องคประกอบ ตัวบงชี้ และผูดําเนินงาน SAR รอบการประเมินปการศึกษา 2550 (เกณฑใหม สกอ.)

องคประกอบ / ตัวบงชี้
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานทีก่ าํ หนด
2. การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผูกํากับองคประกอบ /
ประเมินตนเอง

ผูรวบรวมขอมูล
รายตัวบงชี้

แหลงขอมูล

คุณมหัทธนา คลังสมบัติ

งานนโยบายและแผน

คุณมหัทธนา คลังสมบัติ

งานนโยบายและแผน

คุณกัญญามาศ สายทอง

คุณมหัทธนา คลังสมบัติ

คุณกัญญามาศ,
คุณจุฑามาศ
คุณจิตตียพร,
คุณกัญญามาศ, เลขานุการ
ภาควิชา
คุณกัญญามาศ,
คุณจิตตียพร เลขานุการ
ภาควิชา, ประธานหลักสูตร
งานนโยบายและแผน

คุณกมลณิชา ฉิมแยม

งานบุคคล

คุณกมลณิชา ฉิมแยม

งานบุคคล

คุณพัชรี รอดมณี

คุณธนวรรณ โตล่าํ

คุณพัชรี, คุณกมลณิชา,
เลขานุการภาควิชา
คุณจิรภรณ, คุณกัญญามาศ,
คุณจุฑามาศ, เลขานุการ
ภาควิชา
คุณธนวรรณ, คุณกัญญามาศ

คุณธนวรรณ โตล่าํ

คุณธนวรรณ, คุณกัญญามาศ

คุณธนวรรณ โตล่ํา

งานประกันคุณภาพฯ

คณบดี

รองคณบดีฝายวิชาการ

คุณจิตตียพร ตันติกูล

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มวี ุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนง
อาจารย ผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

คุณกัญญามาศ สายทอง

คุณจิรภรณ สิงหกวาง

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูป ระกอบการ และผูใชบณ
ั ฑิต
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องคประกอบ / ตัวบงชี้
2.12 รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปทผี่ านมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองใหดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาทีอ่ าจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันทีเ่ นนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย)
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึง
ประสงค
4. การวิจัย

ผูกํากับองคประกอบ /
ประเมินตนเอง

ผูรวบรวมขอมูล
รายตัวบงชี้

แหลงขอมูล

คุณบุญภา รวมชาติ

งานกิจการนิสิต

คุณจุฑามาศ คัมภีรพงษ

งานวิชาการบัณฑิตศึกษา

คุณบุญภา รวมชาติ
คุณบุญภา รวมชาติ

งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต

คุณจิรภรณ สิงหกวาง

งานวิจัย

คุณจิรภรณ สิงหกวาง

งานวิจัย

คุณจิรภรณ สิงหกวาง

งานวิจัย

คุณจิรภรณ สิงหกวาง

งานวิจัย

คุณจิรภรณ สิงหกวาง

งานวิจัย

รองคณบดีฝายกิจการนิสติ

รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการสังคม

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
4.2 ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรบั การจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิต
บัณฑิตและวิจัย)
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องคประกอบ / ตัวบงชี้
5. การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก
สังคมตามเปาหมายของสถาบัน
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตอ อาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
** 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ทีไ่ ดรบั การยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) (เฉพาะสถาบัน
ที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
6. การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
** 6.2 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู
และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะ
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม)
** 6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะ
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม)
7. การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน ให
แขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูน ําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูอ งคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร บุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ

ผูกํากับองคประกอบ /
ประเมินตนเอง

ผูรวบรวมขอมูล
รายตัวบงชี้

แหลงขอมูล

รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการสังคม
ผูประสานงานบริการ
สังคม
คุณกมลณิชา ฉิมแยม

คุณพัชรี, คุณจิตตียพร,
คุณธนวรรณ ,เลขานุการภาคฯ
คุณกมลณิชา, เลขานุการ
ภาควิชา, คุณจิตตียพร,
คุณธนวรรณ

คุณธนวรรณ โตล่ํา

คุณธนวรรณ, เลขานุการ
ภาควิชา, คุณจิตตียพร

คุณธนวรรณ โตล่ํา
ไมประเมิน

งานประกันคุณภาพฯ
ไมประเมิน

คุณบุญภา รวมชาติ

งานกิจการนิสิต

ไมประเมิน

ไมประเมิน

ไมประเมิน

ไมประเมิน

ไมประเมิน

ไมประเมิน

คุณพัชรี รอดมณี

คณะกรรมการประจําคณะ

คุณพัชรี รอดมณี
คุณพัชรี รอดมณี
คุณพัชรี รอดมณี

คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการประจําคณะ

ไมประเมิน

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต

รองคณบดีฝายบริหาร
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องคประกอบ / ตัวบงชี้
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่ การบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ พัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
7.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรบั รางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน
9. การประกันคุณภาพและการพัฒนาองคกร
9.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะ
ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
9.3 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา

ผูกํากับองคประกอบ /
ประเมินตนเอง

ผูรวบรวมขอมูล
รายตัวบงชี้

แหลงขอมูล

คุณพัชรี รอดมณี

คณะกรรมการคอมพิวเตอร

คุณพัชรี รอดมณี

คณะกรรมการประจําคณะ

คุณจิรภรณ สิงหกวาง

คุณจิรภรณ, คุณกมลณิชา

คุณพัชรี รอดมณี

คณะกรรมการประจําคณะ

คุณพัชรี รอดมณี

คณะกรรมการประจําคณะ

คุณปริญญา ทองคํา

งานการเงินและพัสดุ

คุณพัชรี รอดมณี

คณะกรรมการประจําคณะ

คุณมหัทธนา คลังสมบัติ

งานประกันคุณภาพฯ

คุณมหัทธนา คลังสมบัติ

งานกิจการนิสิต, งาน
ประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพฯ

รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายบริหาร

คุณมหัทธนา คลังสมบัติ
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