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มหาวิทยาลัยเก
ภายในเป็นประจําท
สถาบันวิจัยและพัฒน
2556)  มหาวิทยา
“คู่มือตัวบ่งชี้และเกณ
และ 2555” เพื่อให
กระบวนการดําเนินงา

สถาบันวิจัยแล
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----- ฉบับที่ 2 เดือ

          ******  ฉบับที่ 2

กษตรศาสตร์ โดยสํานัก
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ห้ทุกหน่วยงานสาม
านทั้งภายในและภายน
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (ระดับหน่วยงานย่อย) 

 

กลุ่มที่ 1        วันที่ประเมิน                              ประเมินหน่วยงาน 
          วันที่ 15 พฤษภาคม 2557           1. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
                                                       2. ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. 
          วันที่ 16 พฤษภาคม 2557           1.สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด 
                                                       2.สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 

           รายชื่อคณะกรรมการ                 1. นางสาวมาลี สกลุนิยมพร            ประธานกรรมการ 
                                                       2. นางเพชรา เปสลาพันธ์               กรรมการ 
                                                       3. นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง          กรรมการ 
                                                       4. นางสาวบุษยา ศรีอนันต์             กรรมการ 
                                                       5. นางสาวจารุวรรณ วิชัยพรหม       กรรมการ 

 

กลุ่มที่ 2        วันที่ประเมิน                              ประเมินหน่วยงาน 

           วันที่ 15 พฤษภาคม 2557          1.สํานักงานเลขานุการ 
                                                       2.ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย           
           วันที่ 16 พฤษภาคม 2557          1.ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 
                                                       2.ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 

            รายชือ่คณะกรรมการ                1. นางสาวนงณพชร คุณากร            ประธานกรรมการ 
                                                       2. นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์              กรรมการ 
                                                       3. นางสาวศาลักษณ์ พรรณศิริ          กรรมการ 
                                                       4. นางสาวนุษรา สนิบัวทอง             กรรมการ 
                                                       5. นางสาวน้ําผึง้ อนุกูล                  กรรมการ 

 
 

 

การเตรียมความพร้อมต่อการรับการตรวจประเมินคุณภาพ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
 สร้างความตระหนัก 
 พัฒนาความรู้และทักษะ 
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
 

      ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงาน 
 วางแผนปฏิบัติการ ( P ) โดยกําหนดเป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน 
ระยะเวลา และงบประมาณ 

 ดําเนินการตามแผน ( D ) ส่งเสริมสนับสนุน เตรียมการอํานวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากร และมีการกํากับติดตาม 

 การตรวจสอบประเมินผล ( C ) วางกรอบการประเมิน เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
แปลความหมายพร้อมทั้งตรวจสอบปรับปรุง 

 นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ( A ) ปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมทั้งวางแผนใน
ระยะต่อไป 
 

        ขั้นตอนที่ 3 จัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี 
 รวมรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 
 วิเคราะห์ตามาตรฐานและเขียนรายงาน 

  




