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องคประกอบ ตัวบงชี้ และผูดําเนินงาน SAR  รอบการประเมินปการศึกษา  2550 (เกณฑใหม สกอ.) 
 

องคประกอบ / ตวับงช้ี ผูกํากับองคประกอบ /  
ประเมินตนเอง  

ผูรวบรวมขอมูล 
รายตัวบงช้ี แหลงขอมูล 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผน  
      ดาํเนินการ 

คณบด ี   

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดาํเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกจิ 

 คุณมหัทธนา  คลงัสมบัติ งานนโยบายและแผน 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานทีก่าํหนด 

 คุณมหัทธนา  คลงัสมบัติ งานนโยบายและแผน 

2. การเรียนการสอน รองคณบดฝีายวิชาการ   
2.1   มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ  
        บริหารหลักสูตร 

 คุณกัญญามาศ สายทอง คุณกัญญามาศ,  
คุณจุฑามาศ 

2.2   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  คุณจิตตียพร ตันตกิูล คุณจิตตียพร, 
 คุณกัญญามาศ, เลขานุการ

ภาควิชา  
2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนบัสนุนการ  
        พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง  
        บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

 คุณกัญญามาศ สายทอง  คุณกัญญามาศ,  
คุณจิตตียพร เลขานุการ

ภาควิชา, ประธานหลักสูตร 
2.4  จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน  
       อาจารยประจาํ 

 คุณมหัทธนา  คลงัสมบัติ งานนโยบายและแผน 

2.5  สัดสวนของอาจารยประจําที่มวีุฒิปริญญาตรี   
       ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทยีบเทาตอ  
       อาจารยประจาํ 

 คุณกมลณิชา  ฉิมแยม งานบุคคล 

2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดาํรงตําแหนง  
       อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย   
       และศาสตราจารย 

 คุณกมลณิชา  ฉิมแยม งานบุคคล 

2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม         
      จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย 

 คุณพัชรี  รอดมณ ี คุณพัชรี, คุณกมลณิชา, 
เลขานุการภาควชิา 

2.8  มีระบบและกลไกสนบัสนุนใหอาจารยประจํา  
       ทําการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 

 คุณจิรภรณ สิงหกวาง 
 

คุณจิรภรณ, คุณกญัญามาศ, 
คุณจุฑามาศ, เลขานุการ

ภาควิชา 
2.9 รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน  
      ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 คุณธนวรรณ โตล่าํ คุณธนวรรณ, คุณกัญญามาศ 

2.10 รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ  
       เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

 คุณธนวรรณ โตล่าํ คุณธนวรรณ, คุณกัญญามาศ 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
         ผูประกอบการ และผูใชบณัฑติ 

 คุณธนวรรณ  โตล่ํา งานประกนัคุณภาพฯ 
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องคประกอบ / ตวับงช้ี ผูกํากับองคประกอบ /  
ประเมินตนเอง 

ผูรวบรวมขอมูล 
รายตัวบงช้ี แหลงขอมูล 

2.12  รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จ  
         การศึกษาในรอบ 5 ปทีผ่านมาที่ไดรับการ  
         ประกาศเกียรติคุณยกยองใหดานวิชาการ   
         วชิาชพี คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ   
         และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ  
         นานาชาต ิ

 คุณบุญภา  รวมชาติ งานกิจการนิสิต 

2.13  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตร  
         บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา  
         วทิยานพินธที่ทําหนาทีอ่าจารยที่ปรึกษา 
         วทิยานพินธ (เฉพาะสถาบันทีเ่นนการ 
         ผลิตบัณฑิตและวิจัย) 

 คุณจุฑามาศ คัมภรีพงษ งานวิชาการบัณฑติศึกษา 

3.    กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา รองคณบดฝีายกิจการนิสติ   
3.1  มีการจดับริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  คุณบุญภา  รวมชาติ งานกิจการนิสิต 
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน  

และสอดคลองกับคุณลักษณะของบณัฑิตที ่พึง
ประสงค 

 คุณบุญภา  รวมชาติ งานกิจการนิสิต 

4.    การวิจัย รองคณบดฝีายวิจัยและ
บริการสังคม 

  

4.1   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ สนบั-    
       สนุนการผลติงานวิจัยและงานสรางสรรค  

 คุณจิรภรณ  สิงหกวาง งานวิจัย 

4.2   ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ  
        งานสรางสรรค 

 คุณจิรภรณ  สิงหกวาง งานวิจัย 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค    
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน 
อาจารยประจํา 

 คุณจิรภรณ  สิงหกวาง งานวิจัย 

4.4 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่  
         ตพีิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน  
         ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ  
         นําไปใชประโยชนทั้งในระดบัชาตแิละใน  
         ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

 คุณจิรภรณ  สิงหกวาง งานวิจัย 

4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง   
        (Citation) ใน refereed journal หรือใน  
        ฐานขอมลูระดับชาติหรือระดบันานาชาตติอ  

 คุณจิรภรณ  สิงหกวาง งานวิจัย 

        อาจารยประจํา (เฉพาะสถาบนัที่เนนการผลิต  
        บณัฑิตและวจิัย) 
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องคประกอบ / ตวับงช้ี ผูกํากับองคประกอบ /  
ประเมินตนเอง 

ผูรวบรวมขอมูล 
รายตัวบงช้ี แหลงขอมูล 

5.   การบริการวิชาการแกสังคม รองคณบดฝีายวิจัยและ
บริการสังคม 

  

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก
สังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

 ผูประสานงานบรกิาร
สังคม  

คุณพัชรี, คุณจติตยีพร,  
คุณธนวรรณ ,เลขานุการภาคฯ 

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา  

        เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน  
        กรรมการวิชาการ กรรมการวชิาชีพในระดบัชาติ  
        หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

 คุณกมลณิชา  ฉิมแยม คุณกมลณิชา, เลขานุการ
ภาควิชา, คุณจิตตยีพร,  

คุณธนวรรณ 

5.3 รอยละของกจิกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชพีที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาตแิละนานาชาติตออาจารยประจํา 

 คุณธนวรรณ  โตล่ํา คุณธนวรรณ, เลขานุการ
ภาควิชา, คุณจิตตยีพร 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  คุณธนวรรณ  โตล่ํา งานประกนัคุณภาพฯ 
** 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  
        ทีไ่ดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดบั  

นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) (เฉพาะสถาบัน
ที่เนนการผลิตบณัฑิตและพัฒนาสังคม) 

ไมประเมิน ไมประเมิน 
 
 

ไมประเมิน 

6.  การทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม รองคณบดฝีาย 
กิจการนิสิต 

  

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 คุณบุญภา  รวมชาติ งานกิจการนิสิต 

** 6.2 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู   
        และสรางมาตรฐานศลิปวัฒนธรรม (เฉพาะ  
        สถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและพัฒนา  
        ศลิปวัฒนธรรม)  

ไมประเมิน ไมประเมิน ไมประเมิน 

** 6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและ  
        สรางเสริมเอกลักษณ ศลิปวัฒนธรรม (เฉพาะ  
        สถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและพัฒนา  
        ศลิปวัฒนธรรม) 

ไมประเมิน ไมประเมิน ไมประเมิน 

7.  การบริหารและการจัดการ รองคณบดฝีายบรหิาร   
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ  

บริหารจัดการและสามารถผลักดนัสถาบัน ให
แขงขันไดในระดบัสากล 

 คุณพัชรี  รอดมณ ี คณะกรรมการประจําคณะ 

7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของสถาบัน  คุณพัชรี  รอดมณ ี คณะกรรมการประจําคณะ 
7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  คุณพัชรี  รอดมณ ี คณะกรรมการประจําคณะ 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากร -        

บุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให  
        บุคลากรมีคุณภาพและประสทิธิภาพ 

 คุณพัชรี  รอดมณ ี คณะกรรมการประจําคณะ 
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องคประกอบ / ตวับงช้ี ผูกํากับองคประกอบ /  
ประเมินตนเอง 

ผูรวบรวมขอมูล 
รายตัวบงช้ี 

แหลงขอมูล 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่การบริหาร   
        การเรียนการสอน และการวิจัย 

 คุณพัชรี  รอดมณ ี คณะกรรมการคอมพิวเตอร 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให  
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ พัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 

 คุณพัชรี  รอดมณ ี คณะกรรมการประจําคณะ 

7.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวัล  
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีในระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

 คุณจิรภรณ  สิงหกวาง คุณจิรภรณ, คุณกมลณิชา 

7.8 มีการนําระบบบรหิารความเสี่ยงมาใชใน  
กระบวนการบริหารการศึกษา 

 คุณพัชรี  รอดมณ ี คณะกรรมการประจําคณะ 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด  
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

 คุณพัชรี  รอดมณ ี คณะกรรมการประจําคณะ 

8.  การเงนิและงบประมาณ รองคณบดฝีายบรหิาร   
8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห  
       คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ  
       งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

 คุณปริญญา ทองคํา งานการเงินและพสัดุ 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก  
        สถาบันรวมกัน 

 คุณพัชรี  รอดมณ ี คณะกรรมการประจําคณะ 

9.  การประกนัคณุภาพและการพฒันาองคกร รองคณบดฝีายบรหิาร   
9.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพ  
         การศึกษาภายใน 

 คุณมหัทธนา  คลงัสมบัติ งานประกนัคุณภาพฯ 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะ  
        ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

 คุณมหัทธนา คลังสมบัติ งานกิจการนิสิต, งาน
ประกันคณุภาพ 

9.3 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน  
ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
การศึกษา 

 คุณมหัทธนา  คลงัสมบัติ งานประกนัคุณภาพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


