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ผ่านการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานประกนัคุณภาพการศกึษา ครัง้ที ่1/2558 วนัที ่26 ก.พ. 2558 / ผ่านการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ีครัง้ที ่6/2558 วนัที ่25 ม.ีค. 2558   

หน่วยงานประกนัคุณภาพการศกึษา  กองนโยบายและแผน โทร : 8551 

 

องค์ประกอบ และ ตัวบ่งชี้ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โทร ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต      
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม หน่วยงานประกันคณุภาพฯ 

น.ส.รัฐิกา เพ็ชรมุณ ี
8551 หัวหน้าหน่วยงาน 

ประกันคณุภาพ 
รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการสภาฯ 
รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
 

 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก 
 

หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี 
นางวาสนา ศิลาลอย 
น.ส.อรุญรัตน์ บัวเกดิ 

8526 ผอ.กองกลาง 
 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายบรหิาร 
รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
 

 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี 
นางวาสนา ศิลาลอย 
น.ส.อรุญรัตน์ บัวเกดิ 

8526 ผอ.กองกลาง 
 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายบรหิาร 
รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
 

 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
 

กองพัฒนานักศึกษา 
น.ส.อัมรา อินพึ่ง 
น.ส.ศศิวิมล มิ่งมีชัย 
นายศิวาดล วิริยะ 
น.ส.พรทิพย์ ทองด ี
 
 

8413 ผอ.กองพัฒนานักศึกษา รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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หน่วยงานประกนัคุณภาพการศกึษา  กองนโยบายและแผน โทร : 8551 

 

องค์ประกอบ และ ตัวบ่งชี้ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โทร ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ หมายเหตุ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

กองพัฒนานักศึกษา 
น.ส.อัมรา อินพึ่ง 
น.ส.ศศิวิมล มิ่งมีชัย 
นายชนินทร์ ชาติ 
นายอังคาร ค าจันทร ์
 

8413 ผอ.กองพัฒนานักศึกษา รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย      
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
น.ส.บุศรา สาระเกษ 
น.ส.กรรณิกา สุขสมยั 
 

3505 ผอ.สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
น.ส.ชุติมา พิมลภาพ 

3505 ผอ.สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
น.ส.ชุลีรตัน์ ผดุงสิน 
น.ส.นิตยา ต้นสาย 
  
หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี 
นางวาสนา ศิลาลอย 
น.ส.อรุญรัตน์ บัวเกดิ 
 
 

3505 
 
 
 

8526 

ผอ.สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
 
 
ผอ.กองกลาง 
 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
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หน่วยงานประกนัคุณภาพการศกึษา  กองนโยบายและแผน โทร : 8551 

 

องค์ประกอบ และ ตัวบ่งชี้ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โทร ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ      
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 
 

ส านักบริการวิชาการ 
นายเชษฐ์เดชรัช  
พงษ์สุวรรณ ์
 
กองนโยบายและแผน 
น.ส.จันทรเ์พ็ญ ผ่องมณี  
อิทธิอนุวัตร์ 
น.ส.ทิพวรรณ นพฤทธ์ิ 
 

8541 
 
 
 

8541 

ผอ.ส านัก 
บริการวิชาการ 
 
 
ผอ.กองนโยบายและแผน 
 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม 
 

ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 
นายสมศักดิ์ นิโรจน์ 
น.ส.สุนสิา ตั้งตระกลู 
 

7001 ผอ.ส านัก 
ศิลปวัฒนธรรมฯ 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ      
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

หน่วยงานประกันคณุภาพฯ 
น.ส.รัฐิกา เพ็ชรมุณ ี

8551 หัวหน้าหน่วยงาน 
ประกันคณุภาพ 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการสภาฯ 

 

   5.1.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจ าปตีามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผล
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

กองนโยบายและแผน 
น.ส.จันทรเ์พ็ญ ผ่องมณี  
อิทธิอนุวัตร์ 
น.ส.มณฑา วงษ์เจรญิ 
น.ส.นิธินันท์ นเรกลุ 

8541 
 
 
 
 

ผอ.กองนโยบายและแผน 
 
 
 
 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
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หน่วยงานประกนัคุณภาพการศกึษา  กองนโยบายและแผน โทร : 8551 

 

องค์ประกอบ และ ตัวบ่งชี้ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โทร ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ หมายเหตุ 

น.ส.รัชนี อธิบาย 
 
หน่วยงานการเงิน 
น.ส.อัญชนา  บุญทว ี
น.ส.หทัยทิพย์ จินดาวรรณ 
น.ส.ดวงกมล เผ่าเพ็ง 

 
 

8531 
 
 
 

 

 
 
ผอ.กองกลาง 
 
 
 
 

 
 
รองอธิการบด ี
ฝ่ายบรหิาร 
 
 

   5.1.2 การก ากับติดตามส่งเสรมิสนับสนุนใหทุ้กคณะ
ด าเนินการวเิคราะห์ ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจดัการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสตูร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

กองนโยบายและแผน 
น.ส.รัชนี อธิบาย 
น.ส.มณฑา วงษ์เจรญิ 
น.ส.นิธินันท์ นเรกลุ 
 
 
 
 

8541 ผอ.กองนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

 

   5.1.3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจาก
การวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมไดท้ี่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

กองนโยบายและแผน 
น.ส.จันทรเ์พ็ญ ผ่องมณี  
อิทธิอนุวัตร์ 
น.ส.ทิพวรรณ นพฤทธ์ิ 
 

8551 ผอ.กองนโยบายและแผน 
 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

 

   5.1.4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถวนท้ัง 
10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย 
น.ส.ศศิร์กร 
อิศรางกูร ณ อยุธยา 

8525 ผอ.ส านักงานอธิการบด ี รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการสภาฯ 
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หน่วยงานประกนัคุณภาพการศกึษา  กองนโยบายและแผน โทร : 8551 

 

องค์ประกอบ และ ตัวบ่งชี้ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โทร ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ หมายเหตุ 

น.ส.เบญจวรรณ  
หวานเสนาะ 
 

   5.1.5 การก ากับติดตามส่งเสรมิสนับสนุนใหทุ้กหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการความรูต้ามระบบ 

กองนโยบายและแผน 
น.ส.จันทรเ์พ็ญ ผ่องมณี  
อิทธิอนุวัตร์ 
น.ส.ทิพวรรณ นพฤทธ์ิ 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
น.ส.บุศรา สาระเกษ 
น.ส.กรรณิกา สุขสมยักอง 
 
กองบริการการศึกษา 
นางวนิดา จงดี 
 

8541 
 
 
 
 

3505 
 
 
 

8402 

ผอ.กองนโยบายและแผน 
 
 
 
 
ผอ.สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
 
 
ผอ.กองบริการการศึกษา 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

 

   5.1.6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี 
นางวาสนา ศิลาลอย 
น.ส.นิตยา คณะด ี
น.ส.อรุญรัตน์ บัวเกดิ 
น.ส.ดรุณี ดอกแก้ว 
 

8526 ผอ.ส านักงานอธิการบด ี
ผอ.กองกลาง 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายบรหิาร 
รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
 

 

   5.1.7 การก ากับติดตามส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพภายในตาม

หน่วยงานประกันคณุภาพฯ 
น.ส.อรพิน พิมพ์ด ี

8551 หัวหน้าหน่วยงาน 
ประกันคณุภาพ 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการสภาฯ 

 



     ตารางบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายใน(ระดับมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปีการศกึษา 2557 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานประกนัคุณภาพการศกึษา ครัง้ที ่1/2558 วนัที ่26 ก.พ. 2558 / ผ่านการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ีครัง้ที ่6/2558 วนัที ่25 ม.ีค. 2558   

หน่วยงานประกนัคุณภาพการศกึษา  กองนโยบายและแผน โทร : 8551 

 

องค์ประกอบ และ ตัวบ่งชี้ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โทร ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ หมายเหตุ 

ระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินคณุภาพ 

  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ หน่วยงานประกันคณุภาพฯ 
น.ส.รัฐิกา เพ็ชรมุณ ี
 
 

8551 หัวหน้าหน่วยงาน 
ประกันคณุภาพ 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการสภาฯ 

 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ หน่วยงานประกันคณุภาพฯ 
น.ส.รัฐิกา เพ็ชรมุณ ี

8551 
 

 

หัวหน้าหน่วยงาน 
ประกันคณุภาพ 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการสภาฯ 
 

 

  


