
วนัที� 11 ตุลาคม 2564  เวลา  14.00 – 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมชี!แจงการขอเบิกจ่าย
งบประมาณฯ 2565 

และเกณฑ ์AUN-QA ver. 4.0



ผลการใชง้บประมาณในปีที�ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)

- จาํนวนหลกัสูตรทั�งหมด ที� ไดร้ับจดัสรรงบประมาณ 14  หลกัสูตร

-หลกัสูตรที� เบิกจา่ยครบ 100% 9 หลกัสูตร คิดเป็น 64.29 %

-หลกัสูตรที� เบิกจา่ยไมค่รบ 100%  (เบิกไป90%) 1 หลกัสูตร คิดเป็น 7.14 %

-หลกัสูตรที� ไมม่ีการเบิกจา่ย 4 หลกัสูตร คิดเป็น 28.57 %

หลกัสูตรที� เบิกจา่ย
ครบ
9

64%

หลกัสูตรที� เบิกจา่ยไม่
ครบ
1

7%

หลกัสูตรที� ไมม่ีการ
เบิกจา่ย

4
29%



ผลการใชง้บประมาณในปีที�ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)

วตัถุประสงคก์ารใชง้บประมาณของหลกัสูตร

- พฒันาผูเ้รียนตาม ELOs คิดเป็นรอ้ยละ  77.14  ของงบประมาณที�หลกัสูตรใชไ้ป

- พฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตร คิดเป็นรอ้ยละ  22.56  ของงบประมาณที�หลกัสูตรใชไ้ป

พฒันาผูเ้รียนตาม 

ELOs
77.37%

พฒันาการบริหาร
จดัการหลกัสูตร

22.63%



ผลการใชง้บประมาณในปีที�ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)

จากทั!งหมด 10 หลกัสตูรที�มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

- จาํนวนหลกัสูตรที� ใชพ้ฒันาผูเ้รียน:บริหารหลกัสูตร ในอตัรา 100:0 4 หลกัสูตร

- จาํนวนหลกัสูตรที� ใชพ้ฒันาผูเ้รียน:บริหารหลกัสูตร ในอตัรา 0:100 1 หลกัสูตร

- จาํนวนหลกัสูตรที� ใชง้บประมาณไปพฒันาผูเ้รียน มากกวา่ 50% 9 หลกัสูตร



แนวทางการขอเบิกจ่ายงบประมาณ 2565

หลกัสตูร AUN-QA ทุกหลกัสตูร ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจาก

“โครงการพฒันากาํลงัคนเพื�อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานสากล” (งบแผน่ดิน)

กิจกรรมพฒันาระบบบริหารจดัการและพฒันาผูเ้รียนสาํหรับหลกัสูตร AUN-QA

รหสักิจกรรม.............................  ไดร้ับจดัสรรหลกัสูตรละ  12,000 บาท

- หลกัสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 8 หลกัสูตร

- หลกัสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 6 หลกัสูตร

- หลกัสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 6 หลกัสูตร

โดยตอ้งทาํการเบิกจา่ยไมเ่กิน 24 สิงหาคม 2565



ขั!นตอนการขอจดักิจกรรม

1. หลกัสูตรทาํโครงการแนวตั!งตามรูปแบบที� กาํหนด  (มีแบบฟอรม์)

2. บนัทึกขอ้ความขออนุญาตจดักิจกรรมและขอใชง้บประมาณ  แนบรายละเอียดคา่ใชจ้า่ย

 ลงนามโดยประธานหลกัสูตร หรือผูข้ออนุญาตจดักิจกรรม 

 การลงนามจะ ผา่นประธานโปรแกรมวิชา  ผา่นคณะ  งานมาตรฐานฯ  

ผอ. สาํนักงานอธิการบดี  รองฯ ขวญัดาว   อธิการบดี

3. (ถา้มี) ขออนุญาตจดัซื� อจดัจา้ง โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรม์ “ใบเสนอซื!อ/จา้ง”  และ  “ใบ
รายละเอียดของพสัดฯุ และรายละเอียดแนบบนัทึกขอ้ความรายงานขอซื!อขอจา้ง”  แลว้จดัสง่
ใหง้านมาตรฐานฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั เพื� อให ้จนท. ดาํเนินการจดัทาํใบยืมเงินให ้

4. (ถา้มี) กิจกรรมอบรมโดยวิทยากรภายนอก  หรือกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลยั – ตอ้งขออนุญาตไป
ราชการผ่านระบบ e-Office  หวัหนา้งานมาตรฐานฯ ทาํการผา่นเรื� องใสร่หสังบ 

นําเสนออธิการตามระบบ  หลกัสูตรรับเอกสารที� ผา่นการอนุมตัิไดท้ี� ระบบ e-Office



5. การยืมเงิน มอบหมาย น.ส.มลธยา  นนัทวฒัน ์(เจา้หนา้ที� การเงินของงานมาตรฐานฯ) 

เป็นผูจ้ดัทาํใบยืมให ้  หรือทางหลกัสูตรจะทาํใบยืมเงินเองก็ได ้

หลกัสูตรแนบเอกสาร ดงันี�

5.1 บนัทึกขออนุญาตจดักิจกรรมที� ผา่นการอนุมตัิแลว้ รายละเอียดคา่ใชจ้า่ย และกาํหนดการ 

5.2 สาํเนาโครงการแนวตั�งที� ลงนามอนุมตัิแลว้

5.3 สาํเนาโครงการแนวนอนลงนามอนุมตัิแลว้ (งานมาตรฐานฯ จะแนบให)้

5.4 หนังสือเชิญวิทยากร + ประวตัิวิทยากร + สาํเนาบตัร ปปช.  +  ใบสาํคญัรบัเงินวิทยากร

(กรณีจดักิจกรรมอบรม/มีวิทยากร)

5.5 หนังสือตอบรบัวิทยากรที� ออกจากมหาวิทยาลยั (กรณีจดักิจกรรมอบรม/มีวิทยากร)

5.6 เอกสารจดัซื� อจดัจา้งที� อนุมตัิเรียบรอ้ยแลว้(กรณีมีการซื� อจา้ง) (งานมาตรฐานฯ จดัทาํให)้
5.7 เรื� องไปราชการ (กรณีเชิญวิทยากรภายนอก + จดักิจกรรมภายนอก)

*ใบยืมใหผู้เ้ป็นตน้เรื� อง  ลงนาม รองขวญัดาวเป็นผูต้รวจ งานมาตรฐานฯ นําเอกสาร
เสนอผูบ้ริหารเพื� ออนุมตัิ หลกัสูตรรบัเงินยืมที� การเงิน

ขอความอนุเคราะหเ์ตรียมเอกสารใหค้รบ และยื� นให ้น.ส. มลธยา  ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 3 วนั

เพื� อดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ





ตวัอย่าง 
บนัทึก

ขอ
อนุญาต

จดั
กิจกรรม



ตวัอย่าง
กาํหนดการ
จดักิจกรรม



ตวัอย่าง
ใบเสนอซื!อจา้ง





ตวัอย่าง
(ต่อ)



ตวัอย่าง
(ต่อ)



ตวัอย่าง ใบสําคญัรบัเงินวิทยากร



ผลลพัธ์ (Outcome)
ที�งานมาตรฐานฯ ตอ้งการจากหลกัสตูร

ตอ้งกาํหนดตวัชี! วดัในโครงการแนวตั!ง ใหส้อดรบักบัตวัชี! วดัในโครงการแนวนอนของงานมาตรฐาน

ตวัชี! วดัของโครงการแนวนอน

1. ระดบัความสาํเร็จในการบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA 

(เป้าหมาย ระดบั 5 คะแนน)

คะแนน 1 สาํรวจความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทุกกลุม่ที� สาํคญัเกี� ยวกบัคุณลกัษณะบณัฑิตที� พึงประสงค์

คะแนน 2 วิเคราะหข์อ้มูลที� ไดจ้ากการสาํรวจและลาํดบัคุณลกัษณะบณัฑิตที�สาํคญัเพื� อนําไปกาํหนดผลลพัธก์ารเรียนรูข้อง
หลกัสูตร

คะแนน  3 กาํหนดผลการเรียนรูร้ะดบัหลกัสูตร (PLOs) ที� สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  และถา่ยทอด 
PLOs ไปสูก่ารกาํหนดผลการเรียนรูร้ะดบัรายวิชา (CLOs)

คะแนน  4 อาจารยผ์ูส้อนกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั PLOs/CLOs 
ที� หลกัสูตรกาํหนด

คะแนน  5 รายงานผลการพฒันาระบบบริหารจดัการหลกัสูตรตอ่สาํนักประกนัคุณภาพการศึกษา



2. จาํนวนหลกัสูตรที� พฒันาระบบบริหารจดัการ และพฒันาผูเ้รียนตาม ELOs

(เป้าหมาย ทุกหลกัสูตร)

วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ

1. เพื� อใหพ้ฒันาผูเ้รียนตามผลการเรียนรูท้ี� คาดหวงัของหลกัสูตร AUN-QA

2. เพื� อพฒันาระบบบริหารจดัการหลกัสูตรที� สอดคลอ้งตามเกณฑ ์AUN-QA

อย่างนอ้ย 50% ของงบประมาณ

ตอ้งใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน

(ยกเวน้หลกัสูตรที� ใชเ้กณฑ ์AUN-QA เป็นปีแรก)



การจดัทําแผนพฒันาคุณภาพตามเกณฑ ์AUN-QA

ตวัอย่าง

ตั!งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นตน้ไป  จะกาํหนดใหห้ลกัสตูรจดัทาํ และรายงานผล (6 + 12 เดือน) 

งานมาตฐานฯ จะมีทําหนงัสือแจง้ไปยงัหลกัสตูร (ยกเวน้ หลกัสตูร AUN-QA ใหม่)



กิจกรรมอบรม  ประจําปีงบประมาณ 2565 

การอบรม วนัจดักิจกรรม วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย

1. KM การตรวจประเมินคุณภาพ
ระดบัหลกัสูตร ตามเกณฑ ์AUN-QA

3 พฤศจิกายน 
2564

ทุกหลกัสูตร
ที� ผา่นการตรวจประเมินฯ

ทุกหลกัสูตร AUN-QA

2. AUN-QA 

Implementation and 
Gap Analysis
(ปรึกษาที� ประชุมวา่จะใช ้ver.4.0 ในปีนี� หรือไม)่

พฤศจิกายน 
2564

ดร.พฤฒินันท ์ สุฤทธิK
ม.นเรศวร

- หลกัสูตร AUN-QA (ใหม)่
- หลกัสูตรปรบัปรุงในปี พ.ศ.2564-2565

3. Outcomes Based 

Education

ธนัวาคม 2564 ดร.พฤฒินันท ์ สุฤทธิK
ม.นเรศวร

- หลกัสูตร AUN-QA (ใหม)่
- หลกัสูตร AUN-QA (เกา่) ที� สนใจ
- หลกัสูตรปรบัปรุงในปี พ.ศ.2564-2565
ที� สนใจ

4. อบรมผูป้ระเมินเกณฑ์
AUN-QA

มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กญัคดา
อนุวงศ์

ผูท้ี� ผา่นการอบรมหลกัสูตร AUN-QA 

Implementation เฉพาะที� สนใจ

5. คลินิก AUN-QA

(ยงัไม ่confirm)

พฤษภาคม 2564
(ครึ� งวนั)

รศ.ดร.กญัคดา
อนุวงศ์

ทุกหลกัสูตร AUN-QA


