สรุปผู้รับผิดชอบการจัดทา SAR
องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ 1.1)
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรื อปณิ ธานและพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ ทุกหน่วยงาน
ภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การ
ทางวิชาการ และการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิ งคุณภาพ)

1. นางปิ ยมาศ ศิริศุภนนท์
2. นางสโรชา บริ สุทธิ์
3. นางปริ ยา ทิพย์จนั ทร์
4. นางสาวสมจิต โชติรัตน์
5. นางดวงใจ ขุนแผ้ว
6. นางสาวพรฤดี ศรี รุจี
7. นางสาวสิ ราภรณ์ มูเก็ม
8. นางสาววันดี เอ้งเถี้ยว

1

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

-

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

กองนโยบายและแผน
(เกณฑ์ ข้อ1-8)

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
รองฯฝ่ ายวางแผน
และพัฒนา
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

กองนโยบายและแผน
(เกณฑ์ ข้อ1-8)

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
รองฯฝ่ ายวางแผน
และพัฒนา

4. มีตวั บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจาปี และค่า
เป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ครบ 4 พันธกิจ

1. นางปิ ยมาศ ศิริศุภนนท์
2. นางสโรชา บริ สุทธิ์
3. นางปริ ยา ทิพย์จนั ทร์
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิการ 4. นางสาวสมจิต โชติรัตน์
ประจาปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารเพื่อ 5. นางดวงใจ ขุนแผ้ว
พิจารณา
6. นางสาวพรฤดี ศรี รุจี
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 7. นางสาวสิ ราภรณ์ มูเก็ม
8. นางสาววันดี เอ้งเถี้ยว
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี

-
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

กองพัฒนานักศึกษา
(เกณฑ์ ข้อ1-5)

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนานักศึกษา

1.2 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.16)
1.2.1 ผลการบริ หารสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์
(สมศ.16.1)
1. มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนและบุคลากรในการ
1. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
2. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
3. ผลการประเมินของผูเ้ รี ยนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน 3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
ทุกคณะ
4. นางสาวภาวิดา ตุลาธน
คะแนนเต็ม 5

สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ
(เกณฑ์ ข้อ 3)

4. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็ นประโยชน์ และ/
หรื อ สร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผูเ้ รี ยน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรื อยอมรับใน
ระดับชาติ และ/หรื อ นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
(สมศ.16.2)

- สานักส่ งเสริ ม
วิชาการฯ (ป.ตรี )
- บัณฑิต ฯ (ป.โท)

- สานักส่ งเสริ ม
วิชาการฯ (ป.ตรี )
- บัณฑิต ฯ (ป.โท)
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

สถาบันวิจยั ฯ
(เกณฑ์ ข้อ1-5)

ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์
รองฯฝ่ ายวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์

1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นทีส่ ่ งผลสะท้ อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17)
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น
จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนและบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามจุดเน้น และ จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรื อความเชียว
ชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผูเ้ รี ยน/บุคลากร/คณะ/สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น
หรื อความเชียวชาญเฉพาะที่กาหนด และ ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ และ/หรื อนานาชาติ

1. คณบดีทุกคณะ
2. คณบดีบณั ฑิตฯ
3. ผอ.สานัก/สถาบัน

สถาบันวิจยั ฯ
(เกณฑ์ ข้อ 3)
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.
1.4 ร้ อยละเฉลี่ยถ่ วงน้าหนักในการบรรลุต่อนโยบายสาคัญ
เร่ งด่ วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (ก.พ.ร.1)

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)
1. นางปิ ยมาศ ศิริศุภนนท์
2. นางสโรชา บริ สุทธิ์
3. นางปริ ยา ทิพย์จนั ทร์
4. นางสาวสมจิต โชติรัตน์
5. นางดวงใจ ขุนแผ้ว
6. นางสาวพรฤดี ศรี รุจี
7. นางสาวสิ ราภรณ์ มูเก็ม
8. นางสาววันดี เอ้งเถี้ยว

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
รองฯฝ่ าย วางแผน
และพัฒนา

-

สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ
(เกณฑ์ ข้อ1-2)

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

2. การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร(สกอ 2.1)
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และปรับปรุ งหลักสู ตร 1. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
3. คณบดีทุกคณะ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
4. นางลัคณา อ่อนชะนิด
2. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสู ตรตามแนวทางปฏิบตั ิที่
กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
รองฯฝ่ ายวิชาการ
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

คณะทุกคณะ
(เกณฑ์ ข้อ3-5)

ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
รองฯฝ่ ายวิชาการ

3. ทุกหลักสู ตรมีการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) สาหรับหลักสู ตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ
การรับรองหลักสู ตรจากสภาหรื อองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(สาหรับหลักสู ตรเก่าหรื อหลักสู ตรปรับปรุ งที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี
การศึกษา
2555 ให้ยดึ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการ
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ตลอดเวลาที่จดั การศึกษา
และมีการประเมินหลักสู ตรทุกหลักสู ตรอย่างน้อย จะต้อง
ควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสู ตร
5. มีคณะกรรมการควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสู ตรทุกหลักสู ตรตามผลการประเมินในข้อ 4กรณี
หลักสู ตรที่ดาเนินงานตามกรอบ TQF จะต้อง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสู ตร

1. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
3. คณบดีทุกคณะ
4. นางลัคณา อ่อนชะนิด

-
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.
2.2 อาจารย์ ประจาทีม่ ีคุณวุฒิปริ ญญาเอก (สกอ 2.2)
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
2.3 อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ (สกอ 2.3)
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ 2.4)
1. มีแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ งั ด้านวิชาการ
เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริ หารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

1. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
2. นายธัญธร โยธี
3. นางสาวอารุ ณี คงสุ ขแก้ว
4. นายสมพร นวนนุ่น

1. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
2. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ทุกคณะ
4. นายธัญธร โยธี
5. นายสมพร นวนนุ่น

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

งานการเจ้าหน้าที่

-

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

งานการเจ้าหน้าที่

ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
รองฯฝ่ ายวิชาการ

- สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ
- งานการเจ้าหน้าที่
(เกณฑ์ ข้อ1-2)

- ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
รองฯฝ่ ายวิชาการ
- นายพินิจ ดารงเลาพันธ์
รองฯฝ่ ายบริ หาร
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
(เชิงปริมาณ)

3. มีสวัสดิการเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการ 1. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
สอนและการวัดผลการเรี ยนรู้ของ นักศึกษา ตลอดจนการ 2. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกคณะ
5. มีการให้ความรู้ดา้ นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
4. นายธัญธร โยธี
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
5. นายสมพร นวนนุ่น
สนับสนุนถือปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสาเร็ จของแผนการบริ หารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการ
บริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

ฝ่ ายอาคาร ฯ
(เกณฑ์ ข้อ 3)

- ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
รองฯฝ่ ายวิชาการ
- นายพินิจ ดารงเลาพันธ์
รองฯฝ่ ายบริ หาร

- สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ
- งานการเจ้าหน้าที่
(เกณฑ์ ข้อ4-7)
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

2.5 ห้ องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
(สกอ 2.5)
1. มีการจัดการหรื อจัดบริ การเพื่อให้นกั ศึกษามีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่ อง
2. มีบริ การห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ผ่านระบบเครื อข่าย
1. นายไพศาล คงเรื อง
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรมการใช้งานแก่นกั ศึกษาทุกปี
2. คณบดีทุกคณะ
การศึกษา
3. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
3. มีบริ การด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอน
4. ผอ.สานักวิทยบริ การฯ
และการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรี ยน
5. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การศึกษา
6. นายญาณพัฒน์ ชูชื่น
4. มีบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ น อย่างน้อยในด้านงาน 7. นายชัยสิ ทธิ์ บุญรังศรี

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

สานักวิทยบริ การฯ
(เกณฑ์ ข้อ1-2)

- สานักวิทยบริ การฯ
- ฝ่ ายอาคาร ฯ

- สานักส่ งเสริ มวิชาการฯ
- ฝ่ ายอาคาร ฯ
(เกณฑ์ ข้อ3)

ทะเบียนผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การบริ การอนามัยและ
การรักษาพยาบาล จัดบริ การด้านอาหารและสนามกีฬา

- สานักส่ งเสริ มวิชาการฯ
- กองพัฒนานักศึกษา
- ฝ่ ายอาคาร ฯ
(เกณฑ์ ข้อ4)

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริ เวณโดยรอบ อย่างน้อยประปา ไฟฟ้ า ระบบกาจัด
ของเสี ย การจัดการขยะ รวมทั้งระบบป้ องกันอัคคีภยั ในบริ เวณ
อาคาร โดยเป็ นไปตามกฎหมาย

ฝ่ ายอาคาร ฯ
(เกณฑ์ ข้อ5)

นายพินิจ ดารงเลาพันธ์
รองฯฝ่ ายบริ หาร
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริ การในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่า 1. นายไพศาล คงเรื อง
2. คณบดีทุกคณะ
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
3. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
4. ผอ.สานักวิทยบริ การฯ
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็ นข้อมูลใน
5. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
การพัฒนาการจัดบริ การด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ
6. นายญาณพัฒน์ ชูชื่น
ผูร้ ับบริ การ
7. นายชัยสิ ทธิ์ บุญรังศรี
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ 2.6)
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญทุกหลักสู ตร
1. คณบดีทุกคณะ
2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสู ตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
3. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
4. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
การศึกษา
ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5. รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสู ตรมีรายวิชาที่ส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิท้ งั ในและนอก
ห้องเรี ยนหรื อจากการทาวิจยั

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

สานักวิทยบริ การฯ
(เกณฑ์ ข้อ 6)
- สานักวิทยบริ การฯ
- ฝ่ ายอาคาร ฯ

คณะกรรมการที่ได้ รับ
มอบหมายตามคาสั่ง
(เกณฑ์ ข้อ 7)

นายพินิจ ดารงเลาพันธ์
รองฯฝ่ ายบริ หาร

สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ
(เกณฑ์ ข้อ1)
-

ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
ทุกคณะ
(เกณฑ์ ข้อ 2-7)

รองฯฝ่ ายวิชาการ
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

4. มีการให้ผมู้ ีประสบการณ์ทางวิชาการหรื อวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรื อชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการ
เรี ยนการสอนทุกหลักสู ตร
5. มีการจัดการเรี ยนรู้ที่พฒั นาจากการวิจยั หรื อจากกระบวนการ 1. คณบดีทุกคณะ
2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
3. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อคุณภาพการ
4. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
จัดการเรี ยนการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชา ทุก 5. รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
ภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ
(เกณฑ์ ข้อ 6)

ทุกคณะ
(เกณฑ์ ข้อ 2-7)

ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
รองฯฝ่ ายวิชาการ

7. มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ 2.7)
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของ
หลักสู ตร

1. คณบดีทุกคณะ
2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
3. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
4. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
5. รศ.นฤมล อัศวเกศมณี

-

ทุกคณะ
(เกณฑ์ ข้อ 1-4)

- ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
รองฯฝ่ ายวิชาการ
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนา
นักศึกษา
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

-

ทุกคณะ
(เกณฑ์ ข้อ 1-4)

กองพัฒนานักศึกษา
(เกณฑ์ ข้อ 5)

กองพัฒนานักศึกษา
(เกณฑ์ ข้อ 5)

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตร การ
จัดการเรี ยนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรี ยนที่ส่งเสริ มทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. มีการส่ งเสริ มสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ 1. คณบดีทุกคณะ
2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
บัณฑิต
3. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
4. มีระบบและกลไกการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี 4. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
และบัณฑิตศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรื อ
5. รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
นาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรื อที่
ประชุมระดับชาติหรื อนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่นกั ศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่จดั โดยสถาบัน

- ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
รองฯฝ่ ายวิชาการ
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนา
นักศึกษา
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

กองพัฒนานักศึกษา
(เกณฑ์ ข้อ1-5)

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนานักศึกษา

2.8 ระดับความสาเร็ จของการเสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรมที่
จัดให้ กบั นักศึกษา (สกอ 2.8)
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับ
นักศึกษาที่ตอ้ งการส่ งเสริ มไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
สาหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการส่ งเสริ มตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ ริ หาร 1. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องทราบอย่างทัว่ ถึงทั้งสถาบัน 2. ผูอ้ านวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
3. มีโครงการหรื อกิจกรรมส่ งเสริ มการพัฒนาพฤติกรรมด้าน 3. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
คุณธรรมจริ ยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดยระบุตวั บ่งชี้และ 4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เป้ าหมายวัดความสาเร็ จที่ชดั เจน
ทุกคณะ
4. มีการประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายที่กาหนดในข้อ
3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งชี้
5. มีนกั ศึกษาหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่อง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริ ยธรรม โดยหน่วยงาน
หรื อองค์กรระดับชาติ

กองพัฒนานักศึกษา
(เกณฑ์ ข้อ 5)
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.
2.9 บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้ งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (สมศ.1)

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่ งชาติ(สมศ.2)

2.11 ผลงานของผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ทีไ่ ด้ รับ
การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3)
2.12 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14)

2.13 ร้ อยละของนักศึกษาทีส่ อบผ่ านเกณฑ์ การทดสอบความรู้
ความสามารถด้ านภาษาต่ างประเทศ(ก.พ.ร.3)

ผู้จัดเก็บข้ อมูล
1. นายวัชระ อยูห่ นู
2. นายเดชพยัฆ วุฒิโสภณ

1. นายวัชระ อยูห่ นู
2. นายเดชพยัฆ วุฒิโสภณ

1. ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว
2. นายสุ วทิ ย์ เพ็งทิพย์นาง
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
3. รศ.นฤมล อัศวเกศมณี
4. นายธัญธร โยธี
1. คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์
2. นางจิราวรรณ นาคสี ทอง
3. นายเอกริ นทร์ วาโย

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ
*ส่ งข้ อมูลให้ คณะ
ภายใน14มิ.ย 56

สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ

ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
ผอ.สานักส่ งเสริ ม

สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ
*ส่ งข้ อมูลให้ คณะ
ภายใน14มิ.ย 56

สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ

บัณฑิตวิทยาลัย
*มีข้อมูลพร้ อมจัดส่ งให้
คณะ

บัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
รองฯฝ่ ายวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
ผอ.สานักส่ งเสริ ม
วิชาการฯ

- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ

วิชาการฯ
ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
ผอ.สานักส่ งเสริ ม
วิชาการฯ
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

2.14 ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต(ก.พ.ร.5) 1. นายวัชระ อยูห่ นู
2. นายเดชพยัฆ วุฒิโสภณ

2.15 ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่ อ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.6)

1. นายวัชระ อยูห่ นู
2. นายเดชพยัฆ วุฒิโสภณ

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
ผอ.สานักส่ งเสริ ม
วิชาการฯ

สานักส่ งเสริ ม
วิชาการ ฯ

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
ผอ.สานักส่ งเสริ ม
วิชาการฯ

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้ คาปรึ กษาและบริ การด้ านข้ อมูล
ข่ าวสาร (สกอ 3.1)
1. มีการจัดบริ การให้คาปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวติ แก่นกั ศึกษา
2. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นกั ศึกษา
4. มีการบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

1. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
2. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาทุกคณะ
4. นางสาวภาวิดา ตุลาธน

-

กองพัฒนานักศึกษา
(เกณฑ์ ข้อ1-7)

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนานักศึกษา

16

องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ให้ แก่
1. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
2. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ 3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาทุกคณะ
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. นางสาวภาวิดา ตุลาธน
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาใช้เป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริ การที่สนองความต้องการของ
นักศึกษา

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

กองพัฒนานักศึกษา
(เกณฑ์ ข้อ 6)

3.2 ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(สกอ 3.2)

1. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
1. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริ มผล 2. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
การเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ทุกด้าน
นักศึกษาทุกคณะ
2. มีกิจกรรมให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 4. นางสาวภาวิดา ตุลาธน
แก่นกั ศึกษา

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

กองพัฒนานักศึกษา
(เกณฑ์ ข้อ1-7)

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา
(เกณฑ์ ข้อ1และ3-6)
สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร
(เกณฑ์ ข้อ2)

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนานักศึกษา
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

3. มีการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานาความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5
ประเภทสาหรับระดับปริ ญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้างเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่ วมกัน
5. มีการประเมินความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

1. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
2. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาทุกคณะ
4. นางสาวภาวิดา ตุลาธน

กองพัฒนานักศึกษา
-

(เกณฑ์ ข้อ1และ3-6)

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนานักศึกษา
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

4. การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
(สกอ 4.1)

สถาบันวิจยั
และพัฒนา
(เกณฑ์ ข้ อ1)

1. มีระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายตามแผนด้านการวิจยั ของสถาบัน และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
1. คณะบดีทุกคณะ
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั การ
จัดการเรี ยนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์และให้
ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณการวิจยั แก่อาจารย์ประจาและนักวิจยั
ประจา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็ นทุนวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์

2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
3. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา

-

ทุกคณะ(เกณฑ์ ข้อ 2)
จัดส่ งผลการดาเนิ นงานพร้อม
หลักฐานให้สถาบันวิจยั

สถาบันวิจยั และพัฒนา
(เกณฑ์ ข้อ3-7)

ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์
รองฯฝ่ ายวิจยั และ
วิเทศสัมพันธ์
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ทุกคณะ
(เกณฑ์ ข้อ 5)

สถาบันวิจยั และพัฒนา
(เกณฑ์ ข้อ3-7)

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรื อหน่วยวิจยั ฯ หรื อศูนย์เครื่ องมือ
หรื อศูนย์ให้คาปรึ กษาและสนับสนุนการวิจยั ฯ - ห้องสมุดหรื อ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิ่ งอานวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจยั ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการวิจยั

1. คณะบดีทุกคณะ

2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุม 3. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์ และพัฒนา
อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิญ
(visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของสถาบัน

-

ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์
รองฯฝ่ ายวิจยั และ
วิเทศสัมพันธ์
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

-

สถาบันวิจยั และพัฒนา

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรื องาน
สร้ างสรรค์ (สกอ 4.2)
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ และมีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ 1. คณะบดีทุกคณะ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็ น 2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
องค์ความรู ้ที่คนทัว่ ไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่ 3. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา
กาหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู ้จากงานวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่ สาธารณชนและผูเ้ กี่ยวข้อง
4. มีการนาผลงานงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริ งจากหน่วยงาน
ภายนอกหรื อชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ ครองสิ ทธิ์ ของงานวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

(เกณฑ์ ข้อ1 –5)

ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์
รองฯฝ่ ายวิจยั และ
วิเทศสัมพันธ์
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หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ต่อจานวนอาจารย์ 1. คณะบดีทุกคณะ
ประจาและนักวิจัย (สกอ 4.3)
2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
3. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา

ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์
รองฯฝ่ ายวิจยั และ
วิเทศสัมพันธ์

4.4 งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ 1. คณะบดีทุกคณะ
(สมศ.5)
2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
3. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา

ทุกคณะ

ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์
รองฯฝ่ ายวิจยั และ
วิเทศสัมพันธ์

สถาบันวิจยั
และพัฒนา

ทุกคณะ

ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์รอง
ฯฝ่ ายวิจยั และ
วิเทศสัมพันธ์

องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

4.5 งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทนี่ าไปใช้ ประโยชน์
(สมศ.6)

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

1. คณะบดีทุกคณะ
2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
3. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา

22

1. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
2. นายธัญธร โยธี
3. นางสาวอารุ ณี คงสุ ขแก้ว
4. นายสมพร นวนนุ่น

4.6 ผลงานวิชาการทีไ่ ด้ รับการรั บรองคุณภาพ (สมศ.7)

องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

- งานการเจ้าหน้าที่
- ทุกคณะ
หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

และ

2. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยน
การสอน
3. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั
4. มีการประเมินผลความสาเร็ จของการบูรณาการงานบริ การทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการ บูรณาการงานบริ การ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
รองฯฝ่ ายวิชาการ

สถาบันวิจยั และพัฒนา
(เกณฑ์ ข้ อ1)

5. การบริการวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม(สกอ 5.1)
1. มีระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

- งานการเจ้าหน้าที่
- ทุกคณะ

1. คณบดีทุกคณะ
2. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา

-

ทุกคณะ(เกณฑ์ ข้อ 2)
จัดส่ งผลการดาเนิ นงานพร้อม
หลักฐานให้สถาบันวิจยั

สถาบันวิจยั
และพัฒนา
(เกณฑ์ ข้ อ 3-5)

ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์
รองฯฝ่ ายวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

สถาบันวิจยั
และพัฒนา

ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์
รองฯฝ่ ายวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่ อสังคม
(สกอ 5.2)
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อ
ภาคเอกชน หรื อหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกาหนด
ทิศทางและการจัดทาแผนการบริ การทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน
2. มีความร่ วมมือด้านบริ การทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู ้และ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรื อภาคเอกชน หรื อภาครัฐ
หรื อหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทาง
วิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก
หรื อกิจกรรมการให้บริ การทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริ การทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู ้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่ สู่
สาธารณชน

1. คณบดีทุกคณะ
2. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา

-
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

5.3 การนาความรู้และประสบการณ์ จากการให้ บริ การ วิชาการ 1. คณบดีทุกคณะ
2. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
มาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.8)
และพัฒนา

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)
- สถาบันวิจยั พัฒนา
- ทุกคณะ

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

- สถาบันวิจยั พัฒนา
- ทุกคณะ

ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์

สถาบันวิจยั
และพัฒนา
(เกณฑ์ ข้อ 1-5)

ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์
รองฯฝ่ ายวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์

รองฯฝ่ ายวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์

5.4 การเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนหรื อ
องค์ กรภายนอก (สมศ.9)
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนหรื อองค์กร
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรื อองค์กรมีผนู้ าหรื อสมาชิกที่มีการเรี ยนรู้และดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรื อองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
หรื อองค์กร
5.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรื อชุมชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง

1. คณบดีทุกคณะ
2. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา

-
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

5.5 ผลการชี้นา ป้ องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้ าน ต่ างๆ 1. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
2. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
(สมศ.18)
3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
5.5.1 ผลการชี้นา ป้ องกัน หรื อ แก้ปัญหาของสังคมใน
นักศึกษาทุกคณะ
ประเด็น ที่ 1 ภายในสถาบัน
4. นางสาวภาวิดา ตุลาธน
5.5.2 ผลการชี้นา ป้ องกัน หรื อ แก้ปัญหาของสังคมใน

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

-

กองพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนานักศึกษา

ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
6. การทานุบารุ งศิลปะ และ วัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(สกอ 6.1)
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

1. คณบดีทุกคณะ
และ 2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

3. ผูอ้ านวยการสานักศิลปะ
2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการ และวัฒนธรรม
4. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย
จัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้านทานุบารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน

สานักศิลปะฯ
และ
ทุกคณะ

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
(เกณฑ์ ข้อ 1)

ทุกคณะ(เกณฑ์ ข้อ 2)
จัดส่ งผลการดาเนิ นงานพร้อม
หลักฐานให้สถาบันวิจยั

สานักศิลปะ
และ วัฒนธรรม
(เกณฑ์ ข้อ 3-6)

- ผศ.สุ พะยอม นาจันทร์
รองฯสภามหาวิทยาลัย
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนา
นักศึกษา
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.
4. มีการประเมินผลความสาเร็ จของการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการ บูรณาการงานด้าน
ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
(เกณฑ์ ข้อ 3-6)

- ผศ.สุ พะยอม นาจันทร์
รองฯสภามหาวิทยาลัย
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนา
นักศึกษา

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

- ผศ.สุ พะยอม นาจันทร์
รองฯสภามหาวิทยาลัย
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนา
นักศึกษา

1. คณบดีทุกคณะ
2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
3. ผูอ้ านวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
4. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย

สานักศิลปะฯ
และ
ทุกคณะ

6. มีการกาหนดหรื อสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ
6.2 การส่ งเสริ มและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ.10)
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
5.ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ

1. คณบดีทุกคณะ
2. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
3. ผูอ้ านวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
4. นางสาวรุ่ งรังสิ มา สัตยาไชย

-
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

6.3 การพัฒนาสุ นทรี ยภาพในมิติทางศิลปะ และวัฒนธรรม
(สมศ. 11)
1.การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ที่ดี
- สานักศิลปะฯ
- ฝ่ ายอาคาร
(เกณฑ์ ข้ อ 1-4)

2.อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุ ขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุ นทรี ย ์
ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทศั น์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ
และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
4. มีพ้นื ที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่ งเสริ มต่อการจัดกิจกรรม และมี
การจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่า
กว่า 3. 51 จากคะแนนเต็ม 5

- สานักศิลปะฯ
- ทุกคณะ
(เกณฑ์ ข้ อ 5)

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

- ผศ.สุ พะยอม นาจันทร์
รองฯสภามหาวิทยาลัย
- ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนา
นักศึกษา
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

7. การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริ หารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ 7.1)
1. สภาสถาบันปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการ
ปฏิบตั ิงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผูบ้ ริ หารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่ อสารแผนและผลการ
ดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการ ให้อานาจในการตัดสิ นใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม

1. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
2. นายธัญธร โยธี
3. นายสมพร นวนนุ่น
4. นางสาวกมลวรรณ นิลจู
5. นางสาวภัทรหงส์ บัวรักษ์

- สานักอธิการบดี
- สถาบันวิจยั ฯ
(ประมวลผล)

- สานักอธิการบดี
- ทุกหน่วยงาน
(เกณฑ์ ข้อ 1-7)

ผศ.สุ พยอม นาจันทร์
รองฯฝ่ ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

5. ผูบ้ ริ หารถ่ายทอดความรู ้และส่ งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมงาน เพื่อให้
สามารถทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ

1. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
6. ผูบ้ ริ หารบริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึง 2. นายธัญธร โยธี
3. นายสมพร นวนนุ่น
ประโยชน์ของสถาบันและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
4. นางสาวกมลวรรณ นิลจู
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริ หารงานของสถาบันและ
5. นางสาวภัทรหงส์ บัวรักษ์
ผูบ้ ริ หารนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารงานอย่างเป็ น
รู ปธรรม

- สานักอธิการบดี
- สถาบันวิจยั ฯ
(ประมวลผล)

- สานักอธิการบดี
- ทุกหน่วยงาน
(เกณฑ์ ข้อ 1-7)

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

ผศ.สุ พยอม นาจันทร์
รองฯฝ่ ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรี ยนรู้ (สกอ 7.2)
1. มีการกาหนดประเด็นความรู ้และเป้ าหมายของการจัดการ
ความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนาความรู ้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู ้ที่กาหนดในข้อ 1

1. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา
2. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
3. คณบดีทุกคณะ
4. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

- สานักส่ งเสริ ม
วิชาการฯ
- สถาบันวิจยั ฯ

- ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
- สานักส่ งเสริ มวิชาการฯ รองฯฝ่ ายวิชาการ
- สถาบันวิจยั ฯ
- ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์
รองฯฝ่ ายวิจยั
- ทุกหน่วยงาน
และวิเทศสัมพันธ์
(เกณฑ์ ข้อ 1-5)
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

3. มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากความรู ้ ทักษะของผูม้ ี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดี
ตามประเด็นความรู ้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่ บุคลากร
กลุ่มเป้ าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู ้ตามประเด็นความรู ้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้ง 1. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมา และพัฒนา
2. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลาย
3. คณบดีทุกคณะ
ลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge)
4. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี การศึกษา
ปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผา่ นมาที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (explicit
knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง

- สานักส่ งเสริ ม
วิชาการฯ
- สถาบันวิจยั ฯ

- ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
- สานักส่ งเสริ มวิชาการฯ รองฯฝ่ ายวิชาการ
- สถาบันวิจยั ฯ
- ดร.ภวิกา บุณยพิพฒั น์
- ทุกหน่วยงาน
รองฯฝ่ ายวิจยั
(เกณฑ์ ข้อ 1-5)
และวิเทศสัมพันธ์
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

สานักวิทยบริ การฯ

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
รองฯฝ่ ายนโยบาย
และแผน

7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ
(สกอ 7.3)
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจตามพันธ
กิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรี ยนการ
สอน การวิจยั การบริ หารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
5. มีการส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องตามที่กาหนด

1. ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การ
2. นายญาณพัฒน์ ชูชื่น
3. นายสมศักดิ์ เหลาะเหม

สานักวิทยบริ การฯ
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

- สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร
- ทุกหน่วยงาน
(เกณฑ์ ข้อ 1-6)

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ 7.4)
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบันร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยง และปั จจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริ บทของสถาบัน จากตัวอย่าง
ต่อไปนี้
- ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- ความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน
เช่น ความเสี่ ยงของ
กระบวนการบริ หารหลักสู ตร การบริ หารงานวิจยั ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

1. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
2. นายสื บพงษ์ แสงวัณณ์
3. นางสาววริ ษฐา พาหุรัตน์
4. นางสาวอุบลทิพย์ ทองชัง่

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
ผช.อธิการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

- สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร
- ทุกหน่วยงาน
(เกณฑ์ ข้อ 1-6)

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและ
จัดลาดับความเสี่ ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงที่มีระดับความเสี่ ยงสู ง และ
1. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
ดาเนินการตามแผน
2. นายสื บพงษ์ แสงวัณณ์
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และ 3. นางสาววริ ษฐา พาหุรัตน์
รายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. นางสาวอุบลทิพย์ ทองชัง่

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
ผช.อธิการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ

6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไป
ใช้ในการปรับแผนหรื อวิเคราะห์ความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไป
7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีข่ องสภาสถาบัน
(สมศ.12)

1. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
2. นางสาวกมลวรรณ นิลจู
3. นางวรรณญา สาแหล๊ะ
4. นางสาวภัทรหงส์ บัวรักษ์

งานประชุม
และพิธีการ

7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีข่ องผู้บริ หารสถาบัน
(สมศ.13)

1. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
2. นางสาวกมลวรรณ นิลจู
3. นางวรรณญา สาแหล๊ะ
4. นางสาวภัทรหงส์ บัวรักษ์

งานประชุม
และพิธีการ

สานักอธิการบดี

ผศ.สุ พยอม นาจันทร์
รองฯฝ่ ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย

สานักอธิการบดี

ผศ.สุ พยอม นาจันทร์
รองฯฝ่ ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

7.7 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.9)

1. นายไพศาล คงเรื อง
2. คณบดีทุกคณะ
3. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
4. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
5. นายชัยสิ ทธิ์ บุญรังสี

7.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกีย่ วกับการ
บริหารและการจัดการ (ก.พ.ร.11)

1. นายไพศาล คงเรื อง
2. คณบดีทุกคณะ
3. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
4. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
5. นายชัยสิ ทธิ์ บุญรังสี

1. นายฉลอง อาคาสุวรรณ
2. นางสาวปั ณฑิตา โชติช่วง
3. นางพิไลพร คงเรื อง
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1)
4. นางปิ ยมาศ ศิริศุภนนท์
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
5. นางสโรชา บริ สุทธิ์
สถาบัน
6. นางปริ ยา ทิพย์จนั ทร์
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ 7. นางสาวสมจิต โชติรัตน์
8. นางดวงใจ ขุนแผ้ว
จัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส
9. นางสาวพรฤดี ศรี รุจี
ตรวจสอบได้
10.นางสาวสิ ราภรณ์ มูเก็ม
11.นางสาววันดี เอ้งเถี้ยว

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)
ฝ่ ายอาคารฯ

สานักอธิการบดี

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน
- ฝ่ ายอาคารฯ
- ทุกหน่วยงาน

สานักอธิการบดี

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้
นายพินิจ ดารงเลาพันธ์
รองฯฝ่ ายบริ หาร

นายพินิจ ดารงเลาพันธ์
รองฯฝ่ ายบริ หาร

8. การเงินและงบประมาณ

กองนโยบายและแผน
และ
งานคลัง

- ทุกหน่วยงาน
(เกณฑ์ ข้อ 1,4และ7)
- กองนโยบายและแผน
(เกณฑ์ ข้อ 1-7)

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
รองฯฝ่ ายวาง
แผนฯ
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

กองนโยบายและแผน
และ

- ทุกหน่วยงาน
(เกณฑ์ ข้อ 1,4และ7)
- กองนโยบายและแผน
(เกณฑ์ ข้อ 1-7)

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

3. มีงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนปฎิบตั ิการในแต่ละ
พันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

1. นายฉลอง อาคาสุ วรรณ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อ 2. นางสาวปั ณฑิตา โชติช่วง
สภาสถาบันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไป 3. นางพิไลพร คงเรื อง
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 4. นางปิ ยมาศ ศิริศุภนนท์
และความมัน่ คงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
5. นางสโรชา บริ สุทธิ์
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ 6. นางปริ ยา ทิพย์จนั ทร์
ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบัน 7. นางสาวสมจิต โชติรัตน์
8. นางดวงใจ ขุนแผ้ว
กาหนด
9. นางสาวพรฤดี ศรี รุจี
7. ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตาม 10.นางสาวสิ ราภรณ์ มูเก็ม
เป้ าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
11.นางสาววันดี เอ้งเถี้ยว
วางแผนและการตัดสิ นใจ
8.2 ร้ อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณตาม
แผน (ก.พ.ร.7.1)

กองนโยบายและแผน

งานคลัง

แผนกองนโยบายและ
แผน

กองนโยบายและแผน

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
รองฯฝ่ ายวาง
แผนฯ

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
รองฯฝ่ ายวาง
แผนฯ
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

8.3 ร้ อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ าย
ลงทุน (ก.พ.ร.7.3)

กองนโยบายและแผน

งานคลัง

กองนโยบายและแผน

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
รองฯฝ่ าย
แผน

8.4 ระดับความสาเร็ จของการจัดทาต้ นทุนต่ อหน่ วยผลิต
(ก.พ.ร.8)

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
รองฯฝ่ ายวาง
แผนฯ

8.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกีย่ วกับการเงิน
และงบประมาณ (ก.พ.ร.11)

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
รองฯฝ่ ายวาง
แผนฯ

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ 9.1)

1. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์
2. นางสาวเกสรา โกศิลญวงศ์
3. นางสาวจุฑาพร บุญยัง
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
4. นางสาวอุบลทิพย์ ทองชัง่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 5.ว่าที่ร้อยตรี หญิง
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตาม นารี รัตน์ รัตนสุ วรรณ
6. นางรอบีอะ๊ ขุนทหาร
ระบบที่กาหนด

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

สานักพัฒนาคุณภาพและ
ระบบบริ หาร
(เกณฑ์ ข้อ 1-4)

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
ผช.อธิการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่ องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็ นรายงานที่มีขอ้ มูลครบถ้วน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE
QA Online และ
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ ง
การทางาน และส่ งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร
(เกณฑ์ ข้อ 1-4)
สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

กองนโยบายและแผน
(เกณฑ์ ข้อ 5)
สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร
(เกณฑ์ ข้อ 6-9)

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
ผช.อธิการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้ มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใ้ ช้บณั ฑิต และผูใ้ ช้บริ การตาม
พันธกิจของสถาบัน

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

8. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่ วมกัน

- สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร
(เกณฑ์ ข้อ 6-9)
- ทุกหน่วยงาน
(เกณฑ์ ข้อ 8-9)

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
ผช.อธิการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ

- สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร
- ทุกหน่วยงาน

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
ผช.อธิการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ

9. มีแนวปฏิบตั ิที่ดีหรื องานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้ นสั งกัด
(สมศ.15)

9.3 ร้ อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ก.พ.ร. 2)
(MOUที่ทากับก.พ.ร.)

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
ผช.อธิการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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องค์ ประกอบตัวบ่ งชี้ (KPI)
สกอ./ สมศ. / ก.พ.ร.
9.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.ร.4)

9.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกีย่ วกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ(ก.พ.ร. 12)

10. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตาม นโยบายรัฐบาล
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลทีเ่ กิดผู้เรี ยนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้
เจตนาคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท้ งั 3 ด้าน

ผู้จัดเก็บข้ อมูล

หน่ วยงาน/ผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(เชิงปริมาณ)

ผู้เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) / หลักฐาน

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

สานักพัฒนาคุณภาพ

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

1. นางสาวรังสิ มา สัตยาไชย
2. นางสาวภาวิดา ตุลาธน
3. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา

ผู้กากับ
ตัวบ่ งชี้

และระบบบริ หาร

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
ผช.อธิการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ

สานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริ หาร

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด
ผช.อธิการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ

กองพัฒนา

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
รองฯฝ่ ายพัฒนานักศึกษา

นักศึกษา

