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คํานํา 
 

 แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาเล่ม
น้ี จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงถึงวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดผลสําเร็จด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน ในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) 
บุคลากรทุกคนของหน่วยงานนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปปรับใช้ในการทํางาน ทําให้มี
หลักฐานปรากฏชัดเจน มีตัวอย่างเอกสาร และคู่มือเพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังว่าเล่มแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานได้เป็นอย่างดี และยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอีกทางหน่ึงด้วย 
 

      คณะกรรมการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ภาคผนวก 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือพัฒนางานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวางระบบและจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1. ประวัติความเป็นมา  
 
ชื่อหน่วยงาน     สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
ที่ต้ัง               เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม 
                จังหวัดนครปฐม  73000 
ประวัติ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมช่ือ “โครงการสถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2520 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการและประสานงานด้านการ
วิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนช่ือโครงการเป็น “โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัย” เพ่ือขยายขอบข่ายงานให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2526 ได้กําหนดแนวทางการวิจัยเพ่ือมุ่งเน้นให้
ความสําคัญกับภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี  เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ราชบุรี และสุพรรณบุรี 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและประสานงานด้านการ
วิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์ ให้คําปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา   ปัจจุบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากขึ้น โดยขยายขอบเขตของการวิจัย ซึ่งเดิมเน้นวิจัย
และพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตก มุ่งสู่การวิจัย พ้ืนฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต์ 
(Applied Research) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็นท้องถิ่น สังคม วัฒนธรรมไทยและสากล ทั้ง
ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติพัฒนา ให้แก่ ท้องถิ่น สังคมไทย และสากลเช่นกัน ทั้งน้ี เพราะสภาพของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองสังคมทุก ๆ ส่วนของประเทศและต้องก้าวหน้าไป
พร้อม ๆ กับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ 
  
2. ปณิธาน  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ พันธกิจ  
 
ปณิธาน    “ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยและงานสร้างสรรค์”  
วิสัยทัศน์        “ศูนย์กลางบริหารการวิจัยและงานสร้างสรรค์” 
วัตถุประสงค ์

1. ส่ ง เ ส ริม  ส นับส นุน ใ ห้ บุคลากรของมหา วิทยาลั ยศิ ลปากรทํ าการ วิจั ยและงาน             
สร้างสรรค์ ในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และสังคม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร   

3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ การนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์สู่
สาธารณชน  

พันธกิจ 
 1. กําหนดระบบและกลไกที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายการวิจัยและงานสร้างสรรค์          
                ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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 2. ศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและงานสรา้งสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
3. นโยบายประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของ
หน่วยงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามเป้าประสงค์และนโยบายคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมให้มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
อุดมศึกษาและสะท้อนคุณภาพของหน่วยงานตามพันธกิจกลักของหน่วยงานอันได้แก่การ
สร้างระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมให้นําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานและนําผล
การประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานโดยใช้แนวทางการจัดการความรู้ 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานของตนเอง  เพ่ือ
สะดวกต่อการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา  และเพ่ือประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ 
วางแผน พัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

 
4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ดําเนินการนําข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินฯ มาทบทวน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้
หลักการ PDCA ดังน้ี 
 
 1)   การวางแผน (Plan) ได้ดําเนินการดังน้ี 
   1.1)   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  1.2)   แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามภารกิจแต่ละด้าน 
  1.3)   จัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกําหนดผู้รับผิดชอบ   
  1.4)   จัดทําปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1.5)   จัดทําแผนการจัดทํา SAR ของหน่วยงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบ ดูแล ตามราย       
                           องค์ประกอบ  
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 2)   การปฏิบัติตามแผน (Do) มีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผน โดยบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษา และให้การสนับสนุน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 3)   การตรวจสอบประเมินผล (Check) ดําเนินการ ดังน้ี 
  3.1)   การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการจะมีการประเมินผล 
  3.2)   มีการติดตามและรายงานผลตามรายองค์ประกอบให้มหาวิทยาลยัทราบตามระบบ 
  3.3)   ทุกสิ้นปีการศึกษาหน่วยงานจะจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
  3.4)   สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งกรรมการประเมินประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 4)   การนาํผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)  มีการนําผลการประเมนิมาปรับปรุงงานโดย
ดําเนินการ ดังน้ี 
  4.1)   มีการนําผลการประเมนิมาทบทวน ปรับปรุง การดําเนินงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
  4.2)   นําผลการประเมินแจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานและที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
  4.3)   มีการเผยแพร่ผลการตรวจประเมินดังกล่าว แล้วนําผลมาปรับใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ี ที่มีจุดอ่อน จุดแข็ง และมขี้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินฯ  
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กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมการ 
1.  เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 
      สร้างความตระหนัก 
      พัฒนาความรู้และทักษะ 
2.  แต่งต้ังคณะกรรมการประกัน 
    คุณภาพของหน่วยงานและ 
    คณะกรรมการผ่ายต่างๆ 
3.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
4.  จัดทําปฏิทินกระบวนการ 
 

การดําเนินการ 
1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 
      กําหนดเป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
      จัดลําดับความสําคัญของ 
         เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
      กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
      กําหนดระยะเวลา 
      กําหนดงบประมาณ 
      กําหนดผู้รับผิดชอบ 
 
 

 การรายงาน 
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําปี 
      รวบรวมผลการดําเนินงาน 
         และผลการประเมิน 
      รวบรวมเอกสารอ้างอิง 
      วิเคราะห์ตามเกณฑ์ 
          มาตรฐาน 
      เขียนรายงาน 
                

2. ดําเนินการตามแผน (D) 
      จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 
      จัดสรรทรัพยากร / สิ่งอํานวย 
         ความสะดวกสนับสนุน 
      ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
      กํากับ ติดตามให้เป็นไปตามแผน 
    รายงานผล      
  

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
        ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
         วางแผนการพัฒนาในระยะต่อไป 
         จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
        เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อ 
           สาธารณชน 
 

3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 
      ติดตาม/ตรวจสอบ 
      วิเคราะห์ข้อมูล 
      ประเมินปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค 
    หาวิธีการแก้ไข 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จหรือนําไปสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ และมีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ที่ได้บันทึกเป็น
เอกสารและเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. กําหนดระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
2. กําหนดผู้รับผิดชอบในตัวบ่งช้ี โดยแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ  
3. กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กํากับดูแล การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
4. มีการประชุมกลุ่มย่อยในคณะกรรมการแต่ละชุด เพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจแนวปฏิบัติต่างๆ ใน

เกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพในแต่ละตัวบ่งช้ี 
5. มีการจัดทําปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการในแต่ละชุด 
6. มีการดําเนินงานติดตาม และรายงานผลตามปฏิทินที่กําหนดไว้ 
7. เป็นการดําเนินงานที่มีลักษณะเป็นทีมตามชุดของคณะกรรมการที่แต่งต้ัง สร้างเป็นวัฒนธรรม

ที่ดีในการทํางาน เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในทุกระดับ 
8. ผลของการดําเนินงานได้นําไปกําหนดเป็นส่วนหน่ึงในภาระงาน (KPIs) ของบุคลากร  
9. ผลความสําเร็จของการดําเนินงานในตัวบ่งช้ีสะท้อนกลับไปเป็นส่วนหน่ึงในภาระงาน (KPIs) 

ของผู้บริหารหน่วยงาน 
10. มีการนําผลการประเมินภายในมาปรับปรุง จัดทําแผนการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณ

มากย่ิงขึ้น 
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ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

แต่งตั้ง 

แผนภูมิความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคณุภาพ 

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

 
1. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ 
2. จัดทําปฏิทินการทํางาน 
3. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
4. เขียน SAR จัดทําเอกสารหลักฐาน 
4. ติดตาม และรายงานผล 
5. ประชุมประเมินผล 
6. จัดทําแผนเพื่อนําผลไปปรับปรุงแก้ไข 

KPIs บุคลากร 

KPIs ผู้บริหาร 

กํากับ ดูแล 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการวางระบบและจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1/4.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

คณะกรรมการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1/9.2 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. หน่วยงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
3. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 
4. ผู้บริหารและบุคลากรมีความร่วมมือ  มุ่งมั่น กระตือรือร้นและทํางานเป็นทีมในด้านต่างๆ รวมถึง

การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. บุคลากรมีขวัญกําลังใจ และทัศนคติที่ดีต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และนําไปเป็น

ส่วนหน่ึงในการทํางาน 
 
แนวทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืน 

1. ทําเล่มแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. แจ้งเวียนเพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีฯ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
3. เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีฯ ผ่านทาง Website :  www.surdi2.su.ac.th 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล   :   ปีงบประมาณ 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 หรือ 3ข้อ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ มีการดําเนินการ 8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551 – 2554) 

แผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
1. แผนกลยุทธ์ของส่วนงาน : 

 ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
2. รายงาน/ตารางการวิเคราะห์ : 

 ความเชื่อมโยงกับปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค์ 
 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน : 

     - หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
     - หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
     - รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
4. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
5. รายงานการประชุมของคณะทํางานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
 

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
   - หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
    - หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
    - รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
2. การถ่ายทอดกลยุทธ์ช่องทางอื่นๆ : 
   - แผ่นพับ (พร้อมหลักฐานการจัดส่ง) 

ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2556 (1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) 



 9 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
   - เว็บไซต์ 
   - ป้ายประกาศ 
   - หนังสือเวียน (พร้อมหลักฐานการจัดส่ง) 

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ 
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ : 
    - หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
    - หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
    - รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
2. แผนปฏิบัติการประจําปี ครอบคลุมพันธกิจ 4 ด้าน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ : ระบุโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

1. แผนกลยุทธ์ของส่วนงาน : ระบุตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
2. แผนปฏิบัติการประจําปี : ระบุโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (รายงานอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง) การรายงาน
สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อ 5 

6 
 

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน (ถ้าม)ี 
   - หนังสือเชิญประชุม 
    - รายงานการประชุม 
2. แผนการติดตาม/รายงานผลโดยหน่วยงานที่ทําหน้าที่โดยตรง 
3. เอกสารแสดงการติดตาม/รายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตัิงานประจําปี : เปน็ราย 
ไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน /9 เดือน /และ 12 เดือน(อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) 
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามข้อ 3 เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําของส่วนงาน เพื่อ 
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อการผลดําเนินงาน 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณา 

การประเมินผล 
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน (ถ้าม)ี 
  - หนังสือเชิญประชุม 
   - รายงานการประชุม 
2. รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามข้อ 2 เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําส่วนงาน เพื่อพิจารณา และ
ให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดําเนินงาน 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
1. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
2. ตารางสรุปแผนการดําเนินตามข้อเสนอแนะ 
3. รายละเอียดการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี *การปรับปรุงอาจจะไม่ครบทุกประเด็น
ตามข้อเสนอแนะ 

 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล   :   ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2  ข้อ มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้
บุคลากรมีการพัฒนางานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และค่านิยมจิตสาธารณะ 

1. เอกสารแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนบริหาร 
และพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร 

 ผลสํารวจความต้องการอัตรากําลังในอนาคตอย่างน้อย 5 ป ี
 ผลสํารวจความต้องการการพัฒนาตนเอง 
 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ 

2. แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ แผนการลาศึกษาต่อ แผนการขอ 
ตําแหน่งทางวิชาการ แผนการฝึกอบรม ฯลฯ 

2 มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 1. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ตามเกณฑ์ข้อ 1) 
2. การกําหนดวิธีการ/กระบวนการติดตามหลังจากได้รับการพัฒนา 

3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ประกาศเรื่องสวัสดิการของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
2. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร เช่น การยกย่องผู้ได้รับรางวัล การสร้าง 
แรงจูงใจ การดูแลสุขภาพอนามัย การให้รางวัลเพื่อสนับสนุนบุคลากรทําคุณประโยชน์ เป็นต้น 

4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ 1. การกําหนดวิธีการ/กระบวนการติดตามหลังจากได้รับการพัฒนา 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้ง  แบบฟอร์มการติดตาม/แบบสํารวจการนําความรู้ไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานหรือตนเอง 

 บันทึกในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับปีที่ผ่านมา 
 การกําหนดระยะเวลาการติดตาม 

2. สรุปผล/รายงานผลการติดตาม 
5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือ

ปฏิบัติ 
1. คําสั่งคณะกรรมการ/หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยด้านจรรยาบรรณ 
3. การจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 

 การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา 
 นิทรรศการ 
 แผ่นพับ 
 การเผยแพร่บน Website 

4. กระบวนการส่งเสริม และแนวทางการดําเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1. รายงานประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตาม 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน หรือเป้าหมาย 
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
1. หลักฐานการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (จากผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ข้อ 6) ไปปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาฯ 
2. การเปรียบเทียบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับปีที่ผ่านมา 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล   :   ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2  หรือ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4  หรือ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1. Flow chart ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 
2. แฟ้มคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร กับแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
4. แผนปฏบิัติงานประจําปี 
5. คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
6. ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรทุน 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 1. หลักฐานโครงการวิจัยที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
2. หลักฐานการจัดโครงการประชุมวิชาการที่มีนักศึกษาเข้าร่วมนําเสนอผลงาน และช่วยงาน 

3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

1. หลักฐานโครงการประชุมอบรมที่พูดถึงการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณแก่นักวิจัย คณาจารย์ 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1. ประกาศผลการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ 
5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็น

ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ  4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น มีแบบสํารวจการติดตาม และผลการประเมินในทุกประเด็น 
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน มีตัวอย่างการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล   :   ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. Flow chart ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 
2. มีคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ  ระเบียบ ขั้นตอน เงื่อนไขต่างๆ 
3. มีรายชื่อกองบรรณาธิการวารสาร เงื่อนไข กฎเกณฑ์ 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1. มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
2. มีระบบการคัดเลือก 
3. เนื้อหาที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยการเรียบเรียงใหม่ให้อ่านง่าย 

3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
3. จัดทําเป็นหนังสือแจก 

4 มีการนําผลงาน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

1. มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ 

5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

1. มีหน่วยงานกลางที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง มีรายชื่อผู้ดําเนินการ มีการให้
รายละเอียดต่างๆ  
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(ดําเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)   
(ดําเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

1. มีหลักฐานการดําเนินงานประสานงานติดต่อกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ใบยื่นจด ใบประกาศที่ได้รับ
การจดแล้ว 
 
  

 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคมวิจัย    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล   :   ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

1. หลักฐานสรุปผลการสํารวจความต้องการ 

2 
 

มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

1. หลักฐานแต่งตั้งคณะทํางานการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนในการกําหนดประเด็นการบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 1. หลักฐานรายงานผลการประเมินโครงการ แสดงรายละเอียดถึงการนําไปใช้ประโยชน์ 
4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 1. ตัวอย่างการพัฒนาระบบและกลไก  จากการนําผลที่ได้รับจากการประเมินไปปรับปรุง 
5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน

และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
1. ช่องทางการถ่ายทอดความรู้เช่น ทางเว็บไซต์  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล   :   ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5  ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้า 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
2. พรบ.ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
3. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์/วิธีการในการประเมินตนเอง 
4. รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

1. รายละเอียดการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 
2. การถ่ายทอด/ชี้แจงนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ไปยังบุคลากรของส่วนงาน 

 รายงานการประชุม 
 เอกสารการเผยแพร่/การชี้แจง 

3. ระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการติดตาม/ตัดสินใจในการบริหารงาน 
 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพ 

3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

1. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน (ใช้เอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี ้1.1 
ได้) 
2. ช่องทางการแจ้งแผนและผลการดําเนินงาน 

 การประชุม 
 จดหมายข่าว/หนังสือเวียน 
 Website 

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน และอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ 
2. คําสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่างๆ และการมอบหมายอํานาจหน้าที่ 
3. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากบุคลากร 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
 การประชุม 
 เว็บบอร์ด 
 กล่องรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 สายตรง 

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

1. การมอบหมายให้สอนงานแก่บุคลากรแต่ละระดับ (on the job training) 
2. การจัดพี่เลี้ยงเพื่อสอนงานให้แก่บุคลากรใหม่ 
3. การจัดทําเอกสาร/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
4. การจัดโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังนี้ 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
1. การกําหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างชัดเจน 
2. กําหนดกระบวนการติดตามเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่าง 
ต่อเนื่อง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี 
4. การปรับปรุงพัฒนาหากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเสริมจุดแข็ง 
5. การรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1. การกําหนดแนวทางเพื่อกํากับดูแลให้การดําเนินงานเปน็ไปตามแผนที่วางไว้ 
2. กระบวนการให้บริการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า 
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
1. โครงการ/กิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ศูนย์ทดสอบเฉพาะทาง 
 การวิจัยเพื่อตอบสนอง/แก้ปัญหาสังคม/ชุมชน 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
1. โครงการ/กิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ศูนย์ทดสอบเฉพาะทาง 
 การวิจัยเพื่อตอบสนอง/แก้ปัญหาสังคม/ชุมชน 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
หลักภาระรับผิดขอบ (Accountability) 
1. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจําปี 
2. การทบทวนและปรับปรุงการบริหารงานตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หลักความโปร่งใส (Transparency) 
1. การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่กระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
2. รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานทางการเงิน 
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 
4. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
1. การแต่งตั้งบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อการรับรู้ เรียนรู้ หรือร่วมแก้ปัญหา 
2. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมของคณะกรรมการที่มีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 
3. ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

 ตู้รับความคิดเห็น 
 การจัดเวทีสาธารณะ 
 สายตรง/สายด่วน 
 เว็บบอร์ด 

4. รายงานสรุปข้อมูลจากช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
1. โครงสร้างการบริการจัดการ 
2. คําสั่งแต่งตั้งและการมอบหมายอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับต่างๆ 
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ และการปรับปรุงพัฒนา 
หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
1. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
2. ช่องทางการเผยแพร่ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคบั ประกาศของมหาวิทยาลัย 
3. ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
หลักความเสมอภาค (Equity) 
1. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย หรือการให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. หลักและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบคุคลภายในและภายนอก 
2. รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นจากช่องทางต่างๆ 
3. สรุปการประชุมหรือการประชาพิจารณ์ในการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

1. แบบประเมินผลการบริหารของส่วนงาน 
2. ผลการประเมินคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
3. สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน 

 การจัดทําแผนรองรับข้อเสนอแนะ 
 รายงานสรุปผลการปรับปรุงพัฒนาเสนอคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล   :   ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2  ข้อ มีการดําเนินการ 3  ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อรับผิดชอบการจัดการความรู้ (KM) 
 หนังสือเชิญประชุม 
 รายงานการประชุม 

2. รายงานสํารวจ/การศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อนําประเด็นไปจัดการความรู้ (KM) 
3. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมที่มีการพิจารณากําหนดประเด็นความรู้ และกลุ่มเป้าหมายในการจัดการ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิจัย 
4. แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ (KM) และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

1. การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ (KM) ที่สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ในข้อ 1 
2. หนังสือขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และงบประมาณ 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่กําหนดวิธีการ ช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การเผยแพร่ 

 การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนโดยตรง 
 เว็บไซต์ 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

1. การบันทึกประเด็นการแลกเปลี่ยน และปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
2. การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนําไปทดลองใช้ 

5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

1. การนําแนวปฏิบัติที่ดีไปทดลองใช้ และข้อดี/ข้อจํากัดในการนําไปใช้ 
2. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีประโยชน์ ข้อดี/ข้อจํากัดของการนําไปใช้ 
3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 เรื่องเล่าของกลุ่มเป้าหมาย 
 การนําไปทดลองใช้ 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
 ผลของการนําไปทดลองใช้ 
 ข้อดี/ข้อจํากัด/ข้อควรระวัง 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล   :   ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2  ข้อ มีการดําเนินการ 3  ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 1. คณะกรรมการ/คณะทํางาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ 
 หนังสือเชิญประชุม 
 รายงานการประชุม 

2. โครงการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ (อาจดําเนินการพร้อมกับตัวบ่งชี้ 1.1) 
3. แผนยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศ 

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

1. แสดงรายละเอียดของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน การประเมินผล การตรวจสอบผล 

การศึกษา หลักสูตร ฯลฯ 
 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ได้แก่ ระบบบัญช ี3 มิติ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สิ่งประดิษฐฯ์ลฯ 
 ระบบสารสนเทศด้านบุคคล 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 1. รายละเอียดข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

2. รายละเอียดของแผน โครงการ กิจกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนาตามผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
3. สรุปสัมฤทธิ์ผลของการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 1. หนังสือการนําส่งข้อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แก่ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบคุลากร 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลด้านประกันคุณภาพ 

 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล   :   ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2  ข้อ มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5  ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานด้านบริหารความเสี่ยง 
 หนังสือเชิญประชุม 
 รายงานการประชุม/มติที่ประชุม 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

1. แผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุรายละเอียดการวิเคราะห์และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ด้าน 
(แยกรายด้าน) 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 

2 
1. รายละเอียดการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงรายด้าน โดยจัดลําดับความสําคัญความเสี่ยง
รายด้านและภาพรวม 

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 1. แผนบริหารรายด้านตามที่ได้จัดลําดับความสําคัญ 
 กําหนดมาตรการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 กําหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ 

2. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงรายด้านต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน (วาระเพื่อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
1. การติดตามและประเมินผล 

 กําหนดกระบวนการ/ขั้นตอนการติดตาม 
 กําหนดแบบประเมินผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงรายด้าน 
 การแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
 รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดโดยผู้รับผิดชอบ 

2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของความเสี่ยงรายด้าน และในภาพรวม เสนอคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
และมหาวิทยาลัย (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

1. รายงานสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 แจ้งที่ประชุม และผู้รับผิดชอบ 

2. แผนบริหารความเสี่ยงปีถัดไปที่สอดคล้องกับผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล   :   ปีงบประมาณ 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5  ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้อง/รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์การแสวงหางบประมาณจากแหล่งต่างๆ 
 งบประมาณแผ่นดิน 
 งบประมาณเงินรายได้ 
 งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ เช่น การบริการวิชาการ การวิจัย 

2. ระเบียบ ข้อบังคบั หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณจาก
แหล่งอื่นๆ 
3. เอกสารการชี้แจง/เผยแพร่รายละเอียดตามข้อ 1 และ 2 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

1. แผนปฏิบัติงานประจําปี 
2. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี (แยกตามแผนงานโครงการ) 

 งบประมาณแผ่นดิน 
 งบประมาณเงินรายได้ 
 งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ เช่น การบริการวิชาการ การวิจัย 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1. รายงานทางการเงิน (แยกตามประเภทงบประมาณ) 
2. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (ตามระยะเวลาที่กําหนด 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบัน อย่างต่อเนื่อง 

1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 
2. เอกสารการนําเสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
3. การนําเสนอผ่านระบบสารสนเทศทางการเงิน (ถ้ามี) 



 24 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
4. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลทางการเงิน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
พันธกิจ 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

1. หนังสือ/แผนการเข้าตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
2. หนังสือ/แผนการเข้าตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
3. รายงานผลการตรวจสอบประจําปี 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

1. รายงานทางการเงิน (แยกตามประเภทงบประมาณ) 
2. กระบวนการ/ขั้นตอนการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
3. รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (แยกตามประเภทงบประมาณ) 
4. หนังสือนําส่งรายงานทางการเงิน และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
5. รายงานการประชุม/มติที่ประชุม/ขอ้เสนอแนะที่ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล   :   ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2  หรือ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 หรือ  

6  ข้อ 
มีการดําเนินการ 7 หรือ 8 ข้อ มีการดําเนินการ 9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 หนังสือเชิญประชุม 
 รายงานการประชุม 

2. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจําปีด้านประกันคุณภาพ 
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจําปีด้านประกันคุณภาพ 

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

1. นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
2. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจําปีด้านประกันคุณภาพ 

3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน   1. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงานเกี่ยวกับการกําหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ 
2. รายละเอียดตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
3. หนังสือแจ้งรายละเอียดตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย     
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ  
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 หนังสือเชิญประชุม 
 รายงานการประชุม 

2. แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
3. กระบวนการ/ขั้นตอนการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
4. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และหน่วยงานย่อย 
5. รายงานการประเมินตนเอง ในระบบ CHE QA Online 
6. รายงานผลการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษาปีที่ผ่านมา 
7. แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพปีที่ผ่านมา พร้อมผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
ดําเนินงาน 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

1. แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพปีที่ผ่านมา พร้อมผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ 
ดําเนินงาน 
2. รายงานการดําเนินงานตามข้อ 1 
3. การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ระหว่างปีที่ผ่านมากับปีที่รับการประเมิน 

6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9  องค์ประกอบ
คุณภาพ 

1. แสดงรายละเอียดของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ 
 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ได้แก่ ระบบบัญช3ี มิติ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สิ่งประดิษฐ ์ฯลฯ 
 ระบบสารสนเทศด้านบุคคล 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ 

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของสถาบัน 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
2. เอกสารที่แสดงถึงการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของบุคคลภายนอ 

8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

1. บันทึกความเข้าใจ (MOU) /รายงานการประชุมข้อตกลงการเป็นเครือข่าย และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีของเครือข่าย และผลการดําเนินงาน 
3. โครงการ/กิจกรรมการประชุม สัมมนา อบรม 

 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ 
 ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม 

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

1. รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดี 
2. ผลงานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการเผยแพร่ 
3. หนังสือรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่นําแนวปฏิบัติที่ดีหรือผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ปฏิทินการทํางาน คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิงานของสถาบนัวิจัยและพฒันา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีงบประมาณ  2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57) 
  

ระยะเวลา 
2556 2557 รายละเอียดการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการฯ   

            

2. ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือสรุปผลจาก
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
และถอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานประจําปี 
โดยกําหนดตัวช้ีวัดให้มีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และกิจกรรม 

            

3. จัดทําปฏิทนิการทํางาน ของ
คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

             

4. ติดตามและรายงานผล
กระบวนการพัฒนาแผน ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพฯ (รอบ 6 เดือน ตามปี
การศึกษา 2556) 

             

5. ติดตามและรายงานผล
กระบวนการพัฒนาแผน ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพฯ (รอบ 9 เดือน ตามปี
การศึกษา 2556) 

              

6. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานของแผน
แผนปฏิบัติงานประจําปี (รอบ 6 เดือน ตาม
ปีงบประมาณ 2557)  

              

7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจําปี 2557 เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (รอบ 6 
เดือน ตามปีงบประมาณ 2557) 

              

8. ติดตามและรายงานผล
กระบวนการพัฒนาแผน ตามเกณฑ์การ
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ระยะเวลา 
2556 2557 รายละเอียดการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประกันคุณภาพฯ (รอบ 12 เดือน ตามปี
การศึกษา 2556) พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 
9. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติงานประจําปี (รอบ 12 เดือน 
ตามปีงบประมาณ 2557)  

             

10. รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2557 เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (รอบ 12 เดือน ตามปีงบประมาณ 
2557) 
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ปฏิทินการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีงบประมาณ  2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

  
ระยะเวลา 

2556 2557 รายละเอียดการดําเนนิงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือทบทวนแผนการ
บริหารทรัพยการบุคคลของหน่วยงาน และจัดทํา
แผนการบริหารฯ ตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

              

2. ติดตามและประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องในการ
สํารวจความต้องการพัฒนาตนเองรายบุคคลของ
บุคลากร เพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดทํา
แผนการบริหารฯ ของคณะกรรมการ 

            

3. จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล จากผล
การสํารวจข้อมูลเชิงประจักษ์ และประสานให้ผู้ที่
เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติ 

            

4. ดําเนินงานและติดตามการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารฯ จากผู้ที่เก่ียวข้องในทุกระดับ 

            

5. รายงานผลการปฏิบัติตามงานการบริหารฯ              
6. ติตามและรายงานผลการบริหารทรัพยากร
บุคคลระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพฯ (รอบ 6 9 และ 12 เดือน ตามปี
การศึกษา) 

            

7. ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือรองรับการตรวจประกัน
การศึกษาในระดับหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 
2556 

            

8. ประสานงานและให้ข้อมูลกับผู้ที่เก่ียวข้องในการ
รายงานผลการดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับมหาวิทยาลัย (รอบ 6 และ12 เดือน) 

             

9. ติดตามและประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องในการ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร  

            

10. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร และประสานงานให้ผู้ที่
เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติในปีต่อไป 
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ปฏิทินการทํางาน คณะกรรมการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อพัฒนางานวิจัย 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีงบประมาณ 2557 (ปีการศึกษา 2556) 

 
ระยะเวลา 

2556 2557 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนางานวิจัย โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เป็นตัวแทน
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 
 

           

2) ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานวิจัย 

   
 

         

3) ติดตามและรายงานผลระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) และระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
(รอบ 6 เดือน ตามปีการศึกษา 2556) 

   
 

         

4) ปรับแผนผังระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย/สร้างสรรค์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ปีการศึกษา 2556 

   
 

         

5) จัดทําปฏิทนิการทํางาน คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนางานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2557 
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6) จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการระบบ
บริหารการวิจัยในกลุ่มผู้ ใ ช้บริการในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัดสรร
งบประมาณ ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้า ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

   
 

 
 

        

 
 

ระยะเวลา 
2556 2557 

 
รายละเอียดการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7) รวบรวมแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการระบบ
บริหารการวิจัยในกลุ่มผู้ใช้บริการ และจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน 

    
 

 
 

       

8) ติดตามและรายงานผลระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) และระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (รอบ 9 
เดือน ตามปีการศึกษา 2556) 

     
 

       

9) นําผลการประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการระบบบริหารการวิจัยใน
กลุ่มผู้ใช้บริการรายงานต่อคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อวาง
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยปีการศึกษาต่อไป 

     
 

 
 

      

10) รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์สู่สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

      
 

      

11) ติดตามและรายงานผลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในระดับ
มหาวิทยาลัย 

        
 

    

12) ติดตามและรายงานผลระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) และระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (รอบ 12 
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เดือน ตามปีการศึกษา 2556) พร้อมส่งเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 

13) ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนําข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้งในระดับ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา 

           
 

 

14) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานผลการประเมิน ประจําปีการศึกษา 
2556 และทบทวนเพื่อวางแนวทางสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
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ปฏิบัติการทํางาน คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีงบประมาณ 2557 (ปีการศึกษา 2556) 
 

ระยะเวลา 
2556 2557 

 
รายละเอียดการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เป็นตัวแทนรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วม
เป็นคณะกรรมการฯ 

            

2) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนแผนการจัดการความรู้เดิม และกําหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ใหมท่ี่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย 

            

3) ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 2 

            

4) ติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2) ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา (รอบ 6 เดือน ตามปีการศึกษา 2556) 

            

5) จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ 2557 และส่งไปยังสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

            

6) จัดทําปฏิทนิการทํางาน คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2557 
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ระยะเวลา 
2556 2557 

 
รายละเอียดการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7) การดําเนินโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยแบบ
ครบวงจร” 

 

(7.1) คณะกรรมการฯ จัดทําแบบสอบถามความเข้าใจในเรื่องระบบบริหารงานวิจัย
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (pre-test) – การบ่งชี้ความรู้, การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

            

(7.2) คณะกรรมการฯ รวบรวมและประมวลผลแบบสอบถาม เพื่อกําหนดองค์
ความรู้ที่จะถ่ายทอด – การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

            

(7.3) คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดทําเอกสารอย่างเป็นระบบ – การประมวล
และกลั่นกรองความรู้ 

            

(7.4) คณะกรรมการฯ ดําเนินการเผยแพร่เอกสาร และจัดทําเป็นระบบสารสนเทศ 
– การเข้าถึงความรู้ 

            

(7.5) คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง – การแบ่งปันความรู้ 

            

(7.6) คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดทําแบบติดตามความเข้าใจในเรื่องระบบ
บริหารงานวิจัยของหน่วยงาน – การเรียนรู้   

            

8) การดําเนินโครงการ “การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน กระบวนการขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัย”  

 

(8.1) คณะกรรมการฯ กําหนดหัวข้อความรู้ – การบ่งชี้ความรู้, การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 
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ระยะเวลา 
2556 2557 

 
รายละเอียดการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
(8.2) คณะกรรมการฯ รวบรวมความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ – การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 

            

(8.3) คณะกรรมการฯ จัดลําดับความสําคัญของข้อมูลที่จะเผยแพร่ – การประมวล
และกลั่นกรองความรู้ 

            

(8.4) คณะกรรมการฯ จัดทําข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศ – การเข้าถึงความรู้             

(8.5) คณะกรรมการฯ ดําเนินการเผยแพร่ความรู้ตามช่องทางต่างๆ – การแบ่งปัน
ความรู้ 

            

(8.6) คณะกรรมการฯ จัดทําแบบสอบถามความเข้าใจของคณาจารย์รุ่นใหม่ที่
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย – การเรียนรู้ 

            

9) ติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2) ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา (รอบ 9 เดือน ตามปีการศึกษา 2556) 

            

10) คณะกรรมการฯ ประมวลผลแบบติดตามความเข้าใจในเรื่องระบบบริหาร
งานวิจัยของหน่วยงาน (ข้อ 7.6) และแบบสอบถามความเข้าใจของคณาจารย์รุ่น
ใหม่ (ข้อ 8.6)  

            

11) ติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2) ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (รอบ 12 เดือน ตามปีการศึกษา 2556) พร้อมส่ง
เอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน 
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ระยะเวลา 
2556 2557 

 
รายละเอียดการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12) ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมินแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ 2557 พร้อมนําข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจประเมินมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

             

13) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 และทบทวนเพื่อวางแนวทางสําหรับการจัดทํา
แผนในปีต่อไป 
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  1

ปฏิทินการทํางาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพฒันา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีงบประมาณ  2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57) 
  

ระยะเวลา 
2556 2557 รายละเอียดการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน  

            

2. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวิเคราะห์ ระบุ
และจําแนกความเสี่ยง ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 3 ด้าน  

              

3. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

              

4. จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
และดําเนินการตามแผนเพ่ือลด ควบคุมและ
ป้องกันความเสี่ยง (จัดทําแบบฟอร์มให้ผู้ที่
เก่ียวข้องกรอกข้อมูล)  

            

5. ติดตามและรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพฯ (รอบ 6 เดือน ตามปีการศึกษา 
2556) 

            

6. ติดตามและรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพฯ (รอบ 9 เดือน ตามปีการศึกษา 
2556) 

            

7. รายงานผลการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (รอบ 6 เดือน) 

            

8. ติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน 
ตามปีงบประมาณ 2557) และรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสาบัน
วิจัยและพัฒนา 
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ระยะเวลา 
2556 2557 รายละเอียดการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
9. ติดตามและรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพฯ (รอบ 12 เดือน ตามปีการศึกษา 
2556) พร้อมสง่เอกสารหลักฐาน 

                    

10. ติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2 (รอบ 12 
เดือน ตามปีงบประมาณ 2557) และ
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

             

11. รายงานผลการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

             

12. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง 

            

13. จัดทํารายงานสรุปผลและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพิจารณา เพ่ือนําข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การปรับแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงานในรอบปีถัดไป  
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  1

ปฏิทินการทํางาน คณะกรรมการวางระบบและจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีงบประมาณ  2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57) 
  

ระยะเวลา 
2556 2557 รายละเอียดการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการวางระบบและ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการฯ   

            

2. ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือกําหนด
ภาระหน้าที่ และวางแนวทางการใช้จ่ายเงิน 

            

3. ติดตามและรายงานผลระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณระดับหน่วยงาน 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ (ตัวบ่งช้ีที่ 
8.1 รอบ 6 เดือน ตามปีการศึกษา 2556) 

             

4. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
ปรับตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

              

5. ติดตามและรายงานผลระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณระดับหน่วยงาน 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ (ตัวบ่งช้ีที่ 
8.1 รอบ 9 เดือน ตามปีการศึกษา 2556) 

              

6. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานของแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน (รอบ 6 เดือน ตาม
ปีงบประมาณ 2557)  

              

7. จัดทํารายงานทางการเงินรายรับ-รายจ่าย
เพ่ือให้ทราบสถานะทางการเงิน และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (รอบ 6 เดือน ตาม
ปีงบประมาณ 2557) 

              

8. ติดตามและรายงานผลระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณระดับหน่วยงาน 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ (ตัวบ่งช้ีที่ 
8.1 รอบ 12 เดือน ตามปีการศึกษา 2556) 
พร้อมส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือรองรับการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
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ระยะเวลา 
2556 2557 รายละเอียดการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2556 
9. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานของแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน (รอบ 12 เดือน ตาม
ปีงบประมาณ 2557)  

             

10. จัดทํารายงานทางการเงินรายรับ-
รายจ่ายเพ่ือให้ทราบสถานะทางการเงิน 
และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (รอบ 12 เดือน ตาม
ปีงบประมาณ 2557) 
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ปฏิทินการทาํงาน กระบวนการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศกึษา 2556 (1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ลําดับ วัน / เดือน / ป กิจกรรม / รายการ ผูรับผิดชอบ 

1 มิถุนายน 2555 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการตรวจประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2554  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2 21 มิถุนายน 2556 หนวยงานรับการตรวจประเมินฯ ภายในประจําปการศึกษา 2555 และรับทราบผลการประเมินดวยวาจา บุคลากรทุกทานของสถาบันวิจัยฯ 

3 กรกฎาคม 2556 จัดสงเอกสารหลักฐานในองคประกอบที่ 4 ใหมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2555 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

4 กรกฎาคม 2556 จัดทําขอมูลงานวิจัย เชน งบประมาณวิจัยจากภายใน-ภายนอก  การตีพิมพเผยแพร  การนําไปใชประโยชน การ

นําไปอางอิง (citation) เพื่อเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ตามเกณฑ ของ สมศ ประจําป พ.ศ. 2555 เพื่อบรรจุใน

เลม SAR ของมหาวิทยาลัย และรองรับการตรวจประเมินภายนอก 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5 กรกฎาคม 2556  กรอกขอมูลตามรายองคประกอบและแนบไฟลเอกสารหลักฐาน ตามเลม SAR ของสถาบันวิจัยฯ ลงในระบบ 

CHE-QA Online ประจําปการศึกษา 2555 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

6 กรกฎาคม 2556 สถาบันวิจัยฯ  กําหนดบุคลากรเพื่อไปใหขอมูลดานงานวิจัย ในวันที่มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินภายในและ

ภายนอก 

งานประกันคุณภาพการศึกษา/ งาน

ประสานงานการวิจัย 

7 31 กรกฎาคม.-2 

สิงหาคม 2556 

มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินฯ ภายในประจําปการศึกษา 2555 และรับทราบผลการประเมินดวยวาจา งานประกันคุณภาพการศึกษา 

8 สิงหาคม 2556 จัดทําแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยฯ ประจําปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2555 และกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

บุคลากรทุกทานของสถาบันวิจัยฯ 

9 สิงหาคม 2556 รับทราบผลการตรวจประเมินฯ ของหนวยงานอยางเปนทางการ และนําเสนอผลการประเมินตอผูบริหารและ

บุคลากรรับทราบ / เผยแพรทางเว็บไซต ขาวประชาสัมพันธของหนวยงาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

10 กันยายน 2556 รายงานผลตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําปสถาบันวิจัยและพัฒนา  / รายงานการเงิน / 

รายงานผลความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ปงบประมาณ 2556)  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตอคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานนโยบายและแผน / งานการเงิน / 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

11 ธันวาคม 2556 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ 

2557  

งานการเจาหนาที่ 

12 ธันวาคม 2556 ติดตามและรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ  ประจําปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ คณะกรรมการทุกชุด 
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ลําดับ วัน / เดือน / ป กิจกรรม / รายการ ผูรับผิดชอบ 

ประเมิน ประจําปการศึกษา 2555 (รอบที่ 6 เดือน)  

13 ธันวาคม  2556 จัดทําปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา   งานประกันคุณภาพการศึกษา 

14 กุมภาพันธ 2557 กําหนดวัน เวลา ตรวจประเมิน ประสานงานติดตอประธานและกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา 

15 กุมภาพันธ 2557 ผูรับผิดชอบทุกองคประกอบสงรายละเอียดเนื้อหา และ ขอมูล common data set (รอบ 9 เดือน) ใหสนง.ประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2556   

คณะกรรมการทุกชุด 

16 มีนาคม 2557 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตอการดําเนินงานดานการสงเสริม สนับสนุน

การวิจัย ประจําป 2556 ตอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนางานวิจัย 

17 เมษายน 2557 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  / รายงานการเงิน ในรอบ 6 เดือน 

(ปงบประมาณ 2557) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานนโยบายและแผน / งานการเงิน  

18 พฤษภาคม 2557 ติดตามและรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ประจําป

การศึกษา 2556 (รอบ 12 เดือน)   

คณะกรรมการทุกชุด 

19 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยฯ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบปการศึกษา 

2556) เสนอสถาบันวิจัยฯ เพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจประกันปการศึกษา 2556  

เลขานุการคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

20 พฤษภาคม 2557 ผูรับผิดชอบทุกองคประกอบ สงรายละเอียดเนื้อหาและเอกสารหลักฐาน  (ทั้งรูปเลมจริง และไฟลขอมูล)  เพื่อ

เตรียมจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจําปการศึกษา 2556 

คณะกรรมการทุกชุด 

21 มิถุนายน 2557 เรียบเรียงเนื้อหา จัดทํารูปเลมรายงาน SAR  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

22 มิถุนายน 2557 สงเลมรายงาน SAR ใหกรรมการและบุคลากร เพื่อใชประกอบการตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพการศึกษา 

23 มิถุนายน 2557 เตรียม Power point สรุปผลงานของสถาบันวิจัยฯ ในรอบปการศึกษา 2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

24 มิถุนายน 2557 จัดเตรียมหองประชุม และจัดเตรียมหลักฐานเอกสารทุกอยางใหครบถวน งานประกันคุณภาพการศึกษา/ สนง.

เลขานุการฯ  

25 มิถุนายน 2557 ยืนยันประธานกรรมการ กรรมการ ทุกทาน / ยานพาหนะรับ-สง เตรียมการเบิกจายเงิน / อาหารรับรอง /เอกสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา 

26 10 กรกฎาคม 

2557 

หนวยงานรับการตรวจประเมินฯ ภายในประจําปการศึกษา 2556 และรับทราบผลการประเมินดวยวาจา บุคลากรทุกทานของสถาบันวิจัยฯ 

27 กรกฎาคม 2557 สงเอกสารหลักฐาน และสรุปขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดใหสนง.ประกันฯ  และกําหนดรายชื่อผูไปใหขอมูล งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ลําดับ วัน / เดือน / ป กิจกรรม / รายการ ผูรับผิดชอบ 

28 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินฯ ภายในประจําปการศึกษา 2556 และรับทราบผลการประเมินดวยวาจา งานประกันคุณภาพการศึกษา 

29 สิงหาคม 2557 รับทราบผลการตรวจประเมินฯ ของหนวยงานอยางเปนทางการ และนําเสนอผลการประเมินตอผูบริหารและ

บุคลากรรับทราบ / เผยแพรทางเว็บไซต ขาวประชาสัมพันธของหนวยงาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

30 สิงหาคม 2557 จัดทําแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยฯ ประจําปการศึกษา 2557 ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2556 และกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

บุคลากรทุกทานของสถาบันวิจัยฯ 

31 กันยายน 2557 รายงานผลตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําปสถาบันวิจัยและพัฒนา  / รายงานการเงิน / 

รายงานผลความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ปงบประมาณ 2557)  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตอคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานนโยบายและแผน / งานการเงิน / 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




