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ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศกึษา 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยได้ถูกทบทวนและก่อตัวขึ้นเป็นแนวคิดของ
การปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.  2539 และสะท้อนออกมาอย่างเป็นรูปธรรมโดยการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2542 หมวดที่ 6  ว่า
ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรา 47 และในกฎกระทรวง ประกาศใน 
พระราชกิจจานุเบกษา และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเร่ือยมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2546 
จนกระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน ทั้งน้ี หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันการศึกษาภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยการ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไว้
ในฉบับเดียวกันเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมทั้งนําผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง และจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
การศึกษา และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาหรือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีและเปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ันๆ ได้กําหนดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือให้สถาบันได้ทราบ
สถานภาพที่แท้จริง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ต้ังไว้อย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
หรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการ
จัดการศึกษา   การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพน้ัน ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการ
ประเมินจําเป็นต้องกําหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) ในปี พ.ศ. 2557สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระท่ีเก่ียวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี 
ได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของ
สถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็น  สําหรับการพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดําเนินการไปพร้อมกัน หากเป็น     
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ตัวบ่งช้ีที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดําเนินการตามตัวบ่งช้ีกระบวนการ
ดังกล่าวด้วย (process performance)  
 สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีฐานะเทียบกับ
คณะวิชา และไม่ได้มีการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และ 3 ตัวบ่งช้ี โดยครอบคลุม
พันธกิจหลักของหน่วยงาน อันได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
การบริการวิชาการแก่สังคม)  และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ) ทั้งน้ี ในปี
การศึกษา 2558 น้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดให้มีองค์ประกอบเพ่ิมเติม คือ
องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
สนับสนุน) ในตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (แต่ไม่ได้นํามาคิดคะแนนรวม) 
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นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
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 

 
ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และต่อมาในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้กําหนดให้สถานศึกษาใช้
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ 
ระบบการประเมินคุณภาพภายใน ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และระบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

1.   ระบบการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา   ได้จัดให้มีการดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญที่
เก่ียวข้อง และมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือประเมิน
คุณภาพภายในเป็นประจําทุกปีและต่อเน่ือง มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพเป็นลายลักษณ์
อักษรและเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย มีการกํากับดูแลให้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะผู้ประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของหน่วยงานเพ่ือพิจารณารายงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน และนําไปใช้กําหนด
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ทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทางเว็บไซต์ ข่าวสาร และเอกสารประชาสัมพันธ์ 
 2.   ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาให้บุคลากรทุก
ระดับมีการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
ทราบความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางพัฒนา โดยจัดทําเป็นรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) และเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงานตามลําดับ
เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาของ
ฝ่ายต่างๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนําผลการติดตามมาวิเคราะห์ 
พร้อมทั้งสรุปผลเพ่ือนําเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และได้นําเสนอให้กับสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 

3.   ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544  ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี  หน่วยงานได้มีระบบการพัฒนา
คุณภาพประกอบด้วย การทบทวนนโยบายคุณภาพ มีการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่มีเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  งบประมาณ 
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ด้วยกระบวนการคุณภาพ PDCA การพัฒนาระบบและกลไก การควบคุมให้
การใช้ระบบและกลไกมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนําระบบประกัน
คุณภาพไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพและการ
พัฒนาการดําเนินงาน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพเพ่ือพัฒนาพันธกิจด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามปณิธานของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายและระบบท่ี
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้อย่างครบถ้วน 
 
การทบทวนระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ดําเนินการนําข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินฯ มา
ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยใช้หลักการ PDCA ดังน้ี 
 
 1)   การวางแผน (Plan) ได้ดําเนินการดังน้ี 
   1.1)   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
  1.2)   แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามภารกิจแต่ละด้าน 
  1.3)   จัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกําหนดผู้รับผิดชอบ   
  1.4)   จัดทําปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1.5)   จัดทําแผนการจัดทํา SAR ของหน่วยงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบ ดูแล ตาม
รายองค์ประกอบ  
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 2)   การปฏิบัติตามแผน (Do) มีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม เก็บข้อมูล บันทึกการ
ดําเนินงานตามแผน โดยบุคลากรผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษา และให้การ
สนับสนุน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 3)   การตรวจสอบประเมินผล (Check/Study) ดําเนินการ ดังน้ี 
  3.1)   การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการจะมีการประเมินผล 
  3.2)   มีการติดตามและรายงานผลตามรายองค์ประกอบให้มหาวิทยาลยัทราบตาม
ระบบ 
  3.3)   ทุกสิ้นปีการศึกษาหน่วยงานจะจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
  3.4)   สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกรรมการประเมินประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
 4)   การนําผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานโดย
ดําเนินการ ดังน้ี 
  4.1)   มีการนําผลการประเมนิมาทบทวน ปรับปรุง การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน 
  4.2)   นําผลการประเมินแจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานและที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
  4.3)   มีการเผยแพร่ผลการตรวจประเมินดังกล่าว แล้วนําผลมาปรับใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ี ที่มีจุดอ่อน จุดแข็ง และมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ  
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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 

 รวบรวมข้อมูล บันทึกผลการ   
     ดําเนินงาน และผลการ 
     ประเมิน 

      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/ประเมินคุณภาพ 
      วิเคราะห์ข้อมูล 
      ประเมินปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค 
    หาวิธีการแก้ไข 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2558 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2557 

 
ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2557 

แผนการดาํเนินงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2558 

เป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน ข้อ / 
ร้อยละ  

คะแนน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
(* ผู้กํากบั  

** ผู้รับผิดชอบ) ข้อ / 
ร้อยละ  

คะแนน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบ
และกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

4 ข้อ 3 1. เร่งดําเนินการจดัทําระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ และฐานข้อมูล
นักวิจัย เพือ่ให้สามารถใช้งานได้จรงิ และบุคลากร
ภายนอกสามารถสืบค้นได ้
2. ในการปรับโครงสรา้งหน่วยงานเพื่อรองรบัการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐ สถาบันวจิัยและ
พัฒนาได้เสนอปรบัโครงสรา้งใหม่โดยครอบคลุม
ในเรื่องการจัดการทรัพย์สนิทางปญัญาเพื่อ
คุ้มครองสิทธิข์องงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ และ
การรกัษาสิทธิประโยชน์ให้กับนักวจิัยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ส่งเสริมและพฒันาเจ้าหน้าที่ของสถาบันวจิัย
และพัฒนาให้มีความรู้ดา้นทรัพย์สินทางปญัญา
เพื่อดําเนินการในด้านดังกลา่วใหก้ับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

- 
 

* ผู้อาํนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
** คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนางานวิจัยของ
สถาบันวจิัยและพัฒนา 
** ฝ่ายข้อมลูวิจัยและ
การพัฒนา 
 

5 ข้อ 4 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรปรับปรงุระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวจิัยและงานสร้างสรรค์เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในการตดัสินใจและบุคลากรภายนอก
สามารถสืบค้นข้อมูลและทราบถึงศักยภาพของ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. สถาบันวจิัยและพัฒนาควรมีบทบาทหลักใน
การคุ้มครองสิทธิข์องงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์และรักษาสิทธปิระโยชน์ให้กับนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรจัดทําข้อมลูของนักวจิัย เช่น คุณวุฒิ 
ผลงานวจิัย งานสร้างสรรค์ที่ทําแต่ละปี ประเภท
ของงบประมาณ การตพีิมพ์เผยแพร่ การได้รบั
รางวัลหรือการจดสิทธิบัตร อนุสิทธบิัตร แยก
ตามคณะวิชา เป็นต้น 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2558 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2557 

 
ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2557 

แผนการดาํเนินงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2558 

เป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน ข้อ / 
ร้อยละ  

คะแนน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
(* ผู้กํากบั  

** ผู้รับผิดชอบ) ข้อ / 
ร้อยละ  

คะแนน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่
สังคม 

4 ข้อ 3 1. สํารวจความต้องการของชุมชนกลุม่เป้าหมาย
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดแผนบรกิารวิชาการ 
2. จัดทําแผนการดําเนินงานหรือปฏิทินในการจัด
โครงการหรือกจิกรรมการให้บริการวิชาการ ให้
ครอบคลุมทั้งในปงีบประมาณและปกีารศึกษา จะ
ได้นํามาตอบเกณฑ์มาตรฐานของการประกัน
คุณภาพได้ทุกข้อ 

- * ผู้อาํนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
** สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

5 ข้อ 4 จุดที่ควรพัฒนา 
งานบรกิารวิชาการควรตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
เวลาในการจัดโครงการและกจิกรรมต้อง
คํานึงถึงทั้งปีการศึกษาและปีงบประมาณ 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อ
การกํากบัติดตาม
ผลลพัธ์ตามพันธกจิ 
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ  

7 ข้อ 5 1. จัดโครงสรา้งการบรหิารงานแบบแนวราบโดย
การแต่งตัง้คณะกรรมการฝา่ยตา่งๆ และส่งเสริม
สนับสนุนใหบุ้คลากรได้เพิม่พูนความรู้ ทักษะใน
การทํางาน แลว้นําความรู้ที่ได้รบัมาถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนร่วมกนั สามารถตัดสินใจเพื่อให้การ
ทํางานมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
2. การจดัการความรู้ในครัง้ต่อไป จะได้เชิญ
บุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีแนว
ปฏิบัติงานที่ดี เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันให้

- 
 

* ผู้อาํนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
** ฝ่ายข้อมลูวิจัยและ
การพัฒนา 
** คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

5-6 ข้อ 4 จุดแข็ง 
ผู้บริหารมีความเปน็ผู้นําสงู เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถดีมาก มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและเป็นคนวัยหนุ่มสาวเป็น
ส่วนมาก 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
จัดโครงสร้างการบริหารงานแบบแนวราบ 
เพื่อให้คนฝ่ายตา่งๆ ทํางานได้คล่องตัวและ
รวดเรว็ขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2558 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2557 

 
ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2557 

แผนการดาํเนินงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2558 

เป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน ข้อ / 
ร้อยละ  

คะแนน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
(* ผู้กํากบั  

** ผู้รับผิดชอบ) ข้อ / 
ร้อยละ  

คะแนน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มากขึ้น 
3. เร่งดําเนินการจดัทําฐานข้อมลูนักวิจัย เพื่อให้
สามารถใช้งานไดจ้ริง 

เร่งดําเนินการจัดทําฐานข้อมลูนักวจิัย เพื่อใช้
ประโยชน์ในการทําวิจัยเชิงบรูณาการได้ดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การจัดการความรู ้อาจเชิญบุคลากรจาก
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มี
ผลงานปฏิบตัิดีในด้านตา่งๆ พร้อมระดม
ความคิดใหม้ากขึ้น 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การวางแผนการดําเนนิงานการประกันคณุภาพการศึกษา 
 สําหรับการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําปีการศึกษา 
2558 น้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาได้วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ดังน้ี 
 

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศกึษา 2558 ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 

ปีการศึกษา 2558 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 กิจกรรม 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2558  ส่งมหาวิทยาลัย 

            

2. ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คร้ังที่ 1/2558 เพ่ือ
รับทราบเกณฑ์ประกันฯ รอบปี
การศึกษา 2558 และแจ้งให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบ 

            

3. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 
(สกอ.) และการประเมินภายนอก 
(สมศ.) และผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ทั้งในระดับหน่วยงาน 
และระดับมหาวิทยาลัย  รอบ 6 
เดือน (1 ส.ค.58-31 ม.ค.59)  และ
รายงานผลไปยังมหาวิทยาลัย 

            

4. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 
(สกอ.) และการประเมินภายนอก 
(สมศ.) และผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ทั้งในระดับหน่วยงาน 
และระดับมหาวิทยาลัย รอบ 9 
เดือน (1 ส.ค.58-30 เม.ย.59)  
และรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัย 

            

5. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 
(สกอ.) และการประเมินภายนอก 
(สมศ.) และผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ทั้งในระดับหน่วยงาน 
และระดับมหาวิทยาลัย  รอบ 12 
เดือน (1 ส.ค.58-31 ก.ค.59)  และ
รายงานผลไปยังมหาวิทยาลัย 
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ปีการศึกษา 2557 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 กิจกรรม 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. 
6. กําหนดวันตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2558 และประสานงาน
ติดต่อประธานกรรมการ และ
กรรมการ และจัดส่งรายช่ือไปยัง
สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือแต่งต้ังอย่างเป็น
ทางการ 

            

7. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2558 (SAR)  และ
ติดตามหลักฐานเอกสารตาม
องค์ประกอบ เพ่ือรองรับการตรวจ
ประเมินในเดือน ส.ค. 59 
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ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศกึษา (สกอ./สมศ.) ประจําปการศกึษา 2558 (1 สิงหาคม 2558-31 กรกฎาคม 2559)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ลําดับ วัน / เดือน / ป กิจกรรม / รายการ ผูรับผิดชอบ 

1. ส.ค. 58 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  สง

ใหมหาวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพฯ 

2. ม.ค. 59 ติดตามและรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ   (รอบ 6 เดือน)  

(ในระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย) 

งานประกันคุณภาพฯ และคณะ

กรรมการฯ (ชุดที่เกี่ยวของ) 

3. พ.ค. 59 ติดตามและรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ   (รอบ 9 เดือน)  

(ในระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย) 

งานประกันคุณภาพฯ และคณะ

กรรมการฯ (ชุดที่เกี่ยวของ) 

4. ก.ค. 59 กําหนดรายชื่อผูตรวจประเมิน และกําหนดวันที่รับการตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพฯ 

5. ก.ค. 59 ติดตามและรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ   (รอบ 12 เดือน)  

(ในระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย) 

งานประกันคุณภาพฯ และคณะ

กรรมการฯ (ชุดที่เกี่ยวของ) 

6. ก.ค. 59 

(ภายในสัปดาหที่ 2)      

คณะกรรมการฯ และผูเกี่ยวของ สงรายงานการเขียน SAR ตามรายองคประกอบ และตัวบงชี้  พรอมเอกสาร

หลักฐาน 

คณะกรรมการฯ และผูเกี่ยวของ ตาม

รายองคประกอบและตัวบงชี้ 

7. ก.ค. 59 

(ภายในสัปดาหที่ 4) 

เรียบเรียงเนื้อหา จัดทํารูปเลมรายงาน SAR  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  งานประกันคุณภาพฯ 

8. ส.ค. 59 

(ภายในสัปดาหที่ 1) 

สงเลมรายงาน SAR ใหผูอํานวยการพิจารณา งานประกันคุณภาพฯ 

9. ส.ค. 59  

(ภายในสัปดาหที่ 3) 

สงเลมรายงาน SAR ใหกรรมการผูตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพฯ 

10. ส.ค. 59 

(ภายในสัปดาหที่ 4) 

เตรียม Power point สรุปผลงานของสถาบันวิจัยฯ ในรอบปการศึกษา 2558 จัดเตรียมหองประชุม และจัดเตรียม

หลักฐานเอกสารทุกอยางใหครบถวน 

งานประกันคุณภาพ ฯ / จนท.

คอมพิวเตอร / สนง.เลขานุการฯ 

11. ส.ค. 59  

(ภายในสัปดาหที่ 4) 

ยืนยันกรรมการ  / ยานพาหนะรับ-สง / เตรียมการเบิกจายเงิน / อาหารรับรอง / ของที่ระลึก งานประกันคุณภาพฯ และสนง.

เลขานุการฯ 

12. ปลายเดือน ส.ค. 59 หนวยงานรับการตรวจประเมินฯ ภายในประจําปการศึกษา 2558 และรับทราบผลการประเมินดวยวาจา บุคลากรทุกทานของสถาบันวิจัยฯ 

13. ก.ย. 59 กรอกขอมูลเลม SAR ผานระบบ CHE QA System Online งานประกันคุณภาพฯ 
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ลําดับ วัน / เดือน / ป กิจกรรม / รายการ ผูรับผิดชอบ 

14. ก.ย. 59 จัดทําแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยฯ ประจําปการศึกษา 2559 ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมินฯ  และสงใหมหาวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพฯ 

15. ก.ย. 59 สงเอกสารหลักฐาน และสรุปขอมูลใหสนง.ประกันฯ  เพื่อรองรับการตรวจระดับมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพฯ 

16.  ต.ค. 59 มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินฯ  งานประกันคุณภาพฯ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ท่ี สวนประกอบรายงาน ผูรับผิดชอบ

1 ปก

1.1 ระบุช่ือหนวยงานที่รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน

วัชรี นอยพิทักษ

1.2 ระบุชวงเวลาของรายงานฯ วัชรี นอยพิทักษ

1.3 ระบุวัน เดือน ป ที่จัดทํารายงาน วัชรี นอยพิทักษ

2 คํานํา

2.1 ระบุวัตถุประสงคของการประเมิน วัชรี นอยพิทักษ

2.2 ระบุชวงเวลาในการประเมิน วัชรี นอยพิทักษ

2.3 ระบุเกณฑการประเมิน วัชรี นอยพิทักษ

2.4  การลงนามของผูบริหาร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3 สารบัญ วัชรี นอยพิทักษ

4 บทสรุปผูบริหาร

4.1 สรุปภาพรวมของผลการประเมิน วัชรี นอยพิทักษ

4.2 สรุปบรรยายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามรายองคประกอบ วัชรี นอยพิทักษ

4.3 นําเสนอจุดเดนของหนวยงาน วัชรี นอยพิทักษ
4.4 นําเสนอจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการพัฒนา วัชรี นอยพิทักษ

4.5 นําเสนอแนวทางการพัฒนาเรงดวน (ในฐานะหัวหนา

หนวยงาน โดยไมคํานึงถึงขอจํากัดดานงบประมาณ)

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

5 บทท่ี 1 บทนํา

5.1 ขอมูลทั่วไป ที่ตั้ง ประวัติความเปนมา วัชรี นอยพิทักษ

5.2 ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค วัชรี นอยพิทักษ

5.3 แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติงานประจําป 2559 ภัสราภรณ อยูมาก  วัชรี นอยพิทักษ

5.4 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร วัชรี นอยพิทักษ

5.5 จํานวนบุคลากร / อัตรากําลัง อารียวรรณ นวมนาคะ

5.6 รายนามผูบริหาร คณะกรรมการประจําหนวยงาน วัชรี นอยพิทักษ

5.7 งานวิจัยและสรางสรรค วัชรี นอยพิทักษ

5.8 การบริการวิชาการแกสังคม วัชรี นอยพิทักษ

5.9 การบริหารจัดการ

     1) งบประมาณรายจาย น้ําผึ้ง เมืองสมบัติ

     2) การพัฒนาบุคลากร อารียวรรณ นวมนาคะ

     3) อาคารสถานที่ (ขอมูลพ้ืนที่ใชสอย) สุพรชัย ม่ังมีสิทธ์ิ

สวนประกอบรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2558 และผูรับผิดชอบ

              ปการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58-31 ก.ค.59)
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ท่ี สวนประกอบรายงาน ผูรับผิดชอบ

              ปการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58-31 ก.ค.59)

5.10 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วัชรี นอยพิทักษ
5.11 การนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของคณะผู

ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วัชรี นอยพิทักษ

6 บทท่ี 2 สวนสาระ

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค (เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ)

ใชหลักฐานตามปการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58-31 ก.ค.59)

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ)  

ใชหลักฐานตามปการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58-31 ก.ค.59)

หรรษา นิลาพันธ

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ

ขอ 1  พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับ

วิสัยทัศนของคณะ และสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ัง

สอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกล

ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุตาม

ตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

ใชหลักฐานตามปงบประมาณ 2559 (1 ต.ค.58-30 ก.ย.59)

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอ 2  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอ

หนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย 

บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของ

การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแขงขัน 

ใชหลักฐานตามปงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57-30 ก.ย.58)

 คณะกรรมการวางระบบและจัดทําแผนกลยุทธทาง

การเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอ 3  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและ

ระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่

สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเส่ียงลดลง

จากเดิม 

ใชหลักฐานตามปการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58-31 ก.ค.59)

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ท่ี สวนประกอบรายงาน ผูรับผิดชอบ

              ปการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58-31 ก.ค.59)

ขอ 4  บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่

แสดงผลการดําเนินงานอยางชัดเจน 

ใชหลักฐานตามปการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58-31 ก.ค.59)

วัชรี นอยพิทักษ

ขอ 5  คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอย

ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน

ระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

ใชหลักฐานตามปการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58-31 ก.ค.59)

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอ 6  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ใชหลักฐานตามปการศึกษา 2557 (1 ส.ค.57-31 ก.ค.58)

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัย

และพัฒนา

ขอ 7  ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ

กลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับ

ใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน

คณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ 

ใชหลักฐานตามปการศึกษา 2557 (1 ส.ค.57-31 ก.ค.58)

วัชรี นอยพิทักษ

7 บทท่ี 3 สวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
3.1 ตารางสรุป ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบ

คุณภาพ

วัชรี นอยพิทักษ

3.2 ตารางสรุป การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หนวยงาน

วัชรี นอยพิทักษ

3.3 ทิศทางการพัฒนา

 1) เปาหมายการดําเนินงานระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว วัชรี นอยพิทักษ

 2) แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย (ระยะส้ัน ระยะกลาง 

และระยะยาว)

วัชรี นอยพิทักษ

ประสานงานอื่น ๆ

1 ติดตอประสานงาน ประธาน และคณะกรรมการตรวจประเมิน วัชรี นอยพิทักษ

2 ติดตอยานพาหนะ อําไพ อุดมสุด

3 ติดตออาหารวาง-กลางวัน ปยพัชร สิทธ์ิเดชตีรณา

7 ถายเอกสารและจัดสงเลม SAR มงคล วงษแกว / 

ปยพัชร สิทธ์ิเดชตีรณา
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ท่ี สวนประกอบรายงาน ผูรับผิดชอบ

              ปการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58-31 ก.ค.59)

8 จัดทํา Powerpoint นําเสนอผลการดําเนินงานของหนวยงานใน

รอบปการศึกษา 2558

วัชรี นอยพิทักษ / ณัฐฐา ถิรโสภี

9 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกองคประกอบ วัชรี นอยพิทักษ

12 จายคาตอบแทนกรรมการประเมิน/ คาใชจายอ่ืนๆ น้ําผึ้ง เมืองสมบัติ

13 ดูแล อาหาร สถานที่ อุปกรณคอมพิวเตอร      

 ส่ิงอํานวยความสะดวก ยานพาหนะในวันตรวจจริง

สนง. เลขานุการฯ (อําไพ อุดมสุด / 

ปยพัชร สิทธ์ิเดชตีรณา /มงคล วงษแกว /

 ณัฐฐา ถิรโสภี)

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ภายในเดือนสิงหาคม 2559

8



 




