แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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คานา
แผนการประกัน คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 และแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ตาม
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็น แนวทางในการพัฒ นา
คุ ณ ภาพของการด าเนิ น งานของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และจะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6
มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ ก าหนดให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อใช้เป็น
กลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษาที่ดาเนินการเป็น
ประจา โดยเริ่มจากการวางแผน การดาเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา ให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภาสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพ
ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งปฏิ บั ติ มี อ ยู่ 4 ประการ คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การ
ให้บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น
และระยะยาว อีกทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ในเรื่องคุณภาพของสถาบันการศึกษา
ความท้าทายของโลกาภิวัฒน์ การสร้างความมั่นใจต่อสังคมในด้านการพัฒนาความรู้และคุณภาพบัณฑิต การให้
ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมของสังคม การดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสาขาวิชา คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้สาขาวิชา คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย ทราบสถานการณ์ของตนเอง
อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยและเป็นสากล
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3. เพื่อให้ ส าขาวิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลั ย ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทาให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
5. เพื่อให้ห น่วยงานต้น สังกัดของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
1.3 นโยบายการประกันคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกพื้นฐานในการพัฒนา
และบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและปฏิบัติงานครบวงจรคุณภาพ
โดยกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาและใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการทางานขององค์กรและนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบั ติ ที่ ดี ห รื อ มี ผ ลการด าเนิ น งานด้ า นต่า งๆที่ ก่อ ให้ เ กิด การยกระดั บคุ ณ ภาพของหน่ว ยงานภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นผลจากการดาเนินการประกันคุณภาพแก่สาธารณะเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย มุ่งการนาไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาสังคม"
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์
2. มุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
3. ประสานและสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มจานวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
4. พัฒนามาตรฐาน ระบบการวิจัยและบริการวิชาการ และระบบการติดตามประเมินผล
5. มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใช้หลักพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 . สร้างและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใช้หลักการพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล และใช้ข้อมูลการวิจัยเป็นฐาน
เป้าประสงค์

1. พัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
2. บริการวิชาการเพื่อสังคมโดยคานึงถึงความยั่งยืน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

-7-

บทที่ 2
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 การดาเนินงาน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น เที ย บเท่ า คณะ ในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในประจ าปี ก ารศึ ก ษา 25 61 ตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินการ
2. ภารกิจหลัก
3. การบริหารและการจัดการ
4. การเงินและงบประมาณ
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้นาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2560 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาทาการวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายในและจัดทาแผนประกันคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2561
ซึ่งประกอบด้วย
1. เป้าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพตามองค์ประกอบ 5 ด้าน
2. KPI – Mapping
3. แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงานการบริการแบบกัลยาณมิตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานโครงการและ
กิจกรรม

ผลการประเมิน
คะแนน ผลประเมิน
4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก
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องค์ประกอบ

ผลการประเมิน
คะแนน ผลประเมิน
5
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการสนับสนุนการนาผลงานวิจัยหรืองาน
5
ดีมาก
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความสาเร็จของการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้าง
5
ดีมาก
และ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดเพื่อ
5
ดีมาก
พัฒนาและธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน
5
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
5
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การส่งเสริมการดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
5
ดีมาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึ ก ษา2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมิน ได้ดาเนินการตรวจรายงานผลการประเมินคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายในสาหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 อยู่ในระดับ ดีมาก
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2.3 เป้าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจาปี
การศึกษา 2561 โดยได้ยึดแนวทางในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็น
หลักและปรับตัวชี้วัดใหม่ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานดาเนินงาน
และบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพเกิ ดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทาลัยต่อไปโดยแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กาหนดตัว
บ่งชี้คุณภาพไว้ใน KPI – Mapping ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยระบุผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล
ดังแสดงในหน้าต่อไปนี้
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2.4 แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตาม
เป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจาปีการศึกษา 2561
2. ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินปีการศึกษา 2560 และวางแผนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2561
3. ปรับตัวบ่งชี้และจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ปีการศึกษา 2561
4. จัดทาแผนพัฒนาและเกณฑ์เป้าหมาย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปี
การศึกษา 2561 (โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน)
5. รวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2561 ตามตัวบ่งชี้ และจัดทา
รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา
6. จัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้
สานักคุณภาพการศึกษาตรวจ (รอบ 10 เดือน)
7. สานักคุณภาพการศึกษาขอข้อมูลจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รวบรวมจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย)
8. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
9. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย)
10. สานั กคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพ ผ่านระบบ
CHE QA ไปยัง สกอ.
11. ส านั ก คุ ณ ภาพการศึ ก ษา น าเสนอผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2561 ต่อมหาวิทยาลัยตามลาดับชั้น
หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ช่วงเวลา
ตุลาคม 2561

ธันวาคม 2561
เมษายน 2562
เมษายน 2562

สิงหาคม 2561 –
กรกฎาคม 2562
เมษายน 2562
ครั้งที่ 1 เมษายน 2562
ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
ภายใน 30 พ.ย. 2562
กันยายน 2562
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2.5 มาตรการการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2562
มาตรการการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2562
องค์ประกอบ/
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
กาหนดเวลา
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่
ตรวจประเมิน
แล้วเสร็จ
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนา จุดแข็ง
ทบทวนข้อคิดเห็นและ
มอบหมายคณะกรรมการกากับดูแลตัว
พ.ย.61
ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
แผน
- มีการจัดทาแผนในแต่ละระดับสัน้ -ยาว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บ่งชี้ฯ ทบทวนผลการประเมินปี
ผู้รับผิดชอบ :
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ประจาหน่วยงาน
การศึกษา 2560
น.ส.ขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์
1. ควรมีแผนการติดตามว่าแผนเป็นไปตาม
แผนหรือเปล่า เขียนให้ชัดเจนว่ามีการติดตาม
อย่างไร อาจจะทาเป็น PDCA เพื่อจะได้เป็น
Action Plan
2 ภารกิจหลัก
2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน:
การบริการแบบ
กัลยาณมิตร

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. การประเมินความพึงพอใจควรใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติมจากการใช้แบบสอบถาม
2. ควรเพิ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการให้ครอบคลุมผู้
ที่เราลงไปให้บริหารในพื้นที่ด้วย

ทบทวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน

มอบหมายคณะกรรมการกากับดูแลตัว
บ่งชี้ฯ ทบทวนผลการประเมินปี
การศึกษา 2560

พ.ย.61

ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.ขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์

- 15 มาตรการการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2562
องค์ประกอบ/
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
กาหนดเวลา
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่
ตรวจประเมิน
แล้วเสร็จ
3. ควรเพิ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นจาก 3.51
(ปรับเป้าหมายตัวชี้วัด)
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ทบทวนข้อคิดเห็นและ
มอบหมายคณะกรรมการกากับดูแลตัว
พ.ย.61
ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
2.2 ระดับความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บ่งชี้ฯ ทบทวนผลการประเมินปี
ผู้รับผิดชอบ :
ของการดาเนินงานตาม - ควรปรับเป้าหมายการประเมิน
ประจาหน่วยงาน
การศึกษา 2560
น.ส.ขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์
แผนงานโครงการและ
กิจกรรม
2.3 ระดับความสาเร็จ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ของการดาเนินงานตาม - ให้นาผลจากการประเมินในข้อ 5 มาพัฒนา
มาตรฐานขั้นตอนการ
ข้อมูลให้เป็น KM
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
2.4 ระบบและกลไกการ
พั ฒนางานวิจั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
2.5 ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการนา
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่

ทบทวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน

มอบหมายคณะกรรมการกากับดูแลตัว
บ่งชี้ฯ ทบทวนผลการประเมินปี
การศึกษา 2560

พ.ย.61

ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.อ้อมใจ บุญหนุน

-

-

-

-

-

-

ผู้กากับ : รองฯฝ่ายวิจัยฯ
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.สมพร วงศ์ศักดิ์
ผู้กากับ : รองฯฝ่ายวิจัยฯ
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.สมพร วงศ์ศักดิ์

- 16 มาตรการการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2562
องค์ประกอบ/
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
กาหนดเวลา
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่
ตรวจประเมิน
แล้วเสร็จ
หรือใช้ประโยชน์
2.6 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม
2.7 ระดับความสาเร็จ
ของการนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไ ปสร้ า ง
และ/หรือพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน
3.1 ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน
3.2 การพัฒนาหน่วยงาน
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- เพิ่มรายละเอียดของการดาเนินงานหลังจาก
เข้าประเมินแล้ว มีผลกระทบที่เห็นอย่าง
ชัดเจนอะไรบ้าง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- เพิ่มรายละเอียดในการเข้าไปช่วยชุมชนใน
เรื่องใดบ้าง หลังจากที่เข้าไปช่วยแล้วพัฒนา
เพิ่มขึ้นด้านใด อย่างไรบ้าง เน้นผลการ
ปฏิบัติงานแต่ละโครงการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- เสนอแนะให้เสนอของบประมาณใน
โครงการ iTAP ของ สวทช. เพิ่มขึ้น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ควรเพิ่ม KM ผลงานวิจยั โดยจาแนกตาม
ด้าน เช่น KM ด้านวิทยาศาสตร์ และ KM
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

ทบทวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน

มอบหมายคณะกรรมการกากับดูแลตัว
บ่งชี้ฯ ทบทวนผลการประเมินปี
การศึกษา 2560

พ.ย.61

ทบทวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน

มอบหมายคณะกรรมการกากับดูแลตัว
บ่งชี้ฯ ทบทวนผลการประเมินปี
การศึกษา 2560

พ.ย.61

ทบทวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน
ทบทวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน

มอบหมายคณะกรรมการกากับดูแลตัว
บ่งชี้ฯ ทบทวนผลการประเมินปี
การศึกษา 2560
มอบหมายคณะกรรมการกากับดูแลตัว
บ่งชี้ฯ ทบทวนผลการประเมินปี
การศึกษา 2560

พ.ย.61

พ.ย.61

ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริการฯ
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.น้าทิพย์ แย้มกลีบบัว
น.ส.พนิดา เฟื่องขจร
ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริการฯ
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.น้าทิพย์ แย้มกลีบบัว
น.ส.พนิดา เฟื่องขจร
กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.อ้อมใจ บุญหนุน
ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.อ้อมใจ บุญหนุน

- 17 มาตรการการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2562
องค์ประกอบ/
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
กาหนดเวลา
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่
ตรวจประเมิน
แล้วเสร็จ
เพื่อให้สามารถประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริงได้ง่ายขึ้น
3.3 ระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงาน

-

-

-

-

3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการของ
หน่วยงาน
4.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
5.2 การส่งเสริมการ
ดาเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.อ้อมใจ บุญหนุน
ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
นายวรงค์ บุญนิมติ ร
ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.ขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์
ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.อ้อมใจ บุญหนุน
ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.อ้อมใจ บุญหนุน

- 18 มาตรการการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2562
องค์ประกอบ/
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
กาหนดเวลา
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่
ตรวจประเมิน
แล้วเสร็จ
5.3 การส่งเสริมการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ทบทวนข้อคิดเห็นและ
มอบหมายคณะกรรมการกากับดูแลตัว
พ.ย.61
ผู้กากับ : รองฯฝ่ายบริหาร
พัฒนาการประกัน
1. ข้อ 5 มีการรายงานผลการดาเนินงานและ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บ่งชี้ฯ ทบทวนผลการประเมินปี
ผู้รับผิดชอบ :
คุณภาพการศึกษาของ
ผลสัมฤทธิ์ มีการรายงาน 2 ครั้งต่อปี ซึ่ง
ประจาหน่วยงาน
การศึกษา 2560
น.ส.อ้อมใจ บุญหนุน
คณะกรรมการประเมิน
อาจจะน้อยเกินไป ควรจะมีการติดตามและ
คุณภาพการศึกษา
รายงานมากกว่านี้ อาจจะเป็นรายไตรมาส
เพราะถ้าผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
จะได้มีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงได้
ทันเวลา

