(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผูป้ ระสานงาน QAD :น.ส.สิริกาญจน์ ยอดบุรี และ น.ส.รัตนา สมบูรณ์
เบอร์โทร : 1444
e-mail : qad@nu.ac.th
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมิน
สกอ.

หลักฐาน / เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(1)

สมศ.

(ร่าง) ผลการดาเนินงาน
(2)

หมายเหตุ /
ช่วงเวลาการ
หน่วยงานที่
ข้อควรสังเกต
เก็บข้อมูล
รับผิดชอบ
(3)
ปี งปม. / ปี กศ.

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และดาเนินการตาม
ระบบทีก่ าหนด
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5.1.1(1) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับ
ปรับปรุง)
5.1.1(2) (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
5.1.1(3) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ ง
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการจัดทาโครงการบริการวิชาการและการบริหาร
เงินรายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ
5.1.1(4) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณแผ่นดิน
5.1.1(5) แบบฟอร์ม และสัญญา ในการดาเนินงานโครงการกองบริการ
วิชาการเชิงสาธารณะ
5.1.1(6) แบบฟอร์มการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์
5.1.1(7) ฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
5.1.1(8) รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการเชิงสาธารณะ
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี 2553 และ 2554
5.1.1(9) รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์
งบประมาณ แหล่งทุนภายนอก รอบ 3 เดือน และรอบ 8 เดือน
5.1.1(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวาระเพือ่ โปรด
พิจารณาปรับปรุงคุณภาพของแผน
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ระบบ :
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับ
ปรับปรุง)
- (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ งหลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติการจัดทาโครงการบริการวิชาการและการบริหารเงิน
รายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณแผ่นดิน
กลไก :
- แบบฟอร์ม และสัญญา ในการดาเนินงานโครงการกอง
บริการวิชาการเชิงสาธารณะ
- แบบฟอร์มการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์
- ฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
- รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการเชิงสาธารณะ
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี 2553 และ 2554
- รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์
งบประมาณ แหล่งทุนภายนอก รอบ 3 เดือน และรอบ 8 เดือน

1 มิ.ย. - 31 พ.ค. กองบริการวิชาการ

2 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

5.1.2(1) โครงการ/แผนการสอนทีม่ ีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน

1 มิ.ย. - 31 พ.ค. กองบริการวิชาการ

3 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

5.1.3(1) โครงการ/งานวิจัย ทีม่ ีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การวิจัย ผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรม
5.1.3(2)รายงานผลการบูรณาการบริการวิชาการเชิงสาธารณะ
งบประมาณแผ่นดิน
5.1.3(3) รายงานผลการบูรณาการบริการวิชาการเชิงสาธารณะ
งบประมาณรายได้
5.1.3(4) การบูรณาการโครงการวิจัย โดยใช้งบประมาณวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอาทิ การขออนุมัติดาเนินโครงการวิจัยเพือ่ การศึกษาและ
วิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ทีเ่ พือ่ การจัดการขยะมูลฝอยในเขตมหาวิทยาลัย
นเรศวร ศธ.0527.01.03/0266 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 และ
สัญญาให้ทุนโครงการวิจัย
5.1.3(5) ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ โดยมีบุคคลภายนอก
เข้าร่วม
5.1.3(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ 28 มีนาคม
2554 และรายงานการประชุมติดตามผลการดาเนินงานของคณะ
อานวยการดาเนินโครงการ 30 มีนาคม 2554
5.1.3(7) สรุปงานวิจัยทีม่ ีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการ

1 มิ.ย. - 31 พ.ค.
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4 มีการประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

5.1.4(1) รายงานผลความสาเร็จของการบูรณาการกับการวิจัย /การ
เรียนการสอน
5.1.4(2) สรุปภาพรวมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
5.1.4(3)แบบฟอร์มการรายงานการประเมินผลความสาเร็จของการบูร
ณาการงานบริการวิชาการแก่ สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ของมหาวิทยาลัย
5.1.4(4) ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ทีต่ ้องดาเนินการเสนอ
มหาวิทยาลัย โดยต้องระบุรายงานการประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ของโครงการ

5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

5.1.5(1) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านบริการวิชาการ....
เรือ่ งพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดาเนินกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ...
5.1.5(2) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านบริการวิชาการ..
เรือ่ งการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ/แนวปฏิบัติการทีด่ ีในการบูรณาการงานบริการวิชาการ
5.1.5(3) การเปรียบเทียบกระบวนการยืน่ ขอรับทุนโครงการบริการ
วิชาการปC 2554 และ ขอรับทุนโครงการบริการวิชาการในปC2555
(ซึง่ ต้องยืน่ ข้อเสนอตัง้ แต่ สิงหาคม 2553)
5.1.5(4) การปรับปรุงคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ
บริการวิชาการงบประมาณแผ่นดิน
5.1.5(5) ตัวอย่างโครงการทีม่ ีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงการบูร
ณาการภายใต้โครงการปC 2554 กับ ปC 2555
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1 มิ.ย. - 31 พ.ค.

1 มิ.ย. - 31 พ.ค.

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1 มีการสารวจความต้องการของชุมชน
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เพือ่ ประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน

2 มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพือ่ การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

5.2.1(1) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับ
ปรับปรุง)
5.2.1(2) (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
5.2.1(3) ผลการสารวจความต้องการของชุมชนด้านการบริการวิชาการ
5.2.1(4) รายงานผลการเข้าพบเพือ่ หารือกับผูบ้ ริหารส่วนราชการระดับ
ภูมิภาค และ/หรือ หนังสือขอความอนุเคราะห์ จากชุมชน
5.2.1(5) การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการออกหน่วย
บริการวิชาการเคลือ่ นทีข่ องมหาวิทยาลัย
5.2.1(6) บันทึกขอความอนุเคราะห์ ในการคัดเลือกพืน้ ทีแ่ ละรายงาน
การคัดเลือกพืน้ ที่
5.2.1(7) บันทึกการขออนุมัติโครงการ และ กิจกรรม
5.2.1(8) การจัดกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญภายในมหาวิทยาลัย 9 กลุม่
5.2.1(9) บันทึกขอจัดประชุมพิจารณางบประมาณโครงการออกหน่วย
บริการวิชาการเคลือ่ นทีข่ องมหาวิทยาลัย ก่อนเริม่ การปฏิบัติงานและ
รายงานการประชุม

ระบบ :
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับปรับปรุง)
- (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
กลไก :
- ผลการสารวจความต้องการของชุมชนด้านการบริการวิชาการ
- รายงานผลการเข้าพบเพือ่ หารือกับผูบ้ ริหารส่วนราชการระดับภูมิภาค
และ/หรือ หนังสือขอความอนุเคราะห์ จากชุมชน
- การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการออกหน่วยบริการ
วิชาการเคลือ่ นทีข่ องมหาวิทยาลัย
- บันทึกขอความอนุเคราะห์ ในการคัดเลือกพืน้ ทีแ่ ละรายงานการ
คัดเลือกพืน้ ที่
- บันทึกการขออนุมัติโครงการ และ กิจกรรม
- การจัดกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญภายในมหาวิทยาลัย 9 กลุม่
- บันทึกขอจัดประชุมพิจารณางบประมาณโครงการออกหน่วยบริการ
วิชาการเคลือ่ นทีข่ องมหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานและรายงาน
การประชุม
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5.2.2(1) ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก อาทิ สานัก
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า สานักงานนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
5.2.2(2) โครงการบริการวิชาการทีด่ าเนินการตามความร่วมมือ อาทิ
โครงการเปิดโอกาสทางธุรกิจ โครงการให้ความรูก้ ฏหมายการแข่งขัน
ทางการค้า ภาพกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลือ่ นที่ ภาพกิจกรรม
การลงพืน้ ที่ คลองคูหมู่ 4

1 มิ.ย. - 31 พ.ค.

1 มิ.ย. - 31 พ.ค.

1 มิ.ย. - 31 พ.ค.

3. มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม

5.2.3(1) รายงานการประเมินการนาไปใช้ประโยชน์และประเมินผลการ
จัดกิจกรรม
5.2.3(2) รายงานการจัดเวทีชุมชน
5.2.3(3) รายงานการประชุมสรุปผลการออกหน่วยฯ
5.2.3(4) สรุปผลการประเมินโครงการ
5.2.3(5) รวมสรุปผลการประเมินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ใน
วงรอบปีการศึกษา ...
5.2.3(6) สรุปรายงานผลการติดตามการให้บริการทางวิชาการ จาก
ชุมชนและสังคม
5.2.3(7) สรุปผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการ ทัง้ จาก
ผูร้ ับบริการและผูใ้ ห้บริการทางวิชาการ

4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรการ
ให้บริการทางวิชาการ

5.2.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านบริการวิชาการเรือ่ ง
การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สังคม
วาระการประชุม พิจารณาปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ หรือพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ
5.2.4(2) คูม่ ือการออกหน่วยบริการวิชาการ
5.2.4(3) หนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการเชิง
สาธารณะของมหาวิทยาลัย
5.2.4(4) ประกาศคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ
งบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการแก่สังคม)

1 มิ.ย. - 31 พ.ค.

5.2.5(1) รายงานผลการจัดประชุมสัมมนาและการแสดงนิทรรศการ
ผลงานออกหน่วยบริการวิชาการเคลือ่ นที่
5.2.5(2) หนังสือทีต่ ีพิมพ์ เพือ่ จาหน่าย อาทิ การจัดการความขัดแย้ง
กับการทางานในชุมชน กระบวนการทางานในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นต้น
5.2.5(3) เอกสารสือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

1 มิ.ย. - 31 พ.ค.

5. มีการพัฒนาความรูท้ ไี่ ด้จาการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรูส้ บู่ ุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สสู่ าธารณชน
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จัดทาโดย กองประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2554
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(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผูป้ ระสานงาน QAD :น.ส.สิริกาญจน์ ยอดบุรี และ น.ส.รัตนาสมบูรณ์
เบอร์โทร : 1444 e-mail : qad@nu.ac.th
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมิน
สกอ.

สมศ.

หลักฐาน / เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(1)

(ร่าง) ผลการดาเนินงาน
(2)

หมายเหตุ /
ข้อควรสังเกต
(3)

ช่วงเวลาการ
หน่วยงานที่
เก็บข้อมูล
รับผิดชอบ
ปี งปม. / ปี กศ.

ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 ผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (เชิงปริมาณ)
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
1 มีการดาเนินงานตามวงจร
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับ
คุณภาพ PDCA โดยการมีส่วนร่วม ปรับปรุง)
ของชุมชนหรือองค์กร
- (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
- ผลการสารวจความต้องการของชุมชนด้านการบริการ
วิชาการ
- รายงานผลการเข้าพบเพือ่ หารือกับผูบ้ ริหารส่วนราชการ
ระดับภูมิภาค และ/หรือ หนังสือขอความอนุเคราะห์ จาก
ชุมชน
- การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการออก
หน่วยบริการวิชาการเคลือ่ นทีข่ องมหาวิทยาลัย
- บันทึกขอความอนุเคราะห์ ในการคัดเลือกพืน้ ทีแ่ ละ
รายงานการคัดเลือกพืน้ ที่
- บันทึกการขออนุมัติโครงการ และ กิจกรรม
- การจัดกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญภายในมหาวิทยาลัย 9 กลุม่
- บันทึกขอจัดประชุมพิจารณางบประมาณโครงการออก
หน่วยบริการวิชาการเคลือ่ นทีข่ องมหาวิทยาลัย ก่อนเริม่
การปฏิบัติงานและรายงานการประชุม

ระบบ :
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับปรับปรุง)
- (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
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กลไก :
- ผลการสารวจความต้องการของชุมชนด้านการบริการวิชาการ
- รายงานผลการเข้าพบเพือ่ หารือกับผูบ้ ริหารส่วนราชการระดับ
ภูมิภาค และ/หรือ หนังสือขอความอนุเคราะห์ จากชุมชน
- การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการออกหน่วยบริการ
วิชาการเคลือ่ นทีข่ องมหาวิทยาลัย
- บันทึกขอความอนุเคราะห์ ในการคัดเลือกพืน้ ทีแ่ ละรายงานการ
คัดเลือกพืน้ ที่
- บันทึกการขออนุมัติโครงการ และ กิจกรรม
- การจัดกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญภายในมหาวิทยาลัย 9 กลุม่
- บันทึกขอจัดประชุมพิจารณางบประมาณโครงการออกหน่วย
บริการวิชาการเคลือ่ นทีข่ องมหาวิทยาลัย ก่อนเริม่ การปฏิบัติงาน
และรายงานการประชุม

NICE

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

- รายงานผล โครงการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
- รายงานผล โครงการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรภายนอก

3 ชุมชนหรือองค์กรมีผนู้ าหรือ
สมาชิกทีม่ ีการเรียนรูแ้ ละดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง

- ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก อาทิ
สานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า สานักงานนโยบาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
- โครงการบริการวิชาการทีด่ าเนินการตามความร่วมมือ
อาทิโครงการเปิดโอกาสทางธุรกิจ โครงการให้ความรู้
กฏหมายการแข่งขัน ทางการค้า ภาพกิจกรรมการออก
หน่วยบริการเคลือ่ นที่ ภาพกิจกรรมการลงพืน้ ที่ คลองคูหมู่
4
4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีม่ ี - รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านบริการวิชาการ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
เรือ่ ง การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
และยัง่ ยืน โดยคงอัตลักษณ์และ ให้บริการวิชาการแก่สังคม วาระการประชุม พิจารณา
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร ปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
หรือพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ
- คูม่ ือการออกหน่วยบริการวิชาการ
- หนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการ
เชิงสาธารณะของมหาวิทยาลัย
- ประกาศคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ
งบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการแก่สังคม)
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"ต่อเนือ่ ง" มีการดาเนินงาน
ตัง้ แต่ 2 ปีขนึ้ ไป
"ยัง่ ยืน" มีการดาเนินงาน
ตัง้ แต่ 5 ปีขนึ้ ไป
"เข้มแข็ง" สามารถพึง่ พา
ตนเองได้

5 มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์สร้าง - รายงานการประเมินการนาไปใช้ประโยชน์และ
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กร ประเมินผลการจัดกิจกรรม
มีความเข้มแข็ง
- รายงานการจัดเวทีชุมชน
- รายงานการประชุมสรุปผลการออกหน่วยฯ
- สรุปผลการประเมินโครงการ
- รวมสรุปผลการประเมินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ในวงรอบปีการศึกษา
- สรุปรายงานผลการติดตามการให้บริการทางวิชาการ
จากชุมชนและสังคม
- สรุปผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการ ทัง้ จาก
ผูร้ ับบริการและผูใ้ ห้บริการทางวิชาการ

T
F
A

ตัวบ่งชีท้ ี่ 18.1 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ด้านสุขภาพ
1 มีการดาเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA

- คณะกรรมการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นด้านสุขภาพ
- โครงการด้านสุขภาพ
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
- สรุปผลโครงการ/กิจกรรม

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถาบัน

- รายงานสรุปผลโครงการ
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4 มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และ - เอกสารข้อมูลทีแ่ สดงถึงผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
สร้างคุณค่าจากการดาเนินโครงการ
- หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีไ่ ด้รับการยกย่อง
5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ
หรือนานาชาติ

ปีการศึกษา

NICE รวบรวม
ข้อมูล

กองอาคาร
สถานที่
รวบรวมข้อมูล

ตัวบ่งชีท้ ี่ 18.2 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ด้านพลังงานสิง่ แวดล้อม
1 มีการดาเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA

- คณะกรรมการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นด้านพลังงานสิง่ แวดล้อม
- โครงการพลังงานสิง่ แวดล้อม
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
- สรุปผลโครงการ/กิจกรรม

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ - รายงานสรุปผลโครงการ
สถาบัน
4 มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และ - เอกสารข้อมูลทีแ่ สดงถึงผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
สร้างคุณค่าจากการดาเนินโครงการ
5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ - หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีไ่ ด้รับการยกย่อง
หรือนานาชาติ

ปีการศึกษา

จัดทาโดย กองประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2554
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