สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกันคุณภาพ
โดย ผูชว ยศาสตราจารยประทีป จินงี่
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมาย
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยและการบริการ
นิสิต
ยุทธศาสตรหลักทีเ่ กี่ยวของ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหาร
2. สรางกลไกใหองคกรภาย
ในมหาวิทยาลัยมีระบบ
ขอมูลที่จาํ เปนสําหรับการ
ทํางาน

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน

เปาหมายที่ 1
สรางองคความรูจากการ
วิจัยทีม่ ีมาตรฐานเปนเลิศ

แผนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับงาน
วิจยั ของสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ

1. การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ดําเนินการตลอดปการศึกษา
งบประมาณ 20,000.-บาท
งานวิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณ
และการวิเคราะหขอมูล
เพื่อการมองภาพงานวิจยั
ของสถาบัน ฯ เชน เนื้อหา
งานวิจยั ลักษณะงานวิจัย
ผูวิจัย เปนตน
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับงานวิจยั เพื่อให
สามารถใชประโยชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรการประกัน
คุณภาพการศึกษา

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน

เปาหมายที่ 1
แผนงานประกันคุณภาพ
สรางองคความรูจากการวิจัย - การประกันคุณภาพของ
ที่มีมาตรฐานเปนเลิศ
งานวิจัย
- การประเมินผลการดําเนิน
งานประกันคุณภาพดาน
งานวิจัย
แผนงานควบคุมภายใน
- การควบคุมภายในของงาน
วิจยั

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา

- รวบรวมขอมูลดานงานวิจัย
เพื่อเตรียมรับการตรวจประกัน
คุณภาพประจําป
- ทําการประเมินผลการทํางาน
ดานประกันคุณภาพดานการ
วิจยั

- ใหการสนับสนุนการจัดทํา
ควบคุมภายในตามประเด็น
ทีเ่ ลือก

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ

ดําเนินการตลอดปการศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท
ดําเนินการชวงปลายป
การศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท

ดําเนินการตลอดปการศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท

3
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมาย
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยและการบริการ
นิสิต
ยุทธศาสตรหลักทีเ่ กี่ยวของ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร
2. สรางกลไกใหองคกรภายใน
มหาวิทยาลัยมีระบบขอมูล
ที่จาํ เปนสําหรับการทํางาน

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน

เปาหมายที่ 2
แผนงานเทคโนโลยี
สรางนักวิจยั และนักวิชาการดาน สารสนเทศ
พฤติกรรมศาสตรท่มี ีความ
- แผนสงเสริมและพัฒนาการ
สามารถสูงและมีคุณธรรม
เรียนการสอนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ

ดําเนินการตลอดปการศึกษา
- จัดทําระบบการจัดการ
รวบรวมขอมูลดานวิชาการที่ งบประมาณ 20,000.-บาท
มีการใชเทคโนโลยีทที่ นั สมัย

4

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรการประกัน
คุณภาพการศึกษา

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน

เปาหมายที่ 2
แผนงานประกันคุณภาพ
สรางนักวิจยั และนักวิชาการดาน - การประกันคุณภาพของงาน
พฤติกรรมศาสตรที่มีความ
วิชาการ
สามารถสูงและมีคุณธรรม
- ประเมินผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพดานงาน
วิชาการ
แผนงานควบคุมภายใน
- การควบคุมภายในของงาน
วิชาการ

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ

รวบรวมขอมูลดานงานวิชาการ
เพื่อเตรียมรับการตรวจประกัน
คุณภาพประจําป

ดําเนินการตลอดปการศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท

ทําการประเมินผลการทํางาน
ดานประกันคุณภาพดานงาน
วิชาการ

ดําเนินการชวงปลายปการศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท

ใหการสนับสนุนการจัดทํา
ควบคุมภายในตามประเด็นที่
เลือก

ดําเนินการตลอดปการศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท

5
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมาย
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยและการบริการ
นิสิต
ยุทธศาสตรหลักทีเ่ กี่ยวของ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหาร
2. สรางกลไกใหองคกร
ภายในมหาวิทยาลัย
มีระบบขอมูลที่จําเปน
สําหรับการทํางาน

เปาหมายของสถาบันฯ
เปาหมายที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และสังคม

แผนงาน
แผนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการบริการ

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ

- จัดทําระบบสารสนเทศ
ดําเนินการตลอดปการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสดานการบริการ งบประมาณ 10,000.-บาท
ใหมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรการประกัน
คุณภาพการศึกษา

เปาหมายของสถาบันฯ
เปาหมายที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และสังคม

แผนงาน
แผนงานประกันคุณภาพ
- การประกันคุณภาพของงาน
บริการวิชาการ

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา

รวบรวมขอมูลดานงานบริการ
วิชาการเพื่อเตรียมรับการตรวจ
ประกันคุณภาพประจําป

- การประเมินผลการดําเนินงาน ทําการประเมินผลการทํางาน
ประกันคุณภาพดานงาน
ดานประกันคุณภาพดานงาน
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
แผนงานควบคุมภายใน
- การควบคุมภายในของงาน
วิชาการ

ใหการสนับสนุนการจัดทํา
ควบคุมภายในตามประเด็น
ที่เลือก

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ

ดําเนินการตลอดปการศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท
ดําเนินการชวงปลายปการศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท

ดําเนินการตลอดปการศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท

7
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เปาหมายของสถาบันฯ

ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

เปาหมายที่ 4
สืบสานและสรางเสริมศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ที่ดีงาม

เปาหมาย
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยและการบริการ
นิสิต
ยุทธศาสตรหลักทีเ่ กี่ยวของ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร
2. สรางกลไกใหองคกรภายใน
มหาวิทยาลัยมีระบบขอมูลที่
จําเปนสําหรับการทํางาน

แผนงาน
แผนงานประกันคุณภาพ
- การประกันคุณภาพของงาน
สืบสานสรางเสริมศิลป
วัฒนธรรม

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา

รวบรวมขอมูลงานสืบสานสราง
เสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเตรียม
รับการตรวจประกันคุณภาพ
ประจําป

- การประเมินผลการดําเนินงาน ทําการประเมินผลการทํางาน
ประกันคุณภาพดานงานสืบ
ดานประกันคุณภาพดานงาน
สานสรางเสริมศิลปวัฒนธรรม วิชาการ
แผนงานควบคุมภายใน
- การควบคุมภายในของงาน
สืบสานสรางเสริมศิลป
วัฒนธรรม

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ

ดําเนินการตลอดปการศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท

ดําเนินการชวงปลายปการศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท

ดําเนินการตลอดปการศึกษา
ใหการสนับสนุนการจัดทํา
ควบคุมภายในในประเด็นทีเ่ ลือก งบประมาณ 5,000.-บาท

กิจกรรมโดยละเอียดในภาพรวมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
1. จัดทําแผนและเสนอโครงการ งบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ ศูนยสารสนเทศ
ดานการบริหารและการจัดการ เกี่ยวกับศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และ การวิจัย
ดําเนินกิจกรรมดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กําหนดนโยบายเสนอแผนงานและงบประมาณในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดําเนินงานดานวิชาการ วิจยั บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจดานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ การบริหาร
จัดทําการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
จัดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
นําผลการประเมินในขอ 4 และ 5 ไปปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานตาง ๆ
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กิจกรรมโดยละเอียดในภาพรวมของงานประกันคุณภาพการศึกษา

1. ดานกระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ มีกิจกรรมดังนี้
- จัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
1. กําหนดแนวทาง แผนงานและงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. จัดทํากิจกรรมยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน และกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานดานตาง ๆ
ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทงั้ ภายในและภายนอกสถาบัน
4. กําหนดแนวทาง และแผนงานการประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
1. กําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของหนวยงาน
2. มีการจัดทํา Stratege Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน ฯ
3. ทําการสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแตละมาตรฐาน
4. สนับสนุนใหมีการนําระบบประกันคุณภาพภายในไปใชดาํ เนินงานเพื่อใหเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการบริหารงาน
5. ดําเนินการรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กาํ หนด

3
6. จัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล และ สถาบัน
7. ดําเนินการใหมีการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามคํารับรองของผูบริหาร
8. นําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาเสนอแนะผูบริหารที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจ
อยางตอเนือ่ ง
9. นําเสนอรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
10. ทําระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน
11. ดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใหการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ
2.ดานระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนกั ศึกษา มีกิจกรรมดังนี้
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
2. มีระบบสงเสริมใหนกั ศึกษานําความรูด านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชกบั กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกใหนกั ศึกษามีสว นรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนทีน่ ักศึกษามีสว นรวมกับการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูแ ละกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ ที่เกีย่ วของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
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กิจกรรมโดยละเอียดในภาพรวมของงานควบคุมภายใน
มีกิจกรรมดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดนโยบาย เสนอแผนงาน และงบประมาณในการดําเนินงานควบคุมภายใน
2. แตงตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทีร่ ับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบัน ฯ รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
3. ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุเปาหมาย
ในการบริหารงาน และ จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสีย่ ง
4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจ
ใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือ ปองกันความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม
5. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสีย่ งโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน

ตารางการดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกันคุณภาพ ปงบประมาณ 2551
กิจกรรม
1. จัดทําแผนและเสนอโครงการ งบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
2. กําหนดนโยบายเสนอแผนงานและงบประมาณในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ กําหนดแนวทาง
การปฏิบตั ิที่ดี แผนงานและงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดนโยบาย เสนอแผนงาน
และงบประมาณในการดําเนินงานควบคุมภายใน

3. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ

ชวงเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 2550
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2550

ธันวาคม

2550

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ การบริหาร แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

4. จัดทํากิจกรรมยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน และกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน

ธันวาคม

2550

ดานตางๆ ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5. กําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของ
หนวยงาน
6. จัดทํา Stratege Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน

มกราคม 2551
มกราคม - กุมภาพันธ 2551
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ชวงเวลาดําเนินการ

7. กําหนดแนวทางการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

มกราคม 2551

8. สรางแนวทางใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และใหนิสิตนํากระบวนการประกันคุณภาพ
ไปใชในโครงการของนิสติ

มกราคม 2551

9. ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สง ผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสีย่ ง

มกราคม 2551

10. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง ความรู ความเขาใจ
ใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือ ปองกันความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม

มกราคม - กุมภาพันธ 2551

11. กําหนดแนวทาง และแผนงานการประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มกราคม - กุมภาพันธ 2551

12. สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ตลอดปการศึกษา

13. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

มีนาคม - กันยายน 2551

14. จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจดานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ การบริหาร

มกราคม - กันยายน 2551

15. สงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปตามตัวชีว้ ดั ที่กําหนดไวในแตละมาตรฐาน

ตลอดปการศึกษา
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กิจกรรม

ชวงเวลาดําเนินการ

16. สนับสนุนใหมีการนําระบบประกันคุณภาพภายในไปใชดําเนินงานเพื่อใหเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการบริหารงาน

ตลอดปการศึกษา

17. ดําเนินการรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ตามมาตรฐานและตัวชีว้ ัดที่กําหนด

ตลอดปการศึกษา

18. จัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทัง้ ระดับบุคคล และ สถาบัน

ตลอดปงบประมาณ

19. ดําเนินการรวบรวมและจัดทําไฟลขอมูลงานดานตางๆ

ตลอดปงบประมาณ
20. ดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลงานดานตาง ๆ

ตลอดปงบประมาณ

21 จัดทําการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล

สิงหาคม 2551

22. จัดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

สิงหาคม 2551

23. นําผลการประเมินไปปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานตาง ๆ

กันยายน – ตุลาคม 2551

24. ติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีน่ ักศึกษาดําเนินการ และในสวนทีน่ ักศึกษามีสว นรวมกับการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน

กรกฏาคม – สิงหาคม 2551

25. นําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูแ ละกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกีย่ วของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง

กันยายน 2551
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กิจกรรม
26. ดําเนินการใหมีการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย
ตามคํารับรองของผูบริหาร

ชวงเวลาดําเนินการ
สิงหาคม – กันยายน 2551

27. นําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาเสนอแนะผูบริหารทีเ่ กี่ยวของเพื่อการพัฒนาปรับปรุง การดําเนินงานตามพันธกิจ
อยางตอเนื่อง

กันยายน 2551

28. นําเสนอรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกีย่ วของและสาธารณชน

กันยายน 2551

29. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสีย่ งโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน

กันยายน 2551

กิจกรรมที่จะดําเนินการชวงเดือน พฤศจิกายน 2550 – พฤษภาคม 2551
ระยะเวลา
1 - 5 พฤศจิกายน 2550
พฤศจิกายน 2550 - มกราคม 2551

กิจกรรมที่ดําเนินการ
จัดทํารายงาน SAR 2549 ของกลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร
- ทําความเขาใจกับบุคลากรในการเตรียมขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา สกอ สมศ
- สงเสริม และ สนับสนุนการทํากิจกรรมการควบคุมภายในดานตาง ๆ

มกราคม - กุมภาพันธ 2551

- เตรียมพรอมรับการประเมิน รอบ 2 ของ สมศ
- สงเสริม และ สนับสนุนการทํากิจกรรมการควบคุมภายใน ดานตาง ๆ

กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2551

- จัดทําขอมูลงานดานตาง ๆ เพื่อเปนสารสนเทศที่ใชในการตัดสินใจในการบริหารงาน
- สงเสริม และ สนับสนุนการทํากิจกรรมการควบคุมภายในดานตาง ๆ

ขอมูลมาตรฐานและตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการกําหนดยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกันคุณภาพ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมศ

มาตรฐานที่ 6 ***** ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 6.9 คาใชจายทัง้ หมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ ศูนยสารสนเทศ ตอนักศึกษา (คา FTES.ในปการศึกษานั้นๆ)
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา คะแนน 1 อยูในชวง 1 – 4,499 บาท / คน
คะแนน 2 อยูในชวง 4,500 – 6,999 บาท / คน
คะแนน 3 อยูในชวง มากกวา 7,000 บาท / คน

สกอ

มาตรฐานที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และ การวิจัย
เกณฑมาตรฐานขัน้ ต่ํา ระดับ 1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระดับ 2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระดับ 3 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
ระดับ 4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
ระดับ 6 มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับ สกอ ตามรูปแบบมาตรฐานที่
กําหนด
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก

2
งานประกันคุณภาพ
มศว

มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 7.0 กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ขอ 1 มีแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ขอ 2 มีการจัดกิจกรรมตามแผนทีก่ ําหนด
ขอ 3 มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ
ขอ 4 มีการใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัดกิจกรรม
คะแนน 0 มีการกระทํา 1 ขอ และนอยกวา
คะแนน 1 มีการกระทํา 2 ขอ
คะแนน 2 มีการกระทํา 3 ขอ
คะแนน 3 มีการกระทําครบทั้ง 4 ขอ

สมศ
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ระดับ 1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ 2 มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และเอกลักษณของหนวยงาน

3
ระดับ 3 มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพที่สมบูรณ ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพและการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
ระดับ 4 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาทีเ่ หมาะสม
ระดับ 5 มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี
คะแนน 1 มีการดําเนินการ ระดับ 1 – 2
คะแนน 2 มีการดําเนินการ ระดับ 3
คะแนน 3 มีการดําเนินการ ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ 7.2

ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ระดับ 1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง
ระดับ 2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจของสถาบันฯ
ระดับ 3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ระดับ 4 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
ระดับ 5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่พฒ
ั นาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศหรือการเปนแหลงอางอิง
ของหนวยงานอื่น ๆ
คะแนน 1 มีการดําเนินการ ระดับ 1 – 2
คะแนน 2 มีการดําเนินการ ระดับ 3
คะแนน 3 มีการดําเนินการ ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป

4
สกอ
มาตรฐานที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.9
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ระดับ 1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
ระดับ 2 มีแผนงานประเมินผลภายในสถาบัน
ระดับ 3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
ระดับ 4 มีการจัดทํา Stratege Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน
ระดับ 5 มีการยืนยันวิสยั ทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
ระดับ 6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ
ระดับ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
ระดับ 8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชือ่ มโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5 - 7ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการ ครบทุกขอ

5
สกอ
มาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ระดับ 1 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
ระดับ 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของสถาบันภายใตการมีสว นรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ระดับ 3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับ 4 มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม การตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพอยางตอเนือ่ งเปนประจํา ( อยางนอย 3 ป นับรวมปทมี่ ีการติดตาม )
ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ระดับ 6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทัง้ ระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และ สถาบัน
ระดับ 7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5 – 7 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการ ครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ 9.2

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนกั ศึกษา
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ระดับ 1 มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
ระดับ 2 มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา
ระดับ 3 มีกลไกใหนักศึกษามีสว นรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระดับ 4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
ระดับ 5 นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
ระดับ 6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นกั ศึกษาดําเนินการและ
ในสวนทีน่ ักศึกษามีสว นรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
ระดับ 7 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ที่เกีย่ วของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการ อยางนอย 6 ขอแรก
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ตัวบงชี้ 9.3

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ระดับ 1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบันอยางตอเนื่อง
ระดับ 2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
ระดับ 3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกีย่ วของและสาธารณชน
ภายในเวลาทีก่ ําหนด
ระดับ 4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
ระดับ 5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการ อยางนอย 4 ขอแรก
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กพร
ตัวบงชี้ ที่ 7

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ระดับ 1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ 2 มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และเอกลักษณของหนวยงาน
ระดับ 3 มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพที่สมบูรณ ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพและการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
ระดับ 4 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาทีเ่ หมาะสม
ระดับ 5 มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี
คะแนน 1 ระดับ 1
คะแนน 2 ทําถึง ระดับ 2
คะแนน 3 ทําถึง ระดับ 3
คะแนน 4 ทําถึง ระดับ 4
คะแนน 5 ทําถึง ระดับ 5

9
งานควบคุมภายใน
สกอ
มาตรฐานที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.8
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ระดับ 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รบั ผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบ ริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ระดับ 2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่ งที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาส
ทีจ่ ะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสีย่ ง
ระดับ 3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
สรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข
ลด หรือ ปองกันความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
ระดับ 4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
ระดับ 5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบ ริหารสูงสุดของสถาบัน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ

