
 

 

 

 

 

 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2561 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ปีการศึกษา 2561 
 
 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. ปรัชญา ปณิธาน  
    วัตถุประสงค์ และ 
    แผนการดำเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ 

2. ภารกิจหลัก 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
2.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

3. การบริหารและการจัดการ 3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
     การตัดสินใจ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ    
     ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3.5 ร้อยละของหัวหน้าหน้างานสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาหัวหน้างาน
มืออาชีพ 

ร้อยละ 80 

3.6 ระบบและกลไกการพัฒนางาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

3.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
3.8 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับ

ความก้าวหน้าตามสายงานประเภท
ผู้บริหาร 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

4. การเงินและงบประมาณ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
5. ระบบและกลไก 
   การประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
      การศึกษาภายใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 

          



องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดตัว
บ่งชี้ 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด  
ผู้จัดเก็บรวบรวม / จัดทำ
รายงานการดำเนินงาน  

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 
 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

I P O  
นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา 
 

 
นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ 
นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี 

 /  

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร  /  นางสาวพิชญาดา  ธานี 

 
นางสาวอังคณา ศิริกุล 
นางสุพัตรา สุคนธชาติ 

นางสาวรัตติกร  พรมคำ 

นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา 
นางสาวสุกัญญา   ลามคำ 
นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ 
นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 
นางศิริปภาวี  วิชาชาต ิ
นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี 
นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

2.2 การบริการนักศึกษาระดับ 
     ปริญญาตรี 

 /  นางวาสนา  จักรศรี นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 
นายนิรุตย์  วิชาชาติ 
นางสาวบุษกร ถานทองดี 
นางเกศนรินทร์  อัยกร 
นางสาวศันสนีย์  สุดทอง 
นางสาวภาวิณี  สีมา 
นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
3.1 การพัฒนาสถาบันสู่ 
     สถาบันเรียนรู้   

 /  นางสาวพิชญาดา  ธานี 
 

นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล 
นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุล 
นายฤทธิไกร  สุทธิ 
นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ 
นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดตัว
บ่งชี้ 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด  
ผู้จัดเก็บรวบรวม / จัดทำ
รายงานการดำเนินงาน  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 
3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
     บริหารและการตัดสินใจ 

I P O  
นางสาวพิชญาดา  ธานี 

 
นางสาวอังคณา ศิริกุล 
นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 
นางศิริปภาวี  วิชาชาติ 
นายภาณุวัฒิ  ศักดิ์ดา 
นายสายัณห์   พ่อครวงค์ 
นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี 
นายบัณฑิต ศิริวัฒน์ 

 /  

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง  /  นางสาวพิชญาดา  ธานี 
นางวาสนา  จักรศรี 

นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล 
นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ 
นางนุชนารถ พิมกรนาย
พงศกร  หาแก้ว     
นางพฤตยา  แสงสุวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

3.4 การปฏิบัติตามบทบาท 
หน้าที่ของผู้อำนวยการ 
สำนักงานอธิการบดี 

  / นายเกษม  บุตรดี นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 
นางศิริปภาวี  วิชาชาติ 
 

3.5 ร้อยละของหัวหน้าหน้า
งานสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ 

  / นางสาวอังคณา ศิริกุล นางสุพัตรา สุคนธชาติ 

นางสาวรัตติกร  พรมคำ 

 
3.6 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

 /  นายภาณุวัฒิ  ศักดิ์ดา 
 

นายสายัณห์  พ่อครวงค์ 
นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี 

3.7 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

  / นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ 
 

นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล 
นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 
นางศิริปภาวี  วิชาชาต ิ
นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

3.8 บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีได้รับความก้าวหน้า
ตามสายงานประเภทผู้บริหาร 
 
 

 /  นางสาวอังคณา  ศิริกุล 

 

นางสุพัตรา สุคนธชาติ 

นางสาวรัตติกร  พรมคำ 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดตัว
บ่งชี้ 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด  
ผู้จัดเก็บรวบรวม / จัดทำ
รายงานการดำเนินงาน  

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 
4.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

I P O  
นางมาลัยวัลย์ อินคำน้อย 
นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น 

 

 
นางนวพร  อัคศรี 
นางสาวสุกัญญา   ลามคำ 
นายจารุวิทย์ ลังภูล ี
นายภาณุวัฒิ  ศักดิ์ดา 
นางสาวนพวัลย์  ฝ่ายเทศ 
นายสมศักดิ์   อามาตร์สมบัติ 

 /  

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
5.1 ระบบและกลไกการ 
     ประกันคุณภาพการศึกษา 
     ภายใน 

 /  นางสาวพิชญาดา  ธานี นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น 
นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล 
นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 
นางศิริปภาวี  วิชาชาติ 
นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

รวม 5 องค์ประกอบ  
13 ตัวบ่งชี้ 

     

 
 


