
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของสกอ. มาตรฐานตัวบ่งชี้ของสมศ. ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

 
อาจารย์ประยุทธ  สุระเสนา 
รองอธิการบดี 
 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
คณบด ี5 คณะ 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 5 หน่วยงาน 

 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
คณบด ี5 คณะ 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 5 หน่วยงาน 

 17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 
อาจารย์ประยุทธ  สุระเสนา 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ / ส านักวิทย
บริการฯ 
คณบด ี5 คณะ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
2.1ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร 

หลักสูตร 
- 

ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
คณบด ี  5  คณะ 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2.3อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้/ ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา  2556 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของสกอ. มาตรฐานตัวบ่งชี้ของสมศ. ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

2.4ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

14.การพัฒนาคณาจารย์ ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 
รองอธิการบดี 
ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
(กองกลาง) และส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
คณบด ี  5  คณะ 

2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

- 

อาจารย์ประยุทธ  สุระเสนา 
รองอธิการบดี 
ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ/ 
ส านักวิทยบริการฯ /ส านักงานอธิการบดี 
คณบด ี  5  คณะ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน 
การสอน 

- 
ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
คณบด ี 5  คณะ 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

1 . บัณฑิ ตป ริญญาต รีที่ ไ ด้ ง านท าห รื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ 
รองอธิการบดี 
ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
/ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
คณบดี  5 คณะ  

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
คณบด ี  5  คณะ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของสกอ. มาตรฐานตัวบ่งชี้ของสมศ. ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

- 

ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 
รศ.วุฒิชัย  ประภากิตติรัตน์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
คณบด ี5 คณะ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษา 

- 

ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 
รศ.วุฒิชัย  ประภากิตติรัตน์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
คณบด ี5 คณะ 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
- 

ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
คณบด ี5 คณะ 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

6. งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
คณบด ี5 คณะ 

 7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ   
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
คณบด ี5 คณะ 

4 . 3  เ งิ นสนับสนุนงานวิ จั ยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

- 
ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
คณบด ี5 คณะ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของสกอ. มาตรฐานตัวบ่งชี้ของสมศ. ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
5.1 ระบบและกลไกในการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
8.ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 
ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ   
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ/ส านักวิทย
บริการฯ/ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
/ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
คณบด ี5 คณะ 

5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
คณบดี 5 คณะ 

18.1ผลการชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 
รศ.วุฒิชัย  ประภากิตติรัตน์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
คณบด ี5 คณะ 

 18.2ผลการชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
คณบด ี5 คณะ 

องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ 

และวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

รศ.ดร.ธานี  เกสทอง 
รองอธิการบดี 
ผศ.สุเทพ  ไม้ทองดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
อาจารย์ประสพ ยลสิริธัม 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
คณบด ี5 คณะ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของสกอ. มาตรฐานตัวบ่งชี้ของสมศ. ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา

สถาบัน 
รศ.ดร.ธานี  เกสทอง 
รองอธิการบดี 
 

ผู้อ านวยการส านักและสถาบัน 5  
หน่วยงานและฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 
คณบด ี 5  คณะ 

 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 
รองอธิการบดี 
อาจารย์พรสิริ  เอี่ยมแก้ว 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี(กองกลาง)  
คณบด ี  5  คณะ 
ผู้อ านวยการส านัก 5 ส านัก 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

- 

ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี 
ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ   
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
คณบดี  5  คณะ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
และการตัดสินใจ - 

อาจารย์ประยุทธ  สุระเสนา 
รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
คณบด ี5 คณะและ 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 5 หน่วยงาน 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

- 

ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 
รองอธิการบดี 
ผศ.มนตรี  ไชยานุกูลกิตติ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
คณบด ี5 คณะและส านักสถาบัน 5 
หน่วยงาน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของสกอ. มาตรฐานตัวบ่งชี้ของสมศ. ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
- 

ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 
รองอธิการบดี 
ผศ.มนตรี  ไชยานุกูลกิตติ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี(กอง
นโยบายและแผน และกองกลาง) 
ผู้อ านวยการส านักและสถาบัน 5  
หน่วยงาน 
คณบดี  5  คณะ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
15.ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด 

ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ   
รองอธิการบดี 

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 
คณบด ี5 คณะ 
ผู้อ านวยการส านัก 5 ส านัก 

 

 


