แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจําปการศึกษา 2552
(มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553)
จัดทําโดย
สํานักงานผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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(1)

คํานํา
ตาามที่พระราชบัญญัตั ิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแแกไขเพิม่ เติม (ฉบัับที่ 2) พ.ศ. 2545 วาดวยมาตรฐานกการประกันคุณภาพพการศึกษา
กําหนดใหมีระบบกการประกันคุณภาพพการศึกษา อันจะนนําไปสูการพัฒนาคคุณภาพและมาตรฐฐานการศึกษาของสสถาบันการศึกษาแลละเพื่อรองรับ
การประเมิ
ก
นภายนออก
แผผนพัฒนาคุณภาพกการศึกษาของสถาบบันวิจยั และพัฒนา ประจําปการศึกษาา 2552 (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคมม 2553) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใต
แผนการพั
แ
ฒนาคุณภาพการศึ
ภ
กษาของมมหาวิทยาลัยราชภััฏสกลนคร โดยดําเนิ
า นการตรวจสอบบและจัดทําโครงกาาร กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุ
ฒ ณภาพตามตััวบงชี้ดาน
การประกั
ก
นคุณภาพพการศึกษาของสถาาบันวิจยั และพัฒนาา ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตตอมหาวิทยาลัยราชชภัฏสกลนคร หนนวยงานทีเ่ กี่ยวของแและเปดเผย
ตตอสาธารณชน
คณ
ณะผูจัดทํา คาดหวัวังใหแผนพัฒนาคุณภาพการศึ
ณ
กษาขอองสถาบันวิจัยและพพัฒนา ประจําปการศึ
า กษา 2552 (มิถุถนายน 2552 – พฤฤษภาคม 2553)
ฉบั
ฉ บนี้สามารถนําไปสูการประกันคุณ
ณภาพการปฏิบัติงานนของทุกหนวยงานนในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา แลละเปนประโยชนตอการพั
อ
ฒนาคุณภาพพการศึกษา
โดยรวมของมหาวิ
โ
ท ยราชภัฏสกลนคร
ทยาลั

(ผูชวยศาสสตราจารยวัลนิกา ฉลากบาง)
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
22 มิถุนายน 22552
2

สารบัญ
คํานํา
องคประกอบตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1

องคประกอบที่ 2

องคประกอบที่ 4

หนา
(1)
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ…………………………………………………………….……
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด…………………………………………………….
การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบกลไกลสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน………………………………………..
ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป……………………………………..
ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ……………………………………………..
ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต………………………………………………………………
การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค ……………………………………….
ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค………………………………………………………………
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา………………………..
ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา………………………………………
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5
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8
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สารบัญ (ตอ)
หนา
องคประกอบที่ 5

องคประกอบที่ 7

องคประกอบที่ 8

การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน…………………………………………………
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา……………………………………..………..
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ……………………………………………………………………………………………………..…
การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 สถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน ใหแขงขันไดในระดับสากล………………....
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน………………………………………………………………………………….…
ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู……………………………………………………………………………………………
ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ…….
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย……………………………………………….
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา…………………....
ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา……………………………………………….….….
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล……………………………………..
การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ……………
ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน…………………………………………………………………………
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สารบัญ (ตอ)
องคประกอบที่ 9

การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา…………………….……………
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน……………………………………………………………………

26
27

5

สารบัญ (ตอ)
หนา
ภาคผนวก
ก บันทึกขอความ งานบริหารทั่วไป สํานักงานผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0542.08/269 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552………………...
ข คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 5/2552 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552…………………………………………………………………………………....
ค รายชือ่ ที่ปรึกษาและคณะผูจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2552……………………….…………

29
31
32
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจําปการศึกษา 2552 (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553)
(โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา)

องคประกอบ

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ ระดับ 3 1. กําหนดปรัชญา
(3 คะแนน)
ปณิธาน
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. การประชุมเชิง
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
ปฏิบัติการ
สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
ระหวางผูบริหาร/
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
อาจารย /
ของการดําเนินงาน
ลูกจางชั่วคราว
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
แจงโยบายให
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 ครั้งและรายงานผล
รับทราบทั่วกัน
ตอผูบริหารและสภาสถาบัน
3. การจัดทําแผน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค
กลยุทธ แผนการ
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
ดําเนินงาน และ
อยางสม่ําเสมอ
แผนปฏิบัติการ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

กลุมเปาหมาย

บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถานที่/
ระยะเวลา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค.51 –
ก.ย. 52
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค.51 –
ก.ย. 52

–

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค.51 –
ก.ย. 52

–

–
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด

กลุมเปาหมาย

สถานที่/
ระยะเวลา

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

รอยละ 80
(2 คะแนน)

1. การจัดทําเอกสารการกําหนดรายการ
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานในรอบ
ปงบประมาณ เปาหมายในแตละตัวบงชี้
และแผนการดําเนินงานในตัวบงชี้นั้น

บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52

งบ บ.กศ.
5,625

2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา

บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52

_

_

3. บันทึกขอความงานบริหารทั่วไป
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑมาตรฐาน: ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคน
พัฒนานวัตกรรมใหมๆในดานการเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

เปาหมาย

5 ขอ
(3 คะแนน)

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

1 . โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา อาจารย/นักวิจัย
โจทยวิจัยและ โครงการวิจัยภายใต
โครงการเสริมสรางสุขภาวะของ
บุคลากร
2. โครงการพัฒนากลุมวิจัยหนองหารภูพาน อาจารย/นักวิจัย
และลุมน้ําสงคราม

3. โครงการใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาจารย/นักวิจัย

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถานที่/
ระยะเวลา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ก.ค. – ก.ย. 52

งบ บ.กศ.
15,400

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
มิ.ย. – ก.ย. 52

งบแผนดิน
40,300

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค.51 – ก.ย. 52

งบ บ.กศ.
160,000
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.8 (ตอ)

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถานที่/
ระยะเวลา

4. โครงการใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
มิ.ย. 52 – มี.ค. 53

งบ บ.กศ.
236,300

5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู

อาจารย/นักวิจัย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52

งบแผนดิน
3,438,100

6. โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

อาจารย/นักวิจัย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52

งบแผนดิน
3,991,900
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องคประกอบ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ 70
(2 คะแนน)

ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

สถานที่/ระยะเวลา

1. สํารวจการมีงานทําของบัณฑิต
ที่จบการศึกษา จําแนก
ตามคณะวิชา

บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
ปการศึกษา 2552

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
(มิ.ย. 52 – พ.ค. 53)

รอยละ 75
(2 คะแนน)

1. สํารวจการมีงานทําของบัณฑิต
ที่จบการศึกษา จําแนก
ตามคณะวิชา

บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
ปการศึกษา 2552

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
(มิ.ย. 52 – พ.ค. 53)

คาเฉลี่ย 4.00
( 3 คะแนน)

1. สํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต

ผูบังคับบัญชา นายจาง
ผูใชบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2552

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
(มิ.ย. 52 – พ.ค. 53)

แผนงานประมาณ
คาใชจาย

งบ บ.กศ.
ประจําปการศึกษา
2552 (เพิ่มเติม)
จํานวน 62,000 บาท

งบ บ.กศ.
ประจําปการศึกษา
2553
จํานวน 25,000 บาท
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

5 ขอ
1. โครงการจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาระบบ
(3 คะแนน)
บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ
(NRPM)
3. โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการวิจัย

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
โจทยวิจัยและโครงการวิจัยภายใตโครงการ
เสริมสรางสุขภาวะของบุคลากร
5. โครงการพัฒนากลุมวิจัยหนองหาร ภูพาน
และลุมน้ําสงคราม
6. โครงการใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุมเปาหมาย

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถานที่/
ระยะเวลา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ก.ค. – มิ.ย. 52
อาจารย / นักวิจัย/ สถาบันวิจัย
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52
กับงานวิจัย
สถาบันวิจัย
อาจารย/นักวิจัย/
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และพัฒนา
ก.ค. – ก.ย. 52
กับงานวิจัย
อาจารย/นักวิจัย
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ก.ค. – ส.ค. 52
อาจารย/นักวิจัย
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ก.ค. – ส.ค. 52
อาจารย/นักวิจัย
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ก.ย. 51 – ต. ค. 52

งบ บ.กศ.
25,000

อาจารย / เจาหนาที่
/ นักวิจัย

งบ บ.กศ.
10,400
งบแผนดิน
51,790
งบ บ.กศ.
15,400
งบแผนดิน
40,300
งบ บ.กศ.
160,000
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1 (ตอ)

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

7. โครงการใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู

9. โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

10. โครงการรวมมือหมูบานราชภัฏตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. โครงการใหทุนสนับสนุนการเผยแพร
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค
12. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

กลุมเปาหมาย

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถานที่/ระยะเวลา

งบ บ.กศ.
สถาบันวิจัย
236,300
และพัฒนา
ม.ค. 52 – มี.ค. 52
งบแผนดิน
อาจารย/นักวิจัย สถาบันวิจัย
3,438,100
และพัฒนา
ม.ค. 52 – ม.ค. 53
งบแผนดิน
อาจารย/นักวิจัย สถาบันวิจัย
3,991,900
และพัฒนา
ม.ค. 52 – ม.ค. 53
อาจารย/นักวิจัย/ พื้นที่เขตอําเภอเมือง งบแผนดิน
บุคลากรในชุมชน จ.สกลนคร
200,000
งบ บ.กศ.
อาจารย/นักวิจัย สถาบันวิจัย
104,000
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52
งบ บ.กศ.
อาจารย/นักวิจัย สถาบันวิจัย
87,300
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก. ย. 52
นักศึกษา
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1 (ตอ)

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

13. โครงการจัดทําวารสาร บทคัดยอ
จดหมายขาว เอกสารอื่น ๆ ดานการวิจัย
14. โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2
(จุดเนนความรวมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา)
15. โครงการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
16. โครงการวิจัยรวมกับชุมชนทองถิ่น

กลุมเปาหมาย

สถานที่/ระยะเวลา

อาจารย/นักวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52
อาจารย/นักวิจัย/ สถาบันวิจัย
บุคคลที่สนใจ และพัฒนา
ก.ย. 52
อาจารย/นักวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค.51 – ก.ย. 52
อาจารย/นักวิจัย/ สถาบันวิจัย
บุคคลในชุมชน และพัฒนา /
องคกรชุมชน
ต.ค. 51 – ก.ย. 52

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย
งบแผนดิน
121,600
งบแผนดิน
400,000

งบ บ.กศ.
140,000
งบ บ.กศ.
38,000
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็ว
ทันตอการใชประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ไปยังผูเกี่ยวของทั้ง ภายในและภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัย
กับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสิน
ทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย
หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

4 ขอ
1. โครงการใหทุนสนับสนุนการเผยแพรและ
(3 คะแนน)
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
2. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
3. โครงการจัดทําวารสารวิจัย บทคัดยอ
จดหมายขาว เอกสารอื่น ๆ ดานการวิจัย
4. โครงการประชุมเชิงวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2
(จุดเนนความรวมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา)
5. โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการวิจัย

กลุมเปาหมาย

สถานที่/ระยะเวลา

อาจารย/นักวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52
อาจารย/นักวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52
อาจารย/นักวิจัย/ สถาบันวิจัย
บุคคลทั่วไป
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52
อาจารย/นักวิจัย/ สถาบันวิจัย
บุคคลทั่วไป
และพัฒนา
ก.ย. 52
อาจารย/นักวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย
งบ บ.กศ.
104,000
งบแผนดิน
87,300
งบแผนดิน
121,600
งบแผนดิน
400,000
งบแผนดิน
51,790
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

25,000บาท/คน 1. โครงการใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
(3 คะแนน)
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุมเปาหมาย

อาจารย/นักวิจัย

2. โครงการใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษา

3. โครงการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

อาจารย/นักวิจัย

4. โครงการวิจัยรวมกับชุมชนทองถิ่น

อาจารย/นักวิจัย

5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู

อาจารย/นักวิจัย

6. โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

อาจารย/นักวิจัย

สถานที่/ระยะเวลา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ม.ค. 52 – มี.ค. 52
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค.51 – ก.ย. 52
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค.51 – ก.ย. 52
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค.51 – ก.ย. 52
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค.51 – ก.ย. 52

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย
งบ บ.กศ.
160,000
งบ บ.กศ.
236,300
งบ บ.กศ.
140,000
งบ บ.กศ.
38,000
งบแผนดิน
3,438,100
งบแผนดิน
3,991,900
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

เปาหมาย

รอยละ 25
(2 คะแนน)

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

สถานที่/ระยะเวลา

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

1. โครงการจัดทําวารสารวิจัย บทคัดยอ
จดหมายขาวเอกสารอื่นๆ ดานการวิจัย

อาจารย /นักวิจัย / สถาบันวิจัย
บุคคลทั่วไป
และพัฒนา
ต.ค.51 – ก.ย. 52

งบแผนดิน
121,600

2. โครงการใหทุนสนับสนุนการเผยแพร
จดทะเบียน ทรัพยสินทางปญญา
ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค

อาจารย / นักวิจัย

งบ บ.กศ.
104,000

3. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

อาจารย /นักวิจัย / สถาบันวิจัย
และพัฒนา
บุคคลทั่วไปที่
เม.ย. 52
สนใจ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค.51- ก.ย. 52

งบแผนดิน
87,300
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการ
วิชาการแกสังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการ
วิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการ
แกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ
ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคม
กับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน

เปาหมาย

ระดับ 3
(3 คะแนน)

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดทําแผนการใหบริการ
วิชาการแกสังคม

กลุมเปาหมาย

อาจารย/นักศึกษา/
บุคคลทั่วไปใน
ชุมชน

สถานที่/ระยะเวลา

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย
-

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา

เปาหมาย

รอยละ 30
(3 คะแนน)

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
โจทยวิจัยและโครงการวิจัยภายใตโครงการ
เสริมสรางสุขภาวะของบุคลากร
2. โครงการพัฒนากลุมวิจัยหนองหาร ภูพาน
และลุมน้ําสงคราม
3. โครงการวิจัยรวมกับ ชุมชน ทองถิ่น
4. โครงการความรวมมือหมูบานราชภัฏ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
6. โครงการจัดทําวารสารวิจัย บทคัดยอ
จดหมายขาว เอกสารอื่นๆ ดานการวิจัย
7. โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
(จุดเนนความรวมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา)

กลุมเปาหมาย

สถานที่/ระยะเวลา

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

อาจารย/นักศึกษา/บุคคล
ทั่วไปในชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ก.ค. 52 - มิ.ย. 52

งบ บ.กศ.
15,400

อาจารย/นักศึกษา/
บุคคลทั่วไปในชุมชน
อาจารย/นักศึกษา/
บุคคลทั่วไปในชุมชน
อาจารย/นักศึกษา/
บุคคลทั่วไปในชุมชน
อาจารย/นักศึกษา/
บุคคลทั่วไปที่สนใจ
อาจารย/นักศึกษา/
บุคคลทั่วไปที่สนใจ
อาจารย/นักศึกษา/
บุคคลทั่วไปที่สนใจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ก.ค. 52 - ก.ย. 52
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ก.ค. – ก.ย. 52
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เม.ย. 52
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ต.ค. 51 - ก.ย. 52
สถาบันวิจัยและพัฒนา
และสํานักงานโครงการ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
ก.ย. 52

งบแผนดิน
40,300
งบภายนอก
38,000
งบแผนดิน
200,000
งบแผนดิน
87,300
งบแผนดิน
121,600
งบแผนดิน
400,000
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

รอยละ 85
( 3 คะแนน)

1. สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 4 ประเด็น
1) ความพึงพอใจดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการ
ใหบริการ
2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ
3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก
4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการ

กลุมเปาหมาย

สถานที่/ระยะเวลา

บุคลากรทั้งจาก
สถาบันวิจัย
ภายในและภายนอก และพัฒนา
ที่มารับบริการ
(มิ.ย. 52 – พ.ค. 53)
จากหนวยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
จํานวน 14 หนวยงาน

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย
งบ บก.ศ.
ปการศึกษา
2553
จํานวน
30,000 บาท
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1 สถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันสถาบัน ใหแขงขันไดในระดับสากล
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. สถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร
และนโยบายของสถาบัน
2. สถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน
ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา สถาบันอยางนอย
7 วันกอนการประชุม
4. สถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด
ตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
5. สถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

5 ขอ
1. โครงการศึกษาดูงานตาม
(3 คะแนน)
แผนพัฒนาบุคลากร
-ศึกษาดูงานสํานักบริหาร
งานวิจัย ม.ขอนแกน
-ทัศนศึกษา จ. ตราด

2. โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

กลุมเปาหมาย

ผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ผูอํานวยการ สถาบันวิจัย
และพัฒนาและสํานักงาน
อธิการบดี (งานบริหาร
บุคคลและนิติการ)
จํานวน ๒๐ คน
ผูบริหาร อาจารย
ขาราชการสายสนับสนุน
พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และเจาหนาที่
(ลูกจางรายเดือน) สังกัด
สถาบันวิจัยพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จํานวน 13 คน

สถานที่/
ระยะเวลา
จ. ตราด/
ม. ขอนแกน
ระหวางเดือน
มีนาคม พฤษภาคม
2552

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ในชวงเดือน
ตุลาคม

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย
งบประมาณ
แผนดิน
48,100 บาท

งบ บ.กศ.
114,780 บาท
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เปาหมาย
องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1 (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

3. โครงการสงเสริมการจัดการทั่วไป ผูบริหาร อาจารย ขาราชการ
สายสนับสนุน พนักงานราชการ
ในสํานักงานผูอํานวยการ
พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร รวมทั้งบุคคล
ทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย
4. โครงการบริหารงานทั่วไป
ของสํานักงานผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

- เพื่อจัดหาครุภัณฑที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานหนาที่ประจํา
ของบุคลากรในสํานักงาน
- เพื่อใหเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรใน
สํานักงาน
- เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูมา
ติดตอราชการ

สถานที่/ระยะเวลา

แผนงานประมาณ
คาใชจาย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ในชวงเดือนตุลาคม
2551 – กันยายน 2552

งบ บ.กศ.
269,040 บาท

สํานักงานผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1 ตุลาคม 2551 สิ้นสุด
30 กันยายน 2552

งบประมาณ
แผนดิน
95,610 บาท
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เปาหมาย
องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบโปรงใสตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพ
ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร
ตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

บุคลากร/อาจารย/
ขาราชการ/พนักงาน
และนักศึกษาในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
จํานวน 30 คน
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช อาจารย/ ขาราชการ
สายสนับสนุน/
ระบบ NRPM เพื่อการบริหาร
พนักงาน /และลูกจาง
งานวิจัยของสถาบันวิจัย
ของหนวยงานตาง ๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
จํานวน 40 คน

ระดับ 2 1. โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
(2 คะแนน)
ดานการวิจัย

สถานที่/
ระยะเวลา

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
1 ต.ค. 51 30 ก.ย. 52

งบประมาณ
แผนดิน
51,790 บาท

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 –
ก.ย. 52

งบ บ.กศ.
10,400 บาท
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสู
องคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวน
งานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู

เปาหมาย

ระดับ 2
(2 คะแนน)

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

1. รายงานการเบิกจายเงิน
งบประมาณ

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใชระบบ NRPM เพื่อใชบริหาร
งานวิจัย

อาจารย ขาราชการสาย
สนับสนุน พนักงาน
ราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และ
เจาหนาที่ของหนวยงาน
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
จํานวน 40 คน

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถานที่/ระยะเวลา

-

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
23 มีนาคม 2552
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก. ย . 52

งบ บ.กศ.
10,400
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เปาหมาย

องคประกอบที่ 7
ระดับ 3
ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3 คะแนน)
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม
ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวาง
คนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุน
เขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ
รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศ
ที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง
และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ NRPM
เพื่อใชบริหารงานวิจัย

กลุมเปาหมาย

อาจารย/ ขาราชการ
สายสนับสนุน/
พนักงาน /และลูกจาง
ของหนวยงานตาง ๆ
ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
จํานวน 40 คน

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถานที่/
ระยะเวลา

งบ บ.กศ.
10,400

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 –
ก. ย . 52
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เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

องคประกอบที่ 7
ระดับ 3 1. โครงการอบรมเชิง
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
(3 คะแนน)
ปฏิบัติการ NRPM
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
เพื่อใชบริหารงานวิจัย
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขาย
กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด

กลุมเปาหมาย

สถานที่/ระยะเวลา

อาจารย / นักวิจัย /
บุคคลากรที่
เกี่ยวของ
กับงานวิจัย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก. ย . 52

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย
งบ บ.กศ.
10,400
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องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส
ผานชองทางตาง ๆ อาทิเอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทาง
ที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน
เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

กลุมเปาหมาย

สถานที่/
ระยะเวลา

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ระดับ 3
( คะแนน)

1. โครงการจัดทําวารสาร
บทคัดยอ จดหมายขาว
เอกสารอื่น ๆ
ดานการวิจัย

อาจารย /นักวิจัย / สถาบันวิจัย
บุคคลทั่วไป
และพัฒนา
ต.ค.51 – ก.ย. 52

งบแผนดิน
121,600

2. โครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยอยาง
สรางสรรค

อาจารย /นักวิจัย / สถาบันวิจัย
และพัฒนา
บุคคลทั่วไป
เม.ย. 52
ที่สนใจ

งบแผนดิน
87,300
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เปาหมาย

องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ระดับ 3
( 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรม
การหรือคณะทํางาน โดย ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน
และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ
ในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตลอดจน มีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน

โครงการ/กิจกรรม

1. คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. แบบระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. แบบประเมินความเสี่ยง
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. แผนการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

กลุมเปาหมาย

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถานที่/
ระยะเวลา

บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52

_

บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
บุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52

_

_

_

_
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เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถานที่/ระยะเวลา

องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทาโดย
กําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ในระดับคณะหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบ
การสรางแรงจูงใจ

ระดับ 3 1. แผนปฏิบัติราชการ
( 3 คะแนน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจําปงบประมาณ 2552
2. ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
โดยใชแผนยุทธศาสตร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. การติดตามประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2552

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52

_

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52

_

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52

_

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา
บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา

_
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เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

องคประกอบที่ 8
ระดับ 3 1. โครงการขอตั้ง
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย
งบประมาณของ
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (3 คะแนน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบัน
2. รายงานเบิกจาย
ใหเปนไปตามเปาหมาย
งบประมาณ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และ
ของสถาบันวิจัย
การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได
และพัฒนา
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใช
ในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
3. การจัดทํารายงานการ
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
เบิกจายงบประมาณของ
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย
และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผน
และการตัดสินใจ

กลุมเปาหมาย

สถานที่/ระยะเวลา

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52

_

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52

_

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
30 ก.ย. 52

_
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากร
รวมกับหนวยงานอื่น

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ระดับ 2 1. โครงการระบบฐานขอมูล
( 2 คะแนน)
ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแหงชาติ (NRPM)

กลุมเปาหมาย

อาจารย / นักวิจัย /
บุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการวิจัย

สถานที่/
ระยะเวลา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย. 52

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย
งบ บ.กศ.
10,400
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องคประกอบ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึง่ ระดับ 3
( 3 คะแนน)
กระบวนการบริหารการศึกษา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดั
การพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต
การมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุม
คุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2. นําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุง
3. เผยแพรงานประกันคุณภาพทางเว็บ
ไชตของสถาบัน

กลุมเปาหมาย

อาจารย /
นักวิจัย /
บุคลากรที่
เกี่ยวของ

สถานที่/
ระยะเวลา

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย
-

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย.
52
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องคประกอบ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 3
( 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ
คณะและสถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการ
ของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงาน
อยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้นหรือมีการ
จัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2. จัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน
2. นําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุง
3. เผยแพรงานประกันคุณภาพทางเว็บ
ไชตของสถาบัน

กลุมเปาหมาย

อาจารย /
นักวิจัย /
บุคลากรที่
เกี่ยวของ

สถานที่/
ระยะเวลา

แผนงาน
ประมาณ
คาใชจาย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ต.ค. 51 – ก.ย.
52

-
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ภาคผนวก

34

ก

บันทึกขอความม
สวนราชการ
ว
งานบริริหารทั่วไป สํานักงานผู
ก อํานวยการ สถาบั
ส นวิจัยและพัฒนา
ฒ โทร.๙๕๑
ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๘ //๒๖๙
วันที่ ๒๒
๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
เรื่อง แผนพัฒนาคุณ
ณภาพการศึกษาขอองสถาบันวิจยั และพพัฒนา
เรียน ผูชวยอธิการบบดีฝายประกันคุณภาพการศึ
ภ
กษา (ผศ.วาโร เพ็งสวัสดิ์)
ตามที่ฝายประกันคุณภาพ มหหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ส
ไดแจงใหหทกุ สวนราชการ ดําเนินการจัดทําแผผนพัฒนาคุณภาพกการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒
๒๕๕๒ ในคราวปประชุมเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕
๕๒ ณ หองสรอยสสุวรรณา นั้น
บัดนี้ สํานักกงานผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพััฒนา ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาาคุณภาพการศึกษาขของสถาบันวิจยั แลละพัฒนา
ป าปการศึกษา ๒๕๕๒ เรียบรอยแล
ประจํ
ย ว ดังรายละเอียดตามเอกสารที่จดส
ดั งหพรอมนี้ จํานวน
น ๑ ชุด (๓๒ แผน)
จึงเรียนมาเพืพื่อโปรดและพิจารณาดําเนินการตอไป
ไ ดวยจะขอบคุณยิ่ง
3
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(ผูชวยศาสตราจารยวัลนิกา ฉลากบาง)
ข
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ ๕/๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒
อนุสนธิคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๒๓๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อใหการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองตามเกณฑตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย และสมศ.
จึงแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
๑. ผศ. วัลนิกา ฉลากบาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนประธานกรรมการ
๒. ผศ. เพลินพิศ ธรรมรัตน
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนกรรมการ
๓. น.ส. พิจิกา ทิมสุกใส
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนกรรมการ

๔. น.ส. ดวงฤดี อิ่มบุญสุ
๕. น.ส. พัทธนันท ชมภูนุช
๖. นายสุรพิน ขาวขันธ
๗. น.ส.สุภาวดี สุวรรณเทน
๘. น.ส. พิศมัย ยศตะโคตร

ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนางานสารสนเทศฯ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูปฏิบัติงานบริหาร

เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
36

ง วรรณ
๙. นางชวิพร มั่งสุ
๑๐. น.ส. สาวิตรี
ต ทองสัมฤทธิ์
๑๑. น.ส.สุมาลัย พงษศิริ

ปฏิบัติหนาที่หวหน
วั าสํานักงานผูอํานวยการ
า
นักวิจัย
ผูปฏิบัติงานบริริหาร

เปนกรรมการและผูชชวยเลขานุการ
เปนกรรมการและผูชชวยเลขานุการ
เปนกรรมการและผูชชวยเลขานุการ

หนาที่
๑. วิเคราะห แลละวางแผนการจัดทําโครรงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาการดํ
ฒ
าเนินงานรายตัวบ
ว งชี้ของสถาบันวิจัยและพั
แ ฒนา
๒. กําหนดเปาหมายการดําเนินงานแแตละตัวบงชี้ ใหสอดคลองกับเกณฑตัวบงชีของมหาวิ
ข้
ทยาลัย และะสมศ.
๓. ประสานการดําเนินงาน จัดเตรียมบุ
ม คลากร เอกสารและหหลักฐานที่เกี่ยวของ และจั
แ ดทําแผนพัฒนาคุคุณภาพการศึกษาของสสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

ทั้งนี้ ตั้งแตบับดั นี้ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ มิถุนายยน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารย
ว
วัลนิกา ฉลากบาง)
ผูอํอ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

3
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ค

ที่ปรึกษาและคณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
ผศ. สมจิตต รัตนอุดมโชค

รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
คณะผูจัดทํา

ผศ. ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผศ. ดร. เพลินพิศ ธรรมรัตน

น.ส. พิจิกา ทิมสุกใส
นาง ชวิพร มัง่ สุวรรณ
น.ส. ดวงฤดี อิ่มบุญสุ
น.ส. พัทธนันท ชมภูนุช
นาย สุรพิน ขาวขันธ
น.ส. สาวิตรี ทองสัมฤทธิ์
น.ส. สุภาวดี สุวรรณเทน
น.ส. พิศมัย ยศตะโคตร
น.ส. สุมาลัย พงษศิริ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
หัวหนางานสารสนเทศฯ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ผูปฏิบัติงานบริหาร

ชื่อเอกสาร
38

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2552 (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553)

วัน เดือน ปทจี่ ัดทํา
22 มิถุนายน 2552
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