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 แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

พ.ค.- มิ.ย.63 งานประกันคุณภาพฯ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ตรวจสอบคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ท้ังหมดของ
คณะให้ถูกต้อง 
 

รายช่ืออาจารย์แยกเป็นหลักสูตรและพื้นที่ 
โดยแสดงคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ วันที่บรรจุเข้าท างาน วันที่ลาออก 
วันท่ีศึกษาต่อ 

ธ.ค.62, พ.ค.63  งานบริหาร 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่อาจารย์ประจ า เอกสารสรุปจ านวนค่า FTES พ.ค.- มิ.ย.63 งานวิชาการฯ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

    

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

1. จัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา และมีการประชุมระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยกัน เพื่อแนวทางการแก้ปัญหาหรือ
การให้ข้อแนะน าข้อมูลการปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่มี
ปัญหา 

2.ช่องทางการให้ค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 
และประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ค าปรึกษาให้นักศึกษา
ทราบโดยทั่วถึง 

1. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ตารางการให้ค าปรึกษา 
3. แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ 
4. ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้
การปรึกษาของอาจารย์ 
5. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงของนักศึกษา
ต่อการให้การปรึกษาของอาจารย์ 
6.เอกสารหลักฐานการประชาสัมพันธ์                    
(ทุกช่องทาง) 

ตลอดปีการศึกษา 62 
(ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ( พ.ค.-ก.ค. 62) 
 
 
 
 
 
  

งานกิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 
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ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

1 .  จั ดท า ฐ านข้ อมู ลอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  เ ว็ บ ไ ซต์  บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ ส าหรับประกาศบริการข้อมูลข่าวสารที่เป้น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น กิจกรรมพิเศษ ข่าวสารวิชาการ 
โครงการ/กิจกรรม การรับสมัครงาน แหล่งทุนการศึกษา 
รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ 

2. ช่องทางการให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
การให้บริการ 

3. ระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

1. ช่องทางการให้บริการ เช่น เว็บไซต์  
Social Network บอร์ ดประชาสั มพั น ธ์                          
เป็นต้น 
2. ช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ/ความ
คิดเห็นการให้บริการของนักศึกษา 
3. เอกสารการประเมินผลการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร 
4. ผลการประเมินการบริการข้อมูลข่าวสาร
แก่นักศึกษา 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 

งานกิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

จัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  

1. สรุปผลโครงการ/กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 

งานกิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

การประเมินผลคุณภาพการให้บริการและการจัดกิจกรรม 1. สรุปผลการประเมินให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2.  สรุปผลการประเมินผลการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร 
3.  สรุปผลโครงการ/กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

ประเมินตลอดปีการศึกษา 
2562 

(สรุปผลการประเมิน พ.ค.-
มิ.ย.63) 

 

งานกิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อ
ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา  

น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

เอกสารการเปรียบเทียบผลการประเมิน                    
ทั้ง 3 ด้าน (3 ปีย้อนหลัง) และการน าผล
ประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาในปี
ถัดไป 
 
 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 
 

งานกิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 
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ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

มีช่องทาง ข่าวสาร ส าหรับการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เช่น ข่าวการประชุมวิชาการ การ
สัมมนา/โครงการ/กิจกรรมความรู้ใหม่ๆ แหล่งทุนการศึกษา
ต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการอื่นๆ 

1. ช่องทางการให้บริการ เช่น เว็บไซต์  
Social Network เป็นต้น 
2. ช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ/ความ
คิดเห็นของศิษย์เก่า 
3. โครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ตลอดปีการศึกษา 2562 
 

งานกิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  
กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 

    

1.  จั ดท า แผนการจั ดกิ จก รรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยการน าผล
ประเมินความส าเร็จแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีท่ี
ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนาให้ครอบคลุม และให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ช า ติ                           
5 ประการ 

1. ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
2. ผลประเมินความส าเร็จแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีท่ีผ่านมา 
3. โครงการ/กิจกรรมการ/รายงานการ
ประชุม การจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  
4. แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

-  ค า สั่ งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กิจกรรมพัฒนานักศึ กษา 
(พ.ค.-ก.ค. 62) 
- แผนกิจกรรมนักศึกษา 
อย่างน้อยปีงบประมาณละ  

 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
  

งานกิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ช า ติ                           
5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

การวางแผนการด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก า หนด ไ ว้ แ ล ะมี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ตั วบ่ ง ช้ี ค ว ามส า เ ร็ จ 
กลุ่มเป้าหมาย และการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม  

รายงานผลโครงการ/กิจกรรม คุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ช า ติ                           
5 ประการ 

ทุก 2 เดือน 
 
 

งานกิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 
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ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 -   คุณธรรม จริยธรรม 
 -   ความรู้ 
 -   ทักษะทางปัญญา 
 -   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
 -   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ

ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
มีการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
ผู้น านักศึกษา และนักศึกษาทุกคน ในกระบวนการ PDCA 
และนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการวางแผน
กับการด าเนินงานได้ 

รายงานผลโครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

พ.ค.-ส.ค.62 งานกิจการนักศึกษา, 
งานประกันคุณภาพฯ, 

รองคณบดฯี พื้นที่ 

4.  ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ที่ ด า เ นิ น ก า ร  มี ก า ร
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

ทุกโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

1. สรุปผลโครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรม ทุก 2 เดือน 
 

งานกิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

5.  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

1 .  ร ายงานประ เมินความส า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
2 ครั้ง 

 

งานกิจการนักศึกษา, 
งานแผนและยุทธศาสตร์, 

รองคณบดฯี พื้นที่ 
6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

น าผลการประเมินประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามาวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการปรับปรุงพัฒนา 

1. เอกสารการน าผลการประเมินแผนพัฒนา
นักศึกษามาปรับปรุง 
2. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3. แผนพัฒนานักศึกษา ปกีารศึกษา 2563 
 
 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
2 ครั้ง 

 

งานด้านกิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 



หน้า 5 จาก 18 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
ระบบและกลไกการ บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    

1.  มี ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

มีระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เช่น 
- ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
- ข้อมูลด้านการวิจัยทั้งปัจจุบันและผลงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งวารสาร การประชุม    

วิชาการ และข้อมูลเผยแพร่งานวิจัยต่าง ๆ 
- ข้อมูลด้านระบบและกลไกที่ส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์ 

การส่งเสริมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัยของผู้บริหาร 
- ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับการวิจัย 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย 
- ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก 
-  ข้อมูลด้ านการวิจัยทั้ งปัจจุบันและ
ผลงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย               
ทั้งวารสาร การประชุมวิชาการ และข้อมูล
เผยแพร่งานวิจัยต่าง ๆ 
- ข้อมูลด้านระบบและกลไกที่ส่งเสริมการ
น าไปใช้ประโยชน์ การส่งเสริมการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
- ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจด้าน
งานวิจัยของผู้บริหาร 
- ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือ
แนวปฏิบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการวิจัย 
 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 

งานวิจัย, 
รองคณบดฯี พื้นที ่

2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  

 -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

มีการสนับสนุนการวิจัย ดังน้ี 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วย

วิจัย หรือศูนย์ เครื่ องมือ หรือศูนย์ ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เอกสารแสดง/ภาพ/เว็บไซต์/แหล่งค้นคว้า 
การสนับสนุนการวิจัย เช่น 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 

งานวิจัย, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 



หน้า 6 จาก 18 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษา

ความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
ห้องปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ใ ห้ มี ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ อ า คั น ตุ ก ะ ห รื อ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

-  สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิตสร้างสรรค์  เ ช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting Professor) 

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
-  ห้ อ งสมุ ดหรื อแหล่ งค้ นคว้ าข้ อมู ล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต
สร้ า งส รรค์  เ ช่น  ระบบ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้ างสรรค์  เ ช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ รั บ เ ชิ ญ  ( Visiting 
Professor) 

3.  จัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มีการจัดสรรงบประมาณภายในให้แก่นักวิจัย เพื่อเป็นทุน
ให้แก่นักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่ ซึ่งอาจหาทุนจาก
ภายนอกได้ยาก เพื่อให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้มีโอกาสสร้างผลงาน
และน าเสนอขอทุนภายนอกต่อไป และการสนับสนุนให้
อาจารย์เนอขอทุนจากภายนอกสถาบัน 

1. เอกสารสรุปงบประมาณวิจัยจากภายใน
และภายนอก 
2. สัญญารับทุนงบประมาณวิจัยจากภายใน
และภายนอก 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
2 ครั้ง 

 

งานวิจัย, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

1. เอกสารการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
2 ครั้ง 

 

งานวิจัย, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 



หน้า 7 จาก 18 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากร
ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความ
วิจัยที่ ได้ รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์
งานวิจัย 

5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

1. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ เช่น การส่งอาจารย์เข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
และการส่งเสริมให้อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย การจัดให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์และ 
ผล งานคุณภาพ เป็ นนั กวิ จั ยพี่ เ ลี้ ย งหรื อ เป็ นหั วหน้ า
โครงการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ฯลฯ 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น เช่น การกล่าว
แนะน าในท่ีประชุมบุคลากรของคณะ, การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์, ใบประกาศเกียรติคุณ,                               
การสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น 

1. เอกสารแสดงการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ 
2. เอกสารแสดงการยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 

งานวิจัย, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

6.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

มีการวางแนวทาง ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแก่นักวิจัยในการรักษาสิทธ์ิประโยชน์ของงานวิจัย  
 

1. เอกสารแสดงแนวทาง ระเบียบ ขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่
นักวิจัยในการรักษาสิทธิ์ประโยชน์ของ
งานวิจัย 
2. เอกสารการคุ้มครองสิทธิ์/การรักษาสิทธิ์
ประโยชน์ของงานวิจัย (ถ้ามี) 
 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 

งานวิจัย, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 



หน้า 8 จาก 18 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

สัญญารับทุนงบประมาณวิจัยจากภายในและภายนอก หากมีผู้
ร่วมวิจัยให้แบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยตามสัดส่วน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลาศึกษา
ต่อ) 
2. สัญญารับทุนงบประมาณวิจัยจากภายใน
และภายนอก 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
2 ครั้ง 

 

งานวิจัย, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  

ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full paper) โดยแยกตาม
ค่าน้ าหนักคุณภาพของผลงานวิชาการ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมลาศึกษาต่อ) 
2. ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper)  

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 

งานวิจัย, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

    

1.  จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

- มีการจัดท าแผนการบริการวิชาการทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยวิเคราะห์ผล
การด า เนินงานในปีที่ผ่านมา และน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ า ปี
งบประมาณ 2562 มาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียด
แผนการด า เนินงานด้ านการบริ การวิ ชาการประจ า  
ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ตรงความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง 
- และเสนอแผนการบริการวิชาการต่อกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1. ผลส ารวจความต้องการของชุมชน/สังคม 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคม  
3. แผนการบริการวิชาการ 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ วาระเพื่อพิจารณา เรื่องแผนการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

- ผลส ารวจความต้องการ
ของชุมชน/สังคม ( พ.ค.-
ก.ค. 62) 
-  ค า สั่ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานบริการวิชาการ
แก่สังคมปีการศึกษา 62 ( 
พ.ค.-ก.ค. 62) 
- แผนการบริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ 63 (ก.ค. - 
พ.ย.62) 

งานบริการวิชาการ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลตอ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

1. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ 
2. ชุมชนเป้าหมาย (แหล่งเป้าหมาย) 
3. มคอ.3/มคอ.5 วิชาที่บูรณาการ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

) 
 

งานบริการวิชาการ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 
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ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่อยู่ในแผนบริการวิชาการ 
อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า  

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้
เปล่า 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

) 

งานบริการวิชาการ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบงช้ีของแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณา 

- ประเมินความส าเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมตามแผนการบริการวิชาการ  
- น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

1. เอกสารการประเมินแผนการบริการ
วิชาการและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมทุกกิจกรรม/โครงการ 
2. มคอ.3/มคอ.5 วิชาที่บูรณาการ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ เรื่อง ประเมินความส าเร็จตามตัวบงช้ี
ของแผน  

อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
2 ครั้ง 

 

งานบริการวิชาการ, 
งานแผนและยุทธศาสตร์, 

รองคณบดฯี พื้นที่ 

5.  น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

น าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบงช้ีของแผนการบริการ
วิชาการ และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมาวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนการปรับปรุงพัฒนา 

1. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการประเมิน
แผนการบริการวิชาการ 
2. เอกสารการน าผลการประเมินแผนการ
บริการวิชาการ มาปรับปรุง 
3.  การจัดท าแผนการบริการวิชาการ              
ปีงบประมาณ 2563 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
2 ครั้ง 

 

งานบริการวิชาการ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

 

6.  คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 

คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน โครงการที่คณะมีส่ วนร่ วมการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

) 

งานบริการวิชาการ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เพื่อด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

พ.ค.-ก.ค. 62 งานกิจกรรมนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 
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ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2.  จัดท าแผนด้านท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม  และก าหนดตั วบ่ ง ช้ี วั ด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน  

มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน โดยการน าผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในปีท่ีผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนา  

1. แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   -  ก าหนดตัวบ่ง ช้ีวัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน 
- วัตถุประสงค์ของแผน 
- ผู้รับผิดชอบ 
- งบประมาณ 

ก.ค.- พ.ย.62 งานกิจกรรมนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

3.  ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อย 2 ครั้ง 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่ง ช้ีที่ วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. สรุปผลโครงการ/กิจกรรม 
2.เอกสารการประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการสรุปผล
การประเมินโครงการต่าง ๆ  

อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
2 ครั้ง 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา, 
งานด้านแผนและ

ยุทธศาสตร์, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิ จกรรมด้ านท านุ บ า รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม  

น าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                   
มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการปรับปรุงพัฒนา 

1. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการประเมิน
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                 
ปี 2561              
2. เอกสารการน าผลการประเมินด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาปรับปรุง 
3. การจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี 2562 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
2 ครั้ง 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

6.  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน เช่น ทางวาสาร เว็บไซต์ หอศิลป์ 
พิพิธภัณฑ์ เวทีการแสดง 

การเผยแพร่กิจกรรมเช่น เว็บไซต์ Social 
Network วารสาร เป็นต้น 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 
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ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

7.  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  

1. การก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

    

1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศนของคณะ 
สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่ อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1. แผนกลยุทธ ์
- มีการจัดท าแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT               
โดยเ ช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน โดยมีตัวบ่งช้ีของแผนและการ
ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ 
- เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
- มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานภายในคณะ 
-  มีการติดตามแผนการด า เนินงานตามตัวบ่ง ช้ีของ                     
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา 
 

1. แผนกลยุทธ์ 
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ ์
-  แผนกลยุทธ์คณะฯ  
- รายงานการประชุมการเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกล
ยุทธ์ 
 - เอกสารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงาน
ภายในคณะ 
- เอกสารการติดตามแผนการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของ แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
- รายงานการประชุมการติดตามผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
-  เอกสารการประชุม/การจัดท า การ
ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
 
 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ  
2 ครั้ง 

 

งานแผนและยุทธศาสตร์, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 



หน้า 12 จาก 18 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจยั 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการบริหารจัดการ โดยมีตัวบ่งช้ีของแผนและการ
ก าหนด ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในคณะ 
- เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
- มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่หน่วยงาน
ภายในคณะ 
-  มีการติดตามแผนการด า เนินงานตามตัวบ่ง ช้ีของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

 

2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
-  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- รายงานการประชุมการเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี 
 - เอกสารถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี สู่หน่วยงานภายในคณะ 
- เอกสารการติดตามแผนการด าเนินงาน
ตามตั วบ่ ง ช้ีของ  แผนปฏิบั ติ ร าชการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
- รายงานการประชุมการติดตามผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ  
2 ครั้ง 

  

งานแผนและยุทธศาสตร์, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- มีการน าแผนกลยุทธ์มาพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ตระหนักถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะและมหาวิทยาลัย  
- เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
-  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเ งินประจ าปีสู่
หน่วยงานภายในคณะ 
- มีการติดตามแผนการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 
-  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- รายงานการประชุมการเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน 
- เอกสารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสู่
หน่วยงานภายในคณะ 
- เอกสารการติดตามแผนการด าเนินงาน

อย่างน้อยปีงบประมาณละ  
2 ครั้ง 

 

งานแผนและยุทธศาสตร์, 
งานงบประมาณการเงิน, 

รองคณบดฯี พื้นที่ 



หน้า 13 จาก 18 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตามตัวบ่งช้ีของ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ ง และรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
- รายงานการประชุมการติดตามผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

2.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดสวนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรี ยนการสอน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  เพื่ อ
วิ เคราะห์ความคุมค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดสวนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุมค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

1. รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน 
(โดยแยกหลักสูตรและพื้นที่) 
2. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ต้นทุนทางการเงิน (ถ้ามี) 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ  
2 ครั้ง 

 

งานงบประมาณการเงิน, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง                   
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่สงผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- จดัท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง 
และปัจจั ยที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดความเสี่ ย ง  และการจั ดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและ
ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
- มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการ
จัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
- มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง และเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
- มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป      

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
2. ก าหนดประเด็นความเสี่ยงตามพันธกิจ
ของคณะ 
3. แผนบริหารความเสี่ยง 
4. เอกสารการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. รายงานการประชุมเสนอการติดตามต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
6 .  เ อกส า รกา รน า ก า รประ เ มิ นและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยง 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ  
2 ครั้ง 

 (ก.ค.-พ.ย. 62 
- ค าสั่งคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง  
- ก าหนดประเด็นความเสี่ยง 
- แผนบริหารความเสี่ยง) 
 
 

งานบริหารความเสีย่ง, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 



หน้า 14 จาก 18 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

7. เอกสารแสดงถึงประเด็นความเสี่ยงที่
ลดลง 

4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

บริ หาร งานด้ วยหลักธร รมาภิบาลอย่ า งครบถ้ วนทั้ ง                     
10 ประการ ดังนี ้
1. หลักประสิทธิผล 
2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักการตอบสนอง 
4. หลักการรับผิดชอบ 
5. หลักความโปร่งใส 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
7. หลักการกระจายอ านาจ 
8. หลักนิติธรรม  
9. ความเสมอภาค 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

1. เอกสารการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลทั้ง10 ประการ 
2. รายงานเกี่ยวกับการประชุมธรรมาภิบาล 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(ธ.ค. 62 และ พ.ค.63) 

 
 

งานบริหาร, 
รองคณบดฯี พื้นที ่

5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
- มีการจัดท าแผนการจัดการความรูโ้ดยก าหนดประเดน็ความรู้
สอดคล้องเป้าหมายของการจัดการความรูท้ี่สนับสนุนวิสยัทศัน์               
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย  
- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างสอดคล้องตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนด 
 
- มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ 
2 .  ป ร ะ เ ด็ นก า ร จั ด ก า รคว ามรู้  แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ 
3. แผนการจัดการความรู้ 
4. รายงานการประชุมเสนอการจัดการ
ความรู้ 
5. รายงานผลการจัดการความรู้ 
6. เอกสารแสดงองค์ความรู้ที่ได้ 
7. ผลการเผยแพร่องค์ความรูสู้่กลุม่เป้าหมาย 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ  
2 ครั้ง 

 (ก.ค.-พ.ย. 62 
- ค าสั่งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 
- ประเด็นการจัดการความรู้ 
แ ล ะกลุ่ ม เ ป้ า หม ายการ
จัดการความรู้ 
- แผนการจัดการความรู้) 

 

งานการจัดการความรู,้ 
รองคณบดฯี พื้นที่ 



หน้า 15 จาก 18 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ที่ก าหนด และเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
- มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป้นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
- น าองค์ความรู้ที่ได้จากกาจัดการความรู้มาพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริง 

8. กลุ่มเป้าหมายรายงานผลการปรับใช้องค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง 
9. เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์ตามแผนการ
จัดการความรู้ 

6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

- มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุน ควรครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ เช่น 

1. ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน 
รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า 
2. ข้อมูลการส ารวจความต้องการอบรม เพื่อพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
3. ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์
ว่ามีประเด็นใดที่ควรวางแผน เพื่อปรับปรุงพัฒนาทรัพยากร
ให้สอดคลล้องกับความต้องการ 

- มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด โดยการวิเคราะห์งาน การระบุคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งรวมทั้งความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการ 
 - มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร 

1. แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
5 ป ี
2. แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
4. รายงานการติดตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
5. รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
6. แบบรายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนา ต่าง ๆ 
7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 
 

อย่างน้อยปีงบประมาณละ  
2 ครั้ง 

 

งานบุคลากร, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

7.  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

- มีการด าเนินการตามประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ  

1. ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ  
2 ครั้ง 

 

งานประกันคุณภาพฯ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 



หน้า 16 จาก 18 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการของคณะที่ ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่ วนหนึ่ ง ของการบริ ห าร งานคณะ
ตามปกติ ที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ 

- มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบ
คุณภาพแลพการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

2. แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
3. แผนพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
4 .  ค่ า เ ป้ า หม ายกา รประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
5. รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
6. รายงานติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้ง 
7. ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   
ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

    

1.   มีระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
2. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
3. แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
4. รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ  
2 ครั้ง 

 

งานวิชาการ, 
งานประกันคุณภาพ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 



หน้า 17 จาก 18 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2.  มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา 

มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบและรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

1. เอกสารก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 
2. ผลการติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ เรื่อง ผลการติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ทุกภาค
การศึกษา  

อย่างน้อยปีการศึกษาละ  
2 ครั้ง 

 

งานวิชาการ, 
งานประกันคุณภาพ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ทั้งด้านอัตราก าลัง ด้านกายภาพ ด้านวัสดุฝึก ด้าน
การด าเนินงาน ด้านการซ่อมบ ารุง 

1. เอกสารการจัดสรรทรัพยากร อย่างน้อยปีการศึกษาละ  
2 ครั้ง 

 

งานวิชาการ, 
งานพัสดุ, 

รองคณบดฯี พื้นที่ 

4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

พ.ค.-มิ.ย.63 งานชาการ, 
งานประกันคุณภาพ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

5.  น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรั บปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร (ข้อเสนอแนะ) 
2.  เอกสารการปรับปรุ งหลักสูตรให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 
3. แผนพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปีถัดไป 

พ.ค.-ก.ค.63 งานวิชาการ, 
งานประกันคุณภาพ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 



หน้า 18 จาก 18 

ตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติ เอกสาร/หลักฐาน 
ระยะเวลา 

การรายงานผลด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่ า นอ งค์ ป ร ะกอบที่  1  ก า รก า กั บ
มาตรฐาน 

มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

พ.ค.-มิ.ย.63 งานประกันคุณภาพ, 
รองคณบดฯี พื้นที่ 

 


