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ตัวบงชี้ ผูกํากับ ผูจัดเก็บ ผูเขียนราง SAR 
ตัวบงชี้ สกอ. 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 ดร.ชัยยศ          ชาวระนอง                      
 

นางสาวพรใจ แกวสุข  
นางเอมิกา รัตนมาลา                 

นางธมลวรรณ      เปรมศรี
  

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

 นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน          
 

นางสาวนิศารตัน อิสระมโนรส   
 

นายจักรพันธ อบอวล                   
 

ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ดร.ชัยยศ          ชาวระนอง                   นางสาวพรใจ แกวสุข  

นางเอมิกา รัตนมาลา             
นางธมลวรรณ   เปรมศรี
                

ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ดร.ชัยยศ          ชาวระนอง                   นางสาวพรใจ แกวสุข  

นางเอมิกา รัตนมาลา             
นางธมลวรรม    เปรมศรี
                

ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 
 ดร.ชัยยศ          ชาวระนอง                นางสาวพรใจ แกวสุข  

นางเอมิกา รัตนมาลา  
นางธมลวรรณ   เปรมศร ี           

ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 ดร.ชัยยศ          ชาวระนอง                นายอวิรุทธ ฟูตระกูล  

นายวรฤทธ์ิ อุจวาที 
นายอวิรุทธ       ฟูตระกูล
นายวรฤทธ์ิ       อุจวาที                   

ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน                       นางสาวนฤมล       อินทสร 

นายจักรพันธ อบอวล  
นางสาวนฤมล    อินทสร 
นายจักรพันธ     อบอวล 

ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส นางสาวนฤมล       อินทสร 

นายจักรพันธ อบอวล  
นางสาวนฤมล    อินทสร 
นายจักรพันธ     อบอวล 

ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
 ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง       นางชัชรี              สุนทราภัย นางชัชรี           สุนทราภัย 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  
ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและการบริการดานขอมูล 

 นางสาวมุทิตา ทาคําแสน 
 

นางชัชรี              สุนทราภัย         นายจักรพันธ อบอวล 

 
 

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจําปการศึกษา 2556 
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ตัวบงชี้ ผูกํากับ ผูจัดเก็บ ผูเขียนราง SAR 
ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ นางสาวชนมธิดา     ยาแกว 
นายจักรพันธ  อบอวล 

นางสาวชนมธิดา     ยาแกว 
นายจักรพันธ  อบอวล 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 ดร.จริะ           จิตสุภา วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 
วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 
ตัวบงชี ้4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 ดร.จริะ           จิตสุภา วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 
วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 
ตัวบงชี ้4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 ดร.จริะ           จิตสุภา นางสาวคนิตฐา          ปนทอง 
วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 

วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี ้5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

 ดร.จริะ           จิตสุภา นางสาวนฤมล       อินทสร 
 

นางสาวนฤมล       อินทสร 

ตัวบงชี ้5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

 ดร.จริะ             จิตสุภา นางสาวนฤมล       อินทสร 
 

นางสาวนฤมล       อินทสร 
 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 นางสาวชนมธิดา   ยาแกว 
นางชัชรี             สุนทราภัย 

นางเอมิกา           รัตนมาลา นางเอมิกา           รัตนมาลา 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี ้7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

 ดร.ชัยยศ           ชาวระนอง 
นางสาวพรใจ      แกวสุข 

นางเอมิกา          รัตนมาลา 
นางสาวปานใจ     ยกกลิ่น 

นางเอมิกา          รัตนมาลา 
นางสาวปานใจ     ยกกลิ่น 

ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

 ดร.ชัยยศ           ชาวระนอง 
ดร.จริะ             จิตสุภา 

นางสาวธารารตัน   วรรณรัตน นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 

ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 นางสาวพรใจ       แกวสุข นางธมลวรรณ       เปรมศร ี
นางสาวปานใจ      ยกกลิ่น 

นางธมลวรรณ       เปรมศร ี
นางสาวปานใจ      ยกกลิ่น 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

ดร.จริะ             จิตสุภา 
นายภานุวัฒน      น่ิมนวล 

วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวปานใจ      ยกกลิ่น 
วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวปานใจ      ยกกลิ่น 
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ตัวบงชี้ ผูกํากับ ผูจัดเก็บ ผูเขียนราง SAR 
องคประกอบท่ี 10 สถานศึกษา 3 ดี 
ตัวบงชี้ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D) 

 นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นายภานุวัฒน          น่ิมนวล 
นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 
นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 

วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นายภานุวัฒน          น่ิมนวล 
นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 
นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 

ตัวบงชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3ด ีมีความรู เจตนคติทีด่ีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 

 นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นายภานุวัฒน          น่ิมนวล 
นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 
นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 

วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นายภานุวัฒน          น่ิมนวล 
นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 
นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 

องคประกอบท่ี 11  ความสําเร็จในการประกันคุณภาพอตัลักษณของมหาวิทยาลัย 
ตัวบงชี ้11.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดานการศึกษาปฐมวยั 

 นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นายภานุวัฒน          น่ิมนวล 
นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 
นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 

วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นายภานุวัฒน          น่ิมนวล 
นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 
นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 

ตัวบงชี้ สมศ. 
1. กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐานดานคุณภาพบัณฑติ  

ตัวบงชี้ 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 นายภานุวัฒน          น่ิมนวล 

 
นายจักรพันธ  อบอวล 
นางสาวธารารตัน   วรรณรัตน 

นายจักรพันธ  อบอวล 
นางสาวธารารตัน   วรรณรัตน 

ตัวบงชี ้2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 
นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 

นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 
นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 ดร.จริะ             จิตสุภา วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 
วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 
ตัวบงชี้ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

 ดร.จริะ             จิตสุภา วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 
วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 
ตัวบงชี้ 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

 ดร.จริะ             จิตสุภา วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 
วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 

นางสาวธารารตัน    วรรณรัตน 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 ดร.จริะ             จติสุภา วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 

วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 
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ตัวบงชี้ ผูกํากับ ผูจัดเก็บ ผูเขียนราง SAR 
ตัวบงชี้ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชนหรือองคกรภายนอก 
 ดร.จริะ             จิตสุภา วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 

นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 
วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นางสาวชนมธิดา       ยาแกว 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 นางสาวชนมธิดา       ยาแกว นางชัชรี             สุนทราภัย 

นางเอมิกา           รัตนมาลา 
นางชัชรี             สุนทราภัย 
นางเอมิกา           รัตนมาลา 

ตัวบงชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 นางสาวชนมธิดา       ยาแกว นางชัชรี             สุนทราภัย 

นางเอมกิา           รัตนมาลา 
นางชัชรี             สุนทราภัย 
นางเอมิกา           รัตนมาลา 

ตัวบงชี้ 14  การพัฒนาคณาจารย 
 ดร.ชัยยศ           ชาวระนอง 

 
นางสาวพรใจ       แกวสุข 
นางธมลวรรณ       เปรมศร ี

นางสาวพรใจ       แกวสุข 
นางธมลวรรณ       เปรมศร ี

2. กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 
ตัวบงชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันเกิดอัตลักษณ   
 ดร.ชัยยศ           ชาวระนอง 

 
นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน 
นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 

นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน 
นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 

ตัวบงชี้ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 
 นางสาวพรใจ       แกวสุข 

 
นางชัชรี             สุนทราภัย 
นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน 
นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 

นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน 
นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 

ตัวบงชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลกัษณของสถาบัน 
 ดร.ชัยยศ           ชาวระนอง นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน 

นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 
นางสาวมุทิตา     ทาคําแสน 
นางสาวนิศารตัน  อิสระมโนรส 

3. กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
ตัวบงชี้ 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 
 นางธมลวรรณ       เปรมศร ี

นางชัชรี             สุนทราภัย 
วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นายภานุวัฒน          น่ิมนวล 

วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นายภานุวัฒน          น่ิมนวล 

ตัวบงชี้ 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 
 นางธมลวรรณ       เปรมศร ี

นางชัชรี             สุนทราภัย 
วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นายภานุวัฒน          น่ิมนวล 

วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
นายภานุวัฒน          น่ิมนวล 

 


