
องคประกอบ ตัวบงชี้

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ดร.อุษา สบฤกษ์

1.2.1 สมศ. 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน

       สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม

       สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ นายชาญสิริ ฤกษ์ผ่องศรี

1.3.2สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

นายสหวัฒน์ ปลื�มปรีชา

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ผศ.จิตติมา บัวมาศ

2.2  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.3  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน นางพิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์

2.13.5 สมศ. 14 การพัฒนาอาจารย นางสาวบุศรินทร์ น้อยสังข์

2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการ

เรียนรู

นางสาวภคมน เสงี�ยมจิต

2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุ

2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต

นายกิตติพนธ์ สิริไวทยางกูร

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต

นางสาวธัญญาลักษณ์ ใจเที�ยง

2.9.1 สมศ. 1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน

หรือประกอบอาชีพภายใน 1 ป

นายชรินทร์ พรหมรักษ์

2.10.2 สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก

 ตามกรอบมาตรฐาน TQF

2.11.3 สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

2.12.4 สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้รายองคประกอบคุณภาพตามกรอบการประเมินคุณภาพ สกอ. , สมศ , สบศ.

ปการศึกษา ๒๕๕๕  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

องคประกอบที่  1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ

องคประกอบที่  2  

การเรียนการสอน

ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพฯ

ยังไมมีบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF

คณะไมไดเปดหลักสูตรปริญญาโท

คณะไมไดเปดหลักสูตรปริญญาเอก
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ผูรับผิดชอบตัวบงชี้รายองคประกอบคุณภาพตามกรอบการประเมินคุณภาพ สกอ. , สมศ , สบศ.

ปการศึกษา ๒๕๕๕  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผูรับผิดชอบ

3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน

ขอมูลขาวสาร

นางสาวศุทธิมาศ คําดี

3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต นายวิชัย ภู่เพ็ชร์

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุ

นางบวรนรรฎ อัญญะโพธิ�

4.2  ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ งาน

สรางสรรค

นางสาวอรอุมา สุขิตโภคากุล

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย

นายธราธิป สิทธิชัย

4.4.1 สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร

4.5.2 สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน

นายจตุพร ภักดี

4.6.3 สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม นางสาวพัชรินทร์ จันทรัดทัต

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม

นายศรายุทธ หอมเย็น

5.3.1 สมศ. 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน/

หรือการวิจัย

นางวรินทร์พร ทับเกตุ

5.4.2 สมศ. 9 ผลการเรียนรูและการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

นางสาวสุภาดา โพธิ�ทอง

5.5.3สมศ. 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ

สังคมในดานตาง ๆ

นางสาวไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ

      สมศ. 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ

สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

นายฆฤณษาพัฒน์ ภมมินทร์

      สมศ. 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ

สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน

นายอนิรุธ หอมสินธุ์

6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นายพหลยุทธ กนิษฐบุตร

นายวีรกร ศุขศาสตร์

6.2.1 สมศ.10 การสงเสริมและสนับสนุนดาน นายดุษฎี มีป้อม

องคประกอบที่  4  

 การวิจัย

องคประกอบที่  5  

 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม

องคประกอบที่  6  

 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

องคประกอบที่  3  

 กิจกรรมการพัฒนา

นิสิต

ไมมี

ไมมี
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ผูรับผิดชอบตัวบงชี้รายองคประกอบคุณภาพตามกรอบการประเมินคุณภาพ สกอ. , สมศ , สบศ.

ปการศึกษา ๒๕๕๕  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผูรับผิดชอบ

6.3.2 สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปวัฒนธรรม

นายฐกฤต สุกุลกิตติไกร

6.4.3 สบศ.1* สงเสริมสนับสนุน ดานศิลปวัมนธรรม ให

สถานศึกษาเปนที่ยอมรับระดับชาติ

นายบัณฑิต กลิ�นสุคนธุ์

6.5.4 สบศ.2* ผลสําเร็จของการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม นายจีรวัตน์ แสงอนันต์

7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ

สถาบัน

นางพิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์

7.5.1สมศ.12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน นางสาวนันทนา สาธิตสมมนต์

7.6.2สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร

สถาบัน

นางสาวธนะวดี แสงคํา

7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู นายภูริ วงศ์วิเชียร

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ นางสาวพิชญา ดํานิล

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง นายบัณฑิต เข็มทอง

องคประกอบที่  8  

การเงินและ

งบประมาณ

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ นางสาวพิมลรัตน์ ขาวฉลาด

9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นางสาวมรกต ไพรศรี

9.2.1 สมศ.15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยตนสังกัด

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม

นายวัชรากร บุญเพ็ง

นายภิรมย์ ใจชื�น

10.2  รอยละของกิจกรรมฯในการอนุรักษ พัฒนาและสราง

เสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม

นางสาวสุภาภรณ์ ลาสอาด

10.3  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ 

พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม ฯ

นายอธิพัชร์ สุวรรณวัฒนะ

องคประกอบที่  10 

อัตลักษณของ

สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป

10.1  ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณศิลปวัฒนธรรม

    

 

องคประกอบที่  7  

 การบริหารและการ

จัดการ

องคประกอบที่  9  

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
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