒันาความรูแ้ละ

ประสบการณใ์หแ้ก่ศิษยเ์ก่า น าเสนอใน

รปูแบบตารางสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้ม

แนบเอกสาร/หลกัฐาน 

2. รายงานประเมินผลการจดักิจกรรมฯ 

3. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

กรณี มีสถานท่ีใหบ้ริการ น าเสนอดว้ยรปูถ่าย

ประกอบการรายงาน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต า่กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษา ร่วมกบั

ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา

ทบทวน/พิจารณาก าหนดรปูแบบ

และแนวทางการประเมิน คุณภาพ

ของการใหบ้ริการในขอ้ 1-3 โดย

ก าหนดผูร้บัผิดชอบและระยะเวลา

การด าเนินงานท่ีชดัเจน 

2. น าเสนอผลการประเมินแก่

ผูร้บัผิดชอบ และผูบ้ริหารระดบั

คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ

มหาวิทยาลยั 

 

1. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันา

นักศึกษาร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษา

ของคณะ /หน่วยงานเที ยบเท่า 

พิจารณาทบทวน /พิจารณาก าหนด

รปูแบบและแนวทางการประเมิน

คุณภาพของการใหบ้ริการในขอ้ 1-3 

โดยก าหนดผูร้บัผิดชอบและ

ระยะเวลาการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

- มีการประเมินคุณภาพการ

ใหบ้ริการทุกดา้น  

- การจดับริการใหค้ าปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชชี้วิต

แก่นักศึกษา  

- การจดับริการขอ้มลูขา่วสารท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษา  

- การจดักิจกรรมเพื่อพฒันา

ประสบการณท์างวิชาการและ

วิชาชีพแก่นักศึกษา 

2. น าเสนอผลการประเมินแก่

ผูร้บัผิดชอบ และผูบ้ริหารระดบัคณะ

หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ

มหาวิทยาลยั 

กรณีผลการประเมินต า่กว่า  

3.51 ใหท้ าการวิเคราะหส์าเหตุ ปัญห า 

อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรบัปรุงการ

มิถุนายน –ธนัวาคม 

2557 
 

 

 

 

 

 

ภายในกุมภาพนัธ ์2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในพฤษภาคม 2557 

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ

แก่นักศึกษา  

2. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ถา้มี) 

4. คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึง

พอใจของ นักศึกษาควรอยูใ่นระดบั 3.51 ขึ้ น

ไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการ บริการ

ท่ีอยูใ่นระดบัดี  

5. รายงานสรุป แนวทางการปรบัปรุงการ

ใหบ้ริการท่ีไดจ้ากการวิเคราะหส์าเหตุ ปัญหา

อุปสรรค เพื่อจดัท าแผนพฒันาปรบัปรุงการ

ใหบ้ริการในปีต่อไป 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะ 



91 | หน้า  

 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ใหบ้ริการ ทั้งน้ี ควรเปิดโอกาสให้

นักศึกษาหรือศิษยเ์ก่า มีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา หรือ

การปรบัปรุงการใหบ้ริการดว้ย 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการท่ีสนองความตอ้งการของนักศึกษา 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษาร่วมกบั

ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาน า

ผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบ้ริการ มาปรบัปรุงและ

พฒันาการใหบ้ริการเพื่อสนอง

ความตอ้งการของนักศึกษา 

2. ส านักงานพฒันานักศึกษาจดัท า

บนัทึกติดตามการน าผลการ

ประเมินไปปรบัปรุงจากหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. มหาวิทยาลยั โด ย ส านักงานพฒันา

นักศึกษาร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษา

ของคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

พิจารณาน าผลการประเมินคุณภาพ

ของการใหบ้ริการ มาปรบัปรุงและ

พฒันาการใหบ้ริการเพื่อสนองความ

ตอ้งการของนักศึกษา 

2. ส านักงานพฒันานักศึกษาจดัท า

บนัทึกติดตามการน าผลการประเมิน

ไปปรบัปรุงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เมษายน  2556 1. รายงานการปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้ริการ

ฯ โดยน าเสนอในรปูแบบเปรียบเทียบผลการ

ประเมินและการปรบัปรุง/พฒันา  

2. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ถา้ม)ี 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะ 
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ตวับ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมและครบถว้น กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีด าเนินการทั้งโดยสถาบนัและโดยองคก์รนักศึกษา เป็นกิจกรรม

ท่ีผูเ้ขา้รว่มจะมีโอกาสไดร้บัการพฒันาสติปัญญา สงัคม อารมณ์ รา่งกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสง ค ์5 ประการ ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู ้(3) ทกัษะทาง

ปัญญา (4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ (5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์สภา /องคก์รวชิาชีพได้

ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 สถาบนัจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษา และฝ่าย

วิชาการ ร่วมก าหนดรปูแบบและ

วิธีการจดัท าแผนการจดักิจกรรม

พฒันานักศึกษา 

 2 .  จดัท าแผนพฒันานักศึกษาท่ี

ส่งเสริมผลการเรียนรูต้ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาทุก

ดา้น 
3.เสนอแผนการจดักิจกรรมต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และ /

หรือสภามหาวิทยาลยั 

1. มหาวิทยาลยัและคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า โดย ส านักงานพฒันานักศึกษา

และฝ่ายวิชาการ ร่วมก าหนดรปูแบบและ

วิธีการจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันา

นักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรูต้าม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

ทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของ

บณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์สภา/องคก์รวิชาชีพ

ไดก้ าหนดเพิ่มเติม ทั้งน้ี อาจด าเนินการ

ดงัน้ี 

1.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 หรือ ปี

การศึกษา 2557 
1.2 น าผลการประเมินมาจดัท าแผน /

ทบทวนแผนปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 

ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-แผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษา 

-บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียนเพื่อ

การด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ถา้มี) 
-จ านวน นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม แยกตาม

ประเภทกิจกรรม 
-หลกัฐานท่ีแสดงถึงการจดัสรรทรพัยากร

สนับสนุนการจดักิจกรรมของนิสิต เช่น 

งบประมาณ วสัดุอุปกรณ ์ อื่นๆ 

-เอกสาร ประกาศ กฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์ 

นโยบายของหน่วยงานเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดั

กิจกรรมนิสิต 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

หรือ ปีการศึกษา 2556 ท่ีส่งเสริมผลการ

เรียนรูต้ามกรอบม าตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาทุกดา้น 

1.3 แผนการด าเนินงาน ระบุตวัช้ีวดั

ความส าเร็จของการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณและผูร้บัผิดชอบ  

2.จดัท าแผนพฒันานักศึกษาท่ีส่งเสริมผล

การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาทุกดา้น 

3. เสนอแผนการจดักิจกรรมต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และ /หรือ

สภามหาวิทยาลยั 

 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา ควรให้

นกัศึกษาเขา้มามี สว่นรว่มในการจดัท า

แผนดว้ย และตั้งวตัถปุระสงคข์องแผน

เพื่อวดัผลส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม 2557 
 

 
 

มกราคม 2557 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีกิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษาและ

ฝ่ายประกนัคุณภาพ ร่วมก าหนด

รปูแบบและวิธีการจดัท าแผนการ

ใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนั

คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

2. จดัท าแผนการใหค้วามรูแ้ละทกัษะ

การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษา  

3. เสนอแผนการใหค้วามรูแ้ละทกัษะ

การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษา ใหทุ้กคณะทราบและเขา้

ร่วมด าเนินการ 

4. มหาวิทยาลยัร่วมกบัคณะ

ด าเนินการจดักิจกรรม /โครงการ

ตามแผนการใหค้วามรูแ้ละทกัษะ

การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษา  

5. จดัท ารายงานการประเมินผลการ

กิจกรรม /โครงการท่ีด าเนินการ 

ตามตวัช้ีวดั เทียบกบัเป้าหมายท่ี

ก าหนดในแผน 

6. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกบัฝ่าย

กิจการนักศึกษาของคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล

การด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลยัและคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า โดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และฝ่ายประกนัคุณภาพ ร่วมก าหนด

รปูแบบและวิธีการจดัท าแผนการให้

ความรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพ

การศึกษาแก่นักศึกษา ทั้งน้ี อาจ

ด าเนินการดงัน้ี 

1.1. ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 หรือ 

ปีการศึกษา 2552  

1.2. น าผลการประเมินมาจดัท า

แผน /ทบทวนแผนปีงบประมาณ พ .ศ . 

2556  หรือ ปีการศึกษา 2556 

1.3. แผนการด าเนินงาน ระบุ

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและ

ผูร้บัผิดชอบ  

2. จดัท าแผนการใหค้วามรูแ้ละทกัษะ

การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษา เช่น การอบรม การประชุม

องคก์าร  นศ . เว็บไ ซตข์อง

มหาวิทยาลยัและคณะ/ต่างๆ เป็นตน้ 

3. เสนอแผนการใหค้วามรูแ้ละทกัษะ

การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษา ใหทุ้กคณะทราบและเขา้

ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

มกราคม 2557 
 

 

มกราคม 2557 
 

 

 

 

 

  

ธนัวาคม-กุมภาพนัธ ์

2557 
 

 

 

มีนาคม –พฤษภาคม 

2557 

1. รายงานการจดักิจกรรม/โครงการ น าเสนอใน

รปูแบบตาราง พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน 

ไดแ้ก่ รายงานการประเมินผลการจดั

กิจกรรม/โครงการ  

2. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ถา้มี) 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

 

 

ร่วมด าเนินการ 

4. มหาวิทยาลยัร่วมกบัคณะด าเนินการ

จดักิจกรรม/โครงการตามแผนการให้

ความรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพ

การศึกษาแก่นักศึกษา  เช่น การ

อบรมดา้น QA   การประชุมองคก์าร  

นศ. เว็บไซต ์ 

5. จดัท ารายงานการประเมินผลการ

กิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการ ตาม

ตวัช้ีวดั เทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนด

ในแผน 

6. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานพฒันา

นักศึกษาร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษา

ของคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

รวบรวมผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มา ตรฐาน เพื่อรบัการประเมิน

คุณภาพภายใน (3 ครั้ง) 

 

ประเด็น การจดับรรยายอยา่งเดียวไม่

นบัจะตอ้งมีการฝึกภาคปฎิบตัิ 

(workshop) ดว้ย 

 

 
 
 
 



96 | หน้า  

 

 

 
 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีการส่งเสริมใหน้ักศึกษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักิจกรรมท่ีด าเนินการโดยนักศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ประเภทส าหรบัระดบัปริญญาตรี และอยา่งนอ้ย 2 ประเภท

ส าหรบัระดบับณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอ่ไปน้ี 

 

3.1 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

3.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนห์รือรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

3.4 กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรม 

3.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
 

 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษาก าหนด

รปูแบบและวิธีการมีการส่งเสริม

ใหนั้กศึกษาน าความรูด้า้นการ

ประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดั

กิจกรรม  

2. ส านักงานพฒันานักศึกษา ร่วมกบั

ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล

การด าเนินงาน  

1. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงาน

พฒันานักศึกษา ร่วมกบัคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า ก าหนดรปูแบบและ

วิธีการมีการส่งเสริมใหนั้กศึกษาน าความรู้

ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดั

กิจกรรม โดยการเสนอแผนการจดั

กิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษาภายใตก้าร

ด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาและชมรม

สงักดัสโมสรนักศึกษาตามลกัษณะ

กิจกรรม 5  ดา้น ซ่ึงก าหนดใหม้ีการเสนอ

แผน 2 งวดดงัน้ี  

- งวดท่ี 1 เดือนสิงหาคม โดยมี

ระยะเวลาด าเนินการระหว่าง เดือน

ธนัวาคม 2556-เมษายน 

2557 
 

 

 

 

 

มิ.ย.-พ.ย. 57 

 
 

ธ.ค.56-ก.พ. 57 

 
 

1. รายงานการจดักิจกรรม/โครงการ น าเสนอใน

รปูแบบตาราง พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน    

2. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ถา้ม)ี 

4. การจดักิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดบั

ปริญญาตรีหรือบณัฑิตศึกษาทุกกิจกรรมตอ้ง

จดัท าขอ้เสนอโครงการใหผู้ร้บัผิดชอบอนุมติั 

(อาจารยท่ี์ปรึกษา หรือฝ่ายกิจกรรมนิสิต) โดย

ประกอบดว้ยสาระส าคญั ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์

ของกิจกรรม ตวับ่งช้ีความส าเร็จของกิจกรรมท่ี

จดั ลกัษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และ

วิธีการประเมินความส าเร็จ และการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมก่อน

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ตุลาคม –มีนาคม ของปีถดัไป 

- งวดท่ี 2 เดือนมีนาคม โดยมี

ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือน

เมษายน –กนัยายน  

ประเด็นในการพิจารณา นักศึกษามี

การใชก้ระบวนการคุณภาพต่างๆ เช่น 

PDCA ในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรม 

2. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงาน

พฒันานักศึกษาร่วมกบัฝ่ายกิจการ

นักศึกษาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

รวบรวมผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน เพื่อรบัการประเมินคุณภายใน 

(3 ครั้ง) 

หมายเหต ุ

- ระดบับณัฑิตศึกษาอาจมอบให้

งานบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัและ 

คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ารบัผิดชอบ 

เช่น การรบับริจาคโลหิต  กีฬาเช่ือม

สมัพนัธ ์  

 

ประเด็นเสนอเพื่อการพิจารณา    การ

เขียน โครงการ ตั้งเป็นไปตาม

กระบวนการ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม – พฤษภาคม 

2557 

 

หน้าน้ีมาใชป้ระกอบการจดัท าโครงการหรือ

กิจกรรมใหม่  

5. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงว่าผูร้บัผิดชอบมีการให้

ขอ้มลูป้อนกลบัแก่ นักศึกษา ในการปรบัปรุง

พฒันาการจดัท าขอ้เสนอโครงการท่ี ถูกตอ้ง

เหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกนั

คุณภาพการปฏบิติังาน   เช่น  ร่องรอยการขดี

เขยีนของการใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการ

ก าหนดตวับ่งช้ี ความส าเร็จของกิจกรรม   หรือ

วิธีการประเมินความส าเร็จของโครงการ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการสนับสนุนใหน้ักศึกษาสรา้งเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหว่างสถาบนั และมีกิจกรรมรว่มกนั 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษา ร่วมกบั

คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

สนับสนุนใหนั้กศึกษาสรา้ง

เครือขา่ยคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลยัและระหว่าง

มหาวิทยาลยั  

2. ด าเนินการจดักิจกรรมระหว่าง

เครือขา่ย ตามแผนงานท่ีก าหนด   

และประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

3. รวบรวมผลการด าเนินงาน 

 

1. มหาวิท ยาลยั โดย ส านักงานพฒันา

นักศึกษา ร่วมกบัคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า สนับสนุนใหนั้กศึกษาสรา้ง

เครือขา่ยคุณภาพภายในมหาวิทยาลยั

และระหว่างมหาวิทยาลยั เพื่อก าหนด

แผนการด าเนินงานร่วมกนั  

2. ด าเนินการจดักิจกรรมระหว่าง

เครือขา่ย ตามแผนงานท่ีก าหนด   

และประเมินผลการด าเนินกิจกรร ม/

โครงการ 

3. มหาวิทยาลยั โดยส านักงานพฒันา

นักศึกษา ร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษา

ของคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

รวบรวมผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน เพื่อรบัการประเมินคุณ

ภายใน  

หมายเหตุ  ควรมีการพิจารณาดา้น

การสนับสนุนต่าง ๆ   เช่น 

งบประมาณ อาคารสถานท่ี การจดั

กิจกรรมร่วมกบัม หาวิทยาลยั 

บุคลากร ฯลฯ 

มกราคม –กุมภาพนัธ ์

2556 
 

 

 

 

พฤษภาคม 2557 

 

 

 

รวบรวมผลงาน 
 

1. รายงานการจดักิจกรรม /โครงการ น าเสนอใน

รปูแบบตาราง พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน 

ไดแ้ก่ รายงานการประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการ    

2. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3. แผนการจดักิจกรรมการสรา้งเครือขา่ยพฒันา

คุณภาพ ระหว่างสโมสร /ชมรม  ภาย ในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลยั ท่ีมีกิจกรรม /โครงการ

แลกเปล่ียนประสบการณใ์นการท างาน 

4. รายงานสรุปผล การจดักิจกรรมแลกเปล่ียน

ประสบการณใ์นการท างานในรปูแบบต่างๆ 

เช่น กิจกรรมการจดัก ารความรู ้ (KM : 

knowledge management) โดยการใหนิ้ สิต

ระหว่างสโมสร /ชมรม  ภาย ในหรือภายนอก

มหาวิทยาลยั น าเสนอผลการด าเนินงานในท่ี

ประชุม ในประเด็นเกี่ยวกบัวิธีการวางแผนการ

ท างาน การพฒันาตวับ่งช้ีความส าเร็จ การ

ประเมินความส าเร็จ ,การใชร้ะบบการประกนั
คุณภาพในการจดักิจกร รมของ นักศึกษา และ

ประสบการณท่ี์ไดจ้ากการท ากิจกรรม 

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  

(ถา้มี) 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษา  

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 6 มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานักศึกษา 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานพฒันานักศึกษา ร่วมกับ

คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ก าหนดรปูแบบและวิธีการประเมิน

ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง

แผนการจดักิจกรรมการพฒันา

นักศึกษา  

2. ประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนปีงบประมาณ พ .ศ . 2556 

หรือ ปีการศึกษา 2552  

3. น าผลการประเมินมาจดัท าแผน /

ทบทวนแผนปีงบประมาณ พ .ศ. 

2556  หรือ ปีการศึกษา 2556 

4. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกบัฝ่าย

กิจการนักศึกษาของคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผล

การด าเนินงาน  

1. มหาวิทยาลยั โดย งานกิจการ

นักศึกษา ร่วมกบัคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า ก าหนดรปูแบบและวิธีการ

ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์

ของแผนการจดักิจกรรมการพฒันา

นักศึกษา  

2. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 หรือ ปี

การศึกษา 2556 

3. น าผลการประเมินมาจดัท าแผน /

ทบทวนแผนปีงบประมาณ พ .ศ . 

2556  หรือ ปีการศึกษา 2556 

4. มหาวิทยาลยั โดย ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา ร่วมกบัฝ่ายกิจการนักศึกษา

ของคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

รวบรวมผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน  

ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

ธนัวาคม 2556 

 

 
พฤษภาคม 2557 

 

รวบรวมผลงาน 
 

1. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกบัคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า ก าหนดรปูแบบและวิธีการ

ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง

แผนการจดักิจกรรมการพฒันานักศึกษา  

2. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 หรือ ปีการศึกษา 

2556 

3. น าผลการประเมินมาจดัท าแผน /ทบทวนแผน

ปีงบประมาณ พ .ศ. 2556  หรือ ปีการศึกษา 

2556 

4. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกบัฝ่ายกิจการ

นักศึกษาของคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

รวบรวมผลการด าเนินงาน  

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะ 
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องคป์ระกอบที่ 4  

การวิจยั  
 

ตวับ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ 
 

ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ รบัผิดชอบ

ด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่ 4.2  ระบบและกลไกจดัการความรูจ้ากงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์     ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ รบัผิดชอบ

ด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่ 4.3  เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสรา้งสรรคต์อ่จ  านวนอาจารยป์ระจ  าและนกัวิจยัประจ  า        ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ รบัผิดชอบ

ด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่ 4.4 ตวับ่งช้ีที่ก  าหนดเพ่ือวดัผลผลิตตามตวับ่งช้ีที่ของ สมศ.      ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ รบัผิดชอบ

ด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่ 4.4.1 งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการตพีิมพห์รือเผยแพร่     ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ รบัผิดชอบ

ด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่ 4.4.2 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน ์     ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ รบัผิดชอบ

ด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่ 4.4.3 ผลงานวิชาการที่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ     ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ รบัผิดชอบ

ด าเนินการ 
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องคป์ระกอบที่ 4 การวิจยั  

ผูร้บัผิดชอบ 

มหาวิทยาลยั   รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและนวตักรรม พิจารณาด าเนินการดงัน้ี  

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติัและแผนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหมี้ความเช่ือมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัไปยงัคณะ/ส านัก  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานในรปูแบบต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินงานตามขอ้ 1 เช่น การจดักิจกรรม/โครงการ การประชุม/สมัมนา การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร  

3. ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยก าหนดรปูแบบ วธีิการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใหเ้ป็นรปูแบบเดียวกนัและสามารถน ามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวทิยาลยัได้ 

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร เช่น คณะกรรมการวชิาการ (ถา้มี) คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยั 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า   

1. รองคณบดี/ผูอ้ านวยการส านักฝ่ายวจิยั /ฝ่ายบริการวชิาการ วชิาการหรือผูบ้ริหารท่ีไดร้บัมอบหมาย  พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

- ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบติั แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

2. หวัหน้าภาควชิา หรือหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

- น านโยบาย แนวปฏิบติัและแผนการด าเนินงานระดบัคณะ/มหาวทิยาลยัมาถ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากร น าไปสู่การปฏิบติั รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุการด าเนินงานต่างๆ ยดึหลกัธรรมาภิบาล ดงัน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย (หลกันิติธรรม หลกัเสมอภาค) 

2. ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนรว่มในกระบวนการต่างๆ เช่น การจดัท า/ก าหนด/ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ (หลกัการมีส่วนรว่ม หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัการตอบสนอง หลกัมุ่งเน้นฉนัทา

มติ) 

3. ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและผูร้บัผิดชอบการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน (หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกักระจายอ านาจ หลกั

ตอบสนอง) 

4. กระบวนการเผยแพรก่ารด าเนินงานต่างๆ ตามขอ้ 1-3 ผ่านรปูแบบวธีิการด าเนินงานต่างๆ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง (หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัตอบสนอง) 
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ตวับ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีการบริหารจดัการงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถว้น เพ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนด

ไว ้ทั้งการสนับสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการจดัสรรทุนวจิยัการส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะแก่นักวจิยัและทีมวจิยั การสนับสนุนทรพัยากรท่ีจ าเป็นซ่ึงรวมถึงทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายตามแผนดา้นการวิจยัของสถาบนั และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ด าเนินการจดัท าระบบบริหารงานวิจยัท่ี

สามารถเช่ือมโยงภารกิจดา้นการวิจยักบั

ภารกิจดา้นการผลิตบณัฑิต การบริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม   

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

จดัท าแผนการด าเนินงานดา้นการวิจยัระดบั

มหาวิทยาลยั  

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ มี

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนงานวิจยัและปรบัปรุงระบบการบริหาร

งานวิจยั  

 

1. มหาวิทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ ด าเนินการจดัท าระบบบริหารงานวิจยัท่ี

สามารถเช่ือมโยงภารกิจดา้นการวิจยักบัภารกิจดา้น

การผลิตบณัฑิต การบริการวิชาการและการท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม  ซ่ึงจะเป็นลกัษณก์ารบรูณา

การใหส้อดคลอ้งไปในทางเดียวกนัและบรรลุ

เป้าหมายของม หาวิทยาลยั  พรอ้มประกาศขัน้ตอน   

กระบวนปฏบิติังาน ท่ีมีความเช่ือมโยงตั้งแต่ระดบั

มหาวิทยาลยัไปจนถึงคณะ วิชา  โดยมีการ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

- มีการก าหนดภารกิจของงานวิจยัและมี

ยุทธศาสตรใ์นการด าเนินงาน 

- มีคณะกรรมการบริหารงานวิจยั เพื่อท า

หน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและทิศทางใน

การบริหารจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยั

เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนแม่บทท่ีก าหนดไว ้ 

เช่น คณะกรรมการบริหารงานวิจยั  

คณะกรรมการก ากบัดแูลการเล้ียงและใช้

มกราคม 2556 หลกัฐานพิจารณาจาก  

- ขัน้ตอนการด าเนินงานดา้นการวิจยั   

- แผนการด าเนินงานดา้นการวิจยัเอกสาร

ประกอบการรายงาน  

- เอกสารการแต่งตั้ง  

- รายงานการประชุมของงานวิจยั บนัทึก

ขอ้ความมอบหมายการด าเนินงานท่ีชดัเจน     

- รายงานกา รติดตามงานวิจยัหรือติดตาม

ความกา้วหน้าหรือใหผู้ร้บัผิดชอบจดัท าตาราง

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยั 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

สตัว ์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน

มนุษย ์ คณะกรรมการความปลอดภยัทาง

ชีวภาพในระดบัสถาบนั 

- มียุทธศาสตรง์านวิจยัและแผนปฏบิติัการ

ประจ าปีของงานวิจยั 

- มีงบประมาณ 

- การจดัประชุมช้ีแจงเพื่อใหค้ณะ หน่วยงาน

ทราบถึงแนวปฏบิติั 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ จดัท า

แผนการด าเนินงานดา้นการวิจยัระดบัมหาวิทยาลยั  

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ มี

คณะท างานในการขบัเคล่ือนหรือในการบริหารและ

การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามประกาศของ

มหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรปูธรรม  

4. งานวิจยั มีการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนงานวิจยัและปรบัปรุงระบบการ

บริหารงานวิจยัท่ีชดัเจนและเป็นรปูธรรม ตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด  
 

การด าเนินงานในระดบัคณะวิชา 

      ด าเนินงานตามระบบและกลไกในการสนับสนุน

ตามแนวทางของมหาวิทยาลยั 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2    มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน  
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ร่วมกบัคณะจดัท านโยบายส่งเสริมการบรูณา

การกระบวนการวิจยัหรืองานสรา้งสรรคเ์ขา้

กบัการจดัการเรียนการสอน  

2. คณะจดัท าแผนกิจกรรม /โครงการ  

หรือมีนโยบายส่งเสริมให้ มีการบรูณาการ

กระบวนการวิจยัหรืองานสรา้งสรรคก์บัการ

จดัการเรียนการสอน ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลยั  

3. คณะด าเนินกิจกรรม/โครงการ และ

รวบรวมรายงานผลกิจกรรมส่งกองส่งเสริม

การวิจยัฯ  

4. มหาวิทยาลยั โดยกองส่งเสริมการ

วิจยัร่วมกบัคณะด าเนินการรวบรวมขอ้มลูผล

การด าเนินงาน 

 

 

1. มหาวิทยาลยัโดยกองส่งเสริมการวิจยัฯ ร่วมกบั

คณะจดัท านโยบายส่งเสริมการ  บรูณาการ

กระบวนการวิจยัหรืองานสรา้งสรรคเ์ขา้กบัการ

จดัการเรียนการสอน  ซ่ึงอาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี   

เช่น  

- การก าหนดใหนั้กศึกษาบณัฑิตศึกษาเป็น

ส่วนหน่ึงในทีมวิจยัของอาจารย ์ 

- การก าหนดใหนั้กศึกษาระดบัปริญญาตรีท า

โครงการวิจยั หรืองานสรา้งสรรค ์ซ่ึง

เกี่ยวขอ้งกบังานวิจยั หรืองานสรา้งสรรค์

ของอาจารย ์ 

- การก าหนดใหนั้กศึกษาทุกระดบัเขา้ฟังการ

บรรยายหรือสมัมนาเกี่ยวกบัผล

ความกา้วหน้าในงานวิจยัของอาจารย ์หรือ

ของศาสตราจารยอ์ าคนัตุกะหรือ

ศาสตราจารยร์บัเชิญ (visiting professor) 

หรือเขา้ร่วมการจดัแสดงงานสรา้งสรรคข์อง

อาจารย ์ 

- การจดัใหม้ีการประชุมเสนอผลงานวิจยัหรือ

แสดงงานสรา้งสรรคข์องนักศึกษา หรือ

ส่งเสริมนักศึกษาเขา้ร่วมประชุมการเสนอ

ผลงานวิจยัและงานสรา้งสรรคร์ะดบัชาติ

และนานาชาติ 

- การส่งเสริมใหอ้าจารยน์ าผลลพัธท่ี์เกิดจาก

การวิจยัไปเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการ

ธนัวาคม 2556 1.แผนการบรูณาการกระบวนการวิจยัหรืองาน

สรา้งสรรค ์ประจ าปีการศึกษา 2556 

2.รายงานกิจกรรมหรือผลงานท่ีมีการ  บรูณาการ

กระบวนการวิจยัฯเขา้กบัการเรียนการสอน 

3. แผนการสอนท่ีมีการบรูณาการงานวิจยัร่วม 

4. หลกัฐานการเชิญวิทยากร/ ก าหนดการสมัมนา/ 

หนังสือเชิญเขา้ร่วมสมัมนา 

5. ขอ้เสนอโครงการ /รายงานวิจยัท่ีมีช่ือนักศึกษา

เป็นผูร่้วมวิจยั 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

จดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 

2. คณะจดัท าแผนกิจกรรม /โครงการ  หรือมี

นโยบายส่งเสริมใหม้ีการบรูณาการกระบวนการวิจยั

หรืองานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลยั  

3. คณะด าเนินกิ จกรรม /โครงการ และรวบรวม

รายงานผลกิจกรรมส่งกองส่งเสริมการวิจยัฯ 

4.  มหาวิทยาลยั โดยกองส่งเสริมการวิจยัร่วมกบั

คณะด าเนินการรวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

ประเด็นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม  การบรูณาการ ดา้น

การเรียนการสอน ควรตอ้งระบุไวใ้น มคอ.3-6 ดว้ย 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัหรืองานสรา้งสรรคแ์ละใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารยป์ระจ  าและนักวิจยั  

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ  

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

2.ประกาศแจง้เวียนแนวทางทางการ

ด าเนินงาน 

3.คณะด าเนินกิจกรรมโคร งการพฒันา

ศกัยภาพ 

1. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ  มีการก าหนดนโยบาย มาตรการ การ

พฒันาบุคลากรและนักวิจยั โดย ก าหนดกฎเกณฑ์

และแนวทางในการส่งเสริมบุคลากรท าวิจยัใหม้ี

ความรูค้วามสามารถในดา้นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

การบริหารจดัการงานวิจยั อาทิเช่น ดา้น

จรรยาบรรณนักวิจยั การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ตลอดปีการศึกษา 1.แผนการพฒันาบุคลากรดา้นการวิจยั 

2.บนัทึกขอ้ความ เอกสารแจง้เวียน 

3.ปฏทิินการด าเนินงาน 

4.กิจกรรม โครงการพฒันาทกัษะนักวิจยั 

5.รายงานสรุปโครงการกิจกรรม 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

เกี่ยวกบัการเงิน พสัดุ การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกบัการเผยแพร่ผลงานวิจยั การสรา้งความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบฐานขอ้มลูการวิจยัของชาติ   

2. ประกาศแจง้ทุกคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพดา้ นการวิจยั

หรืองานสรา้งสรรคแ์ละใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณ

การวิจยัแก่อาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า 

3. คณะด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อพฒันา

ศกัยภาพดา้นการวิจยัของคณะ หรือมีการส่งเสริมให้

บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาศกัยภาพดา้น

การวิจยัของมหาวิทยาลยั  

4. ส านักงานส่งเสริมบริ หารงานวิจยัฯ  คณะ

ด าเนินการรวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินงานตาม

เกณฑม์าตรฐาน 

 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนัเพ่ือเป็นทุนวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1 . ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯจดัหา

แหล่งทุนวิจยั 

2. คณะส่งเสริมใหม้ีการเสนอของบประมาณ

จากกองทุนวิจยัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

หรือคณะท าแผนการใหทุ้นสนับสนุนเพื่อเป็น

ทุนวิจยัหรืองานสรา้งสรรคโ์ดยใชเ้งินรายได้

 1.มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดย ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจยัฯ  ไดต้ั้งกองทุนวิจยั ตามขอ้บงัคบั

มหาวิทยาอุบลราชธานี ว่าดว้ยกองทุนวิจยั

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ .ศ. 2551 เพื่อเป็ น

แหล่งทุนสนับสนุนใหบุ้คลากรสามารถพฒันา

ศกัยภาพในการท างานวิจยัใหไ้ดม้าตรฐาน และ

ตุลาคม 2556  –

กุมภาพนัธ ์2557 
 

 

 

1แนวทางการจดัสรรงบประมาณการวิจยั 

2.ประกาศแจง้เวียน บนัทึกขอ้ความ 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ของคณะเพิ่มเติม  

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิ จยัฯ/คณะ 

สรุปขอ้มลูการจดัสรรงบประมาณของ

หน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองาน

สรา้งสรรค ์ 
 

 

กระตุน้สรา้งแรงจงูใจในการผลิตผลงานวิจยัและสรา้ง

บรรยากาศในการท างานวิจยั  การสนับสนุน

งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจยั  
2. คณะส่งเสริมใหม้ีการเสนอของบประมาณจาก

กองทุนวิจยัมหาวิทยาลยัอุบลราช ธานี  หรือคณะท า

แผนการใหทุ้นสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองาน

สรา้งสรรคโ์ดยใชเ้งินรายไดข้องคณะเพิ่มเติม  

3. กองส่งเสริมการวิจยัฯ /คณะ สรุปขอ้มลูการ

จดัสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจยัหรือ

งานสรา้งสรรค ์ 

4. ประกาศจดัสรร และสญัญาการใหทุ้นวิจยั 
 

การด าเนินงานในระดบัคณะวิชา 

      ด าเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลยั หรื อ

อนุมติังบประมาณเงินรายไดข้องคณะเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน 2557 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5  มีการสนับสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสรา้งสรรคต์ามอตัลกัษณข์องสถาบนั 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.มหา วิทยาลยัก าหนดอตัลกัษณข์อง

มหาวิทยาลยัดา้นการวิจยัคือ งานวิจยัหรือ

งานสรา้งสรรคบ์นพื้ นฐานภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน

หรือเพื่อทอ้งถ่ิน  
2. คณะมีแผนการจดัหา /ปรบัปรุง/พฒันา 

1. มหาวิทยาลยัก าหนดอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยั

ดา้นกา รวิจยัคือ งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคบ์น

พื้ นฐานภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน  โดย

มหาวิทยาลยัและคณะ /ส านักร่วมสนับสนุนใหม้ีการ

จดัหาทรพัยากรและหรือจดัหาแหล่งสนับสนุน

ปีการศึกษา 2556 เอกสารประกอบ เช่น  

-แผนหรือแนวทางการพฒันาหรือการจดัสรร

งบประมาณแหล่งทรพัยากรท่ีเกี่ยวขอ้งดา้นการวิจยั  

-ภาพถ่ายในหอ้งปฏบิติัการ  

- คู่มือการปฏบิติังานในหอ้งปฏบิติัการ 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

แหล่งทรพัยากร หอ้งสมุด ส่ิงอ านวยความ

สะดวกหรือระบบความปลอดภยัใน

หอ้งปฏบิติัการ ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้ อง

ดา้นการวิจยัของคณะ  
3. กองส่งเสริมการวิจยัฯ ร่วมกบัส านักวิทย

บริการ ส านักคอมพิวเตอร ์สนับสนุนระบบ

สารสนเทศขอ้มลูขา่วสารดา้นการวิจยั ทั้ง 5 

ดา้น  

4. กองส่งเสริมการวิจยัฯ และคณะรวบรวม

ขอ้มลูส่งงานประกนัคุณภาพฯ 

ทรพัยากร ทั้งหอ้งปฏบิติัการวิจยั แหล่งคน้ควา้ทาง

วิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยั ตลอดจน

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีส่งเสริมการวิจยั ดงัน้ี 

1. หอ้งปฏบิติัการการวิจยัฯ หรือหน่วย

วิจยัฯ หรือศนูยเ์คร่ืองมือ หรือศนูยใ์หค้ าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจยั 

2. หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มลู

สนับสนุนการวิจยัฯ ประกอบดว้ยหนังสือและวารสาร

ทั้งในรปูของเอกสาร (hard copy) 

3. ส่ิงอ านวยความ สะดวกหรือการ

รกัษาความปลอดภยัในการวิจยัฯ เช่น ระบบรกัษา

ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิติัการวิจยั  ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการวิจยัท่ีครอบคลุมขอ้มลู

ขา่วสารอยา่งน้อย 5 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นแหล่งทุนวิจยัและงาน

สรา้งสรรคท์ั้งภายในและภายนอกสถาบนั  

2) ดา้นการวิจยัและงานสรา้งสรรค์

ของสถาบนัทั้งปัจจุบนัและผลงานท่ีผ่านมา  

3) ดา้นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยั

และงานสรา้งสรรคท์ั้งวารสารและการประชุม

วิชาการ การจดัแสดงงานสรา้งสรรคต่์างๆ ตลอดจน

ขอ้มลู การสนับสนุนของสถาบนัในการเผยแพร่ 

4) ขอ้มลูดา้นระบบและกลไกของ

สถาบนัในการส่งเสริมการ   น าผลงานวิจยัและงาน

สรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมดา้น

การจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร และการ ซ้ือขาย

ทรพัยสิ์นทางปัญญา 

- ฐานขอ้มลู / URL ของระบบสารสนเทศ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

5) ขอ้มลูเก่ียวกบัระเบียบ 

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิติัอื่นๆ ของสถาบนัท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการวิจยัและงานสรา้งสรรค ์

2. คณะมีแผนการจดัหา /ปรบัปรุง /พฒันา แหล่ง

ทรพัยากร ห้องสมุด ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือ

ระบบความปลอดภยัในหอ้งปฏบิติัการ ระบบ

สารสนเทศท่ีเกี่ยวขอ้งดา้นการวิจยัของคณะ  

3. มหาวิทยาลยัโดยกองส่งเสริมการวิจยัฯ ร่วมกบั

ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร ์สนับสนุน

ระบบสารสนเทศขอ้มลูขา่วสารดา้นการวิจยั ทั้ง 

5 ดา้น คณะสามารถเช่ือ มโยงขอ้มลูเพื่อน าไป

เผยแพร่ในเว็บไซตข์องคณะได ้

 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุกประเด็น  

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ จดัท า

ระบบ หรือแบบติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

 2.ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

รวบรวมขอ้มลูการติดตามและประเมิน ผล

การด าเนินงาน 

 3.ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯร่วมกบั

1.มหาวิทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ ควรร่วมกบัคณะ จดัท าระบบ หรือแบบ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 2.ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ร่วมกบัคณะ มี

การด าเนินงานรวบรวมขอ้มลูการติดตามและ

ประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา  

ธนัวาคม 2556 

 

 

มกราคม 2557 
 

 

 

1. แบบประเมิน ท่ีครอบคลุมเกณฑข์อ้ 4 และ 5 

(อาจใชแ้บบประเมิน rating scale)  

ประเด็นแบบสอบถามควรครอบคลุมทั้งงบ

ภายในและภายนอก 

2. แผนการรายงานและ ติดตามขอ้มลู (กอง

ส่งเสริมการวิจยัฯ) 

3. แบบฟอรม์ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

คณะ สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล

การด าเนินการ 

 

มหาวิทยาลยัควรเก็บขอ้มลูใหค้รอบคลุมและ

ส่วนกลางท่ีรบัผิดชอบ 

4. สรุปผลการประเมิน  

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 7 มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการสนับสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสรา้งสรรคข์องสถาบนั  

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ร่วมกบั

คณะสรุปผลการประเมิน 

 2.ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯร่วมกบั

คณะ น าเสนอผลการประเมินต่อท่ีป ระชุมท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

 

 1.มหาวิทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ ควรร่วมกบัคณะ จดัประชุมสรุปผลการ

ประเมินพรอ้มทั้งเอกสารหลกัฐานเอกสารท่ีเกิดจาก

การน าผลการประเมินไปปรบัปรุง  (เช่น แผนการ

ปรบัปรุงหรือประเด็นอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ

ปรบัปรุง) 

 2.ส านักงานส่งเสริ มบริหารงานวิจยัฯ ร่วมกบัคณะ 

น าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

พฤษภาคม  2557 1. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

2. แผนการพฒันาปรบัปรุง 

3. รายงานการประชุม 

4. เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 8 มีระบบและกลไกเพื่อสรา้งงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคบ์นพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือจากสภาพปัญหาของสงัคม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสงัคม และด า เนินการตาม

ระบบท่ีก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ก าหนดนโยบายการวิจยัและแผนแม่บทการ

วิจยัดา้นพื้ นฐานภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหรือจาก

สภาพปัญหาของสงัคม 

2. คณะมีนโยบายส่งเสริมการสรา้ง

งานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายกา รวิจยัของ

มหาวิทยาลยั 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

มีการบริหารและการจดัท ารายงานผลการ

ด าเนินงาน 

4.  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตาม

รอบระยะเวลาท่ีก าหนด  

 

1. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ ก าหนดนโยบายการวิจยัและแผ นแม่บท

การวิจยั พื้ นฐานภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหรือจากสภาพ

ปัญหาของสงัคม 

2. มหาวิทยาลยัสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือกบั

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อส่งเสริมการท าวิจยัเพื่อ

ทอ้งถ่ิน 

3. มหาวิทยาลยัจดัสรรงบประมาณเพื่อการ

ด าเนินงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน  

- การจดัประชุมช้ีแจงเพื่อใหค้ณะ 

หน่วยงานทราบถึงแนวปฏบิติั 

4. คณะมีนโยบายส่งเสริมการสรา้งงานวิจยัท่ี

สอดคลอ้งกบันโยบายการวิจยัของมหาวิทยาลยั 

5. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ มี

คณะท างานในการขบัเคล่ือนหรือในการบริหารและ

การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามประกาศของ

มหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรปูธรรม  

6. ส านักงานส่งเ สริมบริหารงานวิจยัฯ มีการ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานวิจยั

และปรบัปรุงระบบการบริหารงานวิจยัท่ีชดัเจนและ

เป็นรปูธรรม ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  

การด าเนินงานในระดบัคณะวิชา 

      ด าเนินงานตามระบบและกลไกในการสนับสนุน

ตามแนวทางของมหาวิทยาลยั 

ตลอดปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2556 

1. ระบบและขัน้ตอนการด าเนินงานและกลไกการ

ด าเนินงาน 

2. มีผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งน้อย 1 เร่ือง 

3. รายงานการประชุม 

 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ประเด็นเพิ่ม ตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งน้อย 1

เร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 | หน้า  

 

 

ตวับ่งช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

 

การบริหารจดัการความรูจ้ากผลงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคเ์พ่ือเผยแพรไ่ปยงัคณาจารย ์นักศึกษา วงการวชิาการ หน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกช น ตลอดจนชุมชนเป้าหมายท่ีจะน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ เป็น

เร่ืองท่ีมีความส าคญัส าหรบัทุกสถาบนัอุดมศึกษา ดงัน้ัน สถาบนัตอ้งจดัระบบส่งเสริมสนับสนุนใหมี้การรวบรวม เผยแพรแ่ละแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นทรพัยสิ์นทางปัญญาจากงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคอ์ยา่งเหมาะสมกบัผูใ้ชแ้ต่

ละกลุ่ม โดยส่ิงท่ีเผยแพรต่อ้งมีคุณภาพเช่ือถือไดแ้ละรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมี การเผยแพรผ่ลงานวิจยัหรืองาน

สรา้งสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  

  

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ร่วมกบัคณะจดัท าระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั 

2. คณะมีระบบกลไกสนับสนุนตาม

แนวทางของมหาวิทยาลยั 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

คณะ ด าเนินการรวบรวมขอ้มลู 

1. มหาวิทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ ร่วมกบัคณะจดัท าระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัดงัต่อไปน้ี 

 การสนับสนุนงบประมาณ  มหาวิทยาลยั

และคณ ะ หน่วยงาน มีการจดัสรรงบประมาณจาก

เงินรายไดข้องหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนใหบุ้คลากร

น าผลงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์ไปเผยแพร่ใน

วงการวิชาการทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ โดย

ระดบัมหาวิทยาลยัไดจ้ดัสรรงบประมาณจากกองทุน

วิจยัเพื่อสนับสนุน 

- การตีพิมพบ์ทความทางวิชาการใน

วารสารวิชาการ   

- การ น าเสนอผลงานวิจยั /ผลงานทาง

วิชาการแบบ Oral Presentation  

- การจ่ายค่าตีพิมพก์รณีวารสารเรียกเก็บ

เงิน  

มิถุนายน 2556  
เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงระบบ เช่น ประกาศ 

2. กลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั  

เช่น ประกาศเผยแพร่  

3. สรุปกิจกรรมโครงการท่ีมีการด าเนินงาน 

4. รายงานการประชุม 

5. มีผลงานเผยแพร่อยา่งน้อย 1ช้ิน 

6. เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

- ค่าตอบแทนการตีพิมพผ์ลงานวิจยั 

- ค่าตอบแทนการจดทะเบียนทรพัยสิ์นทาง

ปัญญา  

 การจดัประชุมสมัมนาทางวิชาการ   

มหาวิทยาลยัและคณะ จดัใหม้ีการประชุมวิ ชาการ

เพื่อสรา้งพื้ นท่ีใหนั้กวิจยั นักวิชาการของ

มหาวิทยาลยัเองและจากภายนอกมหาวิทยาลยั ไดม้ี

โอกาสไดน้ าเสนอผลงานวิจยั ผลงานวิชาการของ

ตนเอง ซ่ึงจะช่วยสรา้งเครือขา่ยการวิจยั กลุ่มวิจยัขึ้ น  

เช่น การประชุมวิชาการ มอบ.วิจยั  

 การจดัท าวารสารวิชาการ    

 มหาวิทยาลยัอุ บลราชธานี จั ดท า

วารสารวชิาการ มอบ . ซ่ึงเป็นวารสารท่ีอยูใ่น

ฐานขอ้มลู TCI  โดยไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

แบ่งเป็น 

- วารสารวชิาการ มอบ . สาขา

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ก าหนด 4 ฉบบั/ปี 

- วารสารวชิาการ มอบ .สาขา

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ก าหนด 2 ฉบบั/ปี 

มีการรบั ผลงา นจากนักวิจยัภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัเพื่อตีพิมพ ์และมีกระบวนการ

พิจารณาบทความโดย ผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละสาขา 

เพื่อใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะในดา้นวิชาการใหม้ี

ความถูกตอ้งเหมาะสม  มีกองบรรณาธิการ

วารสารวชิาการ มอบ . เป็นผูบ้ริหารจดัการ 

วารสารวชิาการ มอบ . ไดเ้ผยแพร่ไ ปยงั

สถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครฐัและเอกชน กว่า 200 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

แห่งทัว่ประเทศ 

   ระดบัคณะอาจมีการจดัท า

วารสารวชิาการวารสารวชิาการของคณะ 

2. มหาวิทยาลยัมีประกาศ / เผยแพร่การ

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ผลงานวิจยัหรืองาน

สรา้งสรรคใ์หค้ณะทราบ 

3. คณะมีระบบกลไกสนับสนุนตามแนวทาง

ของมหาวิทยาลยั 

 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์เพ่ือใหเ้ป็นองคค์วามรูท่ี้คนทัว่ไปเข้าใจได ้และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ร่วมกบัคณะจดัท าระบบและแนวทางในการ

รวบรวมคดัสรร วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์

ความรูจ้ากผลงานวิจยั  

2. คณะด าเนิน งานตามระบบและ

แนวทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

คณะ ด าเนินการรวบรวมขอ้มลู 

1. มหาวิทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯร่วมกบัคณะจดัท าระบบและแนวทางในการ

รวบรวมคดัสรร วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้าก

ผลงานวิจยัโดยค านึงใหถึ้งความเหมาะสมกั บ

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงยงัเช่ือถือในเชิงวิชาการ  โดยมีการ

ด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

- ตั้งคณะกรรมการคดัเลือกผลงาน 

- รวบรวมรายช่ืองานวิจยั 

- วิเคราะห/์สงัเคราะหผ์ลงานวิจยัโดยหวัหน้า

โครงการ /คณะกรรมการ /ผูท้รงคุณวุฒิ

ประจ าสาขา 

มิถุนายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เอกสารแสดงระบบและกลไก 

2. สรุปผลจ านวนหรือผลงานวิจยัท่ีมีการสงัเคราะห์

ของความรู ้

3. มีเอกสารหรื อหลกัฐานท่ีเป็นการสงัเคราะห์

งานวิจยัอยา่งน้อย 1เร่ือง  

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 



116 | หน้า  

 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

- สรุปผลการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์

- เผยแพร่ผลงาน โดยผ่า นช่องทางต่าง ๆ 

เช่น เว็ บไซต ์ส่ือส่ิงพิมพ ์การประชุม

วิชาการ  

2. คณะด าเนินงานตามระบบและแนวทางท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด  

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2556 

 

 เมษายน 2557 

 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3  มีการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรอ่งคค์วามรูจ้ากงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 2 สู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง   
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ร่วมกบัคณะ ด าเนินการรวบรวม

ผลงานท่ีไดม้ีการคดัสรร วิเคราะหแ์ละ

สงัเคราะหค์วามรูจ้ากผลงานวิจยั 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ร่วมกบัคณะ จดัวางแผน

ประชาสมัพนัธใ์หเ้หมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย 

3. ด าเนินการประชาสมัพนัธต์ามแผน

ตลอดจนการติดตามขอ้มลูป้อนกลบั  

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ คณะ 

ด าเนินการรวบรวมขอ้มลู เพื่อรายงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

1. มหาวิทยาลยัโดย ส า นักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจยัฯ ร่วมกบัคณะ ด าเนินการรวบรวม

ผลงานท่ีไดม้ีการ คดัสรร วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์

ความรูจ้ากผลงานวิจยั 

2. มหาวิทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจยัฯ ร่วมกบัคณะ จดัวางแผน

ประชาสมัพนัธใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

3. ด าเนินการประชาสมัพนัธต์ามแผน

ตลอดจนการติดตามขอ้มลูป้อนกลบั  อาจสรา้ง

เครือขา่ยเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสรา้งสรรคโ์ดย

เช่ือมโยงกบัศิษยเ์ก่า ชุมชน และองคก์รภายนอกทั้ง

รฐัและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะ

สามารถสนับสนุนงานวิจยั หรือร่วมวิจยั หรือน า

ธนัวาคม 2556 

เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แผนการด าเนินงาน 

2. เอกสารเผยแพร่ผลงานสงัเคราะหง์านวิจยั แผ่น

พบั หรือในเว็บไซต ์ 

3. กิจกรรมโครงการท่ีมีการด าเนินงาน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ 

 

 

 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการน าผลงานงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์และมีการรบัรองการใชป้ระโยชนจ์ริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ก าหนดนโยบาย /แนวทางการ น า

ผลงานวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ประกาศแจง้เวียนแนวทา ง การ

ด าเนินงานใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทราบ 

3. คณะส่งเสริม ผลกัดนัใหม้ีการน าผลงาน

ผลงานวิจยั หรืองานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ โดยมีการติดตามผล การ

รบัรองการใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงาน

ภายนอกหรือชุมชน 

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ คณะ 

ด าเนินการรวบรวมขอ้มลูตามแบบฟอรม์

เพื่อรายงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

1. มหาวิทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ ร่วมกบัคณะ มีนโยบาย /แนวทางการ น า

ผลงานวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

2. มหาวิท ยาลยัมี ระบบการส่งเสริม หรือ

แนวทางมาตรการการน าผลงานวิจยัไปใช ้เช่น  

- การเป็นส่ือกลางระหว่างนักวิจยักบัองคก์ร

ภายนอกท่ีมีศกัยภาพในการน าผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์ 

- ก าหนดขัน้ตอนและผูร้บัผิดชอบ 

- แสวงหาผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

3. มหาวิทยาลยัโ ดยส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯประกาศแจง้เวียนแนวทา งการด าเนินงาน

ใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทราบ 

4. คณะส่งเสริม ผลกัดนัใหม้ีการน าผลงาน

ผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

ปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบฟอรม์การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 

- หนังสือตอบกลบัการใชป้ระโยชน์  โดย ใคร 

อยา่งไร เมื่อไหร่  

- จ านวนและรายช่ืองานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์

น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในระดบัชาติหรือระดบั

นานาชาติของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า 

ซ่ึงเป็นผลงานวิจยัท่ีเสร็จสิ้ น โดยนับรวมผลงาน

ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ของอาจารยแ์ละนักวิจยั

ประจ าทั้งท่ีปฏบิติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

พรอ้มช่ือเจา้ของผลงาน ปีท่ีงานวิจยัหรืองาน

สรา้งสรรคด์ าเนินการเสร็จ  ปีท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ โดย

มีหลกัฐานการรบัรองการใชป้ระโยชน์จาก

หน่วยงานหรือชุมชนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- เอกสาร/หลกัฐานการจดักิจกรรมท่ีเกิดต่อเน่ือง

จากการวิจยั เช่นการอบรม เผยแพร่ผลงาน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

โดยมีการติดตามผล การรบัรองการใชป้ระโยชน์จริง

จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

ประเด็นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม การน าไปใชป้ระโยชน์

ของสถาบนัอุดมศึกษาดว้ยกนัไม่ได ้

 

 

 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธิของงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชนแ์ละด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ จดัท า

ระบบและกลไก การบริหารจดัการ

ทรพัยสิ์นทางปัญญา  

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ประกาศแจง้เวียนแนวทางการด าเนินงาน

ใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทราบ  

3. คณะด าเนินงานตามระบบและกลไกในการ

สนับสนุนของมหาวิทยาลยั 

4. รายงานผลการด าเนินงานตาม ระบบและ

กลไกในการสนับสนุนตามแนวทางของ

มหาวิทยาลยั 

1. มหาวิทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ มีระเบียบมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีว่า

ดว้ยการบริหารจดัการทรพัยสิ์นทางปัญญา พ .ศ. 

2551 เพื่อใหค้วามคุม้ครองผลงานวิจยั ผลงาน

สรา้งสรรคท์ั้งของบุคลากรและนักศึกษาไม่ใหถู้ก

น าไปแอบอา้งหรือน าไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต  

รวมถึงการจดัการรายไดท่ี้จะเกิดขึ้ นจากการน า

ผลงานดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ 

2.  มหาวิทยาลยัจดัตั้งส านักงานสิทธิประโยชน์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (TLO) เพื่อ

ด าเนินการทรพัยสิ์นทางปัญญาของหมาวิทยาลยั 

3. มหาวิ ทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ ประกาศแจง้เวียนแนวทางการ

ด าเนินงานใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทราบ เช่น 

ระบบการส่งเสริมสนับสนุนการเจรจาเชิงธุรกิจ

ในการซ้ือขายทรพัยสิ์นทางความรูก้บัหน่วยงาน

มิถุนายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แผนการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมสนับสนุน

คุม้ครองสิทธิของงานวิจยั 

2. กิจกรรม โครงการท่ีมีการด าเนินงาน 

3. เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

หรือองคก์รภายนอก  

4. คณะ ด าเนินงานตามระบบและกลไกในการ
สนับสนุนของมหาวิทยาลยั 

5. มหาวิทยาลยั  และคณะรายงานผลการ

ด าเนินงานตาม ระบบและกลไกในการสนับสนุน

ตามแนวทางของมหาวิทยาลยั 

 
 
ตวับ่งช้ีที่ 4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสรา้งสรรคต์อ่จ  านวนอาจารยป์ระจ  าและนกัวิจยัประจ  า  
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
 

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการผลิตงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคใ์นสถาบนัอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสร้ างสรรค ์ดงัน้ัน สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งจดัสรรเงินจากภายในสถาบนัและท่ี

ไดร้บัจากภายนอกสถาบนัเพ่ือสนับสนุนการท าวจิยัหรืองานสรา้งสรรคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอ้มและจุดเน้นของสถาบนั   นอกจากน้ันเงินทุนวจิยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์สถาบนัไดร้บัจากแหล่งทุนภายนอกยั งเป็น

ตวับ่งช้ีท่ีส าคญั ท่ีแสดงถึงศกัยภาพดา้นการวจิยัของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีเน้นการวจิยั  

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ แจง้

คณะตรวจสอบขอ้มลูท่ีกองส่งเสริมการ

วิจยัเก็บรวบรวมในปีงบประมาณ   

2. คณะตรวจสอบขอ้มลูและรวบรวมขอ้มลู

เงินสนับสนุนการวิจยัและงานสรา้งสรรค์

เพิ่มเติมตามแบบฟอรม์ท่ีกองส่งเสริมการ

วิจยัฯ ก าหนด 

3. คณะรายงานขอ้มลูมาท่ีกองส่งเ สริมการ

1. มหาวิทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ แจง้คณะตรวจสอบขอ้มลูท่ีกองส่งเสริม

การวิจยัเก็บรวบรวมในปีงบประมาณ   

2. คณะตรวจสอบขอ้มลูและรวบรวมขอ้มลูเงิน

สนับสนุนการวิจยัและงานสรา้งสรรคเ์พิ่มเติม

ตามแบบฟอรม์ท่ีกองส่งเสริมการวิจยัฯ ก าหนด 

3. คณะรายงานขอ้มลูมาท่ีกองส่งเสริมการวิจยัฯ  

พรอ้มส่งเอกสารสญัญาโครงการวิจยัท่ีไดบ้นัทึก

ธนัวาคม  2556 

 

 

 19 ธนัวาคม  2556 

 
ธนัวาคม 2556 

 

 

1. รายช่ือโครงการวิจยัท่ีไดร้บัเงินสนับสนุน

งานวิจยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั  

2. รายช่ืออาจา รยป์ระจ าในปีการศึกษา 2556 

ท่ีปฏบิติังานจริง  

 

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

วิจยัฯ  พรอ้มส่งเอกสารสญัญา

โครงการวิจยัท่ีไดบ้นัทึกขอ้มลูเพิ่มเติม

จากท่ีกองส่งเสริมการวิจยัแจง้ (ขอ้มลูท่ี

ส่งใหต้รวจสอบ มีเอกสาร /สญัญารบัทุน

ท่ีกองส่งเสริมการวิจยัฯแลว้) 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติมจากท่ีกองส่งเสริมการวิจยัแจง้  

4. กองส่งเสริมการวิจยัฯ สรุปขอ้มลูจากคณะ /

หน่วยงาน และจดัท ารายงาน 

 

ธนัวาคม 2556 
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ตวับ่งช้ีที่ 4.4.1 งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการตพีิมพห์รือเผยแพร่  
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

 

 เปรียบเทียบจ านวนบทความจากผลงานวจิยัท่ีตีพิมพแ์ละจ านวนผลงานสรา้งสรรคท่ี์เผยแ พรใ่นระดบัชาติหรือระดบันานาชาติของอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ า ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ า

ทั้งหมด โดยใหน้ าเสนอในรปูรอ้ยละ  
การตีพิมพห์มายถึง การตีพิมพบ์ทความจากผลงานวจิยั ในวารสารวชิาการ(Journal) ในระดบัชาติหรือนานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูท่ีก าหนด รวมถึงบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ (Full paper)ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

 บทความจากผลงานวจิยัท่ีไดร้บัการตีพิมพท่ี์สามารถน ามานับไดมี้เฉพาะ Article หรือ Conference Paperหรือ Reviewเท่าน้ัน ส่วนบทความจากผลงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการน้ันสามารถ

น ามานับไดเ้ฉพาะท่ีเป็น Full Paper เท่าน้ัน 
การเผยแพร ่หมายถึง การเผยแพรง่านสรา้งสรรค ์ซ่ึงเป็นการน าเสนอผลงาน หรือส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงท่ีเป็นผลงานวชิาการสู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจดัการการน าเสนอ

ในระดบัชาติหรือนานาชาติอยา่งเป็นระบบและเป็นวธีิการท่ียอมรบัในวงวชิาชีพ หรือไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์ร สมาคมท่ีเก่ียวขอ้งและมีช่ือเสียงในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 งานสรา้งสรรค ์ท่ีนับเป็นผลงานวชิาการคือ เป็นผลงานท่ีมีคุณค่าทางวิชาการ และมีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คดัเลือกผลงาน เพ่ือจดัแสดง 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวจิยัฯแจง้

คณะตรวจสอบขอ้มลูผลงานวิจยัท่ีตีพมิพ์

เผยแพร่ท่ีกองส่งเสริมการวิจยัและคณะ/

หน่วยงานบนัทึกในระบบฐานขอ้มลู

งานวิจยั ตลอดปีงบประมาณ 2556  

2.  คณะตรวจสอบขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลู

วิจยัเว็บไซต ์

http://www.ubu.ac.th/~research 

3. คณะรายงานขอ้มลูมาท่ีกองส่งเสริมการ

วิจยัฯ พรอ้มส่งเอกสารหลกัฐานมาท่ีกอง

ส่งเสริมการวิจยัฯ  

4. กองส่งเสริมการวิจยัฯ ตรวจสอบขอ้มลูใน

ระบบ และสรุปขอ้มลูจากคณะ /

1. มหาวิทยาลยัโดยกองส่งเสริมการวิจยัฯ แจง้คณะ
ตรวจสอบขอ้มลูท่ีกองส่งเสริมการวิจยั 

2.  คณะตรวจสอบขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูวิจยั
เว็บไซต ์http://www.ubu.ac.th/~research 

- กรณีขอ้มลูถูกตอ้ง ใหย้นืยนัขอ้มลู 

- กรณีขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง และตอ้งการลบ

แกไ้ข ใหจ้ดัท าบนัทึกแจง้มาท่ีกองส่งเสริม

การวิจยั 

- กรณีตอ้งการเพิ่มเติมขอ้มลู ใหบ้นัทึก

ขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลู  

3. คณะรายงานขอ้มลูมาท่ีกองส่งเสริมการวิจยัฯ  

พรอ้มส่งเอกสารหลกัฐานมาท่ีกองส่งเสริมการ

วิจยัฯ (เฉพาะขอ้มลูท่ียงัไม่เคยส่งมาในรอบการ

ตามรอบของการรายงาน

ขอ้มลูปีการศึกษา 2556  
 

 

 

 

 

 

 

ธนัวาคม 2556 

 

 

1. ตารางสรุปจ านวนและรายช่ือบทความจาก

ผลงานวิจยัท่ีไดร้บัการตีพิมพใ์นระดบัชาติหรือ

ระดบันานาชาติของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั

ประจ า รายปีตามปีปฏทิิน โดยนั บรวมผลงาน

ของอาจารยแ์ละนักวิจยัทั้งท่ีปฏบิติังานจริงและ

ลาศึกษาต่อ พรอ้มช่ือเจา้ของบทความ ปีท่ี

ตีพิมพ ์ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ ์ค่าน ้าหนักของบทความ

วิจยัแต่ละช้ิน โดยรายงานยอ้นหลงั 3 ปี จนถึงปี

ปฏทิินท่ีตรงกบัปีการศึกษาท่ีประเมิน 

2. จ านวนและรายช่ือผลงานสรา้งสรรคท่ี์

เผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติของ

อาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า รายปีตามปี

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 

http://www.ubu.ac.th/~research
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

หน่วยงาน จดัท ารายงาน 

 

รายงานขอ้มลูแต่ละครั้ง) หรือส่งไฟล ์Scan มาท่ี

เจา้หน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงาน 

4. กองส่งเสริมการวิจยัฯ ตรวจสอบขอ้มลูใ นระบบ 

และสรุปขอ้มลูจากคณะ /หน่วยงาน จดัท า

รายงาน 

 

 ปฏทิิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยแ์ละ

นักวิจยัทั้งท่ีปฏบิติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

พรอ้มช่ือเจา้ของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือสถานท่ี 

จงัหวดั หรือประเทศ ท่ีเผยแพร่ และระบุรปูแบบ

ของการเผยแพร่พรอ้มหลกัฐานค่าน ้าหนักของ

ผลงานสรา้งสรรคแ์ต่ละผลงาน  

 
 

ตวับ่งช้ีที่ 4.4.2 : งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
เปรียบเทียบจ านวนงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคข์องอาจารยป์ระจ าแล ะนักวจิยัประจ าท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นโครงการวจิยัและรายงานการวจิยัโดยไดร้บัการรบัรองการใช้

ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ า โดยใหน้ าเสนอในรปูรอ้ยละ  

การน าไปใชป้ระโยชน์ หมายถึง งานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นโครงการ /โครงการวจิยั และรายงานการวจิยัอยา่งถกูตอ้ง สามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็น

รปูธรรมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลกัฐานปรากฏอยา่งชดัเจนถึงการน าไปใชจ้นก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริงตามวตัถุประสงค์และไดก้ารรบัรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. กองส่งเสริมการวิจยัฯ แจง้คณะตรวจสอบ

ขอ้มูลท่ีกองส่งเสริมการวิจยัและคณะ /

หน่วยงานบนัทึกในระบบฐานขอ้มลู

งานวิจยั ตลอดปีงบประมาณ 2556 

2.   คณะตรวจสอบขอ้มลูในระบบ

ฐานขอ้มลูวิจยัเว็ บ ไซต ์

http://www.ubu.ac.th/~research 

1. มหาวิทยาลยัโดยกองส่งเสริมการวิจยัฯ แจง้คณะ

ตรวจสอบขอ้มลูท่ีกองส่งเสริมการวิจยัและคณะ /

หน่วยงานบนัทึ กในระบบฐานขอ้มลูงานวิจยั 

ตลอดปีการศึกษา  2556   

2. คณะตรวจสอบขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูวิจยั

เว็บไซต ์http://www.ubu.ac.th/~research 

- กรณีขอ้มลูถูกตอ้ง ใหย้นืยนัขอ้มลู 

ตามรอบของการรายงาน

ขอ้มลูปีการศึกษา 2556  
 

 

 

 
ธนัวาคม 2556 

1. ตารางสรุปจ านวนและรายช่ือ ผลงานวิจั ยท่ี

น าไปใชป้ระโยชน์ 

2. บนัทึกขอ้ความของการน าผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์ 

3. เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 

http://www.ubu.ac.th/~research
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

3. คณะรายงานขอ้มลูมาท่ีกองส่งเสริมการ

วิจยัฯ พรอ้มส่งเอกสารหลกัฐานมาท่ีกอง

ส่งเสริมการวิจยัฯ  

4. กองส่งเสริมการวิจยัฯ ตรวจสอบขอ้มลูใน

ระบบ และสรุปขอ้มลูจากคณะ /

หน่วยงาน จดัท ารายงาน 

 

- กรณีขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง และตอ้งการลบ

แกไ้ข ใหจ้ดัท าบนัทึกแจง้มาท่ีกองส่งเสริม

การวิจยั 

- กรณีตอ้งการเพิ่มเติมขอ้มลู ใหบ้นัทึก

ขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลู  

3. คณะรายงานขอ้มลูมาท่ีกองส่งเสริมการวิจยัฯ  

พรอ้มส่งเอกสารหลกัฐานมาท่ีกองส่งเสริมการ

วิจยัฯ (เฉพาะขอ้มลูท่ียงัไม่เคยส่งมาในรอบการ

รายงานขอ้มลูแต่ละครั้ง) หรือส่งไฟล ์Scan มาท่ี

เจา้หน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงาน 

4. กองส่งเสริมการวิจั ยฯ ตรวจสอบขอ้มลูในระบบ 

และสรุปขอ้มลูจากคณะ /หน่วยงาน จดัท า

รายงาน 

ประเด็น  ผลงานท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์หากเป็น

ผลงานช้ินเดียว แตใ่ชห้ลายกลุ่มเป้าหมาย จะ

นบัผลงานแค่ผลงานเดียว / กรณีคณะอา้งอิง

การใชป้ระโยชนห์ลายปี จะนบัไดก็้ตอ่เม่ือมี

หลกัฐานการอา้งอิงคนละมิติ หรือ

วตัถปุระสงคเ์ทา่นั้น 

กรณี การศึกษาดงูาน ก็ตอ้งใหห้น่วยงานท่ี

ขอดงูานท าหนงัสือแจง้กลบัมาดว้ย และระบุ

ว่าใชป้ระโยชนด์า้นใด เม่ือไร อยา่งไร 

 

 

 

 
ธนัวาคม 2556 

 

 

พฤษภาคม 2557 
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ตวับ่งช้ีที่ 4.4.3 : ผลงานวิชาการที่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
 

เปรียบเทียบผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าท่ีไดร้บัรองคุณภาพต่ออาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าทั้งหมด โดยใหน้ าเสนอในรปูรอ้ยละ  
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. กองส่งเสริมการวิจยัฯแจง้คณะตรวจสอบ
ขอ้มลูท่ีกองส่งเสริมการวิจยัและคณะ/

หน่วยงานบนัทึกในระบบฐานขอ้มลู

งานวิจยัตลอดปีงบประมาณ 2556   

2. คณะตรวจสอบขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลู
วิจยัเว็บไซต ์

http://www.ubu.ac.th/~research 

3. คณะรายงานขอ้มลูมาท่ีกองส่งเสริมการ
วิจยัฯ พรอ้มส่งเอกสารหลกัฐานมาท่ีกอง

ส่งเสริมการวิจยัฯ  

4. กองส่งเสริมการวิจยัฯ ตรวจสอบขอ้มลู
ในระบบ และสรุปขอ้มลูจากคณะ /

หน่วยงาน จดัท ารายงาน 

 

1. มหาวิทยาลยัโดยกองส่งเสริมการวิจยัฯ แจง้คณะ

ตรวจสอบขอ้มลูท่ีกองส่งเสริมการวิจยัและคณะ /

หน่วยงานบนัทึกใน ระบบฐานขอ้มลูงานวิจยั 

ตลอดปีงบประมาณ 2556   

2. คณะตรวจสอบขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูวิจยั

เว็บไซต ์http://www.ubu.ac.th/~research 

- กรณีขอ้มลูถูกตอ้ง ใหย้นืยนัขอ้มลู 

- กรณีขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง และตอ้งการลบ

แกไ้ข ใหจ้ดัท าบนัทึกแจง้มาท่ีกองส่งเสริมการวิจยั 

- กรณีตอ้งการเพิ่ มเติมขอ้มลู ใหบ้นัทึก

ขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลู  

3. คณะรายงานขอ้มลูมาท่ีกองส่งเสริมการวิจยัฯ  

พรอ้มส่งเอกสารหลกัฐานมาท่ีกองส่งเสริมการ

วิจยัฯ (เฉพาะขอ้มลูท่ียงัไม่เคยส่งมาในรอบการ

รายงานแต่ละครั้ง ) หรือส่งไฟล ์ Scan มาท่ี

เจา้หน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงาน 

4. กองส่งเสริมการวิจยัฯ ตรวจสอบขอ้มลูในระบบ 

และสรุปขอ้มลูจากคณะ /หน่วยงาน จดัท า

รายงาน 

5. รวบรวมเอกสาร จดัแฟ้มเตรียมส่งใหง้านประกนั

เมื่อมีการตรวจประเมิน 

                                                                             

 

ตามรอบของการรายงาน

ขอ้มลูปีการศึกษา 2556  
 

 

 

 

ธนัวาคม 2556 

 

 

 
ธนัวาคม 2556 

 

 

พฤษภาคม 2557 

   จ านวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความ

วิชาการ ต ารา หนังสือ ) ท่ีมีระดบัคุณภาพของ

อาจารยป์ระจ า รายปีตามปีปฏทิิน โดยนับรวม

ผลงานของอาจารยท์ั้งท่ีปฏบิติังานจริงและลาศึกษา

ต่อ พรอ้มช่ือเจา้ของผลงาน ปีท่ีผลงานแลว้เสร็จ ปีท่ี

ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้ 

ช่ือหน่วยงานท่ีรบัรอง และมีหลกัฐานการรบัรอง

คุณภาพจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ค่าน ้าหนักของ

ผลงานวิชาการแต่ละช้ิน โดยรายงานยอ้นหลงั 3 ปี 

จนถึงปีปฏทิินท่ีตรงกบัปีการศึกษาท่ีประเมิน 

 

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 

http://www.ubu.ac.th/~research
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องคป์ระกอบที่ 5 

  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

 
ตวับ่งช้ีที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯรบัผิดชอบ

ด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคม ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯรบัผิดชอบ

ด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่ 5.3.1 การน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการใหบ้ริการวิชาการใชใ้นการพฒันาการเรียนเรียนการสอนหรือการวิจยั  ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯรบัผิดชอบ

ด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่ 5.3.2  การเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก   ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯรบัผิดชอบ

ด าเนินการ 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

  

การบริการทางวชิาการแก่สงัคมเป็นภารกิจหลกัอยา่งหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัพึง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการบริการทางวชิาการอยา่งเป็น ระบบ และมีการจดัโครงสรา้งสถาบนัเพ่ือเป็นกลไกใน

การขบัเคล่ือนระบบดงักล่าว การใหบ้ริการทางวชิาการตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนและการวจิยั และสามารถบรูณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยัอยา่งเป็นรปูธรรม 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ 

แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงาน ฯ 

ก าหนดนโยบาย มาตรการ  หลกัเกณฑ์

การประเมินโครงการ การจดัสรร

งบประมาณ สดัส่วนงบประมาณในการ

ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 

ตามรอบปีงบประมาณ  

2. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ประชุ มเพื่อ

ติดตามการด าเนินงานและเสนอแนว

ทางการปรบัปรุงการด าเนินงานเพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมาย  เป็นประจ าทุก 6 

เดือน 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ 

จดัท าคู่มือการบริหารโครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคม 

4.  คณะ หน่วยงาน ด าเนินการตามระบบ

และกลไกท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

 

 

1. มหาวิทยาลยัโดยส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน

บริการวิชาการแก่สงัคม โดยใหร้องคณบดี / รอง

ผูอ้ านวยการ จากทุกคณะ หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ร่วมเป็นคณะกรรมการ   

2. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดหลกัเกณฑ ์

แนวปฏบิติัในการบริหารจดัการโครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมเพื่อประกาศใหเ้ป็นมาตรฐาน

การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

3. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดนโยบาย 

มาตรการ  หลกัเกณฑก์ารประเมินโครงการ การ

จดัสรรงบประมาณ สดัส่วนงบประมาณในการ

ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ตาม

รอบปีงบประมาณ  

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ พฒันา

โปรแกรมติดตามรายงานความกา้วหน้าในการ

ด าเนินโครงการผ่านเครือขา่ยอินเตอรเ์นต 

เพื่อใหค้ณะ หน่วยงานรายงานความกา้วหน้าใน

การด าเนินงาน  โดยก าหนดติดตามการ

มิถุนายน 2556 

 เป็นตน้ไป 
1. ค าสัง่แต่ตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่

สงัคม มอบ. 

2. ประกาศ มอบ . เร่ือง  การบริการงานบริการ

วิชาการแก่สงัคมและงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม 

3. ประกาศ มอบ . เร่ือง  การบริการงานบริการ

วิชาการแก่สงัคมและงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม (ฉบบัท่ี 2) 

4. แนวทางการจดัท าขอ้เสนอโครงการ บ ริการ

วิชาการประจ าปี 2556 และ 2557 

5. คู่มือการบริการโครงการวิจยั  โครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมและโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม  

6. ระบบรายงานความกา้วหน้าการด าเนินงาน

ออนไลน์ 

http://www.ubu.ac.th/~sme/report-

online/login.php 

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ฯ 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 

http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
http://www.ubu.ac.th/~sme/report-online/login.php
http://www.ubu.ac.th/~sme/report-online/login.php
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ด าเนินงานทุกไตรมาสในรอบปีงบประมาณ 

5. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ประชุมเพื่อติดตาม

การด าเนินงานและเสนอแนวทางการปรบัปรุง

การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  เป็น

ประจ าทุก 6 เดือน 

6. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ จดัท าคู่มือ

การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม โดย

ไดร้วบรวมขัน้ตอนแนวทางการด าเนินงานท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารโครงการไว ้เพื่อให้

บุคลากรไดเ้ขา้ใจและน าไปปฏบิติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เป็นแนวทางเดียวกนั  

7. คณะ หน่วยงาน ด าเนินการตามระบบและกลไก

ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน  

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ

ก าหนดนโยบายในการใหบ้ริการวิชาการ

แก่สงัคม     โดยใหม้ีการบรูณาการเขา้

กบัการเรียนการสอน 

2. คณะ หน่วยงานจดัท าโครงการตาม

นโยบายดงักล่าวและด าเนินการตามแผน

ในลกัษณะต่าง  

1. มหาวิทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ ก าหนดนโยบายในการใหบ้ริการ

วิชาการแก่สงัคม โดยใหม้ีการบรูณาการเขา้กบั

การเรียนการสอน 

2. คณะ หน่วยงานจดัท าโครงการตามนโยบาย

ดงักล่ าวและด าเนินการตามแผนในลกัษณะ    

ต่าง ๆ เช่น  ใหนั้กศึกษาร่วมเป็นคณะท างานใน

มิถุนายน 2556 

 

 

มีนาคม 2557 

 

พฤษภาคม 2557 

1. แนวทางการจดัท าขอ้เสนอโครงการ บริการ

วิชาการประจ าปี 2556 และ 2557 

2. นโยบายการบริการวิชาการ 

3. แผนการบรูณาการเรียนการสอน 

4. แบบเสนอโครงการบริการวิ ชาการ  2556 

2557  โดยมีการระบุรายวิชาท่ีมีการบรูณาการ

กบัการเรียนการสอน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

3. คณะ หน่วยงาน รายงานการด าเนินงาน

ให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ 

ทราบ 

 

การออกใหบ้ริการทางวิชาการในรายวิชาท่ี

เกี่ยวขอ้ง   น าขอ้มลูปัญหาท่ีเกิดจากผูร้บับริการ

มาเป็นโจทยส์ าหรบัการท าโครงงานของนักศึกษา 

ฯลฯ หรือ การเขยีนแนวทางการบรูณากา รใน 

แผนการสอน  

ความแตกต่างของการบรูณาการ คือการ เขยีนใน 

มคอ   ส่วนการน าไปใชเ้จอปัญหาแลว้น าไปเขยีน

ในมคอ  

5. ค าอธิบายรายวิชาท่ีมีการบรูณาการกบัการ

บริการวิชาการ  

6.  กิจกรรม / โครงการท่ีเกิดจากการบริการ

วิชาการ 

7. ภาพถ่ายกิจกรรมการจดัโครงการ 

8. มคอ 3 และ  มคอ 5 (โดยสรุปผลกิจกรรม ) 

หรือรายงานรานวิชา 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี  3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวิจยั 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ  

ก าหนดนโยบายใหม้ีการบรูณาการ

บริการวิชาการเขา้กบัการวิจยั โดยใหร้ะบุ

ในขอ้เสนอโครงการ 

2. คณะ หน่วยงานจดัท าโครงการตาม

นโยบายดงักล่าวและด าเนินการตามแผน

ในลกัษณะต่าง ๆ  

3. คณะ หน่วยงาน รายงานการด าเนินงาน

ให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงา นวิจยัฯ ฯ 

ทราบ 

1. มหาวิทยาลยัโดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ  ก าหนดนโยบายใหม้ีการบรูณาการ

บริการวิชาการเขา้กบัการวิจยั โดยใหร้ะบุใน

ขอ้เสนอโครงการ 

2. คณะ หน่วยงานจดัท าโครงการตามนโยบาย

ดงักล่าวและด าเนินการตามแผนในลกัษณะต่าง 

ๆ เช่น การน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปอบรม 

ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่ชุมชน  น าปัญหาท่ีได้

จากการใหบ้ริการวิชาการมาพฒันาเป็นขอ้เสนอ

การวิจยั ฯลฯ 

3. คณะ หน่วยงาน รายงานการด าเนินงานให้

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ ทราบ 

มิถุนายน 2556 

 

 

มีนาคม 2557 
 

 

 

 

พฤษภาคม 2557 

1. แนวทางการจดัท าขอ้เสนอโครงการ บริการ

วิชาการประจ าปี 2556 และ 2555 

2. โครงการบริการวิชาการ ตามปีงบประมาณ 

2556 และ2557 ท่ีระบุว่า มีการ   บรูณาการกบั

งานวิจยั 

3. โครงการวิจยั ท่ีแสดงถึงการน าความรูจ้ากการ

บริการวิชาการในปีท่ีผ่านมา เป็นขอ้มลูในการ

พฒันาขอ้เสนอโครงการ 

4. แบบรายงานหรือแบบสรุปผลการด าเนินงาน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี  4  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ จดัท าแผน

และแนวทางในการก ากบัติดตาม 

ประเมินความส าเร็จ  

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ 

จดัท าแบบประเมินผลความส าเร็จ 

3.  คณะ หน่วยงาน น าแบบประเมินผลไป

ใชใ้นการประเมินผลความส าเร็จ 

4. คณะ หน่ วยงานรายงานการประเมิน ส่ง

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ จดัท าแผนและ

แนวทางในการก ากบัติดตาม ประเมิน

ความส าเร็จของการบรูณาการงานบริการ

วิชาการแ ก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการ

วิจยั  

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ จดัท าแบบ

ประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการ ฯ 

3. คณะ หน่วยงาน น าแบบประเมินผลไปใชใ้นการ

ประเมินผลความส าเร็จ 

4. คณะ หน่วยงานรายงานการประเมินส่งส านักงาน

ส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ  

มิถุนายน 2556 

 

 

 

 

มีนาคม 2557 
 

 

 

พฤษภาคม 2557 

1. แผนและแนวทางการประเมินผลความส าเร็จ

ของการบรูณาการ ฯ 

2. แบบประเมินผลความส า เร็จของการบรูณาการ 

งานบริการวิชาการฯ 

3. สรุปผลการประเมินความส าเร็จของการบรูณา

การ ฯ 

4. หลกัฐานการประเมินตอ้งมีประกอบดว้ย 2ส่วน

การเรียนการสอนและการวิจยั 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี  5 มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ พิจารณาผล

การประเมินความส าเร็จของการบรูณา

การ  

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ แจง้

คณะ หน่วยงาน น าขอ้เสนอแนะไป

ปรบัปรุงการด าเนินการ 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ พิจารณาผลการ

ประเมินความส าเร็จของการบรูณาการ เพื่อเสนอ

แนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินงาน 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ แจง้คณะ 

หน่วยงาน น าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงการ

ด าเนินการในปีต่อไป 

พฤษภาคม 2557 

 
 

พฤษภาคม 2557 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ 

2. ขอ้เสนอแนะในการบรูณาการงานบริการ

วิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการ

วิจยั 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

3.  คณะ/หน่วยงานน าขอ้เสนอแนะไป

ปรบัปรุงการด าเนินการในปีต่อไป 

 

 

 

 
ตวับ่งช้ีที่  5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคม  
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

 

ความสามารถในการใหบ้ริการทางวชิาการในลกัษณะหว่งโซ่คุณภาพท่ีสนองความตอ้งการและเป็นท่ีพ่ึงของชุมชนภาครฐั ภาคเอกชน หน่วยงานวชิาชีพ  สงัคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามศกัยภาพและความพรอ้มตาม

จุดเน้นของสถาบนัพิจารณาไดจ้าก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการ (2) การสรา้งความรว่มมือกบัหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรูท่ี้เกิดจากการใหบ้ริการทางวชิาการและการเผยแพรค่วามรู ้

น้ันทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 

 

เกณฑม์าตรฐานข้อท่ี  1  มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครฐั หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทาง วิชาการตามจุดเนน้ของ

สถาบนั 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯส ารวจ

ความพึงพอใจและความตอ้งการรบั

บริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการ

จดัท าแผนการบริการวิชาการ 

2. คณะ หน่วยงาน ส ารวจความตอ้งการรบั

บริการวิชาการของผูร้บับริการกลุ่มต่าง 

ๆ จ 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดนโยบายใน

การจดัท าโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม โดย

ใหค้ณะ หน่วยงานมีการส ารวจความตอ้งการ

ของผูร้บับริการ 

2. มหาวิทยาลยั โดย ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯ ส ารวจความพึงพอใจและความ

ตอ้งการรบับริการวิ ชาการของกลุ่มเป้าหมาย

ต่าง ๆ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการ

มิถุนายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

1. แบบกา รส ารวจ ความพึงพอใจและ ความ

ตอ้งการรบับริการวิชาการ 

2. แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 

3. สรุปผลการส ารวจความตอ้งการรบับริการ

วิชาการของชุมชน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

จดัท าแผนการบริการวิชาการ 

3. คณะ หน่วยงาน ส ารวจความตอ้งการรบับริการ

วิชาการของผูร้บับริการกลุ่มต่าง ๆ จากแบบ

ประเมินผลการด าเนินโครงการ เพื่อ

ประกอบการจดัท าโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี  2 มีความรว่มมือดา้นบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครฐั หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. คณะ หน่วยงานด าเนินโครงการบริการ

วิชาการ โดยเชิญผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  

2. คณะ หน่วยงาน รวบรวมขอ้มลูการ

ใหบ้ริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกบั

หน่วยงานต่าง ๆ น าส่งส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจยัฯฯ 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ 

รวบรวมขอ้มลู หลกัฐานการด าเนินงาน

เพื่อเตรียมรบัการตรวจประเมิน 

 

1. คณะ หน่วยงานด าเนิ นโครงการบริการวิชาการ 

โดยเชิญผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูแ้ทนจากชุมชน 

ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เขา้มีส่วนร่วมใน

การด าเนินโครงการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 

เช่น การร่วมเสนอความตอ้งการในการแกปั้ญหา  

วางแผนการด าเนินงาน  การติดตามประเมินผล 

เป็นตน้ 

2. คณะ หน่ว ยงาน รวบรวมขอ้มลูการใหบ้ริการ

วิชาการท่ีมีความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ น าส่ง

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ รวบรวม

ขอ้มลู หลกัฐานการด าเนินงานเพื่อเตรียมรบัการ

ตรวจประเมิน 

 

ตลอดปี 1. ขอ้เสนอโครงการบริการวิชาการ 

2. หนังสือหรือเอกสารบนัทึกลงนามความร่วม 

3. หนังสือ เอกสารเชิญเป็นวิทยากร ฯลฯ 

4. รายงานการประชุม 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3  มีการประเมินประโยชนห์รือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวิชาการตอ่สงัคม 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนด

ประเด็น แนวทางการประเมินผลการ

ใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ 

จดัท าแบบประเมินผล  

3. คณะหน่วยงาน น าแบบประเมินไ ปปรบั

ใชใ้นการประเมินผลการด าเนินงานราย

โครงการ 

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ 

ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 

 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ จดัท าแบบ

ประเมินผลการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม  โดย

ก าหนดใหม้ีการประเมินผลส าเร็จของการ บรูณา

การงานบริการวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการ

สอนและการวิจยั โดยก าหนดการประเมินเป็น 2 

ระดบั คือ ระดบัโครงการและระดบัแผนงาน   

การประเมินผลส าเร็จระดบัโครงการน้ัน 

มหาวิท ยาลยัไดพ้ฒันาแบบประเมินผลกลาง

เพื่อใหผู้ร้บัผิดชอบโครงการน าไปใช ้โดยจะท า

การประเมินประโยชน์ท่ีไดร้บัจากการด าเนินงาน  

ทั้งจ ากนักศึกษา  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ รวมถึง

อาจารยผ์ูใ้หบ้ริการวิชาการ เอง    ซ่ึงผลการ

ประเมินจะถูกรายงานในรายงานฉบบัสมบรูณ ์

เมื่อผูร้บัผิดชอบด าเนินงานเสร็จสิ้ น  

2. คณะหน่วยงาน น าแบบประเมินไปปรบัใชใ้นการ

ประเมินผลการด าเนินงานรายโครงการ 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ ด าเนินการ

ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมเมื่อส้ินสุด

ปีงบประมาณ 

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ สรุปผลการ

ประเมิน  

ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม 2556 

 

กุมภาพนัธ ์2557 
 

 

พฤษภาคม 2557 

1. รายงานการประชุม 

2. แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

3. รายงานผลการประเมินโครงการ 

4. วิจยัการหาขอ้มลู  

5. ค าถามปลายเปิด ในแบบสอบถามของการจดั 

ประเด็นขอ้เสนอแนะอื่น  ค าถาม หาท่านเขา้

กิจกรรมการในโครงการน้ีมีประโยชน์หรือ

ผลกระทบต่อท่านอยา่งไร ...... ซ่ึงสามารถน ามา

เขยีนสรุปในเกณฑข์อ้น้ีได ้

 

 

  - ผูช่้วย

อธิการบดี

ฝ่าย

บริการ

วิชาการ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการน าผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบ้ริการทางวิชาการ 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ พิจารณาให้

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการประเมินไป

พฒันาการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมใน

ปีงบประมาณถดัไป 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ แจง้

เวียนผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ

ของกรรมการบริหารงาน ฯ ใหค้ณะ 

หน่วยงานทราบและน าไปปรบัปรุง 

พฒันาการด าเนินงาน 

 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ พิจารณาให้

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการประเมินไป

พฒันาการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมใน

ปีงบประมาณถดัไป 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯจดัประชุม

สรุปผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะของ

กรรมการบริหารงาน ฯ ใหค้ณะ หน่วยงานทราบ

และน าไปปรบัปรุง พฒันาการด าเนินงาน 

 

 

 

เมษายน 2557 
 

1. รายงานการประชุม 

2. รายงานการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคม ประจ าปี 2556 

  - ผูช่้วย

อธิการบดี

ฝ่าย

บริการ

วิชาการ 

คณะ 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีการพฒันาความรูท่ี้ไดจ้ากการใหบ้ริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. จดัท าแนวทางและแผนการด าเนินงาน 

2. จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูก้าร

ด าเนินงาน 

3. สรุปผลกา รด าเนินงานและเผยแพร่

กิจกรรม 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดแนวทาง 

แผนการด าเนินงาน ในการส่งเสริมใหบุ้คลากร

ในคณะ หน่วยงาน น าความรูจ้ากการบริการ

วิชาการมาจดัท าเป็นกิจกรรมการแลกเปล่ียน

เรียนรู ้  

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ จดัท า

ธนัวาคม 2556 

 

 

 

มกราคม 2557 

เป็นตน้ไป 

1. แนวทางและแผนการส่งเสริมการจดักิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู ้

2. รายงานสรุปการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณก์ารบริการวิชาการ 

3. เอกสารเผยแพร่หรือประชาสมัพนัธ ์เวบไซต์ 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

แนวทางและแผนการด าเนินงาน แจง้เวียนคณะ 

หน่วยงาน  

3. คณะ หน่วยงาน จดัใหบุ้คลากรท่ีรบัผิดชอบ

โครงการบริการวิชาการไดม้ีการแลกเปล่ียน

เรียนรูป้ระสบการณท่ี์ไดจ้ากการบริการ

วิชาการ 

4. คณะ หน่วยงาน สรุปผลท่ีไดจ้ากกิจกรรมในขอ้ 

3.  เผยแพร่แก่บุคลากรภายในคณะ หน่วยงาน

และรวบรวมขอ้มลู น าส่ง ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจยัฯฯ  

5. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ รวบรวม 

คดัเลือกเอกสารท่ีไดร้บัจากคณะ หน่วยงาน 

เพื่อเผยแพร่ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น ผ่านเวบไซต์

ของหน่วยงาน  จดหมายขา่วประชาสมัพนัธ ์
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ตวับ่งช้ีที่ 5.3.1   : ผลการน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการใหบ้ริการวิชาการใชใ้นการพฒันาการเรียนเรียนการสอนหรื อการวิจยั  

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

 

การใหบ้ริการวชิาการ หมายถึง การท่ีสถาบนัการศึกษา ซ่ึงอยูใ่นฐานะท่ีเป็นท่ีพ่ึงของชุมชนหรือเป็นแหล่งอา้งอิงทางวชิาการ หรือท าหน้าท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาข้ึนของชุมชนในดา้นวชิาการหรื อการพฒันา

ความรู ้ตลอดจนความเขม้แข็งประเทศชาติแ ละนานาชาติ รวมถึงการบริการท่ีมี ค่าตอบแทน และบริการวชิาการใหเ้ปล่า โดยมีการน าความรูแ้ละประสบการณ์มาใชพ้ฒันาหรือบรูณาการเขา้กบัการเรียนการสอนหรือการวจิยั 

อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวชิาหรือหลกัสตูรเป็นตน้ 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. กองส่งเสริมก าหนดการวิธีการรายงาน

ขอ้มลู แบบฟอรม์ท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งในการ

ประเมินระดบัภาควิชาและคณะ 

2. คณะ หน่วยงาน รวบรวมขอ้ มลูโครงการ

บริการวิชาการส่ งส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจยัฯฯ  

 

1. กองส่งเสริม วิจยัสรุปขอ้มลูจ านวนโครงการ

บริการวิชาการใหค้ณะ ตรวจสอบขอ้มลู 

2. ตวัอยา่ง การน าโครงการบริการวิชาการมาใช่

ในการเรียนการสอนท าหลายรปูแบบ เช่น น า

ความรูจ้ากการบริการวิชาการมาเป็นตวัอยา่ง

ในการเรียนการสอน  ใชก้ิจกรรมการบริ การ

วิชาการมาเป็นโจทยใ์นการเรียนการสอน 

 มกราคม 2557 
 

 

พฤษภาคม 2557 
                 

 

1. ขอ้เสนอโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 

2. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงว่าน าโครงการบริการ

วิชาการน้ัน ๆ ไปใชใ้นการเรียนการสอน  เช่น 

เน้ือหาการเรียนการสอน 

3. มีเอกสารประกอบดว้ย 2ส่วนดา้นการเรี ยน

การสอนและการวิจยั 

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.3.2  การเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก   
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

 

โครงการท่ีมีผลต่อการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหมายถึง โครงการท่ีสถาบนัจดัขึ้ นเพ่ือพั ฒนาชุมชนหรือองคก์รภายนอกและเม่ือด าเนินการแลว้มีผลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้ น

แก่ชุมชนหรือองคก์รภายนอกในดา้นต่างๆ หรือ  ท าใหชุ้มชนหรือองคก์รภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองไดต้ามศกัยภาพของตน 

  

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนรว่มของชุมชนหรือองคก์ร 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

 

1. คณะ หน่วยงาน จดัท าแผนการบริการ

วิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรูแ้ละ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

2.  คณะ/หน่วยงานด าเนินการตามแผน 

3.  รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน

และหลกัฐานการน าผลประเมินไป

ปรบัปรุงโครงการ/กิจกรรมดงักล่าว 

4. รายงานผลการประเมินผลทุกโครงการ 

 

 

 

 

 

 

1. กองส่งเสริมการวิจยัการก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน ตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมาย  

2.  คณะ หน่วยงาน จดัท าแผนการบริการวิชาการ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

3. ผูบ้ริหารคณะ หน่วยงาน ใหค้วามเห็นชอบ

แผนการด าเนินงาน 

4.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามแผน  

5. รายงานการติดตามผลการด าเนินงานและ

หลกัฐานการน าผลประเมินไปปรบัปรุงโครงการ/

กิจกรรมดงักล่าว 

6. รายงานผลการประเมินผลทุกโครงการ 

 

มกราคม 2556 

 

พฤษภาคม 2556 

 
    พฤษภาคม 2556 

 

 

1. รายงานผลการด าเนินงาน/สรุปผลการ

ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามตวับ่งช้ีพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

2.รายงานการประเมินแผนของ (ถา้มี) 

3.สรุปผลการด าเนินงาน 

4.มีรายงานผลการด าเนินงานครบถว้ยทั้ง PDCA 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยั 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 บรรลเุป้าหมายตามแผนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 80 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กองส่งเสริมการวิจยัก ากบัติดตามใหก้าร

ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 

2.คณะ หน่วยงานสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผน  

1. คณะ หน่วยงานก ากบัและติดตามการด าเนินงาน

ตามแผนท่ีก าหนด 

2. คณะ หน่วยงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน

และน าส่งส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ รวบรวมและ

สรุปเตรียมรบัการตรวจประเมิน 

 

มิถุนายน 2556  – 

มีนาคม 2557 

1. แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

3. รายงาน 2ประเด็น รอ้ยละ 80ของโครงการใน

แผนและรอ้ยละความส าเร็จของตวัช้ีวดั (Do) 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 ชุมชนหรืองคก์รมีผูน้ าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูแ้ละด าเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.จดัท าแผนบริการวิชาการ 

2.ด าเนินกิจกรรมโครงการ 
 

1.กองส่งเสริมการวิจยัจดัท าแผนการบริการ วิชาการ

ซ่ึงก าหนดใหม้ีองคก์รหรือชุมชนเขา้มีส่วนร่วม 

2.มีการด าเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา 1.แผนและกิจกรรมโครงการท่ีส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของชุน 

2.รายงานผลหรือสรุปโครงการกิจกรรม 

3.เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4.เป็นผลงานท่ีเกิดจากชุมชน หลกัฐานจากชุมชน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 ชุมชนหรือองคก์รสรา้งกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองโดยคงอตัลกัษณข์องคนในชุมชนและเอกลกัษณข์องคนในชุมชนและเอกลกัษณข์องทอ้งถ่ินอยา่งตอ่เน่ืองหรือยัง่ยืน 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ด าเนินการสรุปและประเมินโครงการ

กิจกรรมบริการวิชาการ 

1.กองส่งเสริมวิจยัสรุปกิจกรรมโครงการบริการ

วิชาการ 

2.กองส่งเสริมวิจยัร่วมกบัคณะประเมินผลโครงการ

กิจกรรมบริการวิชาการ 

 

ตลอดปีการศึกษา 1.รายงานผลหรือสรุปโครงการกิจกรรม 

2.เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3.เป็นผลงานท่ีเกิดจากชุมชน หลกัฐานจากชุมชน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ที่ 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนแ์ละคณุค่าตอ่สงัคมหรือชุมชน/องคก์รมีความเขม้แข็ง 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. กองส่งเสริมวิจยัร่วมกบัคณะก าหนด

ประเด็น แนวทางการประเมินผลการ

ใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ 

จดัท าแบบประเมินผลการใหบ้ริการ

วิชาการแก่สงัคม  

3. คณะหน่วยงาน ด าเนินการประเมินผล

การด าเนินงานในภาพรวม 

4.  ส านั กงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ 

สรุปผลการประเมิน 

 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดประเด็น 

แนวทางการประเมินผลการใหบ้ริการวิชาการแก่

สงัคม 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ จดัท าแบบ

ประเมินผลการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม  

3. คณะหน่วยงาน น าแบบประเมินไปปรบัใชใ้นการ

ประเมินผลการด าเนินงานรายโครงการ 

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ ด าเนินการ

ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมเมื่อส้ินสุด

ปีงบประมาณ 

 

 

พฤศจิกายน 2556 

 

 

ธนัวาคม 2556 

 

กุมภาพนัธ ์–มีนาคม 

2557 
 

 

 

1. รายงานการประชุม 

2. แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

3. รายงานผลการประเมินโครงการ 

4. เป็นผลงานท่ีเกิดจากชุมชน หลกัฐานจากชุมชน 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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องคป์ระกอบที่ 6  

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 
ตวับ่งช้ีที่  6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม                  ส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯรบัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่ 6.2.1การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม                            กองกายภาพ  กองกลาง กองส่งเสริมวิจยั รบัผิดชอบด าเนินการ  

ตวับ่งช้ีที่ 6.2.2 การพฒันาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม                           กองกายภาพ  กองกลาง กองส่งเสริมวิจยั รบัผิดชอบด าเนินการ 
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องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ตวับ่งช้ีที่  6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีนโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบริหารจดัการงานท านุบ ารุงศิลป ะและวฒันธรรมทั้งการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูสืบสาน เผ ยแพรว่ฒันธรรม ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ตามจุดเน้นของสถาบนัอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการบรูณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี  1 มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ 

แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงาน ฯ 

ก าหนดนโยบาย มาตรการ  หลกัเกณฑ์

การปร ะเมินโครงการ การจดัสรร

งบประมาณ สดัส่วนงบประมาณในการ

ด าเนินโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม  

2. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ประชุม

เพื่อติดตามการด าเนินงานและเสนอ

แนวทางการปรบัปรุงการด าเนินงาน

เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  เป็นประจ า

ทุก 6 เดือน 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ 

จัดท าคู่มือการบริหารโครงการ ท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม 

4.  คณะ หน่วยงาน ด าเนินการตามระบบ

และกลไกท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

1. มหาวิทยาลยัโดยส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจยัฯฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยใหร้องคณบดี / 

รองผูอ้ านวยการ จากทุกคณะ หน่วยงาน ท่ี

เกี่ยวขอ้ง ร่วมเป็นคณะกรรมการ   

2. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดหลกัเกณฑ ์

แนวปฏบิติัในการบริหารจดัการโครงการท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรมเพื่อประกาศใหเ้ป็น

มาตรฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

3. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดนโยบาย 

มาตรการ  หลกัเกณฑก์ารประเมินโครงการ การ

จดัสรรงบประมาณ สดัส่วนงบประมาณในการ

ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ตาม

รอบปีงบประมาณ  

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ จดัท าแบบ

รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงาน เพื่อให้

หน่วยงานรายงานความกา้วหน้าในการ

ด าเนินงาน  โดยก าหนดติดตามการด าเนินงาน

ธนัวาคม 

ของทุกปี 

1. เขยีนอธิบายถึงระบบ  

2. ค าสัง่แต่ งตั้งคณะกรรม การบริ หารงานท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม 

3. ประกาศ มอบ . เร่ือง  การบริการงานบริการ

วิชาการแก่สงัคมและงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม 

4. ประกาศ มอบ . เร่ือง  การบริการงานบริการ

วิชาการแก่สงัคมและงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม (ฉบบัท่ี 2) 

5. แนวทางการจดัท าขอ้เสนอโครงการ ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมประจ าปี 2556 และ 2557 

6. คู่มือการบริการโครงการวิจยั  โครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมและโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม  

7. แบบรายงานความกา้วหน้าการ  

8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 

ฯ 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 

http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
http://www.ubu.ac.th/~sme/cont/academic.pdf
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

 

 

ทุกไตรมาสในรอบปีงบประมาณ 

5. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ประชุมเพื่อติดตาม

การด าเนินงานและเสนอแนวทางการปรบัปรุง

การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย   

6. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ จดัท าคู่มือ

การบริหารโครงการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  

โดยไดร้วบรวมขัน้ตอนแนวทางการด าเนินงานท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการบริหาร โครงการไว ้เพื่อให้

บุคลากรไดเ้ขา้ใจและน าไปปฏบิติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เป็นแนวทางเดียวกนั  

7. คณะ หน่วยงานตั้งหน่วยงานหรือมอบหมาย

ผูร้บัผิดชอบตามบริบทของคณะเพื่อ ด าเนินการ

ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

 

 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2  มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. คณะ หน่วยงานด าเนินการจดัท า

โครงการตามนโยบายดงักล่าวและ

ด าเนินการตามแผนการบรูณาการงาน

ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

2.  งานกิจการนักศึกษาและ คณะ 

รบัผิดชอบด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดนโยบายใน

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยใหม้ีการบรู

ณาการเขา้กบัการเรียนการสอนและใหนั้กศึกษา

มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจดัขึ้ น    กองส่งเสริมการ

วิจยัแจง้เวียนแผนและนโยบายในดา้นการบรูณา

การ 

ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

1. แนวทางการจดัท าขอ้เสนอโครงการ ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมประจ าปี 2556 และ 2557 

2. แบบเสนอโครงการ  ฯ 2556และ 2557  โดยมี

การระบุรายวิชาท่ีมีการบรูณาการ กบัการเรียนการ

สอน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

3. รายงานผลการด าเนินงานให้ ส านักงาน

ส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ ทราบ 

 

2. คณะ หน่วยงานด าเนินการจดัท าโครงการตาม

นโยบายดงักล่าวและด าเนินการตามแผนใน

ลกัษณะต่าง ๆ เช่น  ใหนั้กศึกษาร่วมเป็น

คณะท างานในการจดักิจกรรมศิลปวฒันธรรม  

การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมปลกูฝังคุณธรรม 

จริยธรรม กิริยา มารยาท วฒันธรรมไทยใหก้บั

นิสิตนักศึกษาก่อนฝึกปฏบิติังาน ฯลฯ 

3. งานกิจการนักศึกษาและ คณะ รบัผิดชอบ

ด าเนินงานและรายงานให้ ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจยัฯฯ ทราบ 

 

 

เมษายน 2556 

3. ค าอธิบายรายวิชาท่ีมีการ 

บรูณาการกบั ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  (มคอ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง) 

4.รายงานกิจกรรมหรือผลงานท่ีมีการบรูณาการ

กระบวนการวิจยัฯเขา้กบัการเรียนการสอน 

การฝึกอบรมกิริยามารยาทและวฒันธรรมไทย เ พื่อ

เตรียมความพรอ้มก่อนฝึกปฏบิติังาน 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีการเผยแพรกิ่จกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมตอ่สาธารณชน 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กองส่งเสริมการวิจยัร่วมกบัคณะหน่วยงาน

ด าเนินกิจกรรมโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม 

2.รายงานผลการด าเนินงาน 

3.มีการเผยแพร่กิจกรรมการดา้นการท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ  ก าหนดนโยบายใน

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยใหม้ีกิจกรรม

ในลกัษณะการเผยแพร่ ผลงานดา้น

ศิลปวฒันธรรมในรปูแบบต่าง ๆ เช่น การจดัท า

ฐานขอ้มลู การจดัท าเอกสารเผยแพร่ การจดั

นิทรรศการ เป็นตน้ 

2. คณะ หน่วยงานจดัท าโครงการตามนโยบาย
ดงักล่าวและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด  

3. คณะ หน่วย งาน รายงานการด าเนินงานให้

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ ทราบ ตาม

ตลอดปีการศึกษา 1. ขอ้มลูหรือหลกัฐานท่ีมีการเผยแพร่

ศิลปวฒันธรรมต่อสาธารณชน 

2. ขอ้เสนอโครงการท านุบ า รุงศิลปวฒันธรรมท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานศิลปวฒันธรรม 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

รอบการรายงานขอ้มลู 

4. กองส่งเสริมวิจยัรายงานขอ้มลูและสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตามรอบการรายงานขอ้มลู 

 

 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม กบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. กองส่งเสริมการวิจยัมีการจดัท าแผนและ

แนวทางในการก ากบัติดตาม ประเมิน

ความส าเร็จ 

2.  ส านักงานส่งเสริมบริหารงาน วิจยัฯ ฯ 

จดัท าแบบประเมินผลความส าเร็จ 

3.  คณะ หน่วยงาน น าแบบประเมินผลไปใช้

ในการประเมินผลความส าเร็จ 

4. คณะ หน่วยงานรายงานการประเมินส่ง

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ  

 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ จดัท าแผนและ

แนวทางในการก ากบัติดตาม ประเมินความส าเร็จ

ของการบรูณาการงานศิลปะวั ฒนธรรม กบัการ

จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ จดัท า

แบบประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการ ฯ 

3. คณะ หน่วยงาน น าแบบประเมินผลไปใชใ้น

การประเมินผลความส าเร็จ 

4. คณะ หน่วยงานรายงานการประเมินส่ง

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ  

 

 ธนัวาคม 2556 

 

 

 

มกราคม 2557 

 
กุมภาพนัธ ์–เมษายน 

2557 

 
พฤษภาคม 2557 

 

 

1. แผนและแนวทางการประเมินผลความส าเร็จของ

การบรูณาการ ฯ 

2. แบบประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการ ฯ 

3. สรุปผลการประเมินความส าเร็จของการบรูณา

การ ฯ 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ พิจารณา

ผลการประเมินความส าเร็จของการ    

บรูณาการ  

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ แจง้

คณะ หน่วยงาน น าขอ้เสนอแนะไป

ปรบัปรุง 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ พิจารณาผลการ

ประเมินความส าเร็จของการบรูณาการ เพื่อเสนอ

แนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินงาน 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ แจง้คณะ 

หน่วยงาน น าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงการ

ด าเนินการในปีต่อไป 

 

พฤษภาคม 2556 

 

 

มิถุนายน 2557 
 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ 

2. ขอ้เสนอแนะในการบรูณาการงาน

ศิลปวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 

3. เอกสารประกอบดว้ย 2 ส่วนการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 

  - ผูช่้วย

อธิการบดี

ฝ่าย

บริการ

วิชาการ 

คณะ 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 6 มีการก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรบัในระดบัชาติ (ถา้มีการด าเนินการ) 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.การก าหนดนโยบายสนับสนุนการสรา้ง

มาตรฐานคุณภาพศิลปและวฒันธรรม 

2.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

3.สรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรม 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนด นโยบาย

สนับสนุนการสรา้งมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะ

และวฒันธรรม 

2. คณะ หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินโครงการ

ศิลปวฒันธรรม ท่ีไดคุ้ณภาพและไดร้บัการ

ยอมรบัในระดบัชาติ 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ สรุปและ

รวบรวมและรายงานผลการสรา้งมาตรฐาน

คุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมตามท่ีก าหนด 

 

มกราคม 2556 

 

ตามรอบรายงานผล 

1. แผนการด าเนินงานเพื่อสรา้งมาตรฐานคุณภาพ

ศิลปะและวฒันธรรม 

2. รายงานผลการด าเนินโครงการท่ีไดม้าตรฐาน

และไดร้บัการยอมรบัในระดบัชาติ 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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ตวับ่งช้ีที่ 6.2.1การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
 

การท านุบ ารุง หมายถึง การใหค้วามส าคญัและเห็นถึงคุณค่าท่ีจะตอ้งดแูลรกัษาใหค้งอยูใ่นสภาพท่ีดี และสมบรูณ์ทั้งในปัจจุบนั และเพ่ืออนาคต  

ศิลป คือ งานสรา้งสรรคท่ี์ส่งเสริมสรา้งความสุนทรีย ์ความงาม และความสุข แก่ผูค้น สภาพแวดลอ้ม และสงัคม ซ่ึงพฒันาการยกระดบัความมีรสนิยม ความสุนทรีย ์และเขา้ใจคุณค่าทางศิลปะ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อวถีิ

ชีวติของมนุษย ์เป็นการน าศิลปะไปใชใ้นการส่งเสริมพฒันาอาจารยแ์ละนักศึกษา  
วฒันธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามท่ีมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง เช่น เร่ืองความคิด ความรูสึ้ก และความเช่ือ ก่อใหเ้กิดวฒันธรรม สามารถเห็นไดจ้ากพฤติกรรมในวถีิชีวติสงัคม และผลเกิดจากกิจกรรมและ

ผลผลิตกิจกรรมของมนุษย ์วฒันธรรมมีลกัษณะเฉพาะและมีลกัษณะสากล ซ่ึงเปล่ียนแปลงตามสมยันิยม วฒันธรรมปัจจุบนัท่ีดีจึงควรมีความสอดคล้ องกบัความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวฒันธรรมตนเองท่ีมีคุณค่าอยา่ง

มัน่คง และมัน่ใจ 

วฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษา หมายถึง ควรเป็นวฒันธรรมการเรียนรู ้วฒันธรรมองคก์ร  พฒันาบุคลากร พฒันากิจกรรมเพ่ือใหเ้กิดวฒันธรรม เช่น จิตอาสา  ส่งเสริมการแสด งออกทางความคิดทั้งในและ

นอกหอ้งเรียน วฒันธรรมการปฏิเสธ การสรา้งวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัโลกยุคปัจจุบนัแต่ตอ้งรูคุ้ณค่าวฒันธรรมท่ีเป็นรากฐานของตนเอง มหาวทิยาลยัควรเป็นบ่อเกิดของวฒันธรรมท่ีดี แลว้บุคลากรในมหาวทิยาลยัควรเป็น

ผูน้ าทางวฒันธรรมของสงัคม อาทิ ความรบัผิดชอบ ความมีวนัิย และควรมีการส่งเสริมใหร้ักวฒันธรรมของบา้นเกิดหรือวฒันธรรมในชุมชน นอกจากน้ันควรพิจารณาในประเด็นการจดัการทางวฒันธรรมและการเฝ้าระวงัทาง

วฒันธรรม เช่น มหาวทิยาลยัจะตอ้งแสดงบทบาทในการป้องกนั/กรองส่ือ อนัส่งผลใหเ้กิดการใชส่ื้อเพ่ืออบายมุข หรือความเส่ือมเสียทางเพศ โดยไม่ตอ้งมองในอดีตเสมอ ไป และระวงัตีความเร่ืองวฒันธรรมเป็นประเพณีไป

หมด 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตามวงจรคุณภาพ 

การก าหนดแผนการด าเนินงาน ตวับ่งช้ีและค่า

เป้าหมาย  โดยมีกิจกรรมดงัน้ี  

1. คณะ หน่วยงาน จดัท าแผนการส่งเสริมและ

สนับสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

2. ผูบ้ริหารคณะ หน่วยงาน ใหค้วามเห็นชอบ

แผนการด าเนินงาน  

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามแผน  

4. รายงานการติดตามผลการด าเนินงานและ

หลกัฐานการน าผลประเมินไปปรบัปรุงโครงการ/

ตลอดปีการศึกษา 1.แผนการส่งเสริมท านุงบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
2.กิจกรรมโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

3.สรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
 

 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

กิจกรรมดงักล่าว 

5. รายงานผลการประเมินผลทุกโครงการ 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 บรรลเุป้าหมายตามแผนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 80 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

คณะ /หน่วยงานด าเนินกิจกรรม

โครงการตามแผนท่ีก าหนดและ

ประเมินผลการด าเนินงานเทียบกบั

เป้าหมาย 

1. คณะ หน่วยงานก ากบัและติดตามการด าเนินงาน

ตามแผนท่ีก าหนด 

2. คณะ หน่วยงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน

และน าส่งส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ 

3. ส านักงานส่งเสริมบริห ารงานวิจยัฯ รวบรวมและ

สรุปเตรียมรบัการตรวจประเมิน 

 

ตามรอบระยะเวลาการ

รายงานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานผลการด าเนินงาน/สรุปผลการ

ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามตวับ่งช้ีพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

2.รายงานการประเมินแผนของ (ถา้มี) 

3.สรุปผลการด าเนินงาน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนแ์ละสรา้งคุณค่าตอ่สงัคม 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

จดัใหม้ีก ารประเมินผลกระทบหรือ

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม 

1. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดประเด็น 

แนวทางการประเมินผลการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ จดัท าแบบ

ประเมินผล  

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ ด าเนินการ

ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมเมื่อส้ินสุด

การด าเนินงาน 

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ สรุปผลการ

ประเมิน 

ตามรอบการรายงาน 1. แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

  - ผูช่้วย

อธิการบดี

ฝ่าย

บริการ

วิชาการ 

คณะ 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการด าเนินงานอยา่งสม า่เสมอ 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

สรุปและรวบรวมขอ้มลูการไดร้บัรางวลั

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

1. คณะ หน่วยงานรวบรวมขอ้มลูการ ด าเนิน

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีไดร้บัการยก

ยอ่งในระดบัชาติ พรอ้มหลกัฐาน น าส่งท่ี

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ รวบรวม

เอกสารเพื่อเตรียมการตรวจประเมิน 

ตลอดปีการศึกษา 1. รายงานผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรมท่ีไดร้บัการยกยอ่งในระดบัชาติ 

2. ถว้ยรางวลั ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร  

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี  5 เกิดประโยชนแ์ละสรา้งคุณค่าตอ่ชุมชนภายในและภายนอก 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

สรุปและรวบรวมขอ้มลูการไดร้บัรางวลั

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

1. คณะ หน่วยงานรวบรวมขอ้มลูการด าเนินโครงการ

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีไดร้บัการยกยอ่งใน

ระดบัชาติ พรอ้มหลกัฐาน น าส่งท่ี ส านักงาน

ส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯฯ 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ฯ รวบรวม

เอกสารเพื่อเตรียมการตรวจประเมิน 

ตลอดปีการศึกษา 1. รายงานผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรมท่ีไดร้บัการยกยอ่งในระดบัชาติ 

2. ถว้ยรางวลั ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร  

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจยัฯ 

คณะ 
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ตวับ่งช้ีที่ 6.2.2 การพฒันาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี  1 การมีส่วนรว่มของบุคลากรของสถาบนัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลการ 

2.การจดักิจกรรม 

1.จดัประชุมหารือแนวทางร่วมกนัในการด าเนินการ

ท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี 

2.รายงานผลหรือกิจกรรมโครงการท่ีเกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงบุคลากรในหน่วยงานมี

ส่วนร่วมในการก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดีของ

หน่วยงาน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

บริหาร

และ

ชุมชน

สมัพนัธฯ์ 

คณะ 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี  2 ส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี สะอาดและถูกสุขลกัษณะและตกแตง่อยา่งมีความสุนทรีย  ์

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

กิจกรรมการสรา้งบรรยากาศ อาคาร

สถานท่ีอยา่งมีสุนทรีย ์

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ประกอบ ดว้ย คณะ  งาน

อาคาร งานไฟฟ้า งานสวน มีการตกแต่ง บรรยากาศ 

อาคาร สภาพแวดลอ้มท่ีเน้นคุณค่าทางสุนทรีย ์

ตลอดปีการศึกษา 1.ภาพถ่าย อาคารสถานท่ี และการตกแต่ง

บรรยากาศอยา่งมีสุนทรียภ์าพ 

2.มีการท าความสะอาดและจดัตกแต่งสถานท่ีอยา่ง

มีคุณค่าทางสุนทรีย ์
3.การจดักิจกรรมโครงการท่ีเน้นคุณค่าทางสุนทรีย ์

  - รองอธิการบดี

ฝ่ายสา

ธารณูป 

โภค 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี  3 ปรบัแตง่และรกัษาภูมิทศันใ์หส้วยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การปรบัแต่งและรกัษาภมูิทศัน์ใหส้วยงาม 1. มีทิศทาง นโยบายการปรบัแต่งภมูิทศัน์ ให้

สวยงามตามธรรมชาติและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

2. มีระบบ ในการด าเนินงาน 

3. มีกิจกรรม โครงการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4. มีแผนการก ากบัติดตามและปร ะเมินผลการ

ด าเนินงาน 

 

ตลอดปีการศึกษา 1.ภาพถ่าย อาคารสถานท่ี และการตกแต่ง

บรรยากาศ 

2.เอกสรรหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าหน่วยงานมีการ

จดัการดา้นภมูิทศัน์ใหส้วยงามตามธรรมชาติและ

มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
 

  - รองอธิการบดี

ฝ่ายสา

ธารณูป 

โภค 

คณะ 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี  4 การจดัใหมี้พ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวฒันธรรม 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การมีพื้ นท่ีทางวฒันธรรมและการจดักิจกรรม 1. มีการก าหนดพื้ นท่ีท่ีเ อื้ อต่อการจดักิจกรรมทาง

ศิลปวฒันธรรม  

2. มีการกิจกรรม โครงการท่ีเกี่ยวขอ้งในพื้ นท่ีท่ี

ก าหนด เช่น โครงการจดัหาวสัดุอุปกรณ ์ฯลฯ 

3. มีแผนการก ากบัติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

 

ตลอดปีการศึกษา 1.รายงานสรุปผลโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ

อนุรกัษ์ พฒันาศิลปวฒันธรรม 

2.หน่ วยงานมีสถานท่ีในกา รจดักิจกรรมดา้น

ศิลปะวฒันธรรม 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

บริหาร

และ

ชุมชน

สมัพนัธฯ์ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี  5 ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกบัประเด็น 1-4 ไม่ต า่กว่า จากคะแนนเต็ม 5 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

จดัใหม้ีการประเมินความพึงพอใจและน าผล

การประเมินไปปรบัปรุงและพฒันา 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งประกอบดว้ย กองส่งเสริม

วิจยั  กองกายภาพ งานประกนัคุณภา พ ฯจดัท า

แบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากร 

2. คณะ หน่วยงาน น าแบบประเมินไปประเมิน

ความพึงพอใจของบุคลากร 

3. วิเคราะหแ์ละสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

กุมภาพนัธ ์2556 

 

 

 

เมษายน 2557 

 

พฤษภาคม 2557 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และ

นักศึกษา 

2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

   ผูช่้วย

อธิการบดี

ฝ่าย

บริการ

วิชาการ 

คณะ 
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องคป์ระกอบที่ 7  

การบริหารและการจดัการ 

 
ตวับ่งช้ี 7.1    ภาวะผูน้  าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั  ส านกังานสภามหาวิทยาลยั กองการเจา้หนา้ที่ กองแผนงาน เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ  

ตวับ่งช้ี 7.5.1 การปฏิบตัติามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบนั  ส านกังานสภามหาวิทยาลยั กองการเจา้หนา้ที่ กองแผนงาน เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ  

ตวับ่งช้ี 7.5.2 การปฏิบตัติามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถาบนั  
รองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีทุกท่าน 

ตวับ่งช้ี 7.2  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู  ้ กองการเจา้หนา้ที่เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 
ตวับ่งช้ีที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดิสิน งานประกนัคุณภาพ เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที่ 7.4  การบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 
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องคป์ระกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ 

ผูร้บัผิดชอบ 

มหาวิทยาลยั   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ด าเนินการดงัน้ี  

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติัและแผนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหมี้ความเช่ือมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัไปยงัคณะ/ส านัก  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานในรปูแบบต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินงานตามขอ้ 1 เช่น การจดักิจกรรม/โครงการ การประชุม/สมัมนา การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร  

3. ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยก าหนดรปูแบบ วธีิการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใหเ้ป็นรปูแบบเดียวกนัและสามารถน ามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวทิยาลยัได้ 

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร เช่น คณะกรรมการ..... (ถา้มี) คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยั 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า   

1. รองคณบดี/ผูอ้ านวยการส านัก ฝ่ายบริหาร หรือผูบ้ริหารท่ีไดร้บัมอบหมาย  พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

- ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบติั แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

- ส่ือสารสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากร 

2. หวัหน้าภาควชิา/หน่วยงานเทียบเท่า 

- ด าเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบติั ด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของภาควชิา/หน่วยงานเทียบเท่าท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีคณะ/มหาวทิยาลยั

ก าหนด 

- ส่ือสารสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากร 

 

หมายเหต ุการด าเนินงานต่างๆ ยดึหลกัธรรมาภิบาล ดงัน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย (หลกันิติธรรม หลกัเสมอภาค) 

2. ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนรว่มในกระบวนการต่างๆ เช่น การจดัท า/ก าหนด/ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ (หลกัการมีส่วนรว่ม หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัการตอบสนอง หลกัมุ่งเน้นฉนัทา

มติ) 

3. ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและผูร้บัผิดชอบการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน (หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกักระจายอ านาจ หลกั

ตอบสนอง) 

4. กระบวนการเผยแพรก่ารด าเนินงานต่างๆ ตามขอ้ 1-3 ผ่านรปูแบบวธีิการด าเนินงานต่างๆ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง (หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัตอบสนอง) 
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ตวับ่งช้ี 7.1 ภาวะผูน้  าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั  

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : 

ปัจจยัสนับสนุนท่ีส าคญัต่อการเจริญกา้วหน้าของสถาบนัอุดมศึกษา คือสภาสถาบนัและผูบ้ ริหารทุกระดบัของสถา บนัน้ัน ๆ หากสภาสถาบนัและผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ เป็นผูน้ าท่ีดี  มีธรรมา    ภิบาล รบัผิดชอบต่อ

สงัคม รกัความกา้วหน้า ดแูลบุคลากรอยา่งดีเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนรว่มในกา รบริหาร มีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาและก ากบัดแูล ติดตามผลการ ด าเนินงานของสถาบนัไปในทิศทางท่ีถกูตอ้ง จะท าให้

สถาบนัเจริญรุดหน้าอยา่งรวดเร็ว 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 สภามหาวิทยาลยัปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถว้นและมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดล่วงหนา้ (กรณีคณะใชก้รรมการประจ  าคณะ) 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ส านักงานสภามหาวิทยาลยั /คณะ /

ส านัก เสนอหลกัเกณฑก์ารประเมิน

ตนเอง  

2. แจง้แนวปฏบิติัใหค้ณะ /หน่วยงาน

เทียบเท่า  

3. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จดัท ารายงาน

ผลการประเมินตนเอง เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ  

4. สภามหาวิทยาลยั/คณะกรรมการประจ า

คณะ/คณะกรรมการประจ าส านัก จดัท า

รายงานการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลยั /คณะกรรมการประจ า

คณะ/คณะกรรมการประจ าส านัก  

1. มหาวิทยาลยั/คณะ/ส านัก โดย ส านักงานสภา

มหาวิทยาลยั/คณะ/ส านัก เสนอหลกัเกณฑก์าร

ประเมินตนเอง ใหส้ภามหาวิทยาลยั/

คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการ

ประจ าส านัก พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และ

ด าเนินการประเมินตนเอง (ตามบริบท/ 

ขอ้บงัคบั/ อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยั/

คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการ

ประจ าส านัก) 

2. แจง้แนวปฏบิติัใหค้ณะ /หน่วยงานเทียบเท่า น า

หลกัเกณฑก์ารประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลยั ไปเป็นแนวทางในการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ 

3. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จดัท ารายงานผลการ

ประเมินตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

คณะ และประกอบการประเมินคุณภาพภายใน 

4. สภามหาวิทยาลยั /คณะกรรมการประจ าคณะ /

คณะกรรมการประจ าส านัก จดัท ารายงานการ

มกราคม 2556 1. หลกัเกณฑก์ารประเมินตนเอง (ส านักงานสภา

เป็นผูร้บัผิดชอบออกแบบฟอรม์การรายงาน

แบบประเมิน ธ.ค. 53) 

2. รายงานผลการประเมินตนเอง 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(ถา้มี) เช่น คณะกรรมการบริหาร สภา

มหาวิทยาลยั หรือคณะกรรมการประจ าคณะ

หรือหน่วยงานเทียบเท่า หรือบนัทึกขอ้ความ

แจง้เวียนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4. การก าหนดภาระงานของคณะกรรมการ

บริหารงานหน่วยงาน 

  - เลขานุ 

การสภา

มหา 

วิทยาลยั 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั /

คณะกรรมการประจ าคณะ /คณะกรรมการ

ประจ าส านัก เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพ

ภายในระดบัมหาวิทยาลยั 

ทั้งน้ีกรรมการสภามหาวิทยาลยั /

คณะกรรมการประจ าค ณะ/คณะกรรมการประจ า

ส านัก ควรไดร้บัการช้ีแจงและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบั

กฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัมหาวิทยาลยั 

รวมทั้งทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศ กรอบทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั 

และอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยั เพื่อใหท้ราบถึง

บทบาทหน้าท่ีท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัก่อนปฏบิติัหน้าท่ี 

      กรรมการสภามหาวิทยาลยัก ากบัดแูล

มหาวิทยาลยัไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกนัระหว่าง

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั (คณะ /ส านัก ) และสภา

มหาวิทยาลยัและมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงของโลก 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบัมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์มีการน าขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังาน

และพฒันามหาวิทยาลยั 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ผูบ้ริหารทุกระดบัมีการก าหนดวิสยัทศัน์  

นโยบาย 

2. มีการถ่ายทอดนโยบาย ใหห้น่อยงาน

และบุคลากรรบัทราบ 

1. ผูบ้ริหารก าหนดนโยบาย และมีส่วนร่วมในการ

จดัท าวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และจดัท าแผนกลยุทธ ์

ตลอดจนน าสู่การปฏบิติัท่ีเป็นระบบชดัเจน โดย

มีการก าหนดตวับ่งช้ีคุณภาพ (KPI) งานท่ี

ปฏบิติั 

2. ผู้บริหารสรา้งระบบและกลไกการถ่ายทอด

นโยบาย วิสยัทศัน์ และแผนกลยุทธใ์หห้น่วยงาน

และบุคลากรทุกระดบัรบัทราบและมีความเขา้ใจ

ร่วมกนั (ใชเ้อกสารตามตวับ่งช้ีท่ี1.1) 

3. ผูบ้ริหารจดัใหม้ีระบบฐานขอ้มลูของ

มหาวิทยาลยั /คณะ/ส านักใหท้นัสมยั น ามาใช้

ในการติดตามการบริหารสารสนเทศ กา ร

รายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีคุณภาพท่ี

ก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ ์อยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และน าขอ้มลูท่ีไดม้าใชเ้พื่อการตดัสินใจปรบัแผน

กลยุทธไ์ดอ้ยา่งทนัการ 

ตวัอยา่งการน ามีการน าขอ้มลูสารสนเทศ เช่น 

พิจารณาจาก การสรุปผลของการด าเนินงาน

จาก ระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น รายงานผลการ

วิเคราะห ์   รายงานการประชุม 

 

 

 

ธนัวาคม 2556 

 

 

   

 

ธนัวาคม –มกราคม 

2556 

 
 
 
 

1. รายงานผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ดา้น

การก าหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมใน

กระบวนการท าแผนกลยุทธ ์และแผน

ปฏบิติังานประจ าปี ( เอกสารโครงการ

,ภาพถ่าย) 

2. รายงานผลการถ่ายทอดนโยบายและแผนฯ ไป

ยงับุคลากรทุกระดบั รวมทั้งการมอบหมายงาน

การด าเนินงานตามแผนฯ 

3. รายงานสรุปขอ้มลูท่ีใชใ้นการตดัสินใจในการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน พรอ้มแนบเอกสาร /

หลกัฐาน เช่น รายงานการวิเคราะหข์อ้มลู

ต่างๆ  

(ใชเ้อกสารตามตวับ่งช้ีท่ี1.1)ประกอบการพิจารณา 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผนฯ

และรอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ทรพัยาก

รมนุษยฯ์ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3  ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัไปยงับุคลากรในมหาวิทยาลยั 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. มีการก ากบัติดตามผลการน านโยบาย

และแผนกลยุทธ ์ 

2. ผูบ้ริหารมีการประเมินผลการ

ด าเนินงานท่ีส าคญัตามภารกิจ 

3. มีช่องทางการส่ือสาร 

1. ผูบ้ริหารมีการก ากบัติดตามผลการน านโยบาย

และแผนกลยุทธไ์ปสู่การปฏบิติัในการประชุม

ผูบ้ริหารอยา่งน้อยปีละ 1-2 ครั้ง  

2. ผูบ้ริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานท่ี

ส าคญัตามภารกิจของมหาวิทยาลยัอยา่ง

ครบถว้น รวมทั้งการติดตามผลสมัฤทธ์ิอยา่ง

น้อยปีละ 1 ครั้ง  

3. มีช่องทางการส่ือสารการติดตามผลการ

ด าเนินการในหลายรปูแบบ  

มีนาคม 2556 

 

 

พฤษภาคม 2556 

 

-รายงานสรุปการจดัประชุมผูบ้ริหารของคณะ/

ส านัก เฉล่ียไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 /รายงานสรุป

การเขา้ร่วทการประชุมของคณะกรรมการ 

-แผนและผลพรอ้มสรุปการประเมินผลงานท่ีส าคญั

ตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งการติดตาม

ผลสมัฤทธ์ิ อยา่งน้อยปี ละ 1ครั้งเพื่อทบทวน

เป้าหมายหรือปรบัแผน 

-ช่องทางในการส่ือสารหรือวิธีในการแจง้รายงาน

สรุปผลกาประเมินการด าเนินงานไปยงับุคลากรทุก

ระดบัผ่านการส่ือสารภายใน เช่นการประชุมช้ีแจง 

 

  - รอง

อธิการบดี

และ

ผูช่้วย

อธิการบดี

ทุกทา่น 

คณะ 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4  ผูบ้ริหารสนับสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมีส่วนรว่มในการบริหารจดัการ ใหอ้  านาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ระบบการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วน

ร่วมในการบริหารจดัการ 

2. รวบรวมเอกสารในแต่ละดา้น 

 

ผูบ้ริหารปรบัลดขัน้ตอนกระบวนการบริหาร

จดัการ โดยการมอบอ านาจในการตดัสินใจใหแ้ก่

ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏบิติัระดบัถดัไป เพื่อเพิ่มความ

คล่องตวั พรอ้มกบัมีการก ากบั และตรวจสอบเพื่อให้

เกดิความมัน่ใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล คุม้ค่าและมีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ี

ยอมรบัได ้

ตลอดปีการศึกษา -ประกาศ ค าสัง่ บนัทึกขอ้ความ เพื่อมอบอ านาจ

หรือมอบหมายงาน 
-ช่องทางท่ีผูบ้ริหารไดร้บัฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏบิติังาน เช่น ในท่ีประชุม 

กล่องรบัความคิดเห็น 
-การจดักิจกรรมโครงการท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กระบวนการมีส่วนร่วม 

  - รอง

อธิการบดี

และ

ผูช่้วย

อธิการบดี

ทุกทา่น 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

  แนวทางการด าเนินงาน 

1. กองการเจา้หน้าท่ีจดัท าค าสัง่มอบอ านาจใน

ระดบัมหาวิทยาลยั 

2. ฝ่ายบุคคลของคณะรวบรวมเอกสารท่ีแสดงใหถึ้ง

การมอบหมายงานในระดบัคณะ 

3. มีระบบการติดตามการมอบหมายงาน 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5  ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสริมพฒันาผูร้ว่มงานเพ่ือใหส้ามารถท างานบรรลวุตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัเต็มตามศกัยภาพ 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ผูบ้ริหารมีการถ่ายทอดความรูแ้ก่

ผูร่้วมงาน  

1. ผูบ้ริหารมีการถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูร่้วมงาน โดย

เน้นการเพิ่มทกัษะในการปฏบิติังานใหส้งูขึ้ น

อยา่งต่อเน่ือง หรือเพิ่มศกัยภาพในการท างานให้

บรรลุวตัถุประสงค ์เช่น การสอนงานท่ีหน้างาน 

จดัท าคู่มือการปฏบิติังาน เป็นตน้ 

2. ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ควรน าหลกัการจดัการ

ความรูม้าใช ้เพื่อการแลกเปล่ียนความรู ้และ

ถ่ายทอดประสบการณร่์วมกนัระหว่าง

ผูป้ฏบิติังาน อาทิ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ้

การสรา้งเครือขา่ยชุมชนนักปฏบิติั เป็นตน้ 

ตลอดปีการศึกษา -เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงว่าผูบ้ริหารมีการสอนท่ี

หน้างาน เช่น บนัทึกการสอน ภาพถ่ายๆ 

-รายงานการประชุม/คู่มือการปฏบิติังาน 
-รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมการจดัการความรู้

เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละถ่ายทอด

ประสบการณร์ะหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏบิติังาน 

  - รอง

อธิการบดี

และ

ผูช่้วย

อธิการบดี

ทุกทา่น 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 6  ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชนข์องมหาวิทยาลยั และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

การรวบรวมผลการด าเนินงานของ 

ผูบ้ริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

1. มหาวิทยาลยั โดย กองการเจา้หน้าท่ีด าเนินการ

จดัอบรมใหผู้บ้ริหารในทุกระดบัในเร่ืองหลกัธรร

มาภิบาล  

1.1 ก าหนดรปูแบบการติดตาม และรายงานผล  

(สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้ 7) 

1.2 สรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และผูม้ีส่วน

เกี่ยวขอ้งในการด าเนินงาน 

2. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมผลการ

ด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

และจดัเตรียมไวส้ าหรบัการประเมินผลการ

บริหารงาน (เกณฑข์อ้ 7) 

3. มหาวิทยาลยั โดย กองการเจา้หน้าท่ีร่วมกบัคณะ 

รวบรวมผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารระดบั

มหาวิทยาลยั จดัท ารายงานผลเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลยั  และ

จดัเตรียมไวส้ าหรบัการประเมินผลการ

บริหารงาน (เกณฑข์อ้ 7) 

 

ภายในพฤษภาคม 2556 -รายงานผลการประเมินตนเอง 

-รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

-รายงานทางการเงินท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 

-รายงานการควบคุมภายใน 

-รายงานการบริหารความเส่ียง 

-รายงานผลการน าผลประเมินคุณภาพภายในมา

ปรบัปรุงและพฒันา 

-เอกสารสรุปการด าเนินงานตามหลกัธรรมภิบาล

ในแต่ละดา้น 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ทรพัยาก

รมนุษยฯ์ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 7  สภามหาวิทยาลยัประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม  
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.มีการประเมินผลการบริหารงานของ

หน่วยงานและผูบ้ริหารตามท่ีระบุไวใ้น

กฎหมาย 

2.ผูบ้ริหารน าผลการประเมินไปปรบัปรุง

พฒันา 

 

1. สภามหาวิทยาลยั /คณะกรรมการประจ าคณะ /

ส านัก ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการ

บริหารงานของผูบ้ริหาร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงาน

ของผูบ้ริหาร 

3. จดัใหม้ีการประเมินผลการบริหารงานของ

ผูบ้ริหาร 

4. ผูบ้ริหารน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการ

บริหารงานอยา่งเป็นรปูธรรม 

มกราคม 2556 

 

กุมภาพนัธ ์2556 

 

 

มีนาคม 2556 

      พฤษภาคม 2556 

 

รายงานการประชุมและผลประเมินผูบ้ริหาร 

แบบแนวทางการน าผลประเมินไปปรบัปรุง 

  - สภามหา 

วิทยาลยั 

คณะ 
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ตวับ่งช้ี 7.5.1 การปฏิบตัติามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบนั  

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
 

สภาสถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นองคก์รหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอ้งมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษา ก าหนดระบบกลไกและกระบวนการ

ท่ีเป็นรปูธรรมในการบริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิดการก ากบัดแูลและขบัเคล่ือนสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ สถาบนัอุดมศึกษาใหเ้กิ ดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพฒันาสถาบนั

อยา่งยัง่ยนื 

การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบนัจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพในการก าหนดทิศทางก ากบัดแูลและขบัเคล่ือนการด าเ นินงานของสถาบนัอุดมศึกษาตามหน้าท่ีและ

บทบาทของสภาสถาบนั การบริหารและการจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล และการด าเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบนัอุดมศึกษา 

เกณฑม์าตรฐาน 

1. สภาก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา 

2. มีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด(หมายรวมถึงระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ แนวปฏิบติัของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

3. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์/แผนประจ าปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีผลการก ากบัติดตามการประเมินอธิการบดีหรือผูบ้ริหารสงูสุดอยา่งน้อย  2 ครั้งในรอบวาระการ

ด ารงต าแหน่ง 

4. สภามหาวทิยาลยัด าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและก ากบัดแูลใหม้หาวทิยาลยัด าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลครบถว้นทุกประเด็น 

5. ความส าเร็จจากผลการประเมินสภามหาวทิยาลยัจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากการสรรหาอยา่งเป็นระบบ ไม่ต า่กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ( ภายใตก้รอบมาตรฐานในการประเมินท่ีส านักก าหนด) 

 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.ส านักงานสภามหาวิทยาลยัการก าหนด

รปูแบบการประเมินและเสนอแนวทางต่อ

สภามหาวิทยาลยั 

2.การประเมินสภามหาวิทยาลยั 

1. ส านักงานสภามหาวิทยาลยั ก าหนดรปูแบบ 

วิธีการรวบรวมผลการด าเนินงาน และจดัท า

รายงานการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1.1. สภาก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง 

นโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา  (ตามตวับ่งช้ี 7.1 

ขอ้ 1) 

1.2. การปฏบิติัตามบทบาทหน้าท่ีครบถว้น

มกราคม 2556 

 
 
 
 
 
 

1. เอกสาร /หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดการ

ก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากบัดแูล

มหาวิทยาลยั รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัตามหน้าท่ีและ

บทบาทของสภามหาวิทยาลยั  

2. เอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดการ

ด าเนินการตามระบบการก ากบัดแูล

  - ส านกังาน 

สภามหา 

วิทยาลยั 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด (หมายรวมถึงระเบียบ 

ประกาศ ค าสัง่ แนวปฏบิติัของหน่วยงานต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง) (ตามตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 1) 

1.3. มีการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/์แผนประจ าปี อยา่ง

น้อยปีละ 1 ครั้ง และมีผลการก ากบัติดตามการ

ประเมินอธิการบดีหรือผูบ้ริหารสงูสุดอยา่งน้อย  2 

ครั้งในรอบวาระการด ารงต าแหน่ง 

1.4. สภามหาวิทยาลยั ด าเนินงานภายใตห้ลกั

ธรรมาภิบาลและก ากบัดแูลให้ มหาวิทยาลยั

ด า เนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลครบถว้นทุก

ประเด็น 
 

2. ส านักงานสภามหาวิทยาลยั เสนอรปูแบบและ

วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของสภา

มหาวิทยาลยั ต่อสภามหาวิทยาลยั  

3. จดัใหม้ีการประเมินสภามหาวิทยาลยั จาก

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากการสรรหาอยา่ง

เป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม 2556 

มหาวิทยาลยั โดยมีเอกสาร/หลกัฐาน/รายงาน

หรือบนัทึกการประชุมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าสภา

มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดใหม้ีกระบวนการท่ีเป็น

รปูธรรมในการจดัการเพื่อใหเ้กิดการควบคุม

และตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

3. เอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าสภาสถาบนั

มีการติดตามผลการด าเนินงานส าคญั เช่น 

ระบบในดา้นนโยบายและแผน ดา้นการ

บริหารงานบุคล ดา้นการเงินและงบประมาณ 

โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลกัของ

มหาวิทยาลยัท่ีเป็นมติสภามหาวิทยาลยั 

4. เอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงนโยบายของ

สภามหาวิทยาลยัท่ีก าหนดใหม้ีระบบการ

ประเมินตนเอง และมีการด าเนินงานตามระบบ

น้ัน 

5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัในช่วง 3

ปีท่ีผ่านมา 

6. รายงานการสงัเคราะหม์ติ/นโยบาย รวมทั้ง

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นจากการตดัสินใจของสภา

มหาวิทยาลยั 

7. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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ตวับ่งช้ี 7.5.2 การปฏิบตัติามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถาบัน 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : 
 

การประเมินผลตามหน้าท่ีและบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารและการจดัการใหบ้รรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติังานประจ าปีขอ งสถาบนัอุดมศึกษาจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ

บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบนัอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบติัการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 
 

เกณฑม์าตรฐาน: 

 

1. มีการเผยแพร ่วสิยัทศัน์ นโยบายของผูบ้ริหาร(ตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 2) 

2. สรา้งการมีส่วนรว่มโดยการรบัฟังความคิดเห็น เช่น การจดัประชุมบุคลากรทั้งองคก์ร อยา่งน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา(ตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 4) 

3. มีการเผยแพรผ่ลการตรวจสอบดา้นบุคลากร การเงิน สถานท่ี ครุภณัฑแ์ละการบริหารความเส่ียง (ทั้งชีวติและทรพัยสิ์นของนิสิต นักศึกษา คณาจารยแ์ละบุคลากร ) โดยผูต้รวจสอบภายนอกต่อสาธารณชน                       

(ตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 6) 

4. มีการเผยแพรผ่ลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั(ตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 6) 

5. ผลการประเมินผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการท่ีมาจากการสรรหาอยา่งเป็นระบบ ไม่ต า่กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 7) 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1.หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งด าเนินการรวบรวม

เอกสารหลกัฐาน 

2.มีการเผยแพร่เอกสารขอ้มลูในดา้นต่างๆท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

3.การประเมินความพึงพอใจ 
4.การประเมินผูบ้ริหาร 

1. กองการเจา้หน้าท่ี กองแผนงาน ก าหนดรปูแบบ 

วิธีการรวบรวมผลการด าเนินงาน และจดัท า

รายงานการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1.1. มีการเผยแพร่ วิสยัทศัน์ นโยบายของ

ผูบ้ริหาร(ตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 2) 

1.2. สรา้งการมีส่วนร่วมโดยการรบัฟังความ

คิดเห็น เช่น การจดัประชุมบุคลากรทั้งองคก์ร อยา่ง

น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา(ตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 4) 

1.3. มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบดา้น

พฤษภาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดการ

ก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากบัดแูล

มหาวิทยาลยั รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัตามหน้าท่ีและ

บทบาทของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 

2. เอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดการ

ด าเนินการตามระบบการก ากบัดแูล

มหาวิทยาลยั โดยมีเอกสาร/หลกัฐาน/รายงาน

หรือบนัทึกการประชุมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า

  - สภามหา

วิทยา 

ลยั รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และพฒันา 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

บุคลากร การเงิน สถานท่ี ครุภณัฑแ์ละการบริหาร

ความเส่ียง (ทั้งชีวิตและทรพัยสิ์นของนิสิต นักศึกษา 

คณาจารยแ์ละบุคลากร) โดยผูต้รวจสอบภายนอกต่อ

สาธารณชน(ตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 6) 

2. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบร่วมกบัคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า ก าหนดรปูแบบ วิธีการ

ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยั  และน าเสนอผลการส ารวจต่อ

ผูบ้ริหาร รวมทั้งเผยแพร่ใหบุ้คลากรทราบ 

3. จดัใหม้ีการประเมินผูบ้ริหารและน าผลการ

ประเมินไปปรบัปรุงและพฒันาการบริหารงาน

อยา่งเป็นรปูธรรม (ตวับ่งช้ี 7.1 ขอ้ 7) 

 
 
 
 

พฤษภาคม 2556 

 
 
 
 

พฤษภาคม 2556 

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดใหม้ี

กระบวนการท่ีเป็นรปูธรรมในการจดัการ

เพื่อใหเ้กิดการควบคุมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

3. เอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลยัมีการติดตามผลการด าเนินงาน

ส าคญั เช่น ระบบในดา้นนโยบายและแผน 

ดา้นการบริหารงานบุคล ดา้นการเงินและ

งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตาม

ภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นมติสภา

มหาวิทยาลยั 

4. เอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงนโยบายของ

มหาวิทยาลยัท่ีก าหนดใหม้ีระบบการประเมิน

ผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนั

แต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบน้ัน 

5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัในช่วง 3 

ปีท่ีผ่านมา 

6. รายงานการสงัเคราะหม์ติ/นโยบาย รวมทั้ง

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นจากการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 

 

ทรพัยากร

มนุษยฯ์ 
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ตวับ่งช้ี 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู ้

 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอ้ท่ี 3 ก าหนดใหส้ถาบนัมีการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมแหง่การเรียนรู ้ซ่ึงตอ้งมีการจดัการความรูเ้พ่ือมุ่งสู่สถาบนัแหง่การเรียนรู ้โดยมีการรวบรวมองคค์วามรูท่ี้มีอยูใ่น

สถาบนัซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพ่ือใหทุ้กคนในสถาบนัสามารถเขา้ถึงความรู ้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหส้ถาบนัอุดมศึกษา

มีความสามารถในเชิงแขง่ขนัสงูสุดกระบวนการในการบริหารจดัการความรูใ้นสถาบนั ประกอบดว้ย การระบุความรูก้ารคดัเลือก การรวบรวม การจั ดเก็บความรู ้การเขา้ถึงขอ้มลู และการแลกเปล่ียนความรูท้ั้งภายในและ

ภายนอกสถาบนั การสรา้งบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรูภ้ายในสถาบนั การก าหนดแนววธีิปฏิบติังานตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการความรูใ้นสถาบนัใหดี้ยิง่ขึ้ น 
 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีการก าหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท่ี้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องมหาวิทยาลยัอยา่งนอ้ยครอบคลมุพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั  

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยัอยา่งชดัเจนตามประเด็นความรูท่ี้ก าหนดในขอ้ 1 

 
 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ก าหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมาย

ของการจดัการความรูต้ามพนัธกิจดา้น

การผลิตบณัฑิตและการวิจยั 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ

พฒันาความรู ้

3. จดัท าแผนการจดัการความรู ้

 

    มหาวิทยาลยั โดย ศนูยก์ารจดัการความรูร่้วมกบั

คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาด าเนินการ

ดงัน้ี 

1.1. ก าหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของ

การจดัการความรูต้ามพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิต

และการวิจยั 

1.2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันา

ความรู ้

1.3. จดัท าแผนการจดัการความรู ้

1.4. น าเสนอแผนการจดัการความรูต่้อคณะ

กรรมการบริหาร  

1.5. ส่ือสาร สรา้งความเขา้ใจและเผยแพร่

แผนการจดัการความรู ้

 

มกราคม 2556 

 

 

1. แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการความรู ้ท่ีระบุ

ประเด็นความรูแ้ละบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

(บุคลากรทั้งสองสาย) 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีเกีย่วขอ้ง 

(ถา้มี) เช่น คณะกรรมการบริหาร สภา

มหาวิทยาลยั หรือคณะกรรมการประจ าคณะ

หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

3. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียนการด าเนินงานต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4. ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบการ

จดัการความรู ้

5. สรุปกิจกรรมโครงการในการจดัการความรู ้
และกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ทรพัยากร

มนุษยฯ์ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู ้ จากความรู ้ทกัษะของผูมี้ประสบการณต์รง (Tacit Knowledge) เพ่ือคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรูท่ี้ก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพรไ่ปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการรวบรวมความรูต้ามประเด็นความรูท่ี้ก าหนดในขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรียนรูอ่ื้นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร (Explicit Knowledge) 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. จดัใหม้ีกิจกรรมการแบ่งปันและ

แลกเปล่ียนเรียนรูต้ามแผนท่ีก าหนด

ตามเกณฑข์อ้ 1-2  

2. มีการรวบรวมความรูต้ามปร ะเด็นท่ี

ก าหนด  

3. ด าเนินการเผยแพร่ขอ้มลู 

  มหาวิทยาลยั โดย ศนูยก์ารจดัการความรูร่้วมกบั

คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาด าเนินการ

ดงัน้ี 
1.1. จดัใหม้ีกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปล่ียน

เรียนรูต้ามแผนท่ีก าหนดตามเกณฑข์อ้ 1-2  

1.2. มีการรวบรวมความรูต้ามประเด็นท่ีก าหนด

ในขอ้ 1.1 ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้

อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏบิติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอยา่ง

เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

(Explicit Knowledge) 

1.3. เผยแพร่ใหบุ้คลากรสามารถสืบคน้ได้

สะดวก 

 

ภายในพฤษภาคม  2556 1. รายการกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินงานตาม

แผนการจดัการความรู ้

2. รายการองคค์วามรูท่ี้สามารถน ามารวบรวมไว้

เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มแนบหลกัฐาน  

3. รายการกิจกรรมการเผยแพร่องคค์วามรู ้พรอ้ม

แนบหลกัฐาน 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ทรพัยากร

มนุษยฯ์ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีการน าความรูท่ี้ไดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศึกษาปัจจุ บนัหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ้ทกัษะของผูมี้ประสบการณต์รง 

(Tacit Knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรบัใชใ้นการปฏิบติังานจริง 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ้ จดัใหม้ีกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้

ตามแผนท่ีก าหนดตามเกณฑข์อ้ 1-2  โดยคน้หา

แนวปฏบิติัท่ีดี 

ภายในพฤษภาคม  2556 - มีเอกแสดงผลการเปรียบเทียบดว้ยขบวนการ

จดัการความรู ้

- รายงานสรุปผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้ นตาม

เป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นยุทธศาสตรห์รือกล

ยุทธข์องหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายทรพัยา 

กรมนุษยฯ์ 

คณะ 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ 

 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

 

สถาบนัควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจท่ีสอดรบักบันโยบายและการวางแผนระดบัสถาบนัเพ่ือใหเ้ป็นระบบท่ีสมบรูณ์สามารถเช่ือมโยงกบัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและ

ภายนอกเป็นระบบท่ีใชง้านไดท้ั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบัเพ่ือการปฏิบติังานตามภารกิจทุกดา้นของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ื อการ

ปรบัปรุงและพฒันาสถาบนั ทั้งน้ีระบบดงักล่าวตอ้งมีความสะดวกในการใชง้านโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ช ้

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. งานสารสนเทศด าเนินการจดัท าแผน

แม่บทสารสนเทศ 

2. เผยแพร่แผนการด าเนินงาน 

 

1. มหาวิทยาลยั โดย งานสารสนเทศด าเนินการ

จดัท าแผนแม่บท 

2. คณะ หน่วยงานสามารถด าเนินงานตามหรือ

เพิ่มเติมไดต้ามบริบทความเหมาะสม  เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร 

3. เผยแพร่แผนการด าเนินงาน 

4. การน าขอ้มลูมาประกอบการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ระดบัคณะและมหาวิทยาลยั 

 

มกราคม 2556 

 

กุมภาพนัธ ์2556 

 
 

มีนาคม 2556 

 

 

 

1. แผนระบบสารสนเทศ  4 ปีและประกาศใชแ้ผน

ระบบสารสนเทศ 

2. บนัทึกแจง้เวียนผลการด าเนินงาน/เผยแพร่

ผ่านเวบไซด ์

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถา้

มี) 

4. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียน ติดตามและรายงาน

ผลในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวาง

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลมุการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริหาร จดัการ และการเงินและสามารถ

น าไปใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. น าขอ้มลูจากระบบสารสนเทศในการ

ด าเนินงานตามปกติ มาสรา้งเป็น

สารสนเทศใหผู้บ้ริหารใชใ้นการบริหาร

และการตดัสินใจในเร่ืองท่ี เป็นพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งครบถว้น  

2. รายงานผลการด าเนินงานตามระบบ

สารสนเทศ 

3. งานประกนัคุณภาพน าขอ้มลูมา

ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดบัคณะและมหาวิทยาลยั 

 

1. มหาวิทยาลยั โดย งานสารสนเทศพฒันาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจเป็น

ระบบสารสนเทศท่ีน าขอ้มลูจากระบบสารสนเทศ

ในการด าเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบญัชี  

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวติั 

เป็นตน้ มาสรา้งเป็นสารสนเทศใหผู้บ้ริหารใชใ้น

การบริหารและการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเป็นพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งครบถว้น ทั้งดา้นการ

จดัการเรียนการสอน การวิจยั การเงิน การ

บริหารจดัการดา้นอื่น  ๆรวมทั้งเป็นขอ้มลูเพื่อใช้

ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่แผนการด าเนินงาน 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของ

สถาบนั โดยอยา่งน้อยตอ้งครอบคลุมการจดัการ

เรียนการสอน การวิจยั การบริ หารจดัการ และ

การเงินและสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพ ต่อคณะกรรมการบริหาร 

3. งานประกนัคุณภาพน าขอ้มลูมาประกอบการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะและ

มหาวิทยาลยั 

 

มกราคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน  2556 

 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   

(ถา้มี) 

3. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียน ติดตามและรายงาน

ผลในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวาง

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. งานสารสนเทศด าเนินการจดัท าแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 

2. จดัท ารายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ  

3. น าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้

ระบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบ

สารสนเทศ 

 

1. มหาวิทยาลยั โดย งานสารสนเทศด าเนินการ

จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ

รายงานผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของ

สถาบนั โดยอยา่งน้อยตอ้งครอบคลุมการจดัการ

เรียนการสอน การวิจยั การบริหารจดัการ และ

การเงินและสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพ ต่อคณะกรรมการบริหาร 

2. จดัใหม้ีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ช้

ระบบสารสนเทศ 

3. จดัท ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการบริหาร 

4. น าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ

สารสนเทศมาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 

5. งานประกนัคุณภาพน าขอ้มลูมาประกอบการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะและ

มหาวิทยาลยั 

 

มกราคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน 2556 
 

เมษายน 2556 

 
พฤษภาคม 2556 

1. รายงานผลการการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ

สารสนเทศ 

3. รายงานการปรบัปรุงระบบสารสนเทศ  

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถา้

มี) 

5. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียน ติดตามและรายงาน

ผลในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

   รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวาง

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีการส่งขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนด 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

งานสารสนเทศรวบรวมการด าเนินงานต่างๆ 

ท่ีตอ้งส่งขอ้มลูผ่านระบบเครือขา่ยของ

หน่วยงานภายนอก และจดัท าเป็น

แผนปฏบิติังาน 

1. มหาวิทยาลยั โดย งานสารสนเทศรวบรวมการ

ด าเนินงานต่างๆ ท่ีตอ้งส่งขอ้มลูผ่านระบบ

เครือขา่ยของหน่วยงานภา ยนอก และจดัท าเป็น

แผนปฏบิติังาน 

2. จดัใหม้ีการรวบรวมขอ้มลูและรายงานผลตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. จดัท ารายงานผลการรายงานขอ้มลูผ่านระบบ

เครือขา่ยของหน่วยงานภายนอก ต่อ

คณะกรรมการบริหาร 

4. งานประกนัคุณภาพน าขอ้มลูมาประกอบการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะและ

มหาวิทยาลยั 

 

มกราคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2556 

1. รายงานผลการส่งขอ้มลูผ่านระบบเครือขา่ยของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง(เทียบกบัแผน) 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ถา้

มี) 

3. บนัทึกขอ้ความแจง้เวียน ติดตามและรายงาน

ผลในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวาง

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 
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ตวับ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : 

 

เพ่ือใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปัจจยั กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานท่ีอาจเป็นมลูเหตุของค วามเสียหาย (ทั้งในรปูของตวัเงิน หรือไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ช่ือเสียง 

และการฟ้องรอ้งจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุม้ค่า ) เพ่ือใหร้ะดบัความเส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ียอมรบัและควบคุมได ้

โดยค านึงถึงการเรียนรูว้ธีิการป้องกนัจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบงานต่าง ๆ มีความ

พรอ้มใชง้าน มีการปรบัปรุงระบบอยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบนัตามยุทธศาสตรห์รือกลยุทธเ์ป็นส าคญั 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนท่ีรบัผิดชอบพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยัรว่มเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

กองแผนงาน และคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า 

จดัท า ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั 

 

 

1. มหาวิทยาลยั โดย กองแผนงาน และคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า จดัท า ค าสัง่แต่งตั้ง

คณะกรรมกา รบริหารความเส่ียงระดบั

มหาวิทยาลยั  

- กรณี ด าเนินงานต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา 

ทบทวน/ปรบัปรุง องคป์ระกอบ อ านาจหน้าท่ี ของ

คณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน  (มี

ผ ูบ้รหิารระดบัสงูและตวัแทนท่ีรบัผดิชอบพนัธกิจ

หลกั) 

- กองแผนงานก าหนดกรอบภาระหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง แจง้โครงการจดัตั้ง

กองการเจา้หน้าท่ี เพื่อประกอบการจดัท าค าสัง่

แต่งตั้งของคณะ/ส านัก ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

 

  

มิถุนายน –ธนัวาคม 

2556 

 

ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร

ความเส่ียง 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และ

พฒันา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

2. ค าสัง่มีการระบุรายละเอียดการท างานของ

คณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบาย 

หรือแนวทางการด าเนินงาน หน้าท่ีความ

รบัผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาใหม้ีการปร ะชุม

คณะกรรมการอยา่งสม า่เสมอ  

 

3. มหาวิทยาลยั โดย กองแผนงาน รวบรวมค าสัง่

จากคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า ตรวจสอบว่า

องคป์ระกอบและหน้าท่ีสอดคลอ้งตามท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด และเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

 

 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีการวิเคราะหแ์ละระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของมหาวิทยาลยั จากตวัอยา่งตอ่ไปน้ี  

 

- ความเส่ียงดา้นทรพัยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)  

- ความเส่ียงดา้นยุทธศาสตร ์ หรือกลยุทธข์องมหาวิทยาลยั 

- ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

- ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังานเช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร    การบริหารงานวิจยั  ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 

- ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร  
- ความเส่ียงจากเหตกุารณภ์ายนอก 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวิเคราะหใ์นขอ้ 2  
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดบั

มหาวิทยาลยั ก าหนดประเด็นท่ีจะใหทุ้ก

หน่วยงานวิเคราะหร์ะบุความเส่ียง 

2.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดบั

มหาวิทยาลยั แจง้ใหทุ้กคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่าด าเนินการตามท่ีก าหนดใน 

ขอ้ 1 

 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดบั

มหาวิทยาลยั ก าหนดประเด็นท่ีจะใหทุ้ก

หน่วยงานวิเคราะหร์ะบุความเส่ียง และปัจจยัท่ี

ก่อใหเ้กิดความเส่ียง รวมทั้งการประเมินโอกาส

และผลกระทบของความเส่ียง และจดัล าดบัความ

เส่ียง 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดบั

มหาวิทยาลยั แจง้ใหทุ้กคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่าด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 1 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดบัคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า ด าเนินการวิเคราะหแ์ละระบุ

ความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง (ท่ี

ส่งผลกระทบหรือสรา้งความเสียหาย หรือความ

ลม้เหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายใน

การบริหารการศึกษา รวมทั้งการประเมินโอกาส

และผลกระทบของความเส่ียง และจดัล าดบัความ

เส่ียง 

3.1 ประเด็นความเส่ียงท่ีน ามาพิจารณาควรมอง

ถึงเหตุการณใ์นอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดขึ้ น 

และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานดา้นช่ือเสียง 

คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสญูเสีย

ทางดา้นชีวิต บุคลากร และทรพัยสิ์นของ

หน่วยงานเป็นส าคญั 

ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

ธนัวาคม 2556 

 

 

ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

1. รายงานการวิเคราะหค์วามเส่ียง ประกอบดว้ย 

ประเด็นความเส่ียง ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความ

เส่ียง และการจดัล าดบัความเส่ียง ระดบัคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า และระดบัมหาวิทยาลยั 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  

3. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

แนวปฏบิติั การติดตามและการรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และ

พฒันา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

3.2 ระดบัความเส่ียงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ 

หรือเชิงคุณภาพท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง

ระดบัสงู กลาง ต า่ ได ้

3.3 ควรมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินความ

เส่ียงทั้งในดา้นของโอกาสและผลกระทบ 

3.4 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ให้

ประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณเ์ส่ียง

ในอดีต หรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด

เหตุการณใ์นอนาคต โดยคาดการณจ์าก

ขอ้มลูในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมปัจจยัเส่ียงใน

ปัจจุบนั 

3.5 การประเมินผลกระทบของความเส่ียง ให้

ประเมินจากความรุนแรง ถา้มีเหตุการณ์

เส่ียงดงักล่าวเกิดขึ้ น โดยจะมีความรุนแรง

มาก ถา้กระทบต่อความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพ

ทางการศึกษาของมหาวิทยาลยั ฐานะทาง

การเงิน ขวญัก าลงัใจและความปลอดภยัของ

บุคลากร เป็นตน้ 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดบัคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่าราย งานผลการวิเคราะห ์

ความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง ต่อ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดบั

มหาวิทยาลยั 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดบั

มหาวิทยาลยั พิจารณาขอ้มลูการด าเนินงานจาก

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และพิจารณาวิเคราะห์
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ความเส่ียง ระบุความเส่ียงและปัจจยั ท่ีก่อใหเ้กิด

ความเส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลยั โดยน า

ขอ้มลูจากคณะ /หน่วยงานเทียบเท่ามา

ประกอบการพิจารณา 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และด าเนินการตามแผน 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จดัท าแผน

บริหารความเส่ียงตามผลการวิเคราะหฯ์ 

และประเมินความเส่ียง  

2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เสนอแผน

บริหารความเส่ียงต่อ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบั

มหาวิทยาลยั พิจารณาจดัท าแผนบริหาร

ความเส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลยั  

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบั

มหาวิทยาลยั เสนอแผนการบริหารความ

เส่ียงต่อสภามหาวิทยาลยั 

 

1. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จดัท าแผนบริหาร

ความเส่ียงตามผลการวิเคราะหฯ์ และประเมินความ

เส่ียง เสนอแผนบริหารความเส่ียงต่อคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า  

2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เสนอแผนบริหาร

ความเส่ียงต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบั

มหาวิทยาลยั 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบั

มหาวิทยาลยั พิจารณาจดัท าแผนบริหารความเส่ียง

ในภาพรวมของมหาวิทยาลยั โดยน าขอ้มลูจากคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่าประกอบการพจิารณา  

2.1 จดัท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อการ

บรรลุเป้าหมาย โดยตอ้งก าหนดมาตรการหรือ

แผนปฏบิติัการท่ีจะสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหก้บั

บุคลากรในมหาวิทยาลยั และด าเนินการแกไ้ข ลด 

มกราคม 2556 

 

 

 

 

มกราคม 2556 

 

 

มกราคม 2556 

 

 

 

 

ปลายมกราคม 2556 

 
 

1. แผนการบริหารความเส่ียงระดบัคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า และระดบัมหาวิทยาลยั 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  

3. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

แนวปฏบิติั การติดตามและการรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และ

พฒันา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

หรือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้ นอยา่งเป็นรปูธรรม 

2.2 สรา้งมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใช้

เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรบัความเส่ียง Treat 

การลดหรือควบคุมความเส่ียง Transfer การโอนหรือ

กระจายความเส่ียง และ Terminate การหยุดหรือ

หลีกเล่ียงความเส่ียง เพื่อลดมลูเหตุของแต่ละโอกาส

ท่ีมหาวิทยาลยัจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรปูแบบ

ของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ช่ือเสียง การฟ้องรอ้ง

จากการไม่ปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุม้ค่า คุณค่า) 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบั

มหาวิทยาลยั เสนอแผนการบริหารความเส่ียงต่อ

สภามหาวิทยาลยั 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพนัธ ์2556 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานตอ่สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ระดบัมหาวิทยาลยั ก าหนดรปูแบบวิธีการ

ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

2.  คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ

เส่ียง  

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ระดบัคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณา

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ

บริหารความเส่ียง  

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ระดบัมหาวิทยาลยั พิจารณารายงานการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ

บริหารความเส่ียง  

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดบั

มหาวิทยาลยั ก าหนดรปูแบบวิธีการติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ

เส่ียง แจง้ทุกคณะ /หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อ

ด าเนินการ 

2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง ต่อ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัคณะ /

หน่วยงานเทียบเท่า 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบั

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาประเ มินผลการ

ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง ให้

ขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด และรายงานผล

การประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ระดบัมหาวิทยาลยั 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบั

มหาวิทยาลยั พิจารณารายงานการประเมินผล การ

ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง ให้

ขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานใหแ้ก่หน่วยงาน

ภายในเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด และ

รายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลยั  (อยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้) 

***ระดบัคณะ/ส านัก ใหร้ายงานตอ่

คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการประจ า

มกราคม 2556 

 

 

 

 

เมษายน 2556 
 

 

 

เมษายน 2556 
 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2556 

1. รปูแบบวิธีการติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

2. รายงานการประเมนิผลการด าเนินงานตาม

แผนการบริหารความเส่ียง ระดบัคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า  และระดบัมหาวิทยาลยั 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  

4. บนัทึกขอ้ความท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การแจง้เวียน

แนวปฏบิติั การติดตามและการรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั 

หมายเหต ุ กรณีของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ให้

น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และ

พฒันา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

ส านัก*** 

***ใหก้องแผนงาน กบัไปพิจารณาช่วงเวลา

ใหส้ามารถน าเสนอสภามหาวทิยาลยั พรอ้มกบัการ

เสนอแผนกลยุทธข์องมหาวิทยาลยั*** 

 

 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 6 มีการน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยัไปใชใ้นการปรบัแผนหรือวิเคราะหค์วามเส่ียงในรอบปีถดัไป  

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

น าผลการประเมิน มาใชใ้นการปรบัแผน 

หรือวิเคราะหค์วามเส่ียงในรอบปีการศึกษา  

ถด้ไป 

 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบั

คณะ/หน่วยงานเ ทียบเท่า น าผลการประเมิน และ

ขอ้เสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยั มาใชใ้นการปรบั

แผน หรือวิเคราะหค์วามเส่ียงในรอบปีการศึกษา  

ถด้ไป 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบั

มหาวิทยาลยั น าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะ

จากสภามหาวิทยาลยั มาใชใ้นการปรบัแผน หรือ

วิเคราะหค์วามเส่ียงในรอบปีการศึกษาถด้ไป 

 

  

 

 

พฤษภาคม 2556 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2556 

 

1. รายงานการน าผลการประเมิน และ

ขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัมาปรบัแผน หรือ

วิเคราะหค์วามเส่ียง ระดบัคณะ /หน่วยงาน

เทียบเท่า และระดบัมหาวิทยาลยั 

2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั 

หมายเหต ุกรณีของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าใหน้ า

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และ

พฒันา 

คณะ 
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องคป์ระกอบที่  8 

 การเงินและงบประมาณ 

 
ตวับ่งช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กองแผนงาน กองคลงั หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ  
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องคป์ระกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 

 

ผูร้บัผิดชอบ 

มหาวทิยาลยั   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายคลงัและทรพัยสิ์น พิจารณาด าเนินการดงัน้ี  

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติัและแผนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหมี้ความเช่ือมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัไปยงัคณะ/ส านัก  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานในรปูแบบต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินงานตามขอ้ 1 เช่น การจดักิจกรรม/โครงการ การประชุม/สมัมนา การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร  

3. ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยก าหนดรปูแบบ วธีิการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใหเ้ป็นรปูแบบเดียวกนัและสามารถน ามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวทิยาลยัได้ 

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร เช่น คณะกรรมการฝ่ายวางแผน (ถา้มี) คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยั 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า   

รองคณบดี/ผูอ้ านวยการส านักฝ่ายวางแผน หรือผูบ้ริหารท่ีไดร้บัมอบหมาย  พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

- ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบติั แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

- ส่ือสารสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากร 

 

หมายเหตุ การด าเนินงานต่างๆ ยดึหลกัธรรมาภิบาล ดงัน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย (หลกันิติธรรม หลกัเสมอภาค) 

2. ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนรว่มในกระบวนการต่างๆ เช่น การจดัท า/ก าหนด/ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ (หลกัการมีส่วนรว่ม หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัการตอบสนอง หลกัมุ่งเน้นฉนัทา

มติ) 

3. ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและผูร้บัผิดชอบการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน (หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกักระจายอ านาจ หลกั

ตอบสนอง) 

4. กระบวนการเผยแพรก่ารด าเนินงานต่างๆ ตามขอ้ 1-3 ผ่านรปูแบบวธีิการด าเนินงานต่างๆ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง (หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัตอบสนอง) 
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ตวับ่งช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
 

สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งมีระบบในการจดัหาและจดัสรรเงินอยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีแผนกลยุทธ์ทางดา้นการเงินซ่ึงเป็นแผนจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ท่ีสามารถผลกัดนัแผนกลยุทธข์องสถาบนัให้

สามารถด าเนินการได ้ มีการวเิคราะหร์ายได ้ค่าใชจ้า่ยของการด าเนินงาน ทั้งจากงบปร ะมาณแผ่นดินและเงินรายไดอ่ื้นๆท่ี สถาบนัไดร้บั  มีการจดัสรรงบประมาณและการจดัท ารายงานทางการเงิน อยา่งเป็นระบบครบทุก 

พนัธกิจ  มีระบบการ ตรวจสอบการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตอ้ง แสดงรายละเอียดการใชจ้า่ยในทุกพนัธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือใหส้ามารถวเิค ราะหส์ถานะทางการเงินและความมัน่คงของ

มหาวทิยาลยัได ้

แผนกลยุทธท์างการเงิน เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไ้ปของทรพัยากรทางการเงินของสถาบนัท่ีสามารถผลกัดนัแผนกลยุทธข์องสถาบนัใหส้ามารถด าเนินการได ้แผนก ลยุทธท์างการเงินจะสอดรบัไปกบั

แผนกลยุทธข์องสถาบนั สถาบนัควรป ระเมินความตอ้งการทรพัยากรท่ีตอ้งจดัหา ส าหรบัการด าเนินงานตามกลยุทธแ์ต่ละกลยุทธแ์ละประเมินมลูค่าของทรพัยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้ องการใช ้ซ่ึงจะเป็นความตอ้งการ

เงินทุนในระยะยามเท่ากบัเวลาท่ีสถาบนัใชใ้นการด าเนินการใหก้ลยุทธน้ั์นบงัเกิดผล จากน้ันจึงจะก าหนดใหเ้ห็ นอยา่งชดัเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตอ้งการใชว้า่สามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายไดค้่าธรรมเนียม

การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรฐับาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษยเ์ก่า หรือสถาบนัจ ะตอ้งมีการระดมทุนดว้ยวธีิการอ่ื นๆอีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรพัยสิ์น

ทางปัญญาเป็นมลูค่า รวมทั้งมีการวเิคราะหต์น้ทุนของการด าเนินงานดว้ย เช่น ตน้ทุนต่อหน่วยงานในการผลิตบณัฑิตในแต่ละหลกัสตูร โดยท่ี ระยะเวลาของแผนกลยุทธท์างการเงินจะเท่ากบัระยะเวลาของแผนกลยุทธข์อง

สถาบนั 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1 มีแผนกลยุทธท์างการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องสถาบนั 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน ระดบัมหาวิทยาลยั  

2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าจดัท าแผน    

กลยุทธท์างการเงิน   

3. คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธท์าง

การเงิน ระดบัมหาวิทยาลยั  

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธท์าง

การเงิน ระดบัมหาวิทยาลยั เพื่อก าหนดรปูแบบ 

แนวทางการวิเคราะหข์อ้มลู เพื่อน ามา

ประกอบการจดัท า แผนระดบัคณะ /หน่วยงาน

เทียบเท่า และมหาวิทยาลยั 

2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จดัท าแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน  เสนอแผนกลยุทธท์างการเงินต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ / คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลยั 

 

มกราคม 2556 

 

 

 

 

มกราคม 2556 

 

 

1. แผนกลยุทธท์างการเงิน: เป็นแผนระยะยาว  

(4 ปี)มีรายละเอียดประกอบดว้ย 

- ท่ีมาของเงิน 

- แนวทางการจดัหารายไดห้รือการไดม้า
ของเงิน 

- เกณฑก์ารจดัสรร 
- แผนกลยุทธท์างการเงินตอ้งมีระยะเวลา
ครอบคลุมเหมือนแผนกลยุทธข์อง

หน่วยงาน 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และ

พฒันา 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

3. คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงิน 

ระดบัมหาวิทยาลยั จดัท าแผนกลยุทธท์าง

การเงิน ระดบัมหาวิทยาลยั เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และสภา

มหาวิทยาลยั 

*การวิเคราะหค์่าใชจ้่ายเพื่อประกอบการจดัท าแผน

กลยุทธท์างการเงิน อาทิ 

1. คณะมีการจดัท าค่าใชจ้่ายต่อหวัของ

นักศึกษา โดยใหม้หาวิทยาลยั (กองคลงัจดัท าขอ้มลู

รายจ่ายจริง , กองแผนปันส่วนค่าใช่จ่าย ) ส่งขอ้มู ล

ค่าใชจ้่ายส่วนกลางใหก้บัคณะ 

2. มีการจดัท ารายงานการลงทุนของ

มหาวิทยาลยั 

3. มีการวิเคราะหเ์พื่อพยากรณร์ายรบัและ

รายจ่ายในอนาคต 

4. การวิเคราะหท์รพัยากรท่ีตอ้งใชใ้นการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธท์างการเงิน 

5. การประเมินมลูค่าของทรพัยากรท่ีตอ้งใช ้

ซ่ึงจะเป็นงบประมาณในการด าเนินการ 

 

  

2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัท่ี

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนกลยุทธท์าง

การเงิน 

 กรณี คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีแนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธท์าง

การเงิน ระดบัมหาวิทยาลยัก าหนดแนว

ทางการจดัหาทรพัยากรดา้นการเงิน  

2. คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า หรือคณะกรรมการ

จดัท าแผนกลยุทธ ์ ก าหนดแนวทางการ

จดัหาทรพัยากรดา้นการเงิน  

 

 

1. คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงิน 

ระดบัมหาวิทยาลยัก าหนดแนวทางการจดัหา

ทรพัยากรดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร 

และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และสภา

มหาวิทยาลยั  

- กองแผนงานด าเนินการทบทวนเกณฑก์าร

จดัสรรเดิมใหช้ดัเจนและเหมาะสมมากยิง่ขึ้ น เพื่อให้

คณะ/ส านักน าไปใชเ้ป็นแนวทางการก าหนดเกณฑ์

การจดัสรรของหน่วยงาน และใชเ้ป็นแนวทาง

ประกอบการจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงินของคณะ/

ส านัก 

2. คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า หรือคณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ ์ 

ก าหนดแนวทางการจดัหาทรพัยากรดา้นการเงิน 

หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใช้

เงินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

  

 

 

มกราคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม 2556 

 

1. แนวทางการจดัหาทรพัยากรดา้นการเงิน 

หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใช้

เงินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัท่ี

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนกลยุทธท์าง

การเงิน 

กรณี คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และ

พฒันา 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีงบประมาณประจ  าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติังานในแตล่ะพนัธกิจและการพฒันามหาวิทยาลยัและบุคลากร 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

กองแผนงาน วิเคราะหก์ารใชไ้ปของเงิน

งบประมาณในดา้นต่างๆ 

มหาวิทยาลยั โดย กองแผนงาน วิเคราะหก์ารใชไ้ป

ของเงินงบประมาณในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 งบประมาณประจ าปีสอดคลอ้งกบั

แผนปฏบิติัการประจ าปีท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละปีมาก

น้อยเพียงใด 

1.2 งบประมาณประจ าปีในแต่ละพนัธกิจมี

ความเพียงพอมากน้อยเพียงใด 

1.3 งบประมาณประจ าปีส าหรบัการพฒันา

บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อย

เพียงใด 

ควรมีการน าเสนอรายงานการวิเคราะหข์า้งตน้ต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน 

  

มกราคม 2556 - รายงานผลการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งของ

งบประมาณประจ าปี กบัแผนปฏบิติังานในแต่ละ

พนัธกิจ และการพฒันามหาวิทยาลยัและบุคลากร 

ระดบัคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลยั 

*รายงานโครงการจากระบบฯ 3 มิติ 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วางแผน

และ

พฒันา 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานตอ่สภามหาวิทยาลยัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั้ง 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. กองคลงั จดัท ารายงานทางการเงินท่ี

อยา่งน้อยประกอบไปดว้ยงบรายรบั 

ค่าใชจ้่ายและงบดุลอยา่งเป็นระบบ ทุก 

6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง 

2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จดัท ารายงาน

ทางการเงิน 

1. มหาวิทยาลยั โดย กองคลงั จดัท ารายงาน

ทางการเงินท่ี อยา่งน้อยประกอบไปดว้ยงบ

รายรบั ค่าใชจ้่ายและงบดุลอยา่งเป็นระบบ ทุก 

6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรู้ถึ้งสถานะของ

เงินรายได ้หกัค่าใชจ้่ายแลว้มหาวิทยาลยัมี

งบประมาณเหลือเพียงพอ ท่ีจะใชใ้นกิจกรรมของ

มหาวิทยาลยัในช่วงถดัไป มีการน ารายงาน

ทางการเงินเสนอผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั และ

สภามหาวิทยาลยั  

2. คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า จดัท ารายงาน

ทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั

และสภามหาวิทยาลยั ตามระยะเวลาท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด 

*(คณะ/ส านัก รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั แลว้มหาวิทยาลยัรายงานต่อ สภา

มหาวิทยาลยั) 

พฤศจิกายน 2556 (ส้ิน

งบปี 56) 

และพฤษภาคม 2556 

(รอบ 6 เดือนปีงบฯ 56) 

 

1. รายงานทางการเงินน าเสนอท่ีประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัจ านวน 2 ครั้ง

และสภามหาวิทยาลยั 

2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั 

กรณี คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 
3. การน าเสนอการจดัท ารายงานทางการเงินควร

อยูใ่นรอบปีงบประมาณ 
 

  - ผูช่้วย

อธิการบดี

ฝ่ายคลงัฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะหค่์าใชจ้า่ย และวิเคราะหส์ถานะทางการเงินและความมัน่คงของมหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. กองคลงั  จดัท ารายงานการใชเ้งิน

งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน

เสนอผูบ้ริหาร 

2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จดัท าขอ้มลู

ทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์

ค่าใชจ้่าย และวิเคราะหส์ถานะทาง

การเงินและความมัน่คงอยา่งต่อเน่ือง 

 

1. มหาวิทยาลยั โดย กองคลงั จดัท ารายงานการใช้

เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอ

ผูบ้ริหาร เป็นรายงานท่ีแจง้ใหผู้บ้ริหารไดท้ราบ

ว่า ไดใ้ชเ้งินตามแผนหรือไม่ และไ ดใ้ชเ้งินกบั

กิจกรรมใด มีผลลพัธจ์ากการท างานอยา่งไรบา้ง 

มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

*กองแผนงานแจง้แผนรายรบั-รายจ่าย เป็นราย

ไตรมาส ใหก้บักองคลงั 

2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จดัท าขอ้มลูทาง

การเงินไปใชใ้นการวิเคราะหค์่าใชจ้่าย และ

วิเคราะหส์ถานะทางการเงินและความมัน่คง

อยา่งต่อเน่ือง 

 

 

   ธนัวาคม 2556-

เมษายน  2556 
รายงานการวิเคราะหค์่าใชจ้่าย และการวิเคราะห์

สถานะทางการเงินและความมัน่คง โดยรายงานเป็น

รายไตรมาส 

  - ผูช่้วย

อธิการบดี

ฝ่ายคลงัฯ 

คณะ 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการติดตา ม

การใชเ้งินของคณะ /หน่วยงานตามแผนการ

ด าเนินงาน 

1. กรณีท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงเป็นผู้

ตรวจสอบจากภายนอก ไม่ไดเ้ขา้มาตรวจสอบ

เป็นประจ าทุกปี ควรจดัใหม้ีผูต้รวจสอบภายนอก

เขา้ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี  

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

ตลอดปี  -รายงานผลการตรวจสอบ (ใชผ้ลการตรวจปีล่าสุด

ท่ีไดร้บัการตรวจ และแผน/ปฏทิินการตรวจสอบ

ของหน่วยตรวจสอบภายใน) 
-แผนการตรวจของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปี 

2556-2556 

  - หน่วย

ตรวจ 

สอบ

ภายใน 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

committee) หรือรวมทั้งผูต้รวจสอบภายใน 

อยา่งเป็นทางการ 

 

 

 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 7 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. ผูบ้ริหารสามารถใชร้ะบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร และการตดัสินใจ 

2. เสนอรายงานทางการเงิน 

1. ผูบ้ริหารสามารถใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร และการตดัสินใจช่วยในการติดตามการ

ใชเ้งิน จดัท ารายงานต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี

ผูบ้ริหารจะตอ้งทราบ และน าขอ้มลูมาวิเคราะห์

สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 

- กองคลงัด าเนินการจดัท ารปูแบบตารางการ

รายงานขอ้มลู 

- ฐานขอ้มลู ระบบสารสนเทศ 

2. มีการน ารายงานทางการเงินเสนอสภา

มหาวิทยาลยัตามแผนท่ีก าหนด 

-  รายงานทางการเงิน 

- รายงานการประชุม (ระบุขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการ) 

 

ตลอดปี     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณารายงานขอ้มลูทาง

การเงินต่างๆ  

 

  - ผูช่้วย

อธิการบดี

ฝ่ายคลงัฯ 

คณะ 
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องคป์ระกอบที่ 9  

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านกังานประกนัคุณภาพฯ รบัผิดชอบด าเนินงาน 
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องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ผูร้บัผิดชอบ 

มหาวิทยาลยั   รองอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพและสารสนเทศ  ด าเนินการดงัน้ี  

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติัและแผนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหมี้ความเช่ือมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัไปยงัคณะ/ส านัก  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานในรปูแบบต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินงานตามขอ้ 1 เช่น การจดักิจกรรม/โครงการ การประชุม/สมัมนา การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร  

3. ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยก าหนดรปูแบบ วธีิการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใหเ้ป็นรปูแบบเดียวกนัและสามารถน ามาประมวลผลในภาพรวมของมหาวทิยาลยัได้ 

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร เช่น คณะกรรมการวชิาการ (ถา้มี) คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยั 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า   
รองคณบดี/ผูอ้ านวยการส านักผูบ้ริหารท่ีไดร้บัมอบหมาย  พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

- ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบติั แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

หมายเหตุ การด าเนินงานต่างๆ ยดึหลกัธรรมาภิบาล ดงัน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย (หลกันิติธรรม หลกัเสมอภาค) 

2. ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนรว่มในกระบวนการต่างๆ เช่น การจดัท า/ก าหนด/ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ (หลกัการมีส่วนรว่ม หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัการตอบสนอง หลกัมุ่งเน้นฉนัทา

มติ) 

3. ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและผูร้บัผิดชอบการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน (หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกักระจายอ านาจ หลกั

ตอบสนอง) 

4. กระบวนการเผยแพรก่ารด าเนินงานต่างๆ ตามขอ้ 1-3 ผ่านรปูแบบวธีิการด าเนินงานต่างๆ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง (หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกัความโปรง่ใส หลกัตอบสนอง) 
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ตวับ่งช้ีที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 1   มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของสถาบนั ตั้งแตร่ะดบัภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการต าม

ระบบท่ีก าหนด 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. งานประกนัคุณภาพฯจดัท าระบบและ

กลไกการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 

2. คณะ /หน่วยงานด าเนินการตามระบบ

และกลไก 

1. มีการแต่งตั้งคณะท างานประกนัคุณภาพ โดย

ระบุบทบาทหน้าท่ีในการ พิจารณาก าหนด

องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ี เพื่อใชป้ระเมินคุ ณภาพ

ภายในระดบัภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ใหเ้ป็น

แนวปฏบิติัเดียวกนั ทั้งน้ี คณะ /หน่วยงานสามารถ

ก าหนดเพิ่มเติมได ้  

2. มีแผนการด าเนินงานท่ีผ่านการเห็นชอบจาก

ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ  

3. ผลการด าเนินงานตามแผนประกนัคุณภาพ 

4. ส านักงานประกนัคุณภาพฯ วิเคราะหข์อ้มลู

ของคณะ /หน่วยงาน ตามผล ประเมินปี การศึกษา  

255 3-2555  และ  สมศ . รอบสาม เพื่อน ามา

พิจารณาจดัท าแผนพฒันา  

 

 

กรกฎาคม – กนัยายน 

2556 

-ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ระดบั

มหาวิทยาลยั คณะ ภาควิชา 

-แผนการประกนัคุณภาพฯปีการศึกษา 2556 

-รายงานการประชุมกรรมการประกนัคุณภาพฯ 

-รายงานการป ระชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั 

-รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 2 มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

1. การก าหนดนโยบายดา้นการ ประกนั

คุณภาพ 

2. น าเสนอนโยบายฯ ต่อ คณะ

กรรมการบริหาร  และสภามหาวิทยาลยั

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

1. การก าหนดนโยบายดา้นการประกนัคุณภาพ 

2. การใหค้วามส าคญัดา้นการด าเนินงานประกนั

คุณภาพ เช่น ใหม้ีการจดักิจกรรมประกนั

คุณภาพ ก าหนดผูร้บัผิดชอบ ก าหนดค่า

เป้าหมายการด าเนินงาน ก าหนดระบบติดตาม

การด าเนินงาน การสรา้งแรงจงูใจ (ใหร้างวลั)ฯ 

3. ควรมีน าเสนอนโยบายฯปัจจุบนัต่อค ณะท างาน

ประกนัคุณภาพฯ เพื่อทบทวนและปรบัปรุงให้

สอดคลอ้งกบัสภาพการณปั์จจุบนัและน าเสนอ

คณะกรรมการบริหาร  รวมทั้งสภามหาวิทยาลยั

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป  

 

ธนัวาคม 2556 -นโยบายการประกนัคุณภาพ 

-รายงานประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

-รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั 

-ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพฯ 

-เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณข์องสถาบนั/คณะ/หน่วยงาน 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

คณะท างานประกนัคุณภาพ พิจารณาตวับ่งช้ี

เพิ่มเติม 
 

1. คณะท างานประกนัคุณภาพ พิจารณาตวับ่งช้ี

เพิ่มเติม โดยรบัฟังขอ้เสนอแนะจากคณะ /

หน่วยงาน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

และสภามหาวิทยาลยัใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

2. คณะท างานประกนัคุณภาพ พิจารณาตวับ่งช้ี

เพิ่มเติม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

กรกฎาคม –ธนัวาคม 

2556 

-รายงานประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

-รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั 
-คู่มือการประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ  าปีท่ีเป็น

รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ่สภาสถาบนัและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั   

  

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

งานประกนัคุณภาพน าเสนอ

กระบวนการประกนัคุณภาพฯ 

งานประกนัคุณภาพฯ น าเสนอคณะท างานประกนั 

คุณภาพ เพื่อพฒันา  

1) ระบบการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพ  

2) การจดัท ารายงานประจ าปี  

3) การน าผลการประเมินไปจดัท าแผนการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั คณะและ

ส านัก  เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และสภา

มหาวิทยาลยั 

ตลอดปีการศึกษา -แผนการประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา2556 

-สรุปแผนและผลการด าเนินการประกนัคุณภาพ 

-รายงานการประเมินตนเอง 

-คู่มือการประกนัคุณภาพฯ 

-เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ,
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลยั 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรุงการท างาน และส่งผลใหมี้การพฒันาผลการด าเนินงานของตวับ่งช้ีตามแผนกลยุทธทุ์กตวับ่งช้ี 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

มหาวิทยาลยั คณะหน่วยงานมีการน าผลการ

ประกนัคุณภาพมาปรบัปรุงการท างาน 

การน าผลการ ประกนัคุณภาพภายในปีการศึกษา 

2555 มาทบทวน /ปรบัปรุง แผนกลยุ ทธ ์และการ

ท างาน พรอ้มจดัเก็บขอ้มลู และเอกสารหลกัฐานการ

ด าเนินงาน  

 

สิงหาคม –กนัยายน 

2556 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ,
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลยั 

-แผนการพฒันาและปรบัปรุง 

-เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

-ตารางแสดงการน าผลประเมินไปปรบัปรุงแผน กล

ยุทธข์องคณะและมีการรายงานผลการปรบัปรุง 

 

  - คณะ รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ประกนั

คณุภาพฯ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 6 มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคป์ระกอบคุณภาพ 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

จดัท าระบบสารสนเทศทั้ง 9 องคป์ระกอบ 1. จดัท าระบบสารสนเทศทั้ง 9 องคป์ระกอบ 

2. แนวทางการด าเนินงาน ขอ้มลูเอกสารและ

หลกัฐานในการตรวจประเมินตามเกณฑใ์นแต่ละ

ตวับ่งช้ี  

3. พฒันาบุคลากรใหม้ีความรูใ้นการด าเนินงานตาม

เกณฑคุ์ณภาพในแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อใหส้ามารถ

สนับสนุนการด าเนินงานและรวบรวมขอ้มลู 

เอกสารและหลกัฐานประกอบการประเมินไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

 

 

ตลอดปีการศึกษา -รายงานการแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงของ

ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชร่้วมกนัระดั บบุคคล 

ระดบัภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ระดบัหน่วยงาน 
ตวัอยา่งฐานขอ้มลู 

1. ฐานขอ้มลู REG(2,3) 

2. ฐานขอ้มลู 3 มิติ(1,8) 

3. IUBU (2,7) 

4. ฐานขอ้มลูดา้นวิจยั บริการวิชาการ ท านุ(4-6) 

 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 7 มีส่วนรว่มของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั 
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

 การจดัท าสรุปรายงานผลการเปิดโอกาสให้

ผูม้ีส่วนไดส้วนเสียมีส่วนร่วมในการประกนั

คุณภาพ 

1. การมีส่วนร่วมในการรบัฟังความคิดเห็นของ

นักศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูป้กครองนักศึกษา

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกและผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของ

สถาบนั 

2. คณะท างานประกนัคุณภาพ พิจารณา

ตลอดปีการศึกษา -รายงานสรุปกิจกรรมโครงการ   - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 
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กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

รปูแบบ /แนวทางการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา ฯ  เช่น การ

ส ารวจ /การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ ตามพนัธกิจ 

เพื่อการพฒันาคุณภาพ   โดยอาจท าร่วมกนัในภาพ

ของมหาวิทยาลยั และคณะ /ส านักสามารถพิจารณา

เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

 

 

เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบนั และมีกิจกรรมรว่มกนั 

 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

จดัใหม้ีระบบเครือขา่ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้

การด าเนินดา้นการประกนัคุณภาพ 

1. จดัใหม้ีกิจกรรมดา้นประกนัคุณภาพภาควิชา 

คณะ มหาวิทยาลยั 

2. มีระบบเครือขา่ยระหว่างหน่วยงานภายใน

(ภาควิชา คณะ) และภายนอก 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2556 -รายงานการประชุมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูด้า้น

การประกนัคุณภาพ 9 องคป์ระกอบ 
-ภาพถ่าย กิจกรรม 
-เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 9 มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน และเผยแพรใ่หห้น่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใชป้ระโยชน ์
 

 

กิจกรรมหลกั แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 

ระดบัการด าเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

ม.อบ. 
คณะ/

ส านกั 
ภาควิชา 

ผูร้บัผิด 

ชอบหลกั 

ผูร้บัผิด 

ชอบรอง 

จดัท าแนวปฏบิติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพ 1. มีแนวปฏบิติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

2. การท าวิจยัสถาบนัดา้นการ ประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

3. มีพฒันาระบบการส่งเสริม สนับสนุนและสรา้ง

แรงจงูใจใหค้ณะ /ส านักไดพ้ฒันาการ

ด าเนินงานและมีแนวปฏบิติัท่ีดี หรืองานวิจยั

ดา้นการประกนัคุณภาพ (ขอทุนวิจยัสถาบนั)  

ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา  

แนวปฏบิติัท่ีดี ตอ้งมีคนมาบอก ระบบกลไก

ดา้นการประกนัคุณภาพ 

 

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา แนวปฏบิติัการประกนัคุณภาพ วิจยัสถาบนัในดา้นท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

  - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

ประกนั

คณุภาพฯ 

คณะ 
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คู่มือแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน ด าเนินการรวบรวมโดย 

ส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 


