
สรุปผู้รับผดิชอบการจดัท า SAR 
 

 

องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

(เชิงคุณภาพ) 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

1. ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
   1.1  กระบวนการพฒันาแผน (สกอ 1.1) 
1. มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสภา
สถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั  และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบนั  โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบั
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบญัญติัสถาบนั  ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2551 – 2554) 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจ าปี
ครบ 4 พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน  การวจิยั  การบริการ
ทางวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 

 

 
1. นางปิยมาศ  ศิริศุภนนท์ 
2. นางสโรชา   บริสุทธ์ิ 
3. นางปริยา   ทิพยจ์นัทร์ 
4. นางสาวสมจิต  โชติรัตน์ 
5. นางดวงใจ  ขนุแผว้   
6. นางสาวพรฤดี   ศรีรุจี 
7. นางสาวสิราภรณ์  มูเก็ม 
8. นางสาววนัดี  เอง้เถ้ียว 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 
(เกณฑ์ข้อ1-8) 

 

 
 
 
 
 
 

ดร.ไพบูลย ์ นวลนิล 
รองฯฝ่ายวางแผน 

และพฒันา 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

4. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการประจ าปี  และค่า
เป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ 
 
 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี อยา่งนอ้ยปีละ  2 คร้ัง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อ
พิจารณา 
 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์  
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนั
เพื่อพิจารณา 
 

8. มีการน าผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น  และขอ้เสนอแนะของสภา
สถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

 

 

 

 

1. นางปิยมาศ  ศิริศุภนนท์ 
2. นางสโรชา   บริสุทธ์ิ 
3. นางปริยา   ทิพยจ์นัทร์ 
4. นางสาวสมจิต  โชติรัตน์ 
5. นางดวงใจ  ขนุแผว้   
6. นางสาวพรฤดี   ศรีรุจี 
7. นางสาวสิราภรณ์  มูเก็ม 
8. นางสาววนัดี  เอง้เถ้ียว 
 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

กองนโยบายและแผน 
(เกณฑ์ข้อ1-8) 

 

 

 

 

 

 
ดร.ไพบูลย ์ นวลนิล 
รองฯฝ่ายวางแผน 

และพฒันา 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

   1.2 ผลการพฒันาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.16) 
         1.2.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์   
                   (สมศ.16.1) 
1. มีการก าหนดกลยทุธ์และแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยไดรั้บการเห็นชอบจากสถาบนั 
 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการ
ปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
 

3. ผลการประเมินของผูเ้รียนและบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
 

4. ผลการด าเนินงานก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ และ/
หรือ สร้างคุณค่าต่อสังคม 
 

5. ผูเ้รียน/บุคลากร/คณะ/สถาบนั ไดรั้บการยกยอ่งหรือยอมรับใน
ระดบัชาติ และ/หรือ นานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 
 
         1.2.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  
                  (สมศ.16.2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. นางสาวรุ่งรังสิมา  สัตยาไชย 
2. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
3. รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา 
    ทุกคณะ 
4. นางสาวภาวดิา  ตุลาธน 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

ส านกัส่งเสริม 
วชิาการ ฯ 

(เกณฑ์ข้อ 3) 
 
 
 
 
 
 
-  ส านกัส่งเสริม 
    วชิาการฯ (ป.ตรี) 
-  บณัฑิต ฯ (ป.โท) 

 

 

 

 

 

 
กองพฒันานกัศึกษา 

(เกณฑ์ข้อ1-5) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-  ส านกัส่งเสริม 
    วชิาการฯ (ป.ตรี) 
-  บณัฑิต ฯ (ป.โท) 

 
 

 

 

 

ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
รองฯฝ่ายพฒันานกัศึกษา 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

   1.3 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17) 
1. มีการก าหนดกลยทุธ์การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ 
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนั โดยไดรั้บการ
เห็นชอบจากสภาสถาบนั 
 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการ
ปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินการตามจุดเนน้ และ จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชียว
ชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 

5. ผูเ้รียน/บุคลากร/คณะ/สถาบนัมีเอกลกัษณ์ตามจุดเนน้ จุดเด่น 
หรือความเชียวชาญเฉพาะท่ีก าหนด และ ไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติ และ/หรือนานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. คณบดีทุกคณะ 
   2. คณบดีบณัฑิตฯ 
   3. ผอ.ส านกั/สถาบนั 

 

 

 

 

 

 

 
 

สถาบนัวจิยัฯ 
(เกณฑ์ข้อ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัวจิยัฯ 
(เกณฑ์ข้อ1-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์ 
รองฯฝ่ายวจิยั 

และวเิทศสัมพนัธ์ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

 1.4  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาลและภารกจิหลักของกระทรวง (ก.พ.ร.1) 

 

 

1. นางปิยมาศ  ศิริศุภนนท์ 
2. นางสโรชา   บริสุทธ์ิ 
3. นางปริยา   ทิพยจ์นัทร์ 
4. นางสาวสมจิต  โชติรัตน์ 
5. นางดวงใจ  ขนุแผว้   
6. นางสาวพรฤดี   ศรีรุจี 
7. นางสาวสิราภรณ์  มูเก็ม 
8. นางสาววนัดี  เอง้เถ้ียว 

 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 

 

กองนโยบายและแผน 

 

ดร.ไพบูลย ์ นวลนิล 
รองฯฝ่าย วางแผน 

และพฒันา 

2. การผลติบัณฑิต 

    2.1  ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร(สกอ 2.1) 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตร
ตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 
 

 
 
 
1. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. คณบดีทุกคณะ 
4. นางลคัณา  อ่อนชะนิด 
 

 
 
 
 
- 

 

 
 
 

ส านกัส่งเสริม 
วชิาการ ฯ 

(เกณฑ์ข้อ1-2) 

 

 
 
 

ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 
รองฯฝ่ายวชิาการ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

 

3. ทุกหลกัสูตรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา (TQF)  ส าหรับหลกัสูตรสาขาวชิาชีพตอ้งไดรั้บ
การรับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  
(ส าหรับหลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตรปรับปรุงท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี
การศึกษา  2555 ใหย้ดึตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 
 

4. มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมก ากบัใหมี้การด าเนินการ
ไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา 
และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอยา่งนอ้ย จะตอ้ง
ควบคุมก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผา่นเกณฑ์
การประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ี
ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร 
 

5. มีคณะกรรมการควบคุมก ากบัใหมี้การด าเนินการไดค้รบถว้น
ทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการ
พฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในขอ้ 4กรณี
หลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบ  TQF จะตอ้ง ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. คณบดีทุกคณะ 
4. นางลคัณา  อ่อนชะนิด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทุกคณะ 
(เกณฑ์ข้อ3-5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 
รองฯฝ่ายวชิาการ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

      2.2  อาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ 2.2) 
             ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
    2.3 อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ 2.3) 
          ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยร์วมกนั  ท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 

 
 
1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
2. นายธญัธร  โยธี 
3. นางสาวอารุณี  คงสุขแกว้ 
4. นายสมพร  นวนนุ่น 
 

 
 
 
 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
 
 

 
 
 
 

งานการเจา้หนา้ท่ี  
 

 
 
 

ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 
รองฯฝ่ายวชิาการ 

 

    

    2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   
(สกอ 2.4) 
1. มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยท์ั้งดา้นวชิาการ  
เทคนิคการสอนและการวดัผลและมีแผนการบริหารและพฒันา
บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
 

2. มีการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 

 
1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
2. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
    ทุกคณะ 
4. นายธญัธร  โยธี 
5. นายสมพร  นวนนุ่น 

 

 
 
 
 
- 

 

 

  

-  ส านกัส่งเสริม 
   วชิาการ ฯ  
-  งานการเจา้หนา้ท่ี 
   (เกณฑ์ข้อ1-2) 

 
 
 
 

 
 

- ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 
  รองฯฝ่ายวชิาการ 
- นายพินิจ ด ารงเลาพนัธ์ 
  รองฯฝ่ายบริหาร 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

3. มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี  และสร้างขวญัและก าลงัใจ
ใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนสามารถท างานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 

4. มีระบบการติดตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนน า
ความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนและการวดัผลการเรียนรู้ของ  นกัศึกษา  ตลอดจนการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5. มีการใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน  และดูแลควบคุมใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนถือปฏิบติั 
 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการ
พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
2. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
    ทุกคณะ 
4. นายธญัธร  โยธี 
5. นายสมพร  นวนนุ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
ฝ่ายอาคาร ฯ 
(เกณฑ์ข้อ 3) 

 
 
 
 
 
 
 

-  ส านกัส่งเสริม 
   วชิาการ ฯ  
-  งานการเจา้หนา้ท่ี 
   (เกณฑ์ข้อ4-7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
- ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 
  รองฯฝ่ายวชิาการ 
- นายพินิจ ด ารงเลาพนัธ์ 
  รองฯฝ่ายบริหาร 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

    2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   
(สกอ 2.5)  
1. มีการจดัการหรือจดับริการเพื่อใหน้กัศึกษามีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใชใ้นอตัราไม่สูงกวา่ 8 FTES ต่อเคร่ือง 
 

2. มีบริการหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  และมีการฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศึกษาทุกปี
การศึกษา 
 

3. มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน
และการพฒันานกัศึกษาอยา่งนอ้ยในดา้นหอ้งเรียน  
หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา  

 

4. มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น  อยา่งนอ้ยในดา้นงาน
ทะเบียนผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบริการอนามยัและ
การรักษาพยาบาล จดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา 
 
 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อยา่งนอ้ยประปา  ไฟฟ้า ระบบก าจดั
ของเสีย การจดัการขยะ  รวมทั้งระบบป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณ
อาคาร โดยเป็นไปตามกฎหมาย  

 
 
 
 
 

1. นายไพศาล  คงเรือง 
2. คณบดีทุกคณะ 
3. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
4. ผอ.ส านกัวทิยบริการฯ 
5. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
6. นายญาณพฒัน์  ชูช่ืน 
7. นายชยัสิทธ์ิ  บุญรังศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านกัวทิยบริการฯ 
- ฝ่ายอาคาร ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ส านกัวทิยบริการฯ 
(เกณฑ์ข้อ1-2) 

 
 
  

-  ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ  
- ฝ่ายอาคาร ฯ 
  (เกณฑ์ข้อ3) 

 
-  ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 
-  กองพฒันานกัศึกษา  
-  ฝ่ายอาคาร ฯ 
   (เกณฑ์ข้อ4) 

 
 

ฝ่ายอาคาร ฯ 
(เกณฑ์ข้อ5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพินิจ ด ารงเลาพนัธ์ 
รองฯฝ่ายบริหาร 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้  2 – 5 ทุกขอ้ไม่ต ่า
กวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 
 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การพฒันาการจดับริการดา้นกายภาพท่ีสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 
 

1. นายไพศาล  คงเรือง 
 2. คณบดีทุกคณะ 
 3. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 4. ผอ.ส านกัวทิยบริการฯ 
 5. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
 6. นายญาณพฒัน์  ชูช่ืน 
 7. นายชยัสิทธ์ิ  บุญรังศรี 

 
 
 

- ส านกัวทิยบริการฯ 
- ฝ่ายอาคาร ฯ 
 

ส านกัวทิยบริการฯ 
(เกณฑ์ข้อ 6) 

 

คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายตามค าส่ัง 

(เกณฑ์ข้อ 7) 

 
 
 

นายพินิจ ด ารงเลาพนัธ์ 
รองฯฝ่ายบริหาร 

 

    2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ 2.6) 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร 
 

2. ทุกรายวชิาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวชิาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา  ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

3. ทุกหลกัสูตรมีรายวชิาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
และการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัทั้งในและนอก
หอ้งเรียนหรือจากการท าวจิยั 

 
 
1. คณบดีทุกคณะ 
2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
4. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
5. รศ.นฤมล  อศัวเกศมณี 

 

 
 

 
 
 
- 

ส านกัส่งเสริม 
วชิาการ ฯ 

(เกณฑ์ข้อ1) 
 
 
 

ทุกคณะ 
(เกณฑ์ข้อ 2-7) 

 
 
 
 
 

ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 

รองฯฝ่ายวชิาการ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

4. มีการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลกัสูตร 
 

5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวจิยั  หรือจากกระบวนการ
จดัการความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวชิา  ทุก
ภาคการศึกษา  โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวชิา
ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 

7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยทุธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวชิา ตามผลการ
ประเมินรายวชิา 

 
 
 
 
1. คณบดีทุกคณะ 
2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
4. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
5. รศ.นฤมล  อศัวเกศมณี 

 

 
 
 
 
 
 

 
ส านกัส่งเสริม 
วชิาการ ฯ 

(เกณฑ์ข้อ 6) 

 
 
 
 
 
 

ทุกคณะ 
(เกณฑ์ข้อ 2-7) 

 
 
 
 
 
 

ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 

รองฯฝ่ายวชิาการ 
 

    2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม 
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ 2.7) 
1. มีการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งนอ้ยส าหรับทุกหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี  ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลกัสูตร 

 
1. คณบดีทุกคณะ 
2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
4. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
5. รศ.นฤมล  อศัวเกศมณี 
 

 
 
 

- 

 

ทุกคณะ 
(เกณฑ์ข้อ 1-4) 

 
- ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 
  รองฯฝ่ายวชิาการ 
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
  รองฯฝ่ายพฒันา         

  นกัศึกษา 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

2. มีการน าผลจากขอ้  1 มาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร  การ
จดัการเรียนการสอน การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

3. มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะของ
บณัฑิต 
 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวชิาการหรือ
น าเสนอผลงานทางวชิาการในท่ีประชุมระหวา่งสถาบนั  หรือท่ี
ประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ีจดัโดยสถาบนั 
 
 
 
 

 

 

 

 
1. คณบดีทุกคณะ 
2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
4. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
5. รศ.นฤมล  อศัวเกศมณี 

 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 

กองพฒันานกัศึกษา 
(เกณฑ์ข้อ 5) 

 

 

 

ทุกคณะ 
(เกณฑ์ข้อ 1-4) 

 
 
 
 
 
 

 
กองพฒันานกัศึกษา 

(เกณฑ์ข้อ 5) 

 
 
 
 
 
 
 

- ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 
  รองฯฝ่ายวชิาการ 
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
  รองฯฝ่ายพฒันา
นกัศึกษา 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

    2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กบันักศึกษา (สกอ 2.8) 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมตามขอ้  1 ไปยงัผูบ้ริหาร  
คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั 
 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนดในขอ้  1 โดยระบุตวับ่งช้ีและ
เป้าหมายวดัความส าเร็จท่ีชดัเจน 
 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนกัศึกษาตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายท่ีก าหนดในขอ้  
3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ  90 ของ
ตวับ่งช้ี 
 

5. มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน่วยงาน
หรือองคก์รระดบัชาติ 

 
 
 
 
 
 
1. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  
2. ผูอ้  านวยการส านกัศิลปะและ 
   วฒันธรรม 
3. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
4. รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา 
    ทุกคณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองพฒันานกัศึกษา 
(เกณฑ์ข้อ 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองพฒันานกัศึกษา 
(เกณฑ์ข้อ1-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
รองฯฝ่ายพฒันานกัศึกษา 

 

13 



 

องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

   2.9 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี  (สมศ.1) 

1. นายวชัระ  อยูห่นู 
2. นายเดชพยฆั  วฒิุโสภณ 

 

ส านกัส่งเสริม 
วชิาการ ฯ 

*ส่งข้อมลูให้คณะ
ภายใน14มิ.ย 56 

ส านกัส่งเสริม 
วชิาการ ฯ 

 

ผศ.ขวญักมล ขนุพิทกัษ ์
ผอ.ส านกัส่งเสริม 

วชิาการฯ 

   2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.2) 

 

1. นายวชัระ  อยูห่นู 
2. นายเดชพยฆั  วฒิุโสภณ 

ส านกัส่งเสริม 
วชิาการ ฯ 

*ส่งข้อมลูให้คณะ
ภายใน14มิ.ย 56 

ส านกัส่งเสริม 
วชิาการ ฯ 

 

ผศ.ขวญักมล ขนุพิทกัษ ์
ผอ.ส านกัส่งเสริม 

วชิาการฯ 

   2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทีไ่ด้รับ
การตีพมิพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3) 

1. ผศ.ดร.ศศลกัษณ์  ทองขาว 
2. นายสุวทิย ์  เพง็ทิพยน์าง 

 
บณัฑิตวทิยาลยั 

*มีข้อมลูพร้อมจัดส่งให้
คณะ 

 
บณัฑิตวทิยาลยั 

 

ผศ.ดร.ฆนทั  ธาตุทอง 
คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

   2.12 การพฒันาคณาจารย์ (สมศ.14) 
 

1.  คณบดีทุกคณะ 
2. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
3. รศ.นฤมล  อศัวเกศมณี 
4. นายธญัธร  โยธี 

 

งานการเจา้หนา้ท่ี  

 

งานการเจา้หนา้ท่ี  

 
ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 
รองฯฝ่ายวชิาการ 

   2.13 ร้อยละของนักศึกษาทีส่อบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  (ก.พ.ร. 3) 
 

1. คณบดีคณะมนุษยศ์าสตร์ 
2. นางจิราวรรณ นาคสีทอง 
3. นายเอกรินทร์ วาโย 

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
- ส านกัส่งเสริม 
  วชิาการ ฯ 

 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ผศ.ขวญักมล ขนุพิทกัษ ์
ผอ.ส านกัส่งเสริม 

วชิาการฯ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

   2.14 ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต(ก.พ.ร.5) 

 

1. นายวชัระ  อยูห่นู 
2. นายเดชพยฆั  วฒิุโสภณ 

 
ส านกัส่งเสริม 
วชิาการ ฯ 

 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

ผศ.ขวญักมล ขนุพิทกัษ ์
ผอ.ส านกัส่งเสริม 

วชิาการฯ 

   2.15 ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.6) 
 

1. นายวชัระ  อยูห่นู 
2. นายเดชพยฆั  วฒิุโสภณ 

 
ส านกัส่งเสริม 
วชิาการ ฯ 

 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

ผศ.ขวญักมล ขนุพิทกัษ ์
ผอ.ส านกัส่งเสริม 

วชิาการฯ 

3. กจิกรรมการพฒันานักศึกษา  

   3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (สกอ 3.1) 

1. มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้
ชีวติแก่นกัศึกษา 
 

2. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
 

3. มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและ
วชิาชีพแก่นกัศึกษา 
 

4. มีการบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 
 

 
 
 
1. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
2. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
3. รองคณบดีฝ่ายพฒันา  
    นกัศึกษาทุกคณะ 
4. นางสาวภาวดิา  ตุลาธน 

 

 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 

กองพฒันานกัศึกษา 
(เกณฑ์ข้อ1-7) 

 

 
 

ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
รองฯฝ่ายพฒันานกัศึกษา 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

5. มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ แก่
ศิษยเ์ก่า 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในขอ้  1 – 3 ทุกขอ้
ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการท่ีสนองความตอ้งการของ
นกัศึกษา 
 

 
1. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
2. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
3. รองคณบดีฝ่ายพฒันา  
    นกัศึกษาทุกคณะ 
4. นางสาวภาวดิา  ตุลาธน 

 

 
 
 
 

กองพฒันานกัศึกษา 
(เกณฑ์ข้อ 6) 

 

 
 
 

กองพฒันานกัศึกษา 
(เกณฑ์ข้อ1-7) 

 
 
 

ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
รองฯฝ่ายพฒันานกัศึกษา 

 

 

    3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา  
(สกอ 3.2) 

1. สถาบนัจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกดา้น 
 

2. มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษา
แก่นกัศึกษา 
 

 

 

1. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
2. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
3. รองคณบดีฝ่ายพฒันา 
    นกัศึกษาทุกคณะ 
4. นางสาวภาวดิา  ตุลาธน 

 

 
 

 
 
 
- 

 

 
 

 

 
 

กองพฒันานกัศึกษา 

(เกณฑ์ข้อ1และ3-6) 

 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

(เกณฑ์ข้อ2) 

 

 

ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
รองฯฝ่ายพฒันานกัศึกษา 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

3. มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพ
ไปใชใ้นการจดักิจกรรมท่ีด าเนินการโดยนกัศึกษาอยา่งนอ้ย  5 
ประเภทส าหรับระดบัปริญญาตรี  และอยา่งนอ้ย  2 ประเภท
ส าหรับระดบับณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

   - กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
   - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
 

4. มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพ
ภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 
 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดั
กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา 
 

 

 

 

1. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
2. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
3. รองคณบดีฝ่ายพฒันา 
    นกัศึกษาทุกคณะ 
4. นางสาวภาวดิา  ตุลาธน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองพฒันานกัศึกษา 

(เกณฑ์ข้อ1และ3-6) 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
รองฯฝ่ายพฒันานกัศึกษา 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

4. การวจัิย 

   4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
(สกอ 4.1) 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวจิยัของสถาบนั  และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 
 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการ
จดัการเรียนการสอน 
 
3. มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคแ์ละให้
ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการวจิยัแก่อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั
ประจ า 
 

4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั  เพื่อเป็นทุนวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค ์
 
 

 

 

 

 

 

1. คณะบดีทุกคณะ 

2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
   และพฒันา 

 

 

 

 

 
 
 
- 

 

สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 

(เกณฑ์ ข้อ1) 

 

 

ทุกคณะ(เกณฑ์ข้อ 2) 
จดัส่งผลการด าเนินงานพร้อม

หลกัฐานให้สถาบนัวิจยั 

 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 
(เกณฑ์ข้อ3-7) 

 

 

 

 
 

ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์ 
รองฯฝ่ายวจิยั และ 
วเิทศสัมพนัธ์ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

5. มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์
ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอยา่งนอ้ยในประเด็นต่อไปน้ี 

    - หอ้งปฏิบติัการวจิยัฯ  หรือหน่วยวจิยัฯ  หรือศูนยเ์คร่ืองมือ  
หรือศูนยใ์หค้  าปรึกษาและสนบัสนุนการวจิยัฯ - หอ้งสมุดหรือ
แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัฯ 

   - ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการ
วจิยัฯ  เช่น  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ระบบรักษาความ
ปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการวจิยั 

   - กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมงานวจิยัฯ  เช่น การจดัประชุม
วชิาการ  การจดัแสดงงานสร้างสรรค์  การจดัใหมี้ศาสตราจารย์
อาคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ  
(visiting professor) 
 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ้  4 และขอ้ 5 
อยา่งครบถว้นทุกประเด็น 
 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้น
การวจิยัหรืองานสร้างสรรคข์องสถาบนั 

 

 

 

 

 

 

 

1. คณะบดีทุกคณะ 

2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
   และพฒันา 

 

 

 

 

 
 
 

ทุกคณะ 
(เกณฑ์ข้อ 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

 
 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 
(เกณฑ์ข้อ3-7) 

 

 

 

 
 

ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์ 

รองฯฝ่ายวจิยั และ 
วเิทศสัมพนัธ์ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

   4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ 4.2) 
1. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค์  และมีการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์น
การประชุมวชิาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 
 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คดัสรร  วเิคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อใหเ้ป็น
องคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได้  และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 
 

3. มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวจิยัหรือ
งานสร้างสรรคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 2 สู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

4. มีการน าผลงานงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์  และมีการรับรองการใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 
 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวจิยั
หรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์  และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

 

 

 

 
 

1. คณะบดีทุกคณะ 

2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
   และพฒันา 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
สถาบนัวจิยัและพฒันา 

(เกณฑ์ข้อ1 –5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์ 
รองฯฝ่ายวจิยั และ 
วเิทศสัมพนัธ์ 

 

20 



 

องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

 

 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย (สกอ 4.3) 

 

1. คณะบดีทุกคณะ 

2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
   และพฒันา 

 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 

 
ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์ 
รองฯฝ่ายวจิยั และ 
วเิทศสัมพนัธ์ 

   

 4.4  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่   
(สมศ.5)  

 

1. คณะบดีทุกคณะ 

2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
   และพฒันา 

 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 

 

ทุกคณะ 

 
ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์ 
รองฯฝ่ายวจิยั และ 
วเิทศสัมพนัธ์ 

 

4.5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 
(สมศ.6) 
 
 

 

1. คณะบดีทุกคณะ 

2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
3. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
   และพฒันา 

 

 

สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 

 

 

ทุกคณะ 

 

 
ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์รอง

ฯฝ่ายวจิยั และ 
วเิทศสัมพนัธ์ 
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4.6  ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ  (สมศ.7) 

 

1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
2. นายธญัธร  โยธี 
3. นางสาวอารุณี  คงสุขแกว้ 
4. นายสมพร  นวนนุ่น 

 
 
- งานการเจา้หนา้ท่ี  
- ทุกคณะ  

 

- งานการเจา้หนา้ท่ี  
- ทุกคณะ 

 

ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 
รองฯฝ่ายวชิาการ 

     
 

องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

 
5. การบริการวชิาการแก่สังคม 
    5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม(สกอ 5.1) 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม  และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียน
การสอน 
 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการวจิยั 
 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 
 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ บูรณาการงานบริการ

ทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 

 

 

 

 

 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
    และพฒันา 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 
(เกณฑ์ ข้อ1) 

 
 
 

ทุกคณะ(เกณฑ์ข้อ 2) 
จดัส่งผลการด าเนินงานพร้อม

หลกัฐานให้สถาบนัวิจยั 

 

 

สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 

(เกณฑ์ ข้อ 3-5) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์ 
รองฯฝ่ายวจิยั 

และวเิทศสัมพนัธ์ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

   5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ ต่อสังคม  

(สกอ 5.2) 
 

1. มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือ
ภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวชิาชีพเพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทางวชิาการตามจุดเนน้ของ
สถาบนั 
 

2. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  หรือภาคเอกชน  หรือภาครัฐ  
หรือหน่วยงานวชิาชีพ 
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทาง
วชิาการต่อสังคม 
 

4. มีการน าผลการประเมินในขอ้  3 ไปพฒันาระบบและกลไก  
หรือกิจกรรมการใหบ้ริการทางวชิาการ 
 

5. มีการพฒันาความรู้ท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการทางวชิาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
 

 

 

 

 

 

   1. คณบดีทุกคณะ 
   2. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
       และพฒันา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์ 
รองฯฝ่ายวจิยั 

และวเิทศสัมพนัธ์ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

    5.3  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ วิชาการ

มาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.8) 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
    และพฒันา 

 
- สถาบนัวจิยัพฒันา 
- ทุกคณะ 

 
- สถาบนัวจิยัพฒันา 
- ทุกคณะ 

ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์ 

รองฯฝ่ายวจิยั 
และวเิทศสัมพนัธ์ 

    5.4  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก (สมศ.9) 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนหรือองคก์ร 
 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  
 
3. ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้ าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนิน
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 

4. ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยคงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชน
หรือองคก์ร 
 

5.มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/

องคก์รมีความเขม้แขง็ 

 

 

 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
    และพฒันา 

 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 

สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 

(เกณฑ์ข้อ 1-5) 

 

 
 
 
 
 
 

ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์ 
รองฯฝ่ายวจิยั 

และวเิทศสัมพนัธ์ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

   5.5  ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน ต่างๆ  

(สมศ.18) 

           5.5.1 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือ แกปั้ญหาของสังคมใน 

ประเด็น ท่ี 1 ภายในสถาบนั 

          5.5.2  ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือ แกปั้ญหาของสังคมใน 

ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบนั 

1. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
2. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
3. รองคณบดีฝ่ายพฒันา 
    นกัศึกษาทุกคณะ 
4. นางสาวภาวดิา  ตุลาธน 

 
 
 
- 

 

 
 
 

กองพฒันานกัศึกษา 

 

 

ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
รองฯฝ่ายพฒันานกัศึกษา 

 

6. การท านุบ ารุงศิลปะ และ วฒันธรรม  
    6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

(สกอ 6.1)  

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

2. มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการ
จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมต่อสาธารณชน 
 

 
 

1. คณบดีทุกคณะ 

2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

3. ผูอ้  านวยการส านกัศิลปะ  
    และวฒันธรรม 
4. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
 

 
 
 
 

ส านกัศิลปะฯ 
และ 

ทุกคณะ 
 

 

ส านกัศิลปะและ  
วฒันธรรม 

(เกณฑ์ข้อ 1) 
 

 
ทุกคณะ(เกณฑ์ข้อ 2) 
จดัส่งผลการด าเนินงานพร้อม

หลกัฐานให้สถาบนัวิจยั 

 
ส านกัศิลปะ 

และ  วฒันธรรม 
(เกณฑ์ข้อ  3-6) 

 
 
 

 - ผศ.สุพะยอม นาจนัทร์ 
  รองฯสภามหาวทิยาลยั 
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
  รองฯฝ่ายพฒันา    
  นกัศึกษา 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนกัศึกษา 
 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ บูรณาการงานดา้น
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนกัศึกษา 
 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและ
วฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 
 

 

1. คณบดีทุกคณะ 

2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

3. ผูอ้  านวยการส านกัศิลปะ  
    และวฒันธรรม 
4. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 

 
 
 

ส านกัศิลปะฯ 
และ 

ทุกคณะ 
 

 

 

ส านกัศิลปะและ  
วฒันธรรม 

(เกณฑ์ข้อ  3-6) 

 

 

- ผศ.สุพะยอม นาจนัทร์ 
  รองฯสภามหาวทิยาลยั 
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
  รองฯฝ่ายพฒันา    
  นกัศึกษา 

 

   6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
(สมศ.10) 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  
3. มีการด าเนินงานสม ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
5.ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

1. คณบดีทุกคณะ 

2. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

3. ผูอ้  านวยการส านกัศิลปะ  
    และวฒันธรรม 
4. นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย 

 
 
 

- 
 

 
 
 

ส านกัศิลปะและ 
วฒันธรรม 

 

 

- ผศ.สุพะยอม นาจนัทร์ 
  รองฯสภามหาวทิยาลยั 
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
  รองฯฝ่ายพฒันา    
  นกัศึกษา 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

    6.3 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ และวัฒนธรรม  
(สมศ. 11) 
1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรม 
ท่ีดี 
 
2.อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมีความ
สุนทรีย ์
 
3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ใหส้วยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 
4. มีพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดักิจกรรม และมี
การจดักิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ  

 
 
5. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษา ไม่ต ่า 
กวา่ 3. 51 จากคะแนนเตม็ 5 

 

 

 

 

 

ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์

 

 
 
 
 
 

- ส านกัศิลปะฯ 
- ฝ่ายอาคาร 
  (เกณฑ์ ข้อ 1-4) 

 

 

 

 
 
 
- ส านกัศิลปะฯ 

- ทุกคณะ 
  (เกณฑ์ ข้อ 5) 

 
 
 
 
 
 
 

ส านกัศิลปะและ 
วฒันธรรม 

 

 
 
 
 
 

- ผศ.สุพะยอม นาจนัทร์ 
  รองฯสภามหาวทิยาลยั 
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 
  รองฯฝ่ายพฒันา    
  นกัศึกษา 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

7. การบริหารและการจัดการ 

   7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน  (สกอ 7.1) 
1. สภาสถาบนัปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถว้นและ
มีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดล่วงหนา้ 
 

2. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และ
สามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั  มีความสามารถในการ
วางแผนกลยทุธ์  มีการน าขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบติังานและพฒันาสถาบนั 
 

3. ผูบ้ริหารมีการก ากบั  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามท่ีมอบหมาย  รวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผลการ
ด าเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 
 

4. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ  ใหอ้ านาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 
 
 

 

 

 

 

1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
2. นายธญัธร  โยธี 
3. นายสมพร  นวนนุ่น 
4. นางสาวกมลวรรณ  นิลจู 
5. นางสาวภทัรหงส์  บวัรักษ ์

 

 
 
 
 
 
 
 

- ส านกัอธิการบดี 
- สถาบนัวจิยัฯ 
  (ประมวลผล) 

 

 
 
 
 
 
 
 

- ส านกัอธิการบดี 
- ทุกหน่วยงาน 
(เกณฑ์ข้อ  1-7) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผศ.สุพยอม  นาจนัทร์ 
รองฯฝ่ายกิจการสภา

มหาวทิยาลยั 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

5. ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน  เพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 
 

6. ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

7. สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและ
ผูบ้ริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็น
รูปธรรม 

 

1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
2. นายธญัธร  โยธี 
3. นายสมพร  นวนนุ่น 
4. นางสาวกมลวรรณ  นิลจู 
5. นางสาวภทัรหงส์  บวัรักษ ์

 

 
 
 

- ส านกัอธิการบดี 
- สถาบนัวจิยัฯ 
  (ประมวลผล) 

 

 
 
 

- ส านกัอธิการบดี 
- ทุกหน่วยงาน 
(เกณฑ์ข้อ  1-7) 

 
 

 
 

ผศ.สุพยอม  นาจนัทร์ 
รองฯฝ่ายกิจการสภา

มหาวทิยาลยั 
 

    7.2  การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ 7.2) 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนัอยา่งนอ้ย
ครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั 
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะ
ดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยัอยา่งชดัเจนตามประเด็น
ความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 
 

 

1. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั   
    และพฒันา 
2. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
3. คณบดีทุกคณะ 
4. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 
 

 
- ส านกัส่งเสริม 
   วชิาการฯ 
-  สถาบนัวจิยัฯ 

 
 
 

- ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 
- สถาบนัวจิยัฯ 
- ทุกหน่วยงาน 
  (เกณฑ์ข้อ  1-5) 
 

 
 
- ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 
  รองฯฝ่ายวชิาการ 
- ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์   
  รองฯฝ่ายวจิยั 
  และวเิทศสัมพนัธ์ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้  ทกัษะของผูมี้
ประสบการณ์ตรง  (tacit knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดี
ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้  1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้  1 ทั้ง
ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมา
พฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 
 
 
 

5. มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  (explicit 
knowledge) และจากความรู้  ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง  
(tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการ
ปฏิบติังานจริง 
 
 
 

 

 

 
 

1. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั   
    และพฒันา 
2. ผศ.ขวญักมล  ขนุพิทกัษ ์
3. คณบดีทุกคณะ 
4. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 
 
 
 
 
 
 

-  ส านกัส่งเสริม 
   วชิาการฯ 
-  สถาบนัวจิยัฯ 

 
 
 
 
 
 
 

- ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 
- สถาบนัวจิยัฯ 
- ทุกหน่วยงาน 
  (เกณฑ์ข้อ  1-5) 

 

 
 
 
 
 
 
- ผศ.ออ้ยทิพย ์พลศรี 
  รองฯฝ่ายวชิาการ 
- ดร.ภวกิา บุณยพิพฒัน์   
  รองฯฝ่ายวจิยั 
  และวเิทศสัมพนัธ์ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

    7.3  ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ  
(สกอ 7.3)  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 
 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธ
กิจของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมการจดัการเรียนการ
สอน การวจิยั  การบริหารจดัการ  และการเงิน  และสามารถ
น าไปใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
 
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
 
 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 
 

5. มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนด 
 
 

 

 

 

 

 

1. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการ 

2. นายญาณพฒัน์  ชูช่ืน 
3. นายสมศกัด์ิ  เหลาะเหม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกัวทิยบริการฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกัวทิยบริการฯ 
 

 

 

 

 

 

 

ดร.ไพบูลย ์ นวลนิล 
รองฯฝ่ายนโยบาย 

และแผน 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

    7.4  ระบบบริหารความเส่ียง  (สกอ 7.4) 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง  
โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนท่ีรับผดิชอบพนัธกิจหลกั
ของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 

2. มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง  และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความ
เส่ียงอยา่งนอ้ย  3 ดา้น  ตามบริบทของสถาบนั  จากตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
    - ความเส่ียงดา้นทรัพยากร  (การเงิน  งบประมาณ  ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร สถานท่ี) 
   - ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
   - ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
   - ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน  เช่น  ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหารหลกัสูตร  การบริหารงานวจิยั  ระบบงาน  
ระบบประกนัคุณภาพ 
   - ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล  
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร 
   - ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 

 

 

 

1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 

2. นายสืบพงษ ์ แสงวณัณ์ 
3. นางสาววริษฐา   พาหุรัตน์ 
4. นางสาวอุบลทิพย ์ ทองชัง่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกัพฒันาคุณภาพ
และระบบบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 

- ส านกัพฒันาคุณภาพ   
   และระบบบริหาร 
- ทุกหน่วยงาน 
   (เกณฑ์ข้อ  1-6) 

 
 

 

 

 

 

 

ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 
ผช.อธิการ 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและ
จดัล าดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในขอ้ 2 
 

4. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง  และ
ด าเนินการตามแผน 
 

5. มีการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  และ
รายงานต่อสภาสถาบนัเพื่อพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

6. มีการน าผลการประเมิน  และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไป
ใชใ้นการปรับแผนหรือวเิคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถดัไป 

 

 

1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 

2. นายสืบพงษ ์ แสงวณัณ์ 
3. นางสาววริษฐา   พาหุรัตน์ 
4. นางสาวอุบลทิพย ์ ทองชัง่ 

 

 
 
 
 

ส านกัพฒันาคุณภาพ
และระบบบริหาร 

 

 
 
 
 

- ส านกัพฒันาคุณภาพ   
   และระบบบริหาร 
- ทุกหน่วยงาน 
   (เกณฑ์ข้อ  1-6) 

 

 

 
 

ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 
ผช.อธิการ 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
 

    7.5  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องสภาสถาบัน  
(สมศ.12) 

 

1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
2. นางสาวกมลวรรณ   นิลจู 
3. นางวรรณญา   สาแหล๊ะ 
4. นางสาวภทัรหงส์  บวัรักษ ์

 
งานประชุม 
และพิธีการ 

 

ส านกัอธิการบดี 

 
ผศ.สุพยอม  นาจนัทร์ 
รองฯฝ่ายกิจการสภา

มหาวทิยาลยั 

   7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถาบัน  
(สมศ.13) 

1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
2. นางสาวกมลวรรณ   นิลจู 
3. นางวรรณญา   สาแหล๊ะ 
4. นางสาวภทัรหงส์  บวัรักษ ์

 
งานประชุม 
และพิธีการ 

 

ส านกัอธิการบดี 
ผศ.สุพยอม  นาจนัทร์ 
รองฯฝ่ายกิจการสภา

มหาวทิยาลยั 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

   7.7 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.9) 

1. นายไพศาล  คงเรือง 
2. คณบดีทุกคณะ 
3. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
4. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
5. นายชยัสิทธ์ิ  บุญรังสี 

 

ฝ่ายอาคารฯ 

 
-  ฝ่ายอาคารฯ 
- ทุกหน่วยงาน 
 

นายพินิจ ด ารงเลาพนัธ์ 
รองฯฝ่ายบริหาร 

 

   7.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกีย่วกบัการ
บริหารและการจัดการ (ก.พ.ร.11) 

1. นายไพศาล  คงเรือง 
2. คณบดีทุกคณะ 
3. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
4. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
5. นายชยัสิทธ์ิ  บุญรังสี 

 
ส านกัอธิการบดี 

 
ส านกัอธิการบดี นายพินิจ ด ารงเลาพนัธ์ 

รองฯฝ่ายบริหาร 
 

8. การเงินและงบประมาณ 

    8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1) 
1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของ
สถาบนั 
 

2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน  หลกัเกณฑก์าร
จดัสรร และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 

 

1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
2. นางสาวปัณฑิตา  โชติช่วง 
3. นางพิไลพร   คงเรือง 
4. นางปิยมาศ   ศิริศุภนนท ์
5. นางสโรชา   บริสุทธ์ิ 
6. นางปริยา   ทิพยจ์นัทร์ 
7. นางสาวสมจิต  โชติรัตน์ 
8. นางดวงใจ  ขนุแผว้   
9. นางสาวพรฤดี  ศรีรุจี 
10.นางสาวสิราภรณ์ มูเก็ม 
11.นางสาววนัดี เอง้เถ้ียว 

 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 
และ 

งานคลงั 

 
 
 

- ทุกหน่วยงาน 
   (เกณฑ์ข้อ  1,4และ7) 
- กองนโยบายและแผน   
  (เกณฑ์ข้อ  1-7) 

 

 
 
 
 

ดร.ไพบูลย ์ นวลนิล 
รองฯฝ่ายวาง 

แผนฯ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

3. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฎิบติัการในแต่ละ
พนัธกิจและการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 
 

4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ  และรายงานต่อ
สภาสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง5. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไป
ใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย  และวเิคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมัน่คงของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 
 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ท าหนา้ท่ีตรวจ  
ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนั
ก าหนด 
 

7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย  และน าขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการ
วางแผนและการตดัสินใจ 
 

 
 

1. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
2. นางสาวปัณฑิตา  โชติช่วง 
3. นางพิไลพร   คงเรือง 
4. นางปิยมาศ   ศิริศุภนนท์ 
5. นางสโรชา   บริสุทธ์ิ 
6. นางปริยา   ทิพยจ์นัทร์ 
7. นางสาวสมจิต  โชติรัตน์ 
8. นางดวงใจ  ขนุแผว้   
9. นางสาวพรฤดี  ศรีรุจี 

10.นางสาวสิราภรณ์ มูเก็ม 
11.นางสาววนัดี เอง้เถ้ียว 

 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 
และ 

งานคลงั 

 
 
 
 

 
 
 
 

- ทุกหน่วยงาน 
   (เกณฑ์ข้อ  1,4และ7) 
- กองนโยบายและแผน   
  (เกณฑ์ข้อ  1-7) 

 

 
 
 
 

ดร.ไพบูลย ์ นวลนิล 
รองฯฝ่ายวาง 

แผนฯ 

   8.2  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม
แผน (ก.พ.ร.7.1) 

 

กองนโยบายและแผน 

 

 

แผนกองนโยบายและ
แผน 

 

กองนโยบายและแผน 

 

 
ดร.ไพบูลย ์ นวลนิล 

รองฯฝ่ายวาง 
แผนฯ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

   8.3  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน  (ก.พ.ร.7.3) 

 

กองนโยบายและแผน 

 

 

งานคลงั 

 

กองนโยบายและแผน 

 

ดร.ไพบูลย ์ นวลนิล 
รองฯฝ่าย 
แผน 

   8.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลิต
(ก.พ.ร.8) 

 

 

กองนโยบายและแผน 

 

 

กองนโยบายและแผน 

 

 

กองนโยบายและแผน 

 

 
ดร.ไพบูลย ์ นวลนิล 

รองฯฝ่ายวาง 
แผนฯ 

   8.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกีย่วกบัการเงิน
และงบประมาณ (ก.พ.ร.11) 

 

กองนโยบายและแผน 

 

 

กองนโยบายและแผน 

 

 

กองนโยบายและแผน 

 

 
ดร.ไพบูลย ์ นวลนิล 

รองฯฝ่ายวาง 
แผนฯ 

9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

    9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
(สกอ 9.1) 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของสถาบนั  
ตั้งแต่ระดบัภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

 

1. นางสาวทิพยม์ณี  ขนุฤทธ์ิ 
2. นางสาวเกสรา  โกศิลญวงศ ์
3. นางสาวจุฑาพร  บุญยงั 
4. นางสาวอุบลทิพย ์ ทองชัง่ 
5.วา่ท่ีร้อยตรีหญิง  
   นารีรัตน์  รัตนสุวรรณ 
6. นางรอบีอะ๊  ขนุทหาร 

 
 

 
 
 

ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 

 

 

ส านกัพฒันาคุณภาพและ
ระบบบริหาร 

(เกณฑ์ข้อ 1-4) 

 

 

 

 

ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 
ผช.อธิการ 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและ
ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 

3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
 

4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถว้น ประกอบดว้ย  
     1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ   
     2) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน 
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูลครบถว้น
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE 
QA Online และ  
     3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถาบนั 
 

5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การท างาน  และส่งผลใหมี้การพฒันาผลการด าเนินงานตามตวั
บ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 

 

 

 

ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

(เกณฑ์ข้อ 1-4) 

 

 

 

 

กองนโยบายและแผน 
(เกณฑ์ข้อ 5) 

 

ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

(เกณฑ์ข้อ 6-9) 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 
ผช.อธิการ 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคป์ระกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะนกัศึกษาผูใ้ชบ้ณัฑิต  และผูใ้ชบ้ริการตาม
พนัธกิจของสถาบนั 
 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 
 

9. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพ  
การศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน  และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

 
 
 
 

ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 
 
 
 

ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 

 

- ส านกัพฒันาคุณภาพ 
  และระบบบริหาร 
  (เกณฑ์ข้อ 6-9) 
 - ทุกหน่วยงาน 
  (เกณฑ์ข้อ 8-9) 
 

 

 

 

ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 
ผช.อธิการ 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 

    9.2 ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยต้นสังกดั  

(สมศ.15) 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 
- ส านกัพฒันาคุณภาพ 
  และระบบบริหาร 
- ทุกหน่วยงาน 

 
ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 

ผช.อธิการ 
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 
   9.3  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของตัวช้ีวัดตามภารกจิหลักของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ก.พ.ร. 2) 
(MOUท่ีท  ากบัก.พ.ร.) 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 

และระบบบริหาร 

 
ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 

ผช.อธิการ 
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี (KPI)   
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร. 

 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยงาน/ผู้จัดเกบ็ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้เขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง 
 (SAR) / หลักฐาน 

 

ผู้ก ากบั 
ตัวบ่งช้ี 

   9.4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพนัธกจิหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.4) 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 

และระบบบริหาร 

 
ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 

ผช.อธิการ 
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 

   9.5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกีย่วกบัระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพ (ก.พ.ร. 12) 
 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 
ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 

ส านกัพฒันาคุณภาพ 
และระบบบริหาร 

 
ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 

ผช.อธิการ 
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

10. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตาม นโยบายรัฐบาล 

      10.1   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
      10.2   ผลทีเ่กดิผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี   (3D) มีความรู้  
เจตนาคติท่ีดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม  ตามคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคท์ั้ง 3  ดา้น 

 
1. นางสาวรังสิมา  สัตยาไชย 
2. นางสาวภาวดิา  ตุลาธน 
3. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
4. รองคณบดีฝ่ายพฒันา 
    นกัศึกษา 
 

 
 

กองพฒันา 
นกัศึกษา 

 
 

กองพฒันา 

นกัศึกษา 

 
ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 

รองฯฝ่ายพฒันานกัศึกษา 
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