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ส่วนที� � 

ข้อมูลเบื�องต้นของสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

�.� ประวตั ิความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ไดก่้อตั�งขึ�นเมื�อ พ.ศ. ���� 

ตามโครงสร้างของพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู โดยมีชื�อว่า ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ต่อมามีภารกิจเพิ�มขึ�น จึงได้

จดัตั�งเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� ตามมาตรา � ต่อมาเมื�อ

มีพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. ���� และประกาศสาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั เรื�อง 

หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการสถาบนัราชภฏั ประกาศ ณ วนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� สถาบนัราชภฏั

นครสวรรค ์จึงไดแ้บ่งส่วนราชการเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

 ในปี พ.ศ. ���� ไดม้ีการเปลี�ยนแปลงจากสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์มาเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์จึงมกีารแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น สาํนกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยรับผดิชอบ 

งานรับนกัศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลกัสูตร งานแผนการเรียน และบณัฑิตศกึษา เป็นตน้ 

 

�.�. ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และภารกจิ 

ปรัชญาหรือปณธิาน 

  ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน   บริการดว้ยนํ� าใจ 

 วสัิยทัศน์ 

  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองคก์รที�สนบัสนุน และส่งเสริมการพฒันางาน

วิชาการของมหาวิทยาลยัที�มีความทนัสมยั มีการใหบ้ริการที�ถกูตอ้ง รวดเร็ว 

 พนัธกจิ 

  �. ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยั ทั�งในระดบัปริญญาตรีและ

บณัฑิตศึกษา 

  �. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหม้ี

ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
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ภารกจิ 

  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจหลกั � ประการ คือ 

�. ส่งเสริมการจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ   

  �. จดัตั�งระบบและดาํเนินงานดา้นทะเบียนและประมวลผล 

  �. ดาํเนินการรับนกัศึกษาใหม่  

  �. ใหบ้ริการทางการศกึษาแก่นกัศกึษา คณาจารย ์และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

  �. ดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 
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�.�. โครงสร้างองค์กร�.�. โครงสร้างองค์กร  

  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคโ์ดยขึ�นตรงกบัรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารคโ์ดยขึ�นตรงกบัรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหาร

จดัการสาํนกั ดงันี�จดัการสาํนกั ดงันี�   

  11..33..11..  โครงสร้างการบริหารงานโครงสร้างการบริหารงาน  

  

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนโครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

ผู้อาํนวยการ 

  รองผู้อํานวยการ 
คณะกรรมการประจาํสํานัก 

 กลุ่มงานบริหารสํานักงาน

ผู้อํานวยการ 

    - งานบริหารงานทั�วไป 

    - งานสารบรรณ 

    - งานพสัดุการเงิน 

    - งานบุคลากร 

    - งานประกนัคุณภาพ 

    - งานแผนงานและงบประมาณ 

    - งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

      อนุกรรมการ 

      

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

    - งานรับนกัศึกษา 

    - งานทะเบียนนกัศึกษา 

    - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

    - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

     - งานตรวจสอบคุณวฒิุ 

    - งานพระราชทานปริญญาบตัร 

     - งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

      - งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 

     - งานจดัการแผนการเรียนการสอน 

     - งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

     - งานประเมินการจดัการศึกษา 

     - งานบริการวิชาการ  

     - งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

   - งานบริหารทั�วไป 

   - งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

   - งานบริการการศึกษา 

   - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ  สํานกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงาน

อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสํานกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  จดัต ั�งตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 
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ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นางพรรณี  เหมะสถล 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1 นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแก้ว 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.นิเวศน์   คํารัตน์ 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นายมงคล  แพทองคํา 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นางปราณี เนรมิตร 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค 

บริหารงานทั�วไป 

นางนวลศรี  ดีวันนะ 

พนักงานพิมพ์ดีดชั�น � 

นายเอกวิทย์  สิทธิวะ 

 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ 

พนักงานพิมพ์ดีดชั�น � 

นางสาววริศนันท์  ทัดนุ่ม 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาววรางคณา  เขียวแก้ว 

เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์ 

นายธรรมนูญ  จูทา 

นักวิชาการศึกษา 

นางศิราณี  จตุรทิศ 

นักวิชาการศึกษา 

นายเสรี  ขุนจํานงค์ 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวนัทธมน  ประดับ 

เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์ 

นายนิโครธ  ช่างชัย 

เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์ 

นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ 

เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์ 

นางสาวศุภาลักษณ์  มลฑบ 

เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์ 

นางสาววัลภา ประสิทธิการ 

เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์ 

 ผศ.นิเวศน์   คํารัตน์ 

หัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นางสาวนันทภัค   ธนาอภินนท์  

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

ดร.บัณฑิตา  อินทร์สมบัติ 

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวณัฐชนันท์  สาลี 

เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์ 
นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดํา 

เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์ 

นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ�  

เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์ 

นางสาวณฤนรรณ    เอี�ยมมี 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวจีราพร  ม่วงสอน 

เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์ 

นางสาววิลัยลักษณ์   ถํ�าทองพัฒนา 

นักวิชาการศึกษา 

�.�.� โครงสร้างองค์กร 
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�.� รายชื�อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประ สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 �.�.� รายชื�อผู้บริหาร 

 

ลาํดบัที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

� ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน ์ ผูอ้าํนวยการ 

� ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ รองผูอ้าํนวยการ 

� นางพรรณี  เหมะสถล รองผูอ้าํนวยการ 

� นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแกว้ รองผูอ้าํนวยการ 

� นายมงคล  แพทองคาํ หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

� นางสาวนนัทภคั  ธนาอภินนท ์ ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� ดร.บณัฑิตา  อินสมบติั ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� นางปราณี  เนรมติร  หวัหนา้กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

� นายเอกวิทย ์ สิทธิวะ หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

 

�.�.� รายชื�อคณะกรรมการประจาํสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

ลาํดบัที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

� ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน ์ ประธานกรรมการ 

� นางพรรณี  เหมะสถล รองประธานกรรมการ 

� นางสุวลยั  ปิตมนตรีกุล ผูท้รงคุณวฒิุ 

� นายหวั�น  แตงทิพย ์ ผูท้รงคุณวฒิุ 

� ผศ.ปรีชา  สนธิรักษ ์ ผูท้รงคุณวฒิุ 

� นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแกว้ กรรมการ 

� ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ กรรมการ 

� ดร.บณัฑิตา  อินสมบติั กรรมการ 

� นางสาวนนัทภคั  ธนาอภินนท ์ กรรมการ 

�� นายมงคล  แพทองคาํ กรรมการและเลขานุการ 
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�.�.� รายชื�อคณะกรรมการบริหารจดัการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
 

 

�.� หลกัสูตรและสาขาวชิาที�เปิดสอน 

จาํนวนหลกัสูตรและสาขาวิชาที�เปิดสอนในปีการศึกษา ���� 
 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

จาํนวนหลกัสูตรและสาขาวชิาที�เปิดสอน 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ป. 

บัณฑติ 

ปริญญา

เอก 
รวม 

คณะครุศาสตร์ 9 - - - � 

คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ 12 - - - �� 

คณะวิทยาการจดัการ 17 - - - �� 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 12 - - - �� 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
14 - - - �� 

บณัฑิตศึกษา - 8 � � �� 

รวม 64 8 2 2 �� 

ลาํดบัที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

งานด้านการบริหารจดัการ 

� นางพรรณี  เหมะสถล รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ 

� นางปราณี  เนรมติร หวัหนา้กลุ่มงานบริหารสาํนกั 

งานด้านทะเบียนและประมวลผล 

� นายมงคล  แพทองคาํ หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ 

งานด้านส่งเสริมวชิาการ 

� นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแกว้ รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ 

� นายเอกวิทย ์ สิทธิวะ หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

งานบัณฑติวทิยาลยั 

 ผศ.นิเวศน์     คาํรัตน ์ รองผูอ้าํนวยการสาํนกั 

 ดร.บณัฑิตา  อินสมบติั หวัหนา้สาํนกังาน 

 ดร.อุทยัวรรณ   ภู่เทศ ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังาน 

 นางสาวนนัทภคั  ธนาอภินนท ์ ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังาน 
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�.�. จาํนวนนักศึกษา ในปีการศึกษา  ����  

 �.�.�. สถิตจิาํนวนนกัศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกต ิโปรแกรมวชิาต่าง ๆ ที�เข้าศึกษาในปี ���� 
 

คณะ จาํนวน(คน) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ 45 

ภาษาไทย(นกัศึกษาจีนทาเลนส์) 21 

การพฒันาชุมชน 36 

ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารทางธุรกิจ(นานาชาติ) 9 

ภาษาองักฤษ - ภาษาจีน (เอกคู่) 24 

ภูมิสารสนเทศเพื�อการพฒันา 12 

การเมืองการปกครอง 38 

ออกแบบประยกุตศ์ิลป์ 16 

นิติศาสตร์ 35 

รัฐประศาสนศาสตร์ 34 

การปกครองทอ้งถิ�น 40 

กระบวนการบริหารงานยติุธรรม 20 

ดนตรี 11 

การพฒันาชุมชน แขนงวิชาสวสัดิการชุมชน 16 

ภาษาไทย 17 

ภาษาไทย(หนานนิง) 3 

ภาษาไทย(เอกคู่) �� 

คณะครุศาสตร์ 

ภาษาไทย 51 

ภาษาองักฤษ 164 

คณิตศาสตร์ 80 

สงัคมศึกษา 177 

นาฏศิลป์ 22 

พลศึกษา 86 

วิทยาศาสตร์ (เนน้ชีววิทยา) 34 
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คณะ จาํนวน(คน) 

คณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วิทยาศาสตร์ (เนน้ฟิสิกส์) 20 

วิทยาศาสตร์ (เนน้เคมี) 40 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 88 

การศึกษาปฐมวยั 149 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร์ 23 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 28 

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 4 

สาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน 99 

สาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามยั 61 

ชีววิทยา 27 

เคมี 13 

วิทยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม 19 

คณิตศาสตร์ 15 

ชีววิทยา+วิทยาศาสตร์ 45 

เคมี+วิทยาศาสตร์ 23 

คณิตศาสตร์+คณิตศาสตร์(คบ.) 33 

คณะวทิยาการจดัการ 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการอุตสาหกรรม 5 

ขอเรียนร่วม 1 

การตลาด(เทียบโอน) 51 

การบริหารทรัพยากรมนุษย(์เทียบโอน) 39 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) 93 

การประชาสมัพนัธ ์ 23 

วารสารศาสตร์ 18 

วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน ์ 28 
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คณะ จาํนวน(คน) 

คณะวทิยาการจดัการ(ต่อ) 

การตลาด(เทียบโอน) 54 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 31 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 

การบญัชี 75 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

การออกแบบ แขนงวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิก  110 

การออกแบบ แขนงวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิก (เทียบโอน)  29 

การออกแบบ แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 17 

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  22 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 16 

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์ 10 

เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 54 

เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) 71 

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 40 

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยกีารเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� า  14 

 วิศวกรรม  44 

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน) 36 

 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต (เทียบโอน)  15 

วิศวกรรมพลงังาน (เทียบโอน) 13 

รวม �,��� 
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 �.�.�. สถิตจิาํนวนนกัศึกษา ระดับปริญญาตรีภาค กศ.บป. โปรแกรมวชิาต่าง ๆ ที�เข้าศึกษาในปี ����  

 

คณะ จาํนวน(คน) 

คณะครุศาสตร์ 

การศึกษาปฐมวยั รุ่น �� 76 

การศึกษาปฐมวยั รุ่น �� (เทียบโอน) 89 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การพฒันาชุมชน รุ่น �� (เทียบโอน) 20 

การพฒันาชุมชน รุ่น �� 28 

การเมืองการปกครอง รุ่น 32 25 

นิติศาสตร์ รุ่น 32  36 

รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 32  51 

 การปกครองทอ้งถิ�น รุ่น 32 (ทหาร) 33 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 32 24 

คณะวทิยาการจดัการ 

การตลาด รุ่น 32 (เทียบโอน)  20 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์รุ่น 32 (เทียบโอน) 36 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 32 (เทียบโอน) 50 

การตลาด รุ่น 32  36 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์รุ่น 32  21 

การบญัชี รุ่น 32  21 

 การบญัชี รุ่น 32 (เทียบโอน)  39 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

การออกแบบ แขนงวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิก รุ่น 32 15 

รวม 599 
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 �.�.�. สถิตจิาํนวนนกัศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา โปรแกรมวชิาต่าง ๆ ที�เข้าศึกษาในปี ����  

สาขาวชิา จาํนวน(คน) 

ป. เอก การจดัการการศกึษา(ค.ด) 70 

ป. เอก ยทุธศาสตร์ (ปร.ด) 46 

ป.โท การบริหารการศกึษาฯ 316 

ป.โท การจดัการหลกัสูตรฯ 210 

ป.โท วิจยัและประเมินผล 89 

ป.โท วิทยาศาสตร์การศึกษา 19 

ป.โท ยทุธศาสตร์การพฒันา 29 

ป.โท การจดัการการเกษตร 40 

ป.โท (รป.ม) 152 

ป.โท บธ.ม. 64 

ป.บณัฑิตวิชาชีพครู 918 

ป.บณัฑิตการบริหารการศึกษา 217 

รวม �,��� 

 

 

 

 



 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 12 

�.�  จาํนวนบุคลากร 

ในปีงบประมาณปี ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีบุคลากรที�ปฏิบติังานทั�งสิ�น �� คน 

ประกอบดว้ย  ผูช่้วยศาสตราจารย ์�  คน  อาจารย ์� คน   พนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่งอาจารย ์� คน  

ขา้ราชการพลเรือน � คน  ลกูจา้งประจาํ � คน  พนกังานราชการ � คน   พนกังานมหาวิทยาลยั �2   คนและ

ลกูจา้งชั�วคราว  �  คน ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ที� ชื�อ - สกุล 
วุฒ ิ

การศึกษา 
ตาํแหน่งวชิาการ ตาํแหน่งบริหาร 

 ผู้บริหารสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

1 ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน ์ กศ.ม. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั � ผูอ้าํนวยการ 

2 ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ ค.ม. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั � รองผูอ้าํนวยการ รับผดิชอบ

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

3 นางพรรณี  เหมะสถล ค.ม. อาจารย ์ระดบั � รองผูอ้าํนวยการ รับผดิชอบ

กลุ่มงานบริหารสาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ 

4 น.ส.พรสิริ  เอี�ยมแกว้ ศษ.ม. อาจารย ์ระดบั  7 รองผูอ้าํนวยการ รับผดิชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

� นายมงคล  แพทองคาํ ศษ.ม. นกัวิชาการศกึษาระดบั 8 หวัหนา้สาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

� ดร.บณัฑิตา อินทร์สมบติั กศ.ด. อาจารย ์ หวัหนา้สาํนกังานบณัฑิต

วิทยาลยั 

7 น.ส.นนัทภคั ธนาอภินนท ์ บธ.ม. อาจารย ์ระดบั �  ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังาน 

บณัฑิตวิทยาลยั 

� ดร.อุทยัวรรณ   ภู่เทศ ศศ.ด. อาจารย ์ ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังาน 

บณัฑิตวิทยาลยั 

9 นางปราณี เนรมติร 

 

บธ.ม. อาจารย ์ หวัหนา้กลุ่มงานบริหาร

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

10 นายเอกวิทย ์  สิทธิวะ วท.ม. อาจารย ์ หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริม

วิชาการ 
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ที� ชื�อ - สกุล 
วุฒ ิ

การศึกษา 
ตาํแหน่งวชิาการ ตาํแหน่งบริหาร 

 กลุ่มงานบริหารสํานกังานผู้อาํนวยการ 

�� น.ส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค ศษ.ม. พนกังานราชการ เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

�� น.ส.สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�  บธ.ม. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

�� น.ส.ณฤนรรณ      เอี�ยมม ี บธ.บ. ลกูจา้งชั�วคราว นกัวิชาการศกึษา 

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

�� นางนวลศรี  ดีวนันะ ม.6 ลกูจา้งประจาํ พนกังานพิมพดี์ด 2 

�� นางศิราณี  จตุรทิศ ศศ.บ. พนกังานราชการ นกัวิชาการศกึษา 

16 นายธรรมนูญ  จูทา ค.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั นกัวิชาการศกึษา 

17 นายนิโครธ  ช่างชยั ศษ.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

18 น.ส.ธิติยา  หงษเ์วียงจนัทร์ วท.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

19 น.ส.ศุภาลกัษณ์  มลฑบ ศศ.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

20 น.ส.นทัธมน  ประดบั วท.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

�� น.ส.วลัภา  ประสิทธิการ บธ.บ. ลกูจา้งชั�วคราว เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

22 นายเสรี  ขุนจาํนงค ์ วท.บ. ลกูจา้งชั�วคราว นกัวิชาการศกึษา 

 กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

�� นางกญัญช์พร  จนัติวงค ์ ค.บ. ลกูจา้งประจาํ พนกังานพิมพดี์ด � 

�� น.ส.วริศนนัท ์ ทดันุ่ม วท.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั นกัวิชาการศกึษา 

�� น.ส.วรางคณา  เขียวแกว้ ศศ.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

26 น.ส.กญัจนพร  จนัทร์ดาํ วท.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

 สํานักงานบัณฑติวทิยาลยั 

27 นางวรรฒนา ไวยมติรา ศศ.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั นกัวิชาการศกึษา 

28 น.ส.ณัฐชนนัท ์ สาลี ศศ.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

29 น.ส.จีราพร ม่วงสอน ค.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

30 น.ส.วิลยัลกัษณ์ถ ํ�าทองพฒันา บธ.บ. ลกูจา้งชั�วคราว นกัวิชาการศกึษา 
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�.�. งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีงบประมาณทั�งสิ�น  38,655,045 บาท 

จาํแนกเป็น เงินงบประมาณ ���,��� บาท และเงินนอกงบประมาณ ��,���,��� บาท (ส่วนของบณัฑิตวิทยาลยั 

��,���,��� บาท) ซึ�งสามารถจาํแนกเป็นหมวดเงินต่าง ๆ ไดด้งัตารางขา้งล่าง 

 

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดนิ เงินรายได้ 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

�. ค่าจา้งชั�วคราว - ��,���,��� 

�. ค่าตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ ���,��� �,���,��� 

�. ครุภณัฑ ์ - ��,��� 

�. ที�ดิน/สิ�งก่อสร้าง - - 

�. เงินอุดหนุน - �,���,��� 

�. รายจ่ายอื�น - ���,��� 

7. สาธารณูปโภค - - 

รวม ���,��� ��,���,��� 

สํานักงานบัณฑติวทิยาลยั 

�. ค่าจา้งชั�วคราว - 204,��� 

�. ค่าตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ - ��,���,��� 

�. ครุภณัฑ ์ - - 

�. ที�ดิน/สิ�งก่อสร้าง - - 

�. เงินอุดหนุน - 150,��� 

�. รายจ่ายอื�น - ��,��� 

7. สาธารณูปโภค - - 

รวม � ��,���,��� 

รวมทั�งหมด ��,���,���.�� 

 

1.9. เอกลกัษณ์หรือวฒันธรรมของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�สนบัสนุนการดาํเนินงาน และ

สนบัสนุนงานดา้นวิชาการ  และงานบริการดว้ยความถกูตอ้ง รวดเร็ว กระชบั ฉบัไว เทคโนโลยทีนัสมยัใน

ดา้นวิชาการ 
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�.�� ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิที�ผ่านมา   

  

ข้อเสนอแนะผลการประเมนิ 

 ปีการศึกษา ���� 

ผลการปรับปรุง 

ตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา ���� 

องค์ประกอบที� � 

จุดที�ควรพฒันา 

 �.นําเทคโนโลยีมาปรับกบักระบวนการให้บริการ 

เพื�อพฒันางานในดา้นต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ�งขึ�น.          

องค์ประกอบที� � 

ข้อปรับปรุงแก้ไข 

�.มีการปรับปรุง  และเพิ�มระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการดาํเนินงานตามพนัธกิจ

หลกัของสาํนกั เพื�อความสะดวกในการดาํเนินงาน 

เช่น ระบบจองรายวิชาเรียน  การถาม – ตอบ 

ปัญหาต่าง ๆ ในเว็บบอร์ดของทะเบียน   การใช้

โปรแกรมบริหารจดัการวสัดุ   เป็นตน้   
 

องค์ประกอบที� � 

จุดที�ควรพฒันา 

1.ควรมีการจดัทาํแผนหรือกลไกการพฒันาผูบ้ริหารใน

ระยะยาว 

 

 
 

2.การเลื�อนตาํแหน่ง การให้ผลตอบแทนยงัตอ้งไดรั้บ

การพิจารณาจากมหาวิทยาลยัเป็นหลกั 

 

 
 

3. ควรมีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี� ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง และ

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี�ยง

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงาน 
 

�.ควรมีการนาํผลการดาํเนินงานมาใชป้ระกอบในการ

สร้างแรงจูงใจ 

องค์ประกอบที� � 

ข้อปรับปรุงแก้ไข 

�.มีการปรับปรุงแผนปฏิบติัราชการ ปี ���� และ

แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว ในการพัฒนา

ผูบ้ริหารใหม้ีโอกาสเขา้รับการอบรม สัมมนาเพื�อ

เพิ�มความรู้และสามารถนาํมาใชใ้นการบริการงาน 
 

�.ปรับปรุงการพิจารณาผลการดาํเนินงาน โดยการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตั� งแต่

ระดบัเดียวกนัจนถึงระดบัผูบ้ริหาร และส่งขอ้มูล

ผลคะแนนใหก้บัมหาวิทยาลยัพิจารณา 
 

�.ไดน้าํผลการดาํเนินงานบริหารความเสี�ยงเขา้สู่ที�

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯเพื�อพิจารณา

ปรับปรุงกระบวนการจัดการความเสี� ยงให้

ครอบคลุมทั�ง � ดา้น 
 

4.มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ดํา เ นิ น ง า น  แ ล ะ ผ ล ก า ร

ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรมาพิจารณา 

ปรับตาํแหน่งงานใหม้ั�นคงและสูงขึ�น 
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ข้อเสนอแนะผลการประเมนิ 

 ปีการศึกษา ���� 

ผลการปรับปรุง 

ตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา ���� 

องค์ประกอบที� � 

จุดที�ควรพฒันา 

          - ไม่มี 

 

องค์ประกอบที� � 

ข้อปรับปรุงแก้ไข 

          - 

 

องค์ประกอบที� � 

จุดที�ควรพฒันา 

  �.ควรมกีารใชส้ารสนเทศที�เกี�ยวกบัระบบฐาน 

ขอ้มลู ที�เกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาที�

สะดวกและเขา้ถึงไดง่้าย 

องค์ประกอบที� � 

ข้อปรับปรุงแก้ไข 

�. มีการนาํขอ้มลูการประกนัคุณภาพภายในสาํนัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เผยแพร่แก่

บุ ค ค ล ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก  ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง  

www.nsre.ac.th/apr   เพื�อสามารถเขา้ดูขอ้มูลของ

หน่วยงานไดส้ะดวกมากยิ�งขึ�น 

 

 

�.��. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

การประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนกัส่งเสรมวิชาการและงานทะเบียนมี  �  ระบบ 

1. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานหลกัที�ดาํเนินงานดา้นการบริการทาง

วิชาการแก่นิสิต นักศึกษา  คณาจารย ์ ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ถือเป็นบทบาทสาํคญัในการ

ดาํเนินงาน เพื�อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื�อง  เน้นการพฒันาคุณภาพ  ให้เกิดขึ�นกบันิสิต นักศึกษา 

คณาจารย ์และสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ  และการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก  สมศ. 

2. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก 

เป็นบทบาทของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน

มหาวิทยาลยั  กลุ่มสาขาวิชา  (คณะ) เพื�อรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน  ม ี �  ระบบ 

1. การพฒันาคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ (Quality  Control) 

2. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality  Audit) 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment) 
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การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน 

 

ระบบ กลไก 

�. การพฒันาคุณภาพระบบที�สําคญั คอื 

          �.�  มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

                    - มาตรฐาน � องคป์ระกอบของ 

                      สาํนกังานคณะกรรมการการ- 

                      อุดมศึกษา ( สกอ.) 

 

          �.�  มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายนอก 

           ของ สาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษา(สมศ.)  สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

�. กระบวนการพฒันาคุณภาพ 

          �.�  มีนโยบายการประกนัคุณภาพระดบัสาํนกั 

          ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

          �.2  มีแผนงานประกนัคุณภาพระดบัสาํนกัส่งเสริม 

         วิชาการและงานทะเบียน 

          �.�  มีคู่มือประกนัคุณภาพและคู่มืออื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 

          �.�  มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพ และคณะกรรม 

           การตรวจติดตามและประเมินคุณภาพระดบัสาํนกั 

�.�  มีผูบ้ริหารทุกระดบัรับผดิชอบกาํกบัดูแล 

ตวัชี�วดัและจดัเก็บขอ้มลู  

 

 �. กระบวนการประกนัคุณภาพ 

          �.�  จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเพื�อทบทวน  ปรับปรุงหรือ 

          เทียบเคียงภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร 

 

�. การตดิตามคุณภาพ  มรีะบบที�สําคญัคอื 

            -   ตวับ่งชี�ตามมาตรฐาน � องคป์ระกอบ 

                 ของสาํนกังานคณะกรรมการการ- 

                 อุดมศึกษา ( สกอ.) 

            -   ตวับ่งชี�ตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพ 

                ภายนอกของสมศ. 

            -   ตวัชี�วดัตามมิติทั�ง � มติิ ของ สาํนกังาน- 

                คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

                (ก.พ.ร.) 

 

 

 

 

          1. มีการจดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  

             ระดบัสาํนกั 

          �. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

              ระดบัสาํนกั (CAR) 

          �. การตรวจติดตามและประเมินภายนอกจากตน้ 

              สงักดั (SAR) 
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ระบบ กลไก 

�. การประเมนิคุณภาพ  มรีะบบที�สําคญัคอื 

            -   การรายงานประเมินตนเองระดบัสาํนกั 

-   การประเมินจากบุคคลภายนอกจาก 

                 ตน้สงักดั 

-    การประเมินคุณภาพภายนอกจาก

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษา. 

 

          �. มีการพฒันาผูป้ระเมินภายในตามหลกัสูตรของ 

          สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) 

.         โดยการจดัอบรมตามที�สาํนกังานคณะกรรมการการ- 

            อุดมศึกษา ( สกอ.)  จดั 

          �.  มีผูบ้ริหารรับผดิชอบการรายงานประเมิน 

          ตนเองตามองคป์ระกอบ  ตวับ่งชี�  ระดบั 

          มหาวิทยาลยั คณะ สาํนกั/สถาบนั 

          �. หน่วยงานจดัทาํรายงานการประเมินตนเองและ  

          เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอกเพื�อ 

          รับรองมาตรฐานคุณภาพ 

�. การนําผลการประเมนิมาปรับปรุงงาน 

 

            �. ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร 

            �. นาํผลมาปรับปรุงแผนการปฏิบติังานในปีถดัไป 
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ขั�นตอนการดําเนนิการประกนัคุณภาพ สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
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ส่วนที� 2 

ผลการดําเนินงานและผลประเมนิคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที� � ปรัชญา  ปณธิาน  วตัถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

ตวับ่งชี�ที� �.� : กระบวนการพฒันาแผน 

ชนิดตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ  

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 � มีการจัดทาํแผนกลยุทธ์ที�สอดคลอ้งกับนโยบายของสภาสถาบัน 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั และไดรั้บความเห็นชอบ

จากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนที�เชื�อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน

และพระราชบญัญติัสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่ม

สถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที� 2 (พ.ศ.2551 – 

2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที� 10 

(พ.ศ.2551 – 2554)            

ผลดําเนินการ 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดท้าํการทบทวน

ปรัชญา  วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสาํนกั ฯ ใหบุ้คลากรและผูบ้ริหาร

มีส่วนร่วมในการพิจารณา และคณะกรรมการบริหารร่วมกนัพิจารณา

กาํหนดยทุธศาสตร์  เพื�อความเหมาะสม ครอบคลุมภารกิจตามบริบท

ของสาํนกั ฯ  ใหส้อดคลอ้งและเชื�อมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยั มาจดัทาํแผนกลยทุธต์ามยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 

�-�.� – MR-1 แผน

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

�-�.� – MR-� แผน

ยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

�-�.� – MR-� รายงานการ

ประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ครั� งที� � 

/���� 

 

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

6 หรือ 7 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

8 ขอ้ 
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 � มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

ผลดาํเนนิการ 

มีการจดัประชุมบุคลากรในหน่วยงาน ชี�แจงผลการ

ทบทวนแผนกลยทุธข์องสาํนกัฯ  และพิจารณากาํหนดแนวทางการ

ปฏิบติังานภายใตก้รอบของแผนกลยทุธ ์กาํหนดผูรั้บผดิชอบการ

ดาํเนินการจดัทาํโครงการ/กิจกรรม 

�-�.� – MR-� รายงานการ

ประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ครั� งที�  3 / 

���� 

�-�.� – MR-� หนา้เวบ็ไซต์

สาํนกัฯ 

 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ 2 

พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ   

ผลดําเนินการ 

    นาํผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในวิสัยทศัน์ พนัธ

กิจและเป้าประสงค์เขา้ที�ประชุมบุคลากรของสาํนักฯ เพื�อนาํเสนอ

โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ให้ไดอ้ย่างน้อย 2 พนัธกิจเพื�อ

พิจารณาร่วมกนั แลว้นาํมาทบทวนจดัทาํแผนปฏิบติัการของสาํนัก

ส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจํา ปี  ���� นําเสนอ

คณะกรรมการประจาํสาํนกัส่งเสริมฯพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

�-�.� – MR-�.แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี ���� 

�-�.� – MR-�.Strategic map 

�-�.� – MR-� รายงาน

วิเคราะห์ความรู้ เขา้ใจ 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

เป้าประสงค ์ตามแผน

ยทุธศาสตร์ 

 

 � มีตวับ่งชี�ของแผนกลยทุธ ์แผนปฏิบติัการประจาํ ปี และค่าเป้าหมาย

ของแต่ละตวับ่งชี�  เพื�อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนกล

ยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจาํปี  

ผลดาํเนนิการ 

ในการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจาํปี ����ไดม้ีการ

กาํหนดตวับ่งชี� และค่าเป้าหมาย การดาํเนินงานตามกลยุทธ์  ของ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จาํนวน ��  ตวัชี�วดั  พร้อมทั�ง

กาํหนดโครงการหรือกิจกรรม ที�สอดคลอ้งกบัแต่ละกลยทุธ ์

�-�.� – MR-2 แผน

ยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

�-�.� – MR-6 แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี ���� 

 

 � มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี   

ผลดําเนินการ 

มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  ���� 

ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดม้ีการดาํเนินการตาม

โครงการ/กิจกรรมที�ก ําหนดไว้ โดยการจัดทํารายละเอียดของ

โครงการเพื�อเสนอขออนุมติั และดาํเนินการจดัตั�งคณะกรรมการ

ดาํเนินโครงการ จดักิจกรรมโครงการตามที�กาํหนด มีคณะผูบ้ริหาร

�-�.� – MR-9 ปฏิทินการ

ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัฯ 

�-�.� – MR-6.แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี 2553 

�-�.� – MR-10  รายงาน

ประจาํปี  ���� 

�-�.� – MR-11.รายงานผล
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ควบคุมติดตามการดาํเนินงาน และมีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนิน

โครงการ /กิจกรรม  

การดาํเนินกิจกรรม / 

โครงการตามแผนปฏิบติั

ราชการ 

 � มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�ของแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื�อ

พิจารณา 

ผลดาํเนนิการ 

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักฯ  รวมทั�งการ

จัดทํารายงานการใช้งบประมาณตามกิจกรรม / โครงการ และ

ตวัชี�วดัที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจาํปี รอบ � เดือน และ

รอบ �� เดือน  มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสาํนักฯ  และ

เสนอต่อมหาวิทยาลยั  

�-�.� – MR-12.รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

�-�.� – MR-2 แผน

ยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

�-�.� – MR-10  รายงาน

ประจาํปี ���� 

 

 � มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�ของแผนกลยทุธ ์อยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครั� ง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนัเพื�อ

พิจารณา            

ผลดาํเนนิการ 

ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มลูผลการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติังาน ตามตวัชี�วดัที�กาํหนดทาํการประเมินผลการ

ดาํเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายของแต่ละตวัชี�วดัหรือไม่  โดยจดัทาํ

เป็นรายงานประจาํปี   

�-�.� – MR-12.รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

�-�.� – MR-10. รายงาน

ประจาํปี ���� 

�-�.� – MR-11.  รายงานผล

การดาํเนินกิจกรรม / 

โครงการตามแผนปฏิบติั

ราชการ 

 8 มีการนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภา

สถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจาํปี 

ผลดาํเนนิการ 

          นาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากการตรวจ

ประเมินในปี ���� และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจาํ

สาํนกัมาปรับปรุงการดาํเนินงานและแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

�-�.� – MR-12 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

�-�.� – MR-13. แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี ���� 

�-�.� – MR-14   ตาราง

เปรียบเทียบการปรับปรุง 

ทบทวนแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปี 
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จุดแข็ง 

 หน่วยงานมกีารทาํงานเป็นทีม บุคลากรมีส่วนร่วมการปฏบิติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ 

 �.ในการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงานนั�น ควรกาํหนดเป้าหมายใหสู้งขึ�นในแต่ละปี   

     เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาหน่วยงาน 

�.ควรจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการที�กาํหนดใหช้ดัเจน รวมทั�งจดัทาํ 

    ปฏิทินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ใหช้ดัเจน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว :   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� 

ปรัชญา ปณธิานฯ 

เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 

 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� 

ปรัชญา ปณธิานฯ 

เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั  � ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ (CAR) 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที��.� 

ปรัชญา ปณธิานฯ 

เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั �  ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� 

ปรัชญา ปณธิานฯ 

เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั  � ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 



 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 24 

 

 หลกัฐานอ้างองิ: 

�-�.� – MR-1 แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

 �-�.� – MR-� แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปี���� -���� 

 �-�.� – MR-� รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

            ครั� งที��./���� 

 �-�.� – MR-� รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

            ครั� งที�. � ./���� 

 �-�.� – MR-� หนา้เวบ็ไซตส์าํนกัฯ 

�-�.� – MR-� แผนปฏิบติัราชการประจาํปี ���� 

 �-�.� – MR-� Strategic map 

�-�.� – MR-� รายงานวิเคราะห์ความรู้ เขา้ใจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

                        ตามแผนยทุธศาสตร์ 

 �-�.� – MR-9 ปฏิทินการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 

 �-�.� – MR-10 รายงานประจาํปี  ���� 

�-�.� – MR-11 รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม / โครงการตามแผนปฏิบติัราชการ 

 �-�.� – MR-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

�-�.� – MR-13 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี ���� 

�-�.� – MR-14 ตารางเปรียบเทียบ 
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องค์ประกอบที� �  การผลติบัณฑติ 

ตวับ่งชี�ที� 2.1      :  ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตวับ่งชี�   :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ:  เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ค� ค� และ ง 

คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

� ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั�วไป 

มีการดาํเนินการ� 

� ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั�วไป 

มีการดาํเนินการ

� ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั�วไป 

มีการดาํเนินการ 

� หรือ �ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั�วไป 

มีการดาํเนินการ 

ครบ � ขอ้ตามเกณฑ์

ทั�วไป และครบถว้น

ตามเกณฑม์าตรฐาน

เพิ�มเติมเฉพาะกลุ่ม 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 � มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตาม

แนวทางปฏิบติัที�กาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และดาํเนินการ

ตามระบบที�กาํหนด 

   ผลดาํเนนิการ 

           บณัฑิตวิทยาลยัมีการกาํหนดขั�นตอนในการดาํเนินการเพื�อขอเปิด

หลักสูตรใหม่ หรือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเดิม ซึ� งการขอเปิด

หลกัสูตรใหม่หรือการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรเดิมนั�น ไดม้ีการศึกษาผล

การสาํรวจความต้องการบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชา เพื�อประกอบกอบ

ปรับปรุงหรือขอเปิดหลกัสูตรใหม่  และในแต่ละหลักสูตรได้มีการ

แต่งตั�งคณะกรรมการวพิากษห์ลกัสูตร จากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที�มีความ

เชี�ยวชาญและประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพื�อให้ข้อคิดเห็นและ

เสนอแนะขอ้มลูต่าง ๆ ให้หลกัสูตรสมบูรณ์ครบถว้นถูกตอ้ง ก่อนเสนอ

ขออนุมติัเปิดหรือปรังปรุงหลกัสูตรตามลาํดบั   เพื�อให้เป็นไปตามแนว

ปฏิบติัของมหาวิทยาลยั และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.���� กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.���� และแนวปฏิบัติ ในการพฒันา

หลกัสูตรของมหาวิทยาลยั    

 

�-�.�-MR-1  

ขั�นตอนการเปิดหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศกึษา  

�-�.�-MR-2 

ประกาศ มหาวิทยาลยัราช

ภฏันครสวรรคเ์รื�องแนว

ปฏิบติัในการเปิดและปิด

หลกัสูตร  

�-�.�-MR-3 

ประกาศแนวปฏิบติัในการ

พฒันาหลกัสูตร พ.ศ. ���� 

�-�.�-MR-4 

ประกาศระบบและกลไก 

ของการจดัทาํรายละเอียด

หลกัสูตร พ.ศ. ���� 

�-�.�-MR-5 

แนวทางการเปิดหลกัสูตร

ตามที�คณะกรรมการการ

อุดมศึกษากาํหนด 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

�-�.�-MR-6  

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

�-�.�-MR-7  

คาํสั�งคณะกรรมการพฒันา

หลกัสูตร 

�-�.�-MR-8  

คาํสั�งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลกัสูตร 

 � มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัที�กาํหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบที�กาํหนด 

   ผลดาํเนนิการ      

          บณัฑิตวิทยาลยัมกีาํหนดขั�นตอนในการดาํเนินการเพื�อปิด

หลกัสูตร ตามแนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยัซึ�งสอดคลอ้ง กบัแนวทางการ

ปิดหลกัสูตรตามที�คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

          ซึ�งหลกัสูตรใดในระดบับณัฑิตศกึษา ที�มีจาํนวนผูเ้รียนนอ้ย           

ไม่เป็นไปตามความตอ้งการของบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต  คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรจะเสนอขอปิดหลกัสูตรนั�นตามระบบและขั�นตอนการ

ขอปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษาที�สอดคลอ้งกบัประกาศมหาวิทยาลยั 

เรื�องแนวปฏิบติัในการปิดหลกัสูตรกาํหนดไว ้ และทางการการปิด

หลกัสูตรตามที�คณะกรรมการอดุมศึกษากาํหนด   

�-�.�-MR-9  

ขั�นตอนการปิดหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศกึษา  

�-�.�-MR-2 

ประกาศ มหาวิทยาลยัราช

ภฏันครสวรรคเ์รื�องแนว

ปฏิบติัในการเปิดและปิด

หลกัสูตร  

�-�.�-MR-10 

แนวทางการปิดหลกัสูตร

ตามที�คณะกรรมการการ

อุดมศึกษากาํหนด 

 

 � ทุกหลกัสูตรมีการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(การดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี� ผลการดาํเนินงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื�อการประกนัคุณภาพ

หลกัสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที�หลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี� กลางที�

กาํหนดในภาคผนวก ก) สาํหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งได รับการ

รับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้งดว้ย (หมายเหตุ: 

�-�.�-MR-6  

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

�-�.�-MR-11 

หนงัสือรับรองหลกัสูตรจาก

ครุสภาและองคว์ิชาชีพ

สาํหรับหลกัสูตรป.บณัฑิต

วิชาชีพครู ป.บณัฑิตสาขา

การบริหารการศกึษา               
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

สาํหรับหลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตรปรับปรุงที�ยงัไม่ได ดาํเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้

ยดึตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

   ผลดาํเนนิการ 

          หลกัสูตรของระดับบัณฑิตศึกษามีการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และมีการ

ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยไดม้ี

การประเมินการคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนสอนอย่างต่อเนื�อง  

สาํหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพ ได้แก่ หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการจดัการการศึกษาและการเรียนรู้  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต

สา ข า วิ ช า ก า ร จัด ก า ร ห ลัก สูต ร แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ ห ลัก สูต ร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาไดด้าํเนินการใหห้ลกัสูตรไดรั้บการรับรอง

จากสภาหรืองคก์รวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้ง ตามกาํหนดเวลาอยา่งต่อเนื�อง 

ป.โท สาขาวิชาการจดัการ

หลกัสูตรและการเรียน และ  

ป.เอก สาขาวิชาการจดั

การศึกษาและการเรียนรู้   

ไดข้ออนุมติัจาก ก.ค.ศ.   

�-�.�-MR-12 

รายงานการวิจยั เรื�อง 

การประเมินและติดตามผล

การจดัการศกึษาระดบั

ปริญญามหาบณัฑิต 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์ระหว่างปี พ.ศ. 

����-���� 

 � มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัใหม้ีการดาํเนินการไดค้รบถว้น

ทั�งขอ้ 1 ข้อ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาที�จดัการศึกษา และมีการ

ประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที�กาํหนดใน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที�ดาํเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมกาํกบัให้การ

ดาํเนินงานตาม  ตวับ่งชี� ในขอ้ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ขอ้แรกและ

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งชี� ที�กาํหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร  

   ผลดาํเนนิการ 

         บัณฑิตวิทยาลัย มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และกรรมการ

วิชาการบัณฑิตศึกษา ในการดาํกับดูแล ให้ทุกหลกัสูตรดาํเนินงานให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมีการแต่งตั�งอาจารย์

ประจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ในการรับผิดชอบดูแล

แต่ละหลกัสูตรโดยเฉพาะ และมีการจดัให้มีการประเมินผลการสอนทุก

รายงานวิชาของหลกัสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา  และมีการรายงานผล

การประเมินการดาํเนินการไปยงักรรมการบริหารหลกัสูตรรับทราบ เพื�อ

หาแนวทางปรับปรุงในแต่ละหลกัสูตร 

�-�.�-MR-13 

คาํสั�งแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรและอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา   

�-�.�-MR-14 

คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการ

วิชาการบณัฑิตศกึษา 

�-�.�-MR-15 

คาํสั�งแต่งตั�งกรรมการ

บณัฑิตศึกษา 

�-�.�-MR-16 

รายงานผลการประเมนิการ

สอนของแต่ละหลกัสูตร 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 � มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัใหม้ีการดาํเนินการไดค้รบถว้น

ทั�งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาที�จดัการศึกษา และมีการพฒันา

หลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลกัสูตรที�

ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้ง 

ควบคุมกาํกับให้การดาํเนินงานตามตัวบ่งชี� ในขอ้ 3 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินครบ ทุกตวับ่งชี�และทุกหลกัสูตร            

   ผลดาํเนนิการ 

          การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามกีารแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเพื�อกาํกบัดูแลในการจดั

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ใหม้ีการดาํเนินการใหค้รบถว้นทั�งขอ้ 1 ขอ้ 

2 ขอ้ 3 และ ขอ้ � และมีการนาํผลการประเมินการสอนและการประเมิน

หลกัสูตรตามขอ้ � มาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 

 

�-�.�-MR-15 

คาํสั�งแต่งตั�งกรรมการ

บณัฑิตศึกษา 

�-�.�-MR-13 

คาํสั�งแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรและอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา   

 

 

ผลการประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ :(ปีการศึกษา ���� ไม่รายงาน) 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� 2.1 : ระบบและกลไกการพฒันา

และบริหารหลกัสูตร 

-         - - - 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตัวบ่งชี�ที� 2.1      : ระบบและกลไกการ

พฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ระดบั �  ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตัวบ่งชี�ที� 2.1      : ระบบและกลไกการ

พฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ระดบั �  ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� 2.1   : ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลกัสูตร 

ระดบั �  ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 

 

จุดแข็ง 

�.มีการสาํรวจคุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตที�เป็น 

    ระบบโดยการใชง้านวจิยัของคณาจารยม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

�. ควรกาํหนดบทบาทของบณัฑิตวิทยาลยัใหช้ดัเจนระหวา่งการเป็นหน่วยงานสนบัสนุนหรือ 

    การเป็นหน่วยงานที�จดัการเรียนการสอน 

 

หลกัฐานอ้างองิ  (สํานกังานบัณฑติวทิยาลยั สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน : (GS-MR) 

�-�.�-MR-1 ขั�นตอนการเปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  

�-�.�-MR-2  ประกาศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคเ์รื�องแนวปฏิบติัในการเปิดและปิดหลกัสูตร  

�-�.�-MR-3  ประกาศแนวปฏิบติัในการพฒันาหลกัสูตร พ.ศ. ���� 

�-�.�-MR-4  ประกาศระบบและกลไกของการจดัทาํรายละเอียดหลกัสูตร พ.ศ. ���� 

�-�.�-MR-5  แนวทางการเปิดหลกัสูตรตามที�คณะกรรมการการอุดมศกึษากาํหนด 

�-�.�-MR-6 เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 

�-�.�-MR-7 คาํสั�งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

�-�.�-MR-8 คาํสั�งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
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หลกัฐานอ้างองิ  (สํานกังานบัณฑติวทิยาลยั สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน : (GS-MR) 

�-�.�-MR-9 ขั�นตอนการปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  

�-�.�-MR-10 แนวทางการปิดหลกัสูตรตามที�คณะกรรมการการอุดมศกึษากาํหนด 

�-�.�-MR-11 หนงัสือรับรองหลกัสูตรจากครุสภาและองคว์ิชาชีพสาํหรับหลกัสูตรป.บณัฑิตวิชาชีพครู ป. 

                       บณัฑิตสาขาการบริหารการศึกษา ป.โท สาขาวิชาการจดัการหลกัสูตรและการเรียน และ                              

                       ป. เอก สาขาวิชาการจดัการศกึษาและการเรียนรู้ ไดข้ออนุมติัจาก ก.ค.ศ.   

�-�.�-MR-12 รายงานการวิจยั เรื�องการประเมินและติดตามผลการจดัการศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

                       ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ระหว่างปี พ.ศ. ����-���� 

�-�.�-MR-13 คาํสั�งแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา   

�-�.�-MR-14 คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการวิชาการบณัฑิตศกึษา 

�-�.�-MR-15 คาํสั�งแต่งตั�งกรรมการบณัฑิตศึกษา 

�-�.�-MR-16 รายงานผลการประเมินการสอนของแต่ละหลกัสูตร 
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ตวับ่งชี�ที� 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 
 

คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

� หรือ � ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

� หรือ � ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

� ขอ้ 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 � มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอน

ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของหลกัสูตร  

ผลดาํเนนิการ 

           บณัฑิตวิทยาลยัมีระบบและกลไกการจดัการเรียนการ

สอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยทุกหลกัสูตร

กาํหนดใหผู้เ้รียนมกีารศึกษาคน้ควา้เพื�อสร้างความรู้ใหม่ดว้ย

ตนเองทั�งการทาํวิทยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระ รวมทั�งการ

จดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศกึษาทุกหลกัสูตรจดัใหม้ี

การอภิปราย การสมัมนา การศกึษานอกสถานที� หรือการฝึก

ประสบการณ์   และทุกรายวิชามกีารปรับปรุงการจดัการเรียน

การสอนจากผลประเมินการจดัการเรียนการสอน 

2-2.6-MR-1   

ประกาศระบบและกลไกการ

จดัการเรียนการสอน  

พ.ศ.���� 

2-2.6-MR-2 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์เรื�องแนวปฏิบติัใน

การบริหารจดัการเรียนการ

สอน ประจาํปีการศกึษา ����   

2-2.6-MR-3 เอกสารหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศกึษา 

2-2.6-MR-4 รายละเอียดวิชา 

(มคอ.�) 

2-2.6-MR-� รายงานผลการ

ดาํเนินการของรายวิชา (มคอ. 

�)     

 
 

� ทุกรายวชิาของทุกหลกัสูตร มรีายละเอียดของรายวิชาและของ

ประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี)ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษา ตามที�กาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 

ผลดาํเนนิการ 

          ทุกรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษามีการจดัทาํรายละเอียด

2-2.6-MR-2 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์เรื�องแนวปฏิบติัใน

การบริหารจดัการเรียนการ

สอน ประจาํปีการศกึษา ����   
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

วิชา โดยมีการกาํหนดหวัขอ้ในรายละเอียดวชิา อาทิเช่น 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  ลกัษณะการดาํเนินงาน การพฒันาผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทรัพยากรการ

จดัการเรียนการสอน และการประเมนิผล  และอาจารยผ์ูส้อน

ระดบับณัฑิตศกึษาทุกรายวิชาทุกหลกัสูตรไดแ้จกรายละเอยีด

รายวชิาใหก้บันกัศกึษาในคาบแรกที�พบนกัศกึษา    

2-2.6-MR-4   

รายละเอียดรายวิชา(มคอ.�) 

 

 � ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาที�ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ

การให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัทั�งในและนอกห้องเรียน

หรือจากการทาํวิจยั 

ผลดําเนินการ 

        คณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา ทุก

หลกัสูตรกาํหนดให้มีรายวิชาที� ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงทั�งในนอกชั�นเรียน จดัให้มี

ชั�วโมงปฏิบติัการ อภิปรายกลุ่ม และสัมมนาโดยกาํหนดไวใ้น

โครงการสอนหรือรายละเอียดรายวิชา 

2-2.6-MR-4  รายละเอียด

รายวิชา (มคอ.�) 

2-2.6-MR-6  แบบบนัทึกการ

ขอคาํปรึกษาวิทยานิพนธเ์พื�อ

ควบคุมวิทยานิพนธบ์ณัฑิต

วิทยาลยั 

 � มีการใหผู้ม้ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน

หรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ

สอนทุกหลกัสูตร 

ผลดําเนินการ 

         บณัฑิตวิทยาลยัไดเ้ชิญบุคลากรภายนอกซึ�งมีคุณสมบติัตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่ าด้วยการจัด

การศึกษา พ.ศ. ���� ( หมวด � การควบคุมคุณภาพการศึกษา)

มาเป็นอาจารยพ์ิเศษใหก้บันกัศึกษา เพื�อใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้

ทางทฤษฎีไปใชใ้นทางปฏิบติัและมีความรู้ทางวิชาการที�ทนัสมยั  

นอกจากนี� ในแต่ละสาขาวิชาไดจ้ดัโครงการนาํนักศึกษาเยี�ยมชม

หน่วยงานภายนอก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื�อเพิ�มประสบการณ์แก่

นักศึกษา และการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษาไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นกรรมการสอบ

วิทยานิพนธทุ์กครั� ง 

2-2.6-MR-7  หนงัสือเชิญ

วิทยากร 

2-2.6-MR-8  สรุปโครงการ

ศึกษาดูงานของนกัศกึษา ป.

บณัฑิต / ป.โท 

2-2.6-MR-9  ระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรคว์่าดว้ยการจดั

การศึกษา พ.ศ. ���� ( หมวด � 

การควบคุมคุณภาพการศกึษา)

ขอ้ �� 

2-2.6-MR-10  หนงัสือเชิญ

ผูท้รงคุณวฒิุในการสอบ

วิทยานิพนธ ์    
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 � มีการจดัการเรียนรู้ที�พฒันาจากการวจิยั หรือจากระบบการจดัการ

ความรู้เพื�อพฒันาการเรียนการสอน 

ผลดําเนินการ 

        อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษาไดม้ีการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการ

สอนและรายวิชาที�รับผิดชอบ  เช่น มีการจดัประชุมแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ระหว่างอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลักสูตร เพื�อปรับปรุงกระบวนการจัดทําวิทยานิพนธ์ของ

นกัศึกษา  

2-2.6-MR-11  รายงานการ

ประชุมปฏิบติัการ สาขา

ยทุธศาสตร์การพฒันา (ปร.ด.)    

 

 � มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อคุณภาพการจดัการ

เรียนการสอนและสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค

การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาตอ้งไม่

ต ํ�ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลดําเนินการ 

           ทุกรายวิชาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาจดัให้มีการ

ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการจดัการเรียนการ

สอนของอาจารยผ์ูส้อนในทุกรายวิชา  และทุกรายวิชาในระดบั

บณัฑิตศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจไม่ต ํ�ากว่า �.�� 

2-2.6-MR-12  รายงานผลการ

ประเมินอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 

 

 

 

 

 � มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธก์ารสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวชิา ตามผลการประเมิน

รายวิชา 

ผลดาํเนนิการ 

         อาจารยผ์ูส้อนระดบับณัฑิตทุกรายวิชามกีารนาํผลการประเมิน

การจดัการเรียนการสอนมาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน   โดย

กาํหนดไวใ้นโครงการสอนและรายละเอียดรายวิชาสอนในปี

การศกึษาต่อไป 

 2-2.6-MR-5  รายงานผลการ

ดาํเนินการของรายวิชา(มคอ. �)   
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การประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ :(ปีการศึกษา ���� ไม่รายงาน) 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการ

เรียนการสอน 

- - - - 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการ

เรียนการสอน 

ระดบั 4 ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

  

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการ

เรียนการสอน 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการ

เรียนการสอน 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

จุดแข็ง  

�.มีการเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ 

    สอนที�หลากหลายและสอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชานั�น 
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แนวทางในการพฒันาในอนาคต 

         �. พฒันาโครงสร้าง/บทบาท ของบณัฑิตวิทยาลยัใหย้กระดบัเป็นสาํนกัฯหรือเทียบเท่า 

         �.พฒันาระบบฐานขอ้มลูใน Web site ใหค้รอบคลุมทั�งดา้นบริการวิชาการ/การเรียนการสอน/แหล่งทุน/

กฎระเบียบ/งานวจิยั/การประกนัคุณภาพ ฯลฯ 

 
 

หลกัฐานอ้างองิ   

�-�.�-MR-1 ประกาศระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน พ.ศ.���� 

�-�.�-MR-2 ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เรื�องแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการ

เรียนการสอน ประจาํปีการศึกษา ����   

�-�.�-MR-3 เอกสารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

�-�.6-MR-4 รายละเอียดรายวิชา (มคอ.�) 

2-2.6-MR-� รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา (มคอ. �)     

�-�.�-MR-6 แบบบนัทึกการขอคาํปรึกษาวิทยานิพนธเ์พื�อควบคุมวิทยานิพนธบ์ณัฑิตวิทยาลยั 

�-�.�-MR-7 หนงัสือเชิญวิทยากร 

2-2.6-MR-8 สรุปโครงการศึกษาดูงานของนกัศึกษา ป.บณัฑิต / ป.โท 

2-2.6-MR-9 ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคว์่าดว้ยการจดัการศกึษา พ.ศ. ����                         

( หมวด � การควบคุมคุณภาพการศกึษา) ขอ้ �� 

2-2.6-MR-10   หนงัสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ ์    

2-2.6-MR-11   รายงานการประชุมปฏิบติัการ สาขายทุธศาสตร์การพฒันา (ปร.ด.) 

2-2.6-MR-12   ประเมินอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
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ตวับ่งชี�ที� 2.7 : ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑติ 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

เกณฑ์ทั�วไป 

คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

� ขอ้ 

      ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 1 มีการสาํรวจคุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงคต์ามความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งนอ้ยสาํหรับทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุก

รอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลกัสูตร 

   ผลดาํเนนิการ 

         คณะกรรมการหลกัสูตรมคีวามสาํรวจความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้านบณัฑิตที�เกี�ยวขอ้งคุณลกัษณะของบณัฑิตเป็นระยะ ๆ ทุก � ปี  

เพื�อนาํขอ้มลูมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ

สอนทนัสมยั  เพื�อสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตใหม้ากที�สุด  

โดยนาํขอ้มลูจาการสาํรวจมาบูรณาการร่วมกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ�งในแต่ละหลกัสูตรมกีารกาํหนด

คุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึ�งประสงคแ์ละเป้าหมายการผลติบณัฑิต ไว้

ในตวัหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรโดยมีการชี�แจง้ใหน้กัศกึษาใน

หลกัสูตรไดรั้บทราบไวใ้นรายวิชาแต่ละรายวิชา 

�-�.�-MR-1  

คาํสั�งแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรและอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา   

�-�.�-MR-2  

รายงานการวิจยั เรื�อง 

การประเมินและติดตามผล

การจดัการศกึษาระดบั

ปริญญามหาบณัฑิต 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์ระหว่างปี พ.ศ. 

����-���� 

�-�.�-MR-3   

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 


  

2 มีการนาํผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียน

การสอนการวดัผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนที�ส่งเสริม

ทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงค ์ตามความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

   ผลดาํเนนิการ 

          จากการสาํรวจคุณลกัษณะที�ประสงค ์ขอ้ � มีการนาํผลการ

วิเคราะห ์     

�-�.�-MR-4   

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

ติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตร มาพฒันาหลกัสูตรใหม้ีความ

ทนัสมยั จาํนวน � หลกัสูตร คือ  �) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาหลกัสูตรและการสอน พฒันา เป็นหลกัสูตรครุศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ในปี ����   �) 

หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาการบริหารการศกึษา พฒันา

ปรับปรุง เป็นหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  3) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู    ซึ�ง

จากการพฒันาหลกัสูตร มีการเชื�องโยงไปสู่การจดัการเรียนการสอน

แบบบูรณาการณ์  ที�ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

เช่น  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาการครู ผูเ้รียนตอ้ง

ออกไปฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา จาํนวน � ภาคการศึกษา ใน

ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 3 มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั�งดา้นบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงบประมาณที�เอื�อต่อการพฒันาคุณลกัษณะของ

บณัฑิต 

   ผลดาํเนนิการ 

          บณัฑิตวิทยาลยัมกีารสนบัสนุน ส่งเสริมการใชสื้�อเทคโนโลยี

ทางการศึกษาเพื�อใหผู้เ้รียนรู้จกัแสงความรู้ดว้ยตนเอง เช่น จดัใหม้ี

การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษาสาํหรับนกัศกึษาระดบั

บณัฑิตศึกษา เพื�อใหน้กัศกึษามคีวามรู้ในดา้นเทคโนโลยทีาง

การศึกษาเพิ�มขึ�น และสามารถสืบคน้ขอ้มลูต่าง ๆ ไดทุ้กที�ทุกเวลา  

และมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ไวบ้ริการสาํหรับใหน้กัศกึษาได้

ศึกษาควา้ขอ้มลูต่างทางอินเตอร์เน็ต  และมีงบประมาณสนบัสนุนการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนที�ส่งเสริมคุณลกัษณะของบณัฑิตทุก

หลกัสูตร เช่น มีงบประมาณ   ในการจดัหาคอมพิวเตอร์ไวส้าํหรับ

ศึกษาคน้ควา้ และในการศกึษาดูงานและจดัประชุมสมัมนาต่าง ๆ เพื�อ

เป็นการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

�-�.�-MR -5 

คาํขอตั�งงบประมาณรายจ่าย

( สนว. ��� )ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ���� 

คาํขอตั�งงบประมาณรายจ่าย

( สนว. ��� )ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ���� 

�-�.�-MR-6 

โครงการศึกษาดูงานและจดั

ประชุมสมัมนา 

�-�.�-MR-7  web site 

 


  

4  มีระบบและกลไกการส่งเสริมใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีและ

บณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงาน

ทางวิชาการในที�ประชุมระหว่างสถาบนั หรือที�ประชุมระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

�-�.�-MR-7  web site 

�-�.�-MR-8 

วารสารวิชาการ

บณัฑิตศึกษา 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

   ผลดาํเนนิการ 

         บณัฑิตวิทยาลยัมกีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ ในการจดัประชุม

วิชาการที�เกิดขึ�นในที�ต่าง ๆ ใหน้กัศกึษาไดรั้บรู้ผา่นการ

ประชาสมัพนัธท์างเวบ็ไซต ์  ป้ายประชาสมัพนัธข์องบณัฑิตวิทยาลยั 

และ ผา่นทางกรรมการประจาํสาขาวิชาทุกหลกัสูตร   

         บัณฑิตวิทยาลยัมีงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม

โครงการทางวิชาการต่างๆ เช่น โครงการนาํเสนองานวิจยั/บทความ

วิทยานิพนธท์ั�งในสถาบนัหรือนอกสถาบนั  โครงการประชุมวิชาการ

นาํเสนองานวิจยัเครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัภาคเหนือ 

ซึ� งจะมีการจัดประชุมนําเสนองานวิจัยของเครือข่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือปีละ � ครั� ง  

         หลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษาไดจ้ดัใหม้ีการเรียนการสอนใน

รายวิชาการศึกษาเอกเทศ และรายวิชาเอกตัศึกษา เพื�อใหน้กัศึกษาไดม้ ี

ความรู้และทกัษะการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  เพื�อเป็นเตรียม

ความพร้อมสาํหรับการไปนาํเสนอผลงานวิทยานิพนธไ์ปเผยแพร่ใน

เวทีการประชุมวิชาการในที�ต่าง  ๆ

�-�.�-MR-9 

รายงานการประชุม 

เครือข่ายบณัฑิตศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัภาค 

เหนือภาคเหนือ 

�-�.�-MR-10 

โครงการเครือข่ายบณัฑิต 

ศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

ภาคเหนือ 

 

 5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศกึษาระดบัปริญญา

ตรีและบณัฑิตศกึษาที�จดัโดยสถาบนั 

   ผลดาํเนนิการ 

         บณัฑิตวิทยาลยัมกีารส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา ซึ�งในปีการศกึษา ����  

ไดม้ีโครงการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาวิชาการและคุณธรรม

จริยธรรมในหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  

ในระหว่างวนัที� ��-�� ตุลาคม ���� ณ อาคารศนูยว์ิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

�-�.�-MR-11 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการพฒันาวิชาการ

และคุณธรรม จริยธรรม 
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การประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ : (ปีการศึกษา ���� ไม่รายงาน) 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.7 : ระบบและกลไกการพฒันา

สมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ

บณัฑิต 

- - - - 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.7 : ระบบและกลไกการพฒันา

สมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ

บณัฑิต 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 

  

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.7 : ระบบและกลไกการพฒันา

สมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ

บณัฑิต 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.7 : ระบบและกลไกการพฒันา

สมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ

บณัฑิต 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 
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จุดแข็ง 

�.มีการสาํรวจคุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตที�เป็น 

    ระบบโดยการใชง้านวจิยัของคณาจารยม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

�.มีการเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ 

    สอนที�หลากหลายและสอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชานั�น 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที�ควรพฒันา 

                     - 

  ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงสาํหรับตวับ่งชี� นี�   

                    �. การถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรม และจริยธรรมของนกัศกึษา ควรนาํเสนอ  

                        ผา่นในหลายช่องทาง เช่นการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  หรือผา่นอาจารยที์�ปรึกษา เพื�อเพิ�ม 

                        ความหลากหลายเป็นตน้ 

                    �. ในการจดักิจกรรม หรือโครงการควรมกีารประเมินสองส่วน คือ  ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ  

                         เพื�อจะไดน้าํรายละเอียดและขอ้ติชมนั�น ๆ มาปรับปรุงพฒันาการดาํเนินกิจกรรมในคราวต่อ ๆ  

                        ไป  

       �. ในการกาํหนดตวัชี�วดัของกิจกรรม / โครงการควรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายที�มหาวิทยาลยั 

                         กาํหนด และสามารถวดัไดเ้ป็นรูปธรรม เช่น เรื�องคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลยักาํหนดว่า     

                         นกัศกึษาตอ้งเรียนรู้เรื�องอะไร ใหน้าํประเดน็ดงักล่าวมากาํหนดไวใ้นโครงการ  
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หลกัฐานอ้างองิ  (สํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน :MR) 

�-�.�-MR-1 คาํสั�งแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา   

�-�.�-MR-2 รายงานการวิจยั เรื�องการประเมนิและติดตามผลการจดัการศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

                    ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ระหว่างปี พ.ศ. ����-���� 

�-�.�-MR-3 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา 

�-�.�-MR-4 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา 

�-�.�-MR -5 คาํขอตั�งงบประมาณรายจ่าย( สนว. ��� )ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� 

                     คาํขอตั�งงบประมาณรายจ่าย( สนว. ��� )ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� 

�-�.�-MR-6  โครงการศกึษาดูงานและจดัประชุมสมัมนา 

�-�.�-MR-7  web side 

�-�.�-MR-8 วารสารวิชาการบณัฑิตศกึษา 

�-�.�-MR-9 รายงานการประชุมเครือข่ายบณัฑิตศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือภาคเหนือ 

�-�.�-MR-10 โครงการเครือข่ายบณัฑิตศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ 

�-�.�-MR-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม 
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ตวับ่งชี�ที� 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที�จดัให้กบันักศึกษา 

ชนิดของตวับ่งชี� : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ : 
 

คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

� ขอ้ 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 � มีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาที�

ตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ผลการดําเนินการ 

- สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัมีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมสาํหรับนกัศกึษาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นประกาศ

มหาวิทยาลยัเรื�อง แนวปฏิบติัในการบริหารการจดัการเรียนการ

สอน ประจาํปี ���� และ ประกาศมหาวิทยาลยั ราชภฏันครสวรรค ์

เรื�องกาํหนดคะแนนดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

- หลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษามกีารกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม

จริยธรรมโดยกาํหนดไวใ้นโครงการสอนหรือรายละเอียดรายวิชา

ซึ�งอาจารยผ์ูส้อนเป็นดาํเนินการแจกใหก้บันกัศกึษาในการสอนแต่

ละรายวิชา 

�-�.�-MR-1 

ประกาศมหาวิทยาลยั ราช

ภฏันครสวรรค ์

 เรื�องกาํหนดคะแนนดา้น

คุณธรรมจริยธรรม 

�-�.�-MR-2 

ประกาศมหาวิทยาลยัเรื�อง 

แนวปฏิบติัในการบริหาร

การจดัการเรียนการสอน 

ประจาํปี ���� 

�-�.�-MR-3 

รายละเอียดรายวิชา(มคอ.�)

 � มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม

สาํหรับนกัศึกษาที�ตอ้งการส่งเสริมตามขอ้ � ไปยงัผูบ้ริหาร 

คณาจารย ์นกัศึกษาและผูที้�เกี�ยวขอ้งทราบอยา่งทั�วถึงทั�งสถาบนั 

ผลการดําเนินงาน 

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัมกีารเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรคเ์รื�องกาํหนดคะแนนดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ

ประกาศมหาวิทยาลยัเรื�อง แนวปฏิบติัในการบริหารการจดัการเรียน

การสอน ประจาํปี ����ใหอ้าจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษาในวนั

ปฐมนิเทศและไดด้าํเนินการเผยแพร่ในรูปแบบของโครงการสอน

หรือรายละเอียดรายวิชาเพื�อใหน้กัศึกษาและผูที้�เกี�ยวขอ้งทราบอยา่ง

�-�.�-MR-1 

ประกาศมหาวิทยาลยั ราช

ภฏันครสวรรค ์

 เรื�องกาํหนดคะแนนดา้น

คุณธรรมจริยธรรม 

�-�.�-MR-2 

ประกาศมหาวิทยาลยัเรื�อง 

แนวปฏิบติัในการบริหาร

การจดัการเรียนการสอน 

ประจาํปี ���� 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

ทั�วถึง �-�.�-MR-3 

รายละเอียด (มคอ.�) 

 � มีโครงการหรือกิจกรรมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมที�กาํหนดในขอ้ � โดยระบุตวับ่งชี�และเป้าหมายวดั

ความสาํเร็จ 

ผลการดําเนินงาน 

     สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั มกีารการส่งเสริมกิจกรรมการพฒันา

พฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบของโครงการโดยมี

การจดัโครงการเติมสุขดว้ยนํ� าใจสู่เยาวชนดอยแม่สลอง ,โครงการ

บณัฑิตบาํเพญ็ประโยชน์ บา้นยางขาว 

�-�.�-MR-4 

โครงการเติมสุขดว้ยนํ� าใจ

สู่เยาวชนดอย 

แม่สลอง,โครงการบณัฑิต

บาํเพญ็ประโยชน์ บา้น

ยางขาว 

 

 � มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ของนกัศกึษาตามตวับ่งชี�และเป้าหมายที�กาํหนดในขอ้ � โดยมีผล

การประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ �� ของตวับ่งชี�  

ผลการดําเนินงาน 

     มีการประเมินผลโครงการส่งเสริมพฒันาพฤติกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม โดยผูรั้บผดิชอบโครงการ 

�-�.�-MR-5  รายงาน

โครงการเติมสุขดว้ยนํ� าใจ

สู่เยาวชนดอย 

แม่สลอง,โครงการบณัฑิต

บาํเพญ็ประโยชน์ บา้น

ยางขาว 

 

 � มีนกัศกึษาหรือกิจกรรมที�เกี�ยวกบันกัศกึษาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย

ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ

องคก์รระดบัชาติ 

      ผลการดําเนินงาน 

           สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัมีนกัศกึษาที�ไดรั้บการยกยอ่ง

ชมเชยประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดงันี�   

�. นายภาสวฒัน์  คงมณี  นกัศกึษาสาขาการจดัการการเกษตรไดรั้บ

ประกาศเกียรติคุณเป็นขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจาํปี ���� ส่วน

ราชการจงัหวดันครสวรรค ์ 

�. นางพรทิวา  ชา้งปลิว  นกัศกึษาสาขาหลกัสูตรและการสอน 

ไดรั้บ 

     -  เกียรติบตัรเป็น “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. ���� จากสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     -  เกียรติบตัร “เป็นผูท้าํคุณประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเป็น

�-�.�-MR-6  ประกาศ

คณะอนุกรรมการ 

การคดัเลือกขา้ราชการพล

เรือนดีเด่น เรื�อง ประกาศ

รายชื�อขา้ราชการพลเรือน

ดีเด่น ประจาํปี ���� 

 

�-�.�-MR-7 สาํเนาใบ

ประกาศเกียรติคุณเป็น

ขา้ราชการดีเด่นของ 

นายภาสวฒัน์  คงมณี  
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

แบบอยา่งที�ดีในดา้นการดาํรงตน พฒันาตน อุทิศตน เสียสละ 

อดทนในการปฏิบติัหนา้ที�และพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึ�น เป็นที�

ประจกัษต่์อสาธารณชน จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม

สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา (สกสค.) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

�-�.�-MR-8 เกียรติบตัร 

ของนางพรทิวา  ชา้งปลิว   

 

 

การประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ :(ปีการศึกษา ���� ไม่รายงาน) 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.8 : ระดบัความสาํเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที�จดัใหก้บั

นกัศกึษา 

- -   

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.8 : ระดบัความสาํเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที�จดัใหก้บั

นกัศกึษา 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

  
การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.8 : ระดบัความสาํเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที�จดัใหก้บั

นกัศกึษา 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
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การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี� ที� 2.8 : ระดบัความสาํเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที�จดัใหก้บั

นกัศกึษา 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

ข้อเสนอแนะ 

                          �. การถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรม และจริยธรรมของนกัศกึษา ควร 

    นาํเสนอผา่นในหลายช่องทาง เช่นการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่  หรือผา่นอาจารยที์� 

    ปรึกษา เพื�อเพิ�มความหลากหลายเป็นตน้ 

  �. ในการจดักิจกรรม หรือโครงการควรมกีารประเมินสองส่วน คือ  ผูใ้หบ้ริการและ 

    ผูรั้บบริการ เพื�อจะไดน้าํรายละเอียดและขอ้ติชมนั�น ๆ มาปรับปรุงพฒันาการดาํเนิน 

    กิจกรรมในคราวต่อ ๆ ไป  

  �. ในการกาํหนดตวัชี�วดัของกิจกรรม / โครงการควรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายที� 

    มหาวิทยาลยักาํหนด และสามารถวดัไดเ้ป็นรูปธรรม เช่น เรื�องคุณธรรม จริยธรรม   

    มหาวิทยาลยักาํหนดว่านกัศึกษาตอ้งเรียนรู้เรื�องอะไร ใหน้าํประเด็นดงักล่าวมา 

    กาํหนดไวใ้นโครงการ  

 

หลกัฐานอ้างองิ   

�-�.�-MR-1  ประกาศมหาวิทยาลยั ราชภฏันครสวรรคเ์รื�องกาํหนดคะแนนดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

�-�.�-MR-2  ประกาศมหาวิทยาลยัเรื�อง แนวปฏิบติัในการบริหารการจดัการเรียนการสอน  

       ประจาํปี ���� 

�-�.�-MR-3  รายละเอียดรายวิชา (มคอ.�) 

�-�.�-MR-4  โครงการเติมสุขดว้ยนํ� าใจสู่เยาวชนดอยแม่สลอง 

                     โครงการบณัฑิตบาํเพญ็ประโยชน์ บา้นยางขาว 

�-�.�-MR-6  ประกาศคณะอนุกรรมการการคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนดีเด่น  

         เรื�อง ประกาศรายชื�อขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจาํปี ���� 

�-�.�-MR-7 สาํเนาใบประกาศเกียรติคุณเป็นขา้ราชการดีเด่นของนายภาสวฒัน์  คงมณี  
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องค์ประกอบที� 3  กจิกรรมพฒันานักศึกษา  

ตวับ่งชี� 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 

  เกณฑ์ประเมนิ 

คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน  � คะแนน  � 

มีการดาํเนินการ 

�  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  �  

ขอ้ หรือ  �  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  �  ขอ้ 

หรือ �  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

�  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

�  ขอ้ 
 

        

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 � มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

บณัฑิตวิทยาลยั ไดม้ีการจดัทาํฐานขอ้มลูนกัศกึษา ไดแ้ก่ ขอ้มลู

การเรียน  ขอ้มลูครอบครัว และบุคคลที�สามารถติดต่อไดใ้น

กรณีเมื�อนกัศึกษามีปัญหา  มีการจดัทาํคาํสั�งอาจารยที์�ปรึกษา

ใหก้บันกัศกึษาเพื�อใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาที�พบปัญหา

วิกฤติและตอ้งการความช่วยเหลือ  ในส่วนของเจา้หนา้ที�ไดม้ี

คอยรับเรื�องร้องเรียนของนกัศกึษาที�ขอใชบ้ริการ  

�.�.� – MR- 1 

เวบ็ไซตก์ลุ่มงานทะเบียนและ

ประมวลผลในส่วนขอ้มลู

บณัฑิตวิทยาลยั 

�.�.�– MR- 2 

คาํสั�งอาจารยที์�ปรึกษา 

�.�.�– MR- 3 

เวบ็ไซต ์สาํนกังานบณัฑิต

วิทยาลยั  Web board 

 

 � มีการจดับริการขอ้มลูข่าวสารที�เป็นประโยชนต่์อนกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

บณัฑิตวิทยาลยั  มกีารจดัทาํฐานขอ้มลูบริการข่าวสารขอ้มลูใน

เรื�องที�เป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา  เช่น  รับสมคัรงาน,การ

ลงทะเบียน,ข่าวสารดา้นการศกึษาและมีช่องทางใหน้กัศึกษา

หรือผูที้เกี�ยวขอ้งใหข้อ้เสนอแนะและมีระบบการติดตาม

ประเมินผลการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร 

�.�.�– MR- 3 

เวบ็ไซต ์สาํนกังานบณัฑิต

วิทยาลยั 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 3 มีการจดักิจกรรมเพื�อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพแก่นกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

บณัฑิตวิทยาลยั มกีารจดักิจกรรมเพื�อพฒันาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ มีการประสานงานกบัสถานศึกษาในการ

ส่งนกัศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและไดม้กีารทาํ

โครงการฝึกอบรมในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  นกัศกึษา

หรือผูเ้กี�ยวขอ้งสามารถใหข้อ้เสนอแนะและมีการติดตาม

ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

�.�.� – MR- 4 

โครงการฝึกอบรมนกัศกึษา

ระดบับณัฑิตศกึษา 

�.�.� – MR- 5 

เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 � มีการจดับริการขอ้มลูข่าวสารที�เป็นประโยชนต่์อศิษยเ์ก่า 

ผลการดําเนินงาน 

บณัฑิตวิทยาลยัมีฐานขอ้มลูศิษยเ์ก่า เพื�อเผยแพร่ขอ้มลู

ข่าวสารที�เป็นประโยชนก์บัศิษยเ์ก่า  มีการเปิดโอกาสใหศ้ิษย ์

เก่าไดม้ีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ และมี

ช่องทางใหศ้ิษยเ์ก่าใหข้อ้เสนอแนะปรับปรุงการใหบ้ริการ 

�.�.� – MR- 3 

เวปไซต ์สาํนกังานบณัฑิต

วิทยาลยั 

�.�.� – MR- 6 

ประวติัการศึกษาของศิษยเ์ก่า  

ใบรายงานผลการศึกษาของศษิย ์

เก่าและคาํสั�งสอบวิทยานิพนธ ์

 

× � มีการจดักิจกรรมเพื�อพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหศ้ิษย์

เก่า 

ผลการดําเนินงาน 

- 

 

 

 

× 6 มีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการในขอ้ �-� ทุกขอ้ไม่ตํ�ากว่า 

�.�� จากคะแนนเต็ม  � 

ผลการดําเนินงาน 

- 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

× 7 มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการพฒันาการจดับริการที�สนองความตอ้งการของ

นกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

- 

 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว : (ปีการศึกษา ���� ไม่รายงาน) 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

- - - - 

 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � X � คะแนน 

. 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � X � คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � X � คะแนน 

 

 

 



 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 49 

จุดแข็ง 

�. มีการจดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนุนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาเป็นประจาํทุกปี 

�.มีการรวมตวัเป็นเครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือเพื�อเป็นเวทีในการ 

    แลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัมหาวิทยาลยัอื�น ๆ  

�.มีการจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมและพฒันานกัศึกษาหลากหลายโครงการ 

จุดที�ควรพฒันา 

�. ในระดบั ป.บณัฑิต  ส่วนที�เป็นเอกสารการประเมินการฝึกประสบการณ์  ควรมีการ 

    รวบรวมผลการประเมินการฝึกประสบการณ์เป็นเล่มเพื�อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการอา้งอิง 

�. ควรมกีารเก็บขอ้มลูของนกัศกึษาทั�งที�เป็นนกัศึกษาปัจจุบนัและที�สาํเร็จการศึกษาแลว้ไว ้

    เป็นฐานขอ้มลูในการปรับปรุงหลกัสูตร 

 

หลกัฐานอ้างองิ 

�.�.� – MR- 1   เวบ็ไซตก์ลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลในส่วนขอ้มลูบณัฑิตวิทยาลยั 

�.�.�– MR- 2   คาํสั�งอาจารยที์�ปรึกษา 

�.�.�– MR- 3   เวบ็ไซต ์สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั  Web board 

�.�.� – MR- 4   โครงการฝึกอบรมนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

�.�.� – MR- 5   เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

�.�.� – MR- 6   ประวติัการศึกษาของศษิยเ์ก่า  ใบรายงานผลการศึกษาของศษิยเ์ก่าและ 

            คาํสั�งสอบวิทยานิพนธ ์
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ตวับ่งชี� 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์ประเมนิ 

คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน  � คะแนน  � 

มีการดาํเนินการ   

�  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

 �  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  �  ขอ้  

หรือ �  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

 �  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

�  ขอ้ 
 

 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 � สถาบนัจดัทาํแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาที�ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 

ผลการดําเนินงาน 

บณัฑิตวิทยาลยัไดจ้ดัใหม้ีโครงการ กิจกรรมเพื�อพฒันานกัศึกษา

เป็นประจาํอยา่งต่อเนื�อง เช่น การจดัการประชุมสมัมนาทาง

วิชาการ  การศกึษาดูงานในแหล่งการเรียนรู้ทั�งในและนอกสถานที� 

เพื�อเพิ�มประสบการณ์ในการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศกึษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษา  ทั�งนี� ไดม้กีารกาํหนดกิจกรรม

ต่าง ๆ ไวใ้นการขอจดัตั�งงบประมาณเพื�อสนบัสนุนการดาํเนิน

กิจกรรมดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี  

 

�.�.�– MR - 1 

แผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

�.�.� – MR - 2 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ

เสริมสร้างบุคลิกภาพความ

เป็นครูสาํหรับนกัศึกษา 

 � มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่

นกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

การจดัการเรียนการสอนของบณัฑิตวิทยาลยั ในแต่ละสาขาวิชาได้

มีการเพิ�มเนื�อหาดา้นการประกนัคุณภาพไวใ้นรายวิชาที�สอน เช่น 

รายวิชาการจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอน ในสาขาวิชา

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้  นอกจากนี�บณัฑิตวิทยาลยัได้

จดักิจกรรมเพิ�มเติมเพื�อเสริมความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพใหแ้ก่

นกัศกึษา  เช่น  การอบรมเชิงปฏิบติัการเขียนโครงร่างการวิจยั

ระดบับณัฑิตศกึษา 

 

 

�.�.�– MR – 3 

หลกัสูตรปริญญาโท  สาขา

การบริหารการศกึษา 

�.�.� – MR – 4 

โครงการอบรมการเขียน 

โครงร่างการวจิยั 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 � มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใช้

ในการจดักิจกรรมที�ดาํเนินการโดยนกัศึกษาอยา่งนอ้ย � ประเภท

สาํหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งนอ้ย � ประเภทสาํหรับระดบั

บณัฑิตศึกษา  จากกิจกรรมต่อไปนี�  

- กิจกรรมวิชาการที�ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค ์

-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

ผลการดําเนินงาน 

บณัฑิตวิทยาลยัมกีารจดักิจกรรมที�ส่งเสริมใหน้กัศึกษา นาํความรู้

ดา้นการประกนัคุณภาพเขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนิน

กิจกรรม ต่าง ๆ โดยนาํเสนอประธานสาขาพิจารณาการจดักิจกรรม 

       กิจกรรมวิชาการที�ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค ์ คือ 

       - โครงการสมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอผลงานวจิยั  สาํหรับนกั 

ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั     

ราชภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� � ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

        กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คือ 

       -  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาวิชาการและคุณธรรม

จริยธรรม  

 

�.�.� – MR – 5 

โครงการสมัมนาเชิงวิชาการ

นาํเสนอผลงานวิจยัสาํหรับ

นกั ศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา 

เครือข่ายบณัฑิตศึกษา

มหาวิทยาลยั ราชภฏั

ภาคเหนือ  ครั� งที� �  ณ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

 �.�.� – MR – 6 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการพฒันาวิชาการ

และคุณธรรมจริยธรรม 
 

 � มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายใน

สถาบนัและระหว่างสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 

ผลการดําเนินงาน 

บณัฑิตวิทยาลยัมกีารสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย

บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ เพื�อเป็นเวทีในการ

แลกเปลี�ยน เรียนรู้ ดา้นวิชาการ ดา้นการประกนัคุณภาพ และการ

พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา โดยมีกิจกรรมร่วมกนัเป็นประจาํอยา่ง

ต่อเนื�อง  นอกจากนี� ยงัมกีารจดักิจกรรมร่วมกนัระหว่างรุ่นพี�สู่รุ่น

นอ้ง ในเรื�องการพฒันาคุณภาพภายในเกี�ยวกบัการบาํเพญ็

ประโยชน์หรือการรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

�.�.� – MR – 5 

 โครงการสมัมนาเชิงวิชาการ

นาํเสนอผลงานวิจยั เครือข่าย

บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� �   

�.�.� – MR – 7 

โครงการวิชาการสญัจร 

 �.�.� – MR – 8 

เอกสารการลงนามเครือข่าย

บณัฑิตศึกษาม ร.ภ ภาคเหนือ
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 � มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดั

กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

มีการประเมินผลความสาํเร็จดูเป้าหมายของการจดักิจกรรมตาม

แผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั ไดท้าํการ

ประเมินผลทุกโครงการ / กิจกรรมโดยแยกการประเมินออกเป็น

แต่ละโครงการ 

�.�.� – MR – 5 

ผลการประเมินโครงการ

สมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอ

ผลงานวิจยั เครือข่าย

บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราช

ภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� �   

�.�.� – MR – 6  ผลการ

ประเมินโครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการพฒันาวิชาการและ

คุณธรรมจริยธรรม 

�.�.� – MR– 5 สรุปโครงการ 

สมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอ

ผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา 

เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏั

ภาคเหนือ  ครั� งที� �   

�.�.� – MR – 6 

สรุปโครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการพฒันาวิชาการและ

คุณธรรมจริยธรรม 

 � มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดั

กิจกรรมเพื�อพฒันานกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

บณัฑิตวิทยาลยัไดน้าํผลการประเมินการจดักิจกรรม / โครงการ

พฒันานกัศึกษา แต่ละโครงการ มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรับปรุง 

พฒันาแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา ต่อไป 

�.�.� – MR – 5รายงาน  การ

ประชุมโครงการสมัมนาเชิง

วิชาการนาํเสนอผลงานวิจยั

นกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา 

เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏั

ภาคเหนือ  ครั� งที� �   

�.�.� – MR – 6 

รายงานการประชุมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันา

วิชาการและคุณธรรม

จริยธรรม 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว :  (ปีการศึกษา ���� ไม่รายงาน) 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

- - - - 

 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

จุดแข็ง 

�. การจดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนุนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาเป็นประจาํทุกปี 

�.มีการรวมตวัเป็นเครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือเพื�อเป็นเวทีในการ 

    แลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัมหาวิทยาลยัอื�น ๆ  

�.มีการจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมและพฒันานกัศึกษาหลากหลายโครงการ 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

�. ควรจดัระบบการประเมินผลการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารอยา่งจริงจงั เพื�อนาํผลการประเมินมา 

    ปรับปรุงแกไ้ขว่าขอ้มลูข่าวสารที�นาํเสนอไปนั�นเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษามาก นอ้ยเพียงใด   
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หลกัฐานอ้างองิ 

�.�.� – MR-1   แผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

�.�.� – MR-2   โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างบุคลิกภาพความเป็นครูสาํหรับนกัศกึษา 

�.�.� – MR–3   หลกัสูตรปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

�.�.� – MR–4   โครงการอบรมการเขียน โครงร่างการวิจยั 

�.�.� – MR–5   โครงการสมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอผลงานวิจยัสาํหรับนกั ศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา  

                        เครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั ราชภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� �    

          ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

�.�.� – MR–6   โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 

�.�.� – MR – 7โครงการวิชาการสญัจร 

�.�.� – MR – 8เอกสารการลงนามเครือข่ายบณัฑิตศกึษาม ร.ภ ภาคเหนือ 
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องค์ประกอบที� �  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ตวับ่งชี�ที� �.�  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

   คะแนน � คะแนน � คะแนน �    คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

2 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

5 ขอ้  

ผลการดําเนินงาน 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 � มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และดาํเนินการ

ตามระบบที�กาํหนด 

 ผลการดําเนินงาน 

 บณัฑิตวิทยาลยัมีแนวทางในการใหก้ารบริการวิชาการโดย

สอดคลอ้งกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัยโดยมีนโยบายส่งเสริม 

สนับสนุน การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั� งภายใน และ

ภายนอกสถาบนั โดยมีการกาํหนดแนวทางการบริการวิชาการใน

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และตามระเบียบคู่มือบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลยัฯ                      

 �-�.� –MR-1  

แผนยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์  

�-�.� –MR-2 

แผนยทุธศาสตร์สาํนกังาน

บณัฑิตวิทยาลยั  พ.ศ.����-

���� 

�-�.� –MR-3 

คู่มือบริการวิชาการ 

 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการ

สอน 

 ผลการดําเนินงาน 

 บณัฑิตวิทยาลยัมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้คณาจารยผ์ูส้อนมี

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 

ไดแ้ก่ เป็นวิทยากรในเรื�องที�เกี�ยวกบัการเรียนการสอนให้แก่สังคม 

อาทิเช่น อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษาไดเ้ป็นวิทยากรโครงการอบรม

การวิจัยในชั�นเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning   

 �-�.� –MR-4 

รายงานสรุปการอบรมเชิง

ปฏิบติัการ 

�-�.� -MR-5 

หนงัสือเชิญอาจารยเ์ป็น

วิทยากร 

�-�.� -MR-6 

รายงานโครงการบริการ

วิชาการ 
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 � มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 

ผลการดําเนินงาน 

 บณัฑิตวิทยาลยัมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่

สงัคมในรูปแบบของงานวิจยัโดยมีการสรุปผลการดาํเนินโครงการ

งานบริการวิชาการแก่สงัคมเพื�อนาํมาปรับปรุงพฒันาในครั� งต่อไป 

รวมถึงนําผลงานวิจัยเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ

ห นั ง สื อ ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  แ ล ะ ใ น เ ว็ ป ไ ซ ต์

ประชาสมัพนัธเ์พื�อนาํไปสู่การพฒันาหน่วยงานที�ไดรั้บการเผยแพร่

และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

 

 

 

�-�.�-MR-7 

สรุปผลการดาํเนินโครงการ

บริการวิชาการแก่สงัคม 

�-�.� – MR -8 

หนงัสือส่งวารสารเพื�อ

เผยแพร่ 

�-�.� – MR -9 

หนงัสือราชการจาก

หน่วยงานเพื�อขออนุญาต

เผยแพร่ผลงานวิจยั 

�-�.� – MR -10 

เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์
http://www.nsru.ac.th/graduate 
/journal.php 

 � มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 

ผลการดําเนินงาน 

 บณัฑิตวิทยาลยัมกีารสรุปประเมินผลความสาํเร็จของ

การบูรณาการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการ

วิจยั ดา้นความรู้ ความพึงพอใจ และการนาํไปใชป้ระโยชนเ์พื�อนาํ

ผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาใหม้ีคุณภาพยิ�งขึ�น   

�-�.� – MR -11 

สรุปผลการประเมินงาน

บริการวิชาการแก่สงัคม 

�-�.� – MR -�� 

หนงัสือตอบขอบคุณจาก

หน่วยงานที�นาํไปเผยแพร่ 

�-�.� – MR -�� 

หนงัสืออนุญาตใหเ้ผยแพร่

ผลงานวิจยั 

 � มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 

ผลการดําเนินงาน 
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การประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ : (ปีการศึกษา ���� ไม่รายงาน) 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี� ที� 5.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได ้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได ้

- - - - 
 

การประเมนิตนเองปีนี�  :   

ลาํดบัตวับ่งชี�  ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี� ที� 5.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได ้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได ้ 

ระดบั 4 ระดบั 5 บรรลุ 5  คะแนน 
 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี� ที� 5.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได ้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได ้

ระดบั 4 ระดบั 4 บรรลุ 4  คะแนน 
 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี� ที� 5.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได ้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได ้

ระดบั 4 ระดบั 4 บรรลุ 4  คะแนน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

       1. ใหป้รับกระบวนการเขียนรายงานที�อธิบายใหเ้ห็นถึงขั�นตอนการปฏิบติังานและหลกัฐานและควรมี

ความเชื�อมโยงและสมัพนัธก์บัรายงานที�เขียน 
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หลกัฐานอ้างองิ: 

�-�.� -MR-1  แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์                                      

�-�.� -MR-2  แผนยทุธศาสตร์สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั  พ.ศ.����-���� 

�-�.� -MR-3  คู่มือบริการวิชาการ 

�-�.� -MR-4  รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

�-�.� -MR-5  หนงัสือเชิญอาจารยเ์ป็นวิทยากร 

�-�.� -MR-6  รายงานโครงการบริการวิชาการ 

�-�.� –MR-7   สรุปผลการดาํเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 

�-�.� -MR -8  หนงัสือส่งวารสารเพื�อเผยแพร่ 

�-�.� –MR-9  หนงัสือราชการจากหน่วยงานเพื�อขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจยั 

�-�.� –MR -10 เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์ http://www.nsru.ac.th/graduate/journal.php 

�-�.� –MR -�� หนงัสือตอบขอบคุณจากหน่วยงานที�นาํไปเผยแพร่ 

�-�.� –MR -�� หนงัสืออนุญาตใหเ้ผยแพร่ผลงานวิจยั 

�-�.� –MR -13 สรุปผลการประเมินงานบริการวิชาการแก่สงัคม 
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องค์ประกอบที� �  การบริหารและการจดัการ 

ตวับ่งชี�ที� �.� :  ภาวะผู้นําของสภาสถาบนัและผู้บริหารทุกระดบัของสถาบัน 

ชนิดตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ  

 

 

 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 � สภาสถาบนัปฏิบติัหนา้ที�ตามที�กฎหมายกาํหนดครบถว้นและมีการ

ประเมินตนเองตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดล่วงหนา้            

ผลดําเนินการ 

     สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับมอบหมาย

ใหป้ฏิบติัหนา้ที�ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ���� 

และมีคณะกรรมการประจาํสาํนกัเป็นผูก้าํกบัดูแลและดาํเนินงานโดย

คณะกรรมการบริหารสาํนกั ใหก้ารปฏิบติัหนา้ที�เป็นไปตามระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของสภามหาวิทยาลยั 

�-�.�-MR-1.คาํสั�งแต่ตั�ง

คณะกรรมการประจาํสาํนกั 

�-�.�-MR-12 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสาํนกั 

�-�.�-MR-5 หนา้เวบ็ไซต์

สาํนกัฯ 

 � ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์กาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถ

ถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มีความสามารถในการวางแผนกล

ยทุธ ์มีการนาํขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและ 

พฒันาสถาบนั                          

ผลดาํเนนิการ 

มีการดําเนินงานงานภายใต้การบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหารสาํนักฯ  ได้มีการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน  

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธต่์าง ๆ ทั�งระยะยาว และระยะสั�น  

ในแต่ละปีได้มีการทบทวน ปรับปรุงและพิจารณาแผนการ

ดาํเนินงานให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของหน่วยงาน  

รวมถึงถ่ายทอดแผนการดาํเนินงานไปยงับุคลากรของสํานัก ฯ ให้

รับทราบนโยบายเพื�อการดาํเนินงานที�พฒันาอยา่งต่อเนื�องและย ั�งยนื 

 

1-�.�-MR-6.แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี  ���� 

�-�.�-MR-2.รายงานการ

ประชุมสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

ครั� งที� 3/2553  

�-�.�-MR-2 .แผน

ยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

�-�.�-MR-3.แผนพฒันา

องคก์ร ���� 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ้  
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 � ผูบ้ริหารมีการกาํกบั ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามที�

มอบหมาย รวมทั�งสามารถสื�อสารแผนและผลการดาํเนินงานของ

สถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ 

      คณะกรรมการบริหารสาํนกัฯไดม้ีการมอบหมายการปฏิบติังาน

ตามนโยบายในแผนปฏิบติัราชการ และนาํผลการดาํเนินงานมา

ทบทวนเป้าหมาย  ปรับแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพการณ์มากยิ�งขึ�น พร้อมทั�งประชุมชี�แจงการดาํเนินงานตามแผน

ใหบุ้คลากรทุกระดบัภายในสาํนกัฯ ใหเ้กิดความรู้ เขา้ใจ เพื�อให้

สามารถดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ทาํใหเ้กิดการพฒันาองคก์ร 

และเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิ�งขึ�น อนัจะส่งผลถึง

ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน  

�-�.�-MR-18.รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

ประจาํสาํนกั 

�-�.�-MR-10.รายงาน

ประจาํปี ���� 

�-�.�-MR-3.รายงานการ

ประชุมบุคลากรสาํนกัฯ 

ครั� งที� �/���� 

 

 � ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการ ใหอ้าํนาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผลดาํเนนิการ 

     การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ มีการส่งเสริม 

สนบัสนุน ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ โดยการ

มอบหมายภาระงานใหแ้ก่บุคลากรภายในสาํนกัเป็นผูด้าํเนิน

โครงการและเสนอแนะแนวทางการลดขั�นตอน กระบวนการ

ดาํเนินงานใหม้ีความรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์  เช่น การควบคุมดูแล

โครงการทุนอุดมศกึษาเพื�อการพฒันาจงัหวดัชายแดน รวมถึงการ

แต่งตั�ง มอบหมายงานในภารกิจต่างๆ  พร้อมทั�งใหค้ณะ

กรรมการบริหารสาํนกัเป็นที�ปรึกษาคอยใหค้าํแนะนาํในการ

ดาํเนินงานแก่บุคลากร   

�-�.�-MR-4.คาํสั�งแต่งตั�ง

ดาํรงตาํแหน่ง /มอบหมาย

งาน 

�-�.�-MR-5.เอกสารการ

มอบหมายงาน “โครงการทุน

อุดมศึกษาเพื�อการพฒันา

จงัหวดัชายแดน” 

�-�.�-MR-6.โครงการบริการ

ดีมีรางวลั 

 

 

 5 ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน เพื�อให้

สามารถทาํงานบรรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนัเต็มตามศกัยภาพ  

ผลดาํเนนิการ 

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจดัทาํคู่มือการ

ปฏิบติังาน และภาระงานของบุคลากรแต่ละคนไดท้ราบถึงแนว

ทางการปฏิบติังาน และมีการสนบัสนุนใหบุ้คลากร ไดพ้ฒันา

ความสามารถ ศกัยภาพของตนเอง โดยการส่งบุคลากรเขา้ร่วมการ

�-�.�-MR-7.รายงานการ

จดัการความรู้ สาํนกัฯ 

�-�.�-MR-8.กระบวนงาน

สาํนกั 

�-�.�-MR-9.แผน 

พฒันาบุคลากรประจาํปี 

2553 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

อบรม สมัมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการ ในเรื�องที�ตนเองสนใจ  และ

สนบัสนุนใหบุ้คลากรนาํความรู้ที�ไดรั้บมาเผยแพร่ แลกเปลี�ยนเรียนรู้

ซึ�งกนัและกนัเพื�อนาํแนวทางปฏิบติัที�ดีมาเป็นแบบอยา่งและปรับใช้

กบัการปฏิบติังานโดยทาํเป็นโครงการ  พร้อมทั�งเผยแพร่ไปยงั

บุคคลภายนอกผา่นทางเวบ็ไซตข์องสาํนกัฯ   

 

7-7.1-MR-16 บุคลากรที�

ไดรั้บการพฒันาตาม

แผนพฒันาบุคลากร 

�-�.�-MR-17 รายงานการ

เดินทางไปราชการ 

 6 ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของสถาบนัและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

ผลดาํเนนิการ 

    ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารโดยอยูบ่นพื�นฐานของหลกัธรรมาภิ

บาลซึ�งมีหลกัสาํคญั � ประการ คือหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั

ความโปร่งใส การมีส่านร่วม ความรับผดิชอบและความคุม้ค่าของ 

ผลการดาํเนินการ โดยใหน้โยบายการทาํงานดงันี�  

- บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินของหน่วยงาน 

- ระบุความรับผดิชอบในแต่ละงานอยา่งชดัเจน 

- กาํกบัติดตาม  การดาํเนินการ 

ใหบุ้คลากรประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร มีส่วน

รับรู้ในการประเมินการปฏิบติังานของผูร่้วมงานและผูบ้ริหาร 

 

�-�.�-MR-10.คู่มือการจดั

ระดบัการกาํกบัดูแลองคก์ร

ภาค รัฐตามหลกัธรรมาภิ

บาล ของการบริหารกิจการ

บา้นเมืองที�ดี 

�-�.�-MR-11.แบบประเมิน

ผูบ้ริหาร 

�-�.�-MR-12.นโยบายการ

กาํกบัดูแลองคก์รที�ดี สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

 7 สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผูบ้ริหารนาํ

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

ผลดาํเนนิการ 

     มีการจดัทาํแบบประเมินผูบ้ริหาร โดยทาํการประเมินคณะ

ผูบ้ริหารตั�งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการสาํนกั จนถึงหวัหนา้กลุ่มงาน เพื�อ

ประเมินการบริหารงานเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลยั และมีความถกูตอ้ง โปร่งใส และนาํผลการประเมินเขา้

การประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนกั ทั�งดา้นบวก และดา้นลบ 

เพื�อใหผู้บ้ริหารสามารถนาํผลการประเมินนั�นไปปรับปรุงแนว

ทางการบริหารงาน โดยมกีระบวนการประเมินผลการบริหารดงันี�  

1. สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการแต่งตั�ง

คณะกรรมการประจาํสาํนกัซึ�งมีบุคคลคนภายนอกเป็น

�-� .�-MR-1� .รายงานผล

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  ปี

การศึกษา ���� 

�-�.�-MR-1�.รายงานผล

การประเมินผูบ้ริหาร

ประจาํปี ���� 

�-�.�-MR-1�.รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสาํนกั 

�-�.�-MR-1. คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการประจาํสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

กรรมการและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

2. ประเมินการบริหารจดัการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการของ

มหาวิทยาลยั 

3. แบบสาํรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี�ยวกบัการบริหารงาน

เพื�อใหผู้บ้ริหารไดท้ราบขอ้มูลและนาํไปพฒันา/แกไ้ขปัญหา

ของการบริหารงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

4. มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบประเมินผลของสาํนกั 

 

ทะเบียน 

�-�.�-MR-15.คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล

งานของหน่วยงานในมหา

ลยั 

 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว  :   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี� ที� 7.1 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได ้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได ้ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเองปีนี�  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี� ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได ้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได ้ 

ระดบั � ระดบั �  บรรลุ �  คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี� ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได ้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได ้ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี�   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี� ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได ้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได ้ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
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จุดเด่นสิ�งที�น่าชื�นชม  และสามารถเป็นแบบอย่างที�ดี (Best Practices)   

�.มีระบบฐานขอ้มลูทะเบียนประมวลผลที�พฒันาโดยบุคลากรภายในสาํนกัส่งเสริมวิชาการโดย

ครอบคลุมทุกดา้นเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอน และฐานขอ้มลูนกัศกึษา มีการพฒันาอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเนื�อง ถือเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่หน่วยงานอื�นทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

�.ในการดาํเนินงานของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการวางแผนการดาํเนินงานอยา่งมี

ระบบ ชดัเจน  

หลกัฐานอ้างองิ: 

�-�.�-MR-1  คาํสั�งแต่ตั�งคณะกรรมการประจาํสาํนกั 

�-�.�-MR-12  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนกั 

�-�.�-MR-5  หนา้เวบ็ไซตส์าํนกัฯ 

�-�.�-MR-6  แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  ���� 

�-�.�-MR-2  รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั� งที�. � / ���� 

�-�.�-MR-2  แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-�.�-MR-3  แผนพฒันาองคก์ร ���� 

�-�.�-MR-10  รายงานประจาํปี ���� 

�-�.�-MR-3  รายงานการประชุมบุคลากรสาํนกัฯ  ครั� งที� � / ���� 

�-�.�-MR-4  คาํสั�งแต่งตั�งดาํรงตาํแหน่ง /มอบหมายงาน 

�-�.�-MR-5  เอกสารการมอบหมายงาน “โครงการทุนอุดมศึกษาเพื�อการพฒันาจงัหวดัชายแดน” 

�-�.�-MR-6  .โครงการบริการดีมีรางวลั 

�-�.�-MR-7  รายงานการจดัการความรู้ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-�.�-MR-8  กระบวนงานสาํนกัฯ 

�-�.�-MR-9  แผนพฒันาบุคลากร 

�-�.�-MR-10  คู่มือการจดัระดบัการกาํกบัดูแลองคก์รภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาล 

�-�.�-MR-11  แบบประเมินผูบ้ริหาร 

�-�.�-MR-12  นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์รที�ดี สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-�.�-MR-13  .รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศกึษา ���� 

�-�.�-MR-14  รายงานผลการประเมินผูบ้ริหารประจาํปี ���� 

�-�.�-MR-15  คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของหน่วยงาน 

                       ในมหาวิทยาลยั 

7-7.1-MR-16 บุคลากรที�ไดรั้บการพฒันาตามแผนพฒันาบุคลากร 

�-�.�-MR-17 รายงานการเดินทางไปราชการ 

              �-�.�-MR-18.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกั 
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ตวับ่งชี�ที� �.�   : การพฒันาสถาบนัสู่สถาบันเรียนรู้  

ชนิดของตวับ่งชี�  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 1 มีการกาํหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ที�

สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนัอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจ

ดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั 

ผลดาํเนนิการ 

      สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดก้าํหนดใหบุ้คลากรได้

พฒันาความรู้โดยการใหโ้อกาสเขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ใน

การประชุมรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร เขา้รับการอบรมความรู้เพื�อที�จะทาํให้

นาํความรู้มาพฒันางานของตนเอง และสนบัสนุนการดาํเนินงานตาม

เป้าหมาย ประเด็นยทุธศาสตร์  และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

 

�-�.�-MR-�.แผนการ

จดัการความรู้สาํนกัฯ 

�-�.�-MR-2.แผน

ยทุธศาสตร์ 

�-�.�-MR-6 แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี 2553 

 2 กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที�จะพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการ

ผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยัอยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรู้ที�

กาํหนดในขอ้ � 

ผลดาํเนนิการ 

     มีการกาํหนดใหบุ้คลากรที�เขา้รับการอบรมนาํความรู้มา

เผยแพร่ใหบุ้คลากรในสาํนกัโดยมุ่งเนน้ในการพฒันาบุคลากรภายใน

สาํนกัฯ เป็นหลกั เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติั

ราชการ ครอบคลุมทุกพนัธกิจตามบริบทของสาํนกั ฯ  และเผยแพร่

ไปสู่บุคคลภายนอก 

 

 

�-�.�-MR-�.โครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการ 

�-�.�-MR-�.โครงการ

ศึกษาดูงานดา้นงาน

ทะเบียน และการประกนั

คุณภาพ 

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

� ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้  
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี�ยนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูม้ี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื�อคน้หาแนวปฏิบติัที�ดีตาม

ประเด็นความรู้ที�กาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร 

กลุ่มเป้าหมายที�กาํหนด 

ผลดาํเนนิการ 

     มีการดาํเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ในรูปแบบ

ของการประชุมบุคลากรประจาํสาํนกั มีการถ่ายทอดความรู้จาก

บุคลากรที�เขา้ร่วมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�ไดรั้บจากการฝึกอบรมและ

จากผูม้ีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ  โดยจดัขึ�นอยา่งต่อเนื�อง  เพื�อ

สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ใหเ้กิดแก่บุคลากรภายในอยา่งต่อเนื�อง 

 

�-�.�-MR-�.โครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการ 

�-�.�-MR-�.แผนการ

จดัระบบเครือข่ายการ

ใหบ้ริการภายในสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

�-�.�-MR-�.การประชุม 

KM ของบุคลากรภายใน

สาํนกัฯ 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที�กาํหนดในขอ้ 1 ทั�งที�มีอยู่

ในตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อื�นๆ ที�เป็นแนวปฏิบติัที�ดีมาพฒันาและ

จดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์ 

อกัษร (explicit knowledge) 

ผลดาํเนนิการ 

      จากการดาํเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ ไดม้ี

การรวบรวมองคค์วามรู้ที�ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ

บุคลากร เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการดาํเนินงานใหม้ากยิ�งขึ�น พร้อมทั�ง

เผยแพร่องคค์วามรู้ที�ไดไ้ปสู่บุคคลภายนอก ดว้ยการจดัทาํเวบ็บอร์ด

การจดัการความรู้ แบบใฝ่รู้และรวบรวมไวใ้นวารสารการจดัการ

ความรู้ ของมหาวิทยาลยัฯเผยแพร่แก่บุคคลภายในและภายนอก 

�-�.�-MR-�.หนา้เวบ็ไซต์

http://www.nsru.ac.th/AP

R/activelearing.php 

�-�.�-MR-�.วารสารการ

จดัการความรู้ ประจาํปี 

���� มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

 

 5 มีการนาํความรู้ที�ไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือ

ปีการศึกษาที�ผา่นมาที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

และจากความรู้ ทกัษะของผูม้ีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที�

เป็นแนวปฏิบติัที�ดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

ผลดาํเนนิการ 

     จากการนาํความรู้ที�ไดรั้บจากการส่งบุคลากรเขา้อบรม

ความรู้จากสถาบนัต่าง ๆ มาประชุมและแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อหา

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการใหบ้ริการและจากการอบรมมาเป็น

แนวทางในการใหบ้ริการแบบใหม่โดยใหบุ้คลากรทุกคนมป้ีายชื�อ

�-�.�-MR-�. รายงานการ

ประชุมสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

ครั� ง ที�.�/����. 

�-�.�-MR-�. แบบ

ประเมินความพึงพอใจ

การใหบ้ริการสาํนกัฯ 
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และทุกครั� งที�ใหบ้ริการจะใหผู้รั้บบริการตอบแบบสาํรวจความพึง

พอใจแก่ผูที้�ใหบ้ริการในเรื�องนั�นๆ แลว้นาํมาสรุปหาบุคคลที�สุดของ

การทาํงานต่อไป 

 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว :  (ปีการศึกษา ���� ไม่รายงาน) 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.2 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

- - - - 

 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.2 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.2 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.2 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

จุดที�ควรพฒันาและปรับปรุง 

 �. ใหป้รับกระบวนการเขียนรายงานที�อธิบายใหเ้ห็นถึงขั�นตอนการปฏิบติังานและหลกัฐาน 

                   และควรมีความเชื�อมโยงและสมัพนัธก์บัรายงานที�เขียน 
 

ข้อเสนอแนะ 

�. ในแต่ละตวับ่งชี� ที�บรรลุเป้าหมาย ควรเพิ�มจุดแข็ง จุดอ่อน ของการดาํเนินการที�ส่งผลใหก้าร

ดาํเนินงานนั�นบรรลุเป้าหมายดว้ย 
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แนวทางในการพฒันาในอนาคต 

 �.ในอนาคตอาจมีการเพิ�มสารสนเทศเกี�ยวกบัขอ้มลูหลกัสูตร และแผนการเรียน เพื�อให ้

             นกัศกึษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนของตนเองทั�งเทอมปัจจุบนัและเทอมต่อไปไดง่้ายขึ�น 
 

หลกัฐานอ้างองิ 

�-�.�-MR-�.แผนการจดัการความรู้สาํนกัฯ 

�-�.�-MR-2.แผนยทุธศาสตร์ 

   �-�.�-MR-6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2553 

�-�.�-MR-�.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

�-�.�-MR-�.โครงการศกึษาดูงานดา้นงานทะเบียน และการประกนัคุณภาพ 

�-�.�-MR-�.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

�-�.�-MR-�.แผนการจดัระบบเครือข่ายการใหบ้ริการภายในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

   �-�.�-MR-�.การประชุม KM ของบุคลากรภายในสาํนกัฯ 

�-�.�-MR-�.หนา้เวบ็ไซตh์ttp://www.nsru.ac.th/APR/activelearing.php 

   �-�.�-MR-�.วารสารการจดัการความรู้ ประจาํปี ���� มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

�-�.�-MR-�. รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั� ง ที�.�/����. 

   �-�.�-MR-�. แบบประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการสาํนกัฯ 
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ตวับ่งชี�ที� 7.3    : ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารและการตดัสินใจ 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ  

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

ผลดาํเนนิการ 

      สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีนโยบายการนาํระบบ

สารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร จดัการและมีการจดัเก็บขอ้มลูอยา่ง

เป็นระบบ โดยมกีารแต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํระบบสารสนเทศ

เพื�อการจดัการและสนบัสนุนการตดัสินใจ มีหนา้ที�พฒันาระบบ

คอมพิวเตอร์สาํหรับสาํนกั ดูแลและพฒันาระบบโปรแกรม 

นอกจากนี�มีแผนการดาํเนินงาน ดา้นการส่งเสริมและการพฒันา

โปรแกรมฐานขอ้มลู อยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหเ้ป็นระบบที�สมบูรณ์ 

สามารถเชื�อโยงกบัทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลยั และเป็นระบบที�ใชง้านไดท้ั�งเพื�อการวางแผนและการ

ตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแผน 

     - แผนปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

     - นโยบายการใหบ้ริการวิชาการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

�-�.�-MR-�.แผนแม่บท

ระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

�-�.�-MR-�.โครงการ

พฒันาดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

�-�.�-MR-�.คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการพฒันาระบบ

สารสนเทศ 

 2 มีระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจ

ของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน 

การวจิยั การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถนาํไปใชใ้น

การดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

ผลดาํเนนิการ 

     มีการพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพื�อการตดัสินใจตามนโยบายที� 

�-�.�-MR-�. โปรแกรม

ระบบบริหารงาน

งบประมาณ (GFMIS)   

�-�.�-MR-�.หนา้จอ

โปรแกรมควบคุมวสัดุ 

�-�.�-MR-�.หนา้จอ

โปรแกรมอาจารยที์�ปรึกษา 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้  
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

  ครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน  การบริหารจดัการ และ

การเงิน และสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

ไดแ้ก่    

     - ฐานขอ้มลูระบบบริหารงบประมาณ (GFMIS) มหาวิทยาลยัฯ 

     - ระบบงานสารสนเทศอาจารยที์�ปรึกษา  

     - ระบบสารสนเทศประเมินการสอน 

     - ระบบสารสนเทศควบคุมวสัดุสาํนกังาน Easy Stock 2010 

     - ระบบการจองรายวิชาผา่นอินเตอร์เน็ต 

     - ระบบสารสนเทศบริหารจดัการส่งเกรด 

     - ระบบสารสนเทศตารางสอนอาจารย ์

     - ระบบสารสนเทศตารางคุมสอบ 

 

�-�.�-MR-�.หนา้จอ

โปรแกรมการประเมินการ

สอน 

�-�.�-MR-�.หนา้จอ

โปรแกรมการจองรายวิชา 

�-�.�-MR-�.หนา้จอ

โปรแกรมการส่งเกรด 

�-�.�-MR-��.หนา้จอ

ตารางสอนอาจารย ์

�-�.�-MR-��.หนา้จอ

ตารางควบคุมการสอบ 

 

 

 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 

ผลดาํเนนิการ 

      ไดจ้ดัทาํระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้

ระบบสารสนเทศที�พฒันาขึ�นมาในแบบ Online ผา่นเวบ็ไซตข์อง

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที� 

http://www.nsru.ac.th.apr/  และการประเมินในส่วนกลาง ใน

เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ที� http://intra.nsru.ac.th/   รวมทั�งจดัทาํ

แบบสอบถามแจกไปยงัผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศของสาํนกัฯ ดว้ย 

�-�.�-MR-��.แบบสาํรวจ

ความพึงพอใจต่อการใช้

งานระบบของมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครสวรรค ์

http://intra.nsru.ac.th/ 

�-�.�-MR-��.แบบสาํรวจ

ความพึงพอใจต่อการใช้

งานระบบของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  

http://www.nsru.ac.th.apr/ 

�-�.�-MR-��.รายงาน

สรุปผลแบบประเมินความ

พึงพอใจการใชง้านระบบ

สารสนเทศเพื�อการบริหาร

จดัการ 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 4 มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ผลดาํเนนิการ 

     จากการประเมินผลความพึงพอใจ สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนไดน้าํผลการประเมินเสนอต่อที�ประชุม 

คณะกรรมการบริหารสาํนกั เพื�อปรับปรุงระบบงานสารสนเทศให้

มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น อาทิการพฒันาระบบบริการขอ้มลู

สารสนเทศใหส้ะดวกแก่ผูใ้ชง้าน รวมถึงการพฒันาเวบ็ไซตที์�

สามารถใหบ้ริการขอ้มลูที�ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

โดยมีการแต่งตั�งบุคลากรดูแลระบบฐานขอ้มลูโดยตรง 

�-�.�-MR-��.รายงานผล

การประเมินความพึงพอใจ

ผูใ้ชส้ารสนเทศเพื�อการ

บริหารจดัการ 

�-�.�-MR-��.รายงานการ

ประชุม 

คณะกรรมการบริหาร

สาํนกั 

�-�.�-MR-��.การปรับปรุง

หนา้เวบ็ไซต ์และขอ้มลูใน

ระบบแบบเก่า และแบบ

ใหม่ 

�-�.�-MR-�6 คาํสั�งแต่งตั�ง

ผูดู้แลระบบสารสนเทศ 

 5 มีการส่งขอ้มลูผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที�

เกี�ยวขอ้งตามที�กาํหนด 

ผลดาํเนนิการ 

มีการส่งขอ้มลูดา้นนกัศกึษา, บุคลากร, หลกัสูตร, 

การเงิน และภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต ใหแ้ก่สาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีละ � ครั� ง ตามระยะเวลาที�

กาํหนดอยา่งสมํ�าเสมอ 

�-�.�-MR-

�7.http://202.44.139.12/cc

hedata/ 

�-�.�-MR-

�8.http://www.nsru.ac.th/

main/report.asp 

 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว :   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
 

 

จุดเด่นสิ�งที�น่าชื�นชม  และสามารถเป็นแบบอย่างที�ดี (Best Practices)   

�.มีระบบฐานขอ้มลูทะเบียนประมวลผลที�พฒันาโดยบุคลากรภายในสาํนกัส่งเสริมวิชาการโดย

ครอบคลุมทุกดา้นเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอน และฐานขอ้มลูนกัศกึษา มีการพฒันาอยา่งเป็น

ระบบและต่อเนื�อง ถือเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่หน่วยงานอื�นทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

จุดที�ควรพฒันาและปรับปรุงเร่งด่วน  

 �. ใหป้รับกระบวนการเขียนรายงานที�อธิบายใหเ้ห็นถึงขั�นตอนการปฏิบติังานและหลกัฐาน 

                   และควรมีความเชื�อมโยงและสมัพนัธก์บัรายงานที�เขียน 
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หลกัฐานอ้างองิ: 

�-�.�-MR-�.แผนแม่บทระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

�-�.�-MR-�.โครงการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

�-�.�-MR-�.คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศ 

�-�.�-MR-�. โปรแกรมระบบบริหารงานงบประมาณ (GFMIS)   

�-�.�-MR-�.หนา้จอโปรแกรมควบคุมวสัดุ 

�-�.�-MR-�.หนา้จอโปรแกรมอาจารยที์�ปรึกษา 

�-�.�-MR-�.หนา้จอโปรแกรมการประเมินการสอน 

�-�.�-MR-�.หนา้จอโปรแกรมการจองรายวิชา 

�-�.�-MR-�.หนา้จอโปรแกรมการส่งเกรด 

�-�.�-MR-��.หนา้จอตารางสอนอาจารย ์

�-�.�-MR-��.หนา้จอตารางควบคุมการสอบ 

�-�.�-MR-��.แบบสาํรวจความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

                        http://intra.nsru.ac.th/ 

�-�.�-MR-��.แบบสาํรวจความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน 

                      ทะเบียน  http://www.nsru.ac.th.apr/ 

�-�.�-MR-��.รายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบสารสนเทศเพื�อการ 

                      บริหารจดัการ 

�-�.�-MR-��.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนกั 

�-�.�-MR-��.การปรับปรุงหนา้เวบ็ไซต ์และขอ้มลูในระบบแบบเก่า และแบบใหม่ 

�-�.�-MR-�6 คาํสั�งแต่งตั�งผูดู้แลระบบสารสนเทศ 

�-�.�-MR-�7.http://202.44.139.12/cchedata/ 

�-�.�-MR-�8.http://www.nsru.ac.th/main/report.asp 
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ตวับ่งชี�ที�  �.�  :       ระบบบริหารความเสี�ยง  

เกณฑ์มาตรฐาน  :  กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมนิ    

 

 

 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ/ผลดําเนนิการ หลกัฐาน (รหัส) 

 � มีการแต่งตั�งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง 

โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนที�รับผดิชอบพนัธกิจหลกั

ของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 

ผลดาํเนนิการ 

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดใ้ห้

ความสาํคญักบัปัจจยัที�ก่อใหเ้กิดความผดิพลาดในการ

ดาํเนินงาน  จึงไดจ้ดัตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อ

ดาํเนินงานบริหารความเสี�ยงของสาํนกัส่งเสริมวิชาการฯโดย

มีผูอ้าํนวยการสาํนกั ฯ เป็นประธานในการดาํเนินงาน  

�-�.�-MR-�.คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยงระดบัสาํนกั 

�-�.�-MR-�.คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยงระดบัมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 � มีการวิเคราะห์และระบุความเสี�ยง และปัจจยัที�ก่อใหเ้กิดความ

เสี�ยงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ 

     คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมทาํ

ความเขา้ใจร่วมกนักบับุคลากรของหน่วยงานและทาํการ

วิเคราะห์ความเสี�ยงและปัจจยัที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

การดาํเนินงานของแต่ละงานแลว้นาํมาสรุปเป็นของแต่ละ

กลุ่มงานส่งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง นาํมาวิเคราะห์

แยกเป็นประเภทของความเสี�ยง ออกเป็นดา้น ๆ ได ้ �  ดา้น

ดงันี�  

          1) ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ ์ (Strategic Risk)ไดแ้ก่  แผน

กลยทุธไ์ม่มีการนาํไปสู่การปฏิบติั การติดตามและประเมินผล

ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการ และการประกนัคุณภาพมี

�-�.�-MR-�.รายงานการ

ประชุมกลุ่มยอ่ย วิเคราะห์

ความเสี�ยงระดบับุคคล 

�-�.�-MR�.แบบรายงาน

ความเสี�ยงรายบุคคล 

. 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ/ผลดําเนนิการ หลกัฐาน (รหัส) 

ผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑต์ามที�กาํหนด  

          2) ความเสี�ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย / กฎระเบียบ 

(Compliance Risk) ไดแ้ก่  บุคลากรถกูร้องเรียน  และ 

นกัศกึษาไม่สาํเร็จการศกึษาอนัเนื�องจากไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามกฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัฯ 

          3) ความเสี�ยงดา้นทรัพยากร (Resource Risk) ไดแ้ก่ 

การจดัตั�งงบประมาณไม่เพียงพอ  การใหบ้ริการไม่ไดรั้บ

ความพึงพอใจ  และอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยไีม่มีคุณภาพและ

ความพร้อมในการดาํเนินงาน 

 4) ความเสี�ยงดา้นการดาํเนินการ (Operational Risk)

ไดแ้ก่  การพฒันาหลกัสูตรไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน   

การคดัเลือกนกัศกึษาไม่เป็นไปตามความตอ้งการ  การ

ลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบ   การสนบัสนุนการ

เรียนการสอนไม่มคุีณภาพ  ขอ้มลูประวติัและสภาพของ

นกัศกึษาไม่ถกูตอ้ง และไม่เป็นปัจจุบนั   และการประมวลผล

การเรียนไม่ถกูตอ้ง 

 � มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี� ยงและ

จดัลาํดบัความเสี�ยงที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ในขอ้ � 

ผลดาํเนนิการ 

    นาํผลการวิเคราะห์ความเสี�ยงและปัจจยัทั�ง � ดา้นนาํเสนอต่อ

ที�ประชุมบุคลากร ร่วมกนัประเมินโอกาสและผลกระทบของ

แต่ละปัจจยั พร้อมทั�งเรียงลาํดบัผลการประเมินความเสี�ยงที�ได้

จากการประเมิน ซึ�งมีผลการประเมินที�มีความเสี�ยงอยูใ่น

ระดบัสูง � ปัจจยั  อนัไดแ้ก่   �.บุคลากรไม่ตระหนกัถึงความ 

สาํคญัของการใหบ้ริการที�เหมาะสม �. การจดัการขอ้มลู

ผดิพลาดไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็นปัจจุบนั3.นกัศกึษา

ไม่ดาํเนินการลงทะเบียนตามกาํหนดเวลา  �. การส่งผลการ

เรียนของอาจารยไ์ม่เป็นไปตามขั�นตอนและเวลาที�กาํหนด 

จากการพิจารณาความเสี�ยงที�จะนํามาดาํเนินการ

ควบคุม ที�อยูใ่นระดบัสูง เห็นควรนาํปัจจยัดา้นการดาํเนินการ  

บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริการที�

�-�.�-MR-�รายงานการ

ประชุมพร้อมภาพถ่ายการ

ประชุมเรื�องความเสี�ยง 

�-�.�-MR-� ตารางระบุความ

เสี�ยงรายบุคคล 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ/ผลดําเนนิการ หลกัฐาน (รหัส) 

เหมาะสม  อนัเป็นปัจจยัที�เป็นภารกิจสาํคญัของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการฯ  ส่วนอีก � ปัจจยัยงัมีเหตุผลที�ยงัไม่สามารถทาํการ

ควบคุมไดบ้างประการ 

 � มีการจดัทาํแผนบริหารความเสี�ยงที�มีระดบัความเสี�ยงสูง และ

ดาํเนินการตามแผน 

         ผลดาํเนนิการ 

     คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงร่วมกนัศกึษาวิเคราะห์

สาเหตุของปัจจยัที�ทาํใหบุ้คลากรไม่เห็นความสาํคญัการการ

ใหบ้ริการ และความรู้ความเขา้ใจในงานดา้นบริการที�ดี  จดัทาํ

แผนบริหารความเสี�ยง การสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการใหบ้ริการที�มีคุณภาพ  

       มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี�ยง ตาม

โครงการ/กิจกรรมอยา่งครบถว้น  

�-�.�-MR-� .แผนบริหาร

ความเสี�ยงสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 � มีการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน เพื�อพิจารณาอยา่ง

นอ้ยปีละ � ครั� ง                 

         ผลดาํเนนิการ 

         มีการติดตาม ดงันี�  

       - กาํหนดใหม้ีการรายงานผลการดาํเนินการบริหารความ

เสียงในการประชุมของสาํนกัส่งเสริม ร่วมทั�งการเผยแพร่องค์

ความรู้จากบุคลากรที�เขา้รับการอบรมจากภายนอก ในการ

ประชุมครั� งที� � และ�/���� 

      -  ใหม้ีการจดัทาํรายงานการพฒันาตนเอง ของบุคลากรที�

เขา้รับการอบรมจากภายนอก   

    -   ตรวจสอบจากรายงานความพึงพอใจทุกรอบเดือน  

พร้อมทั�งนาํขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามเสนอแนะแก่

บุคลากร   

      มีผลการประเมินการดาํเนินงาน บรรลุตามตวัชี�วดัของ

แผนการบริหารความเสี�ยง  ดงันี�   

- บุคลกรของหน่วยงานไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้น

การใหบ้ริการทุกคน 

�-�.�-MR-��.รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สาํนกั 

�-�.�-MR-7.รายงานผลการ

ติดตามความเสี�ยง 

    

�-�.� MR -�� รายงานการ

พฒันาตนเอง 

 

�.�.�MR -8 รายงานการ

สาํรวจความพึงพอใจ 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ/ผลดําเนนิการ หลกัฐาน (รหัส) 

- ผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ซึ�งมี

ผลสรุปรายงาน รอบ  �� เดือน  อยูใ่นระดบัดี (�.��� จาก

คะแนนเต็ม �.��) ผา่นเป้าหมายความพึงพอใจที�กาํหนด

ไว ้�.��  และ ผลการสาํรวจความพึงพอใจของสาํนกังาน

สถิตแห่งชาติ ปีการศึกษา ���� ไดม้กีารสาํรวจการของ

นิสิตนกัศกึษาดา้นการใหบ้ริการที�เกี�ยวขอ้งกบัสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการฯ คือการใหบ้ริการดา้นระบบงาน

ทะเบียน มีผลคะแนนจากการสาํรวจ �.���� จากคะแนน

เต็ม � อยูใ่นระดบัพอใจ  

 � 

 

 

 

มีการนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไป

ใชใ้นการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี�ยงในรอบปีถดัไป 

        ผลดาํเนนิการ 

      จากการนาํเสนอวิเคราะห์ผลการดาํเนินการควบคุมความ

เสี�ยงตามแผนบริหารความเสี�ยง พบว่า  

�. จากการสาํรวจแบบสอบถามความพึงพอใจ และ

การสอบถามจากผูรั้บบริการ มขีอ้เสนอแนะที�ควรปรับปรุงให้

ดีมากขึ�น  คือ การใหบ้ริการดว้ยรอยยิ�ม นํ� าเสียงสุภาพ เป็น

มิตร ดว้ยความเต็มใจ  ควรชี�แจงลาํดบัขั�นของเรื�องที�ติดต่อให้

ผูรั้บบริการเขา้ใจอยา่งชดัเจน  

�. ควรมกีารปรับรูปแบบการสาํรวจความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการใหเ้ห็นความชดัเจนเป็นรายบุคคลเพื�อกระตุน้

การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และเป็นแนวทางหรือขอ้มลูใน

การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 

           �. จากขอ้มลูของผูม้าติดต่อมีผลมาจากการนาํเสนอ

ขอ้มลูผดิพลาดในเรื�องของระบบฐานขอ้มลูและจากการ

ประเมินความเสี�ยงที�ปรากฏอยูใ่นระดบัสูง คือ ความผดิพลาด

ของระบบฐานขอ้มลูทางเทคโนโลย ีซึ�งทาํใหค้วามเสี�ยงดา้น

ระบบฐานขอ้มลูยงัคงมีอยู ่ ในปี���� จึงควรมกีารจดัทาํแผน

บริหารความเสี�ยงที�เป็นปัจจยัที�ทาํใหร้ะบบฐานขอ้มลูผดิพลาด 

�-�.�-MR-9.รายงานผลการ

ดาํเนินการบริหารความเสี�ยง 

�-�.� – MR-� (��) แผน

ยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

ปีงบประมาณ  ���� 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว :   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.4 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.4 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.4 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.4 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  คะแนน 

จุดเด่น 

  - 

ข้อเสนอแนะ 

  - 

แนวทางในการพฒันาในอนาคต 

 �.ในอนาคตอาจมีการเพิ�มสารสนเทศเกี�ยวกบัขอ้มลูหลกัสูตร และแผนการเรียน เพื�อให ้

             นกัศกึษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนของตนเองทั�งเทอมปัจจุบนัและเทอมต่อไปไดง่้ายขึ�น 

             �. ในการเขียนรายงานในปีถดัไป ใหน้าํขอ้เสนอแนะในปีที�ป่านมามาเขียนไวใ้นเล่มรายงานดว้ย 
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หลกัฐานอ้างองิ 

�-�.�-MR-�.คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัสาํนกั 

�-�.�-MR-�.คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัมหาวิทยาลยั 

�-�.�-MR-�.รายงานการประชุมกลุ่มยอ่ย วิเคราะห์ความเสี�ยงระดบับุคคล 

�-�.�-MR�.แบบรายงานความเสี�ยงรายบุคคล 

�-�.�-MR-�รายงานการประชุมพร้อมภาพถ่ายการประชุมเรื�องความเสี�ยง 

�-�.�-MR-� .แผนบริหารความเสี�ยงสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-�.�-MR-��.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนกั 

�-�.�-MR-7.รายงานผลการติดตามความเสี�ยง 

�-�.�-MR-8.โครงการพฒันาหลกัสูตร 

�-�.�-MR-9.การจดัการความเสี�ยงหลกัสูตร 
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องค์ประกอบที� �  การเงินและงบประมาณ 

ตวับ่งชี�ที� 8.1    :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตวับ่งชี�  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

 

 

 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 � มีแผนกลยทุธท์างการเงินที�สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ 

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแผนกลยทุธท์างการเงินที�

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามพนัธกิจหลกั  และเชื�อมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราช

ภฏันครสวรรค ์พร้อมทั�งมกีารแต่งตั�งคณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริหารสาํนกั ติดตาม

การดาํเนินการใชง้บประมาณ 

�-�.�-MR-�.แผนกล

ยทุธก์ารเงิน 

�-�.�-MR-�.แผน

ยทุธศาสตร์สาํนกัฯ 

�-�.�-MR-�.คาํสั�ง

แต่งตั�งคณะกรรมการ

ประจาํสาํนกัฯ 

�-�.�-MR-�.คาํสั�ง

แต่งตั�งคณะกรรมการ

บริหารสาํนกัฯ 

�-�.�-MR-�.คาํสั�ง

แต่งตั�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 

 � มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และ

การวางแผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้  

ผลดาํเนนิการ 

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ

ตามกรอบการจดัสรรงบประมาณ และเป็นไปตามแผนกลยทุธท์าง

การเงินพร้อมกบัรายงานผลการเบิก – จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี โดยมรีะบบการตดัยอดเงินจากโปรแกรม GFMIS และ

ระบบบริหารการจดัการทางดา้นการเงิน MIS center  ซึ�งสามารถ

�-�.�-MR-�.แผนกล

ยทุธก์ารเงิน 

�-�.�-MR-�.แบบเสนอ

งบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี( สนว. ��� ) 

 

�-�.�-MR-�.

รายละเอียดขอตั�ง

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ้  
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

ตรวจสอบการเบิก – จ่าย ไดทุ้กเวลา งบประมาณรายจ่าย 

�-�.�-MR-��.ระบบ

ฐานขอ้มลูทางการเงิน 

(GFMIS) 

 � มีงบประมาณประจาํปีที�สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจ

และการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 

ผลดาํเนนิการ 

     สาํนกั ฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ประจาํปี ����  โดยสอดคลอ้งกบั

กิจกรรม /โครงการที�มกีารวางแผนไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  

���� ครอบคลุมทุกพนัธกิจของสาํนกั ฯ 

�-�.�-MR-�.แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี 

�-�.�-MR-�.รายงานผล

วิเคราะหก์ารใช้

งบประมาณ 

 � มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภา

สถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง      

ผลดาํเนนิการ 

     มีการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์สถานะทางการเงินประจาํปี

งบประมาณ  ����   เสนอต่อผูบ้ริหารเพื�อใชป้ระกอบการตดัสินใจใน

การดาํเนินงานดงันี�  

- จดัทาํรายงานผลการดาํเนินกิจกรรม / โครงการตามแผน 

       ปฏิบติัราชการ  

- รายงานการใชจ่้ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ����  รอบ 

� เดือน  และรอบ  ��  เดือน 

�-�.�-MR-�.รายงาน

การใชง้บประมาณรอบ 

� เดือน และรอบ �� 

เดือน 

�-�.�-MR-��.รายงาน

การประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ 

�-�.�-MR-�รายงานผล

การดาํเนินกิจกรรม / 

โครงการตาม

แผนปฏิบติัราชการ 

 � มีการนาํขอ้มลูทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย และ

วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั�นคงของสถาบนัอยา่งต่อเนื�อง         

ผลดาํเนนิการ 

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจ้ดัทาํรายงานการ

วิเคราะห์ทางการเงินและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสาํนกั เพื�อนาํ

ขอ้มลูการวิเคราะห์สถานะทางการเงินไปใช ้พิจารณาหาแนวทางใน

การดาํเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ  

�-�.�-MR-�.รายงานผล

การวิเคราะห์การใช้

งบประมาณ 

�-�.�-MR-��รายงาน

การประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ 

 

 � 

 

 

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ที�ตรวจ ติดตามการ

ใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑที์�สถาบนักาํหนด 

ผลดาํเนนิการ 

�-�.�-MR-�.คาํสั�ง

แต่งตั�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

      สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดม้ีหน่วยงานทั�งภายใน 

และภายนอกเขา้มาตรวจสอบการดาํเนินงาน และติดตามการใชเ้งิน

งบประมาณของสาํนกั ฯ  พร้อมทั�งจดัทาํรายงานการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชง้บประมาณการจดั

การศึกษา ประจาํปีงบประมาณ ����   เสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน ภายใตร้ะเบียบและกฎเกณฑ ์เพื�อใหก้ารดาํเนินงาน

ดา้นงบประมาณ เป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

�-�.�-MR-�� .คาํสั�ง

แต่งตั�งคณะกรรมการ

ตรวจ ติดตาม และ

ประเมินผล  

 

 � ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

และนาํขอ้มลูจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการ

ตดัสินใจ 

ผลดาํเนนิการ 

     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ประจาํปีงบประมาณ ����  ได้

ตรวจสอบรายงานผลการดาํเนินงานของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนและใหข้อ้เสนอแนะ ซึ�งทางสาํนกัฯ ไดน้าํมาเป็นกรอบในการ

ขอจดัสรรงบประมาณประจาํปีงบประมาณ ���� 

�-�.�-MR-�.รายงานผล

การดาํเนินกิจกรรม / 

โครงการตาม

แผนปฏิบติัราชการ 

�-�.�-MR-�.รายงาน

คณะกรรมการตรวจ 

ติดตาม และประเมินผล 

�-�.�-MR-��.ระบบ

ฐานขอ้มลูทางการเงิน 

(GFMIS) 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว :   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 7 ระดบั �  บรรลุ � คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� �.� เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
  

จุดเด่น 

 �.มีการจดัทาํแผนกลยทุธท์างการเงินพร้อมทั�งวิเคราะห์แนวทางการจดัสรรงบประมาณที�ไดรั้บ 

    อยา่งชดัเจน  

ข้อเสนอแนะ 

 �. เรื�องการรายงานและติดตามการใชง้บประมาณสามารถอา้งอิงถึงการประชุมคณะกรรมการ 

    บริหารมหาวิทยาลยั ซึ�งจะมีการรายงานการใชง้บประมาณของแต่ละคณะ / ศนูย ์/ สาํนกั  

    เป็นประจาํทุกเดือน 
 

หลกัฐานอ้างองิ: 

�-�.�-MR-�.แผนกลยทุธก์ารเงิน 

�-�.�-MR-�.แผนยทุธศาสตร์สาํนกัฯ 

�-�.�-MR-�.คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ 

�-�.�-MR-�.คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ 

�-�.�-MR-�.คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

�-�.�-MR-�.แบบเสนองบประมาณรายจ่ายประจาํปี( สนว. ��� ) 

�-�.�-MR-�.รายละเอียดขอตั�งงบประมาณรายจ่าย 

�-�.�-MR-�.แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

�-�.�-MR-�.รายงานผลวิเคราะห์การใชง้บประมาณ 

�-�.�-MR-�.รายงานการใชง้บประมาณรอบ � เดือน และรอบ �� เดือน 

�-�.�-MR-��.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

�-�.�-MR-�� .คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และประเมินผล  

�-�.�-MR-�.รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม / โครงการตามแผนปฏิบติัราชการ 

�-�.�-MR-�.รายงานคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และประเมินผล 

�-�.�-MR-��.ระบบฐานขอ้มลูทางการเงิน (GFMIS) 
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องค์ประกอบที� � ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

� หรือ � ขอ้ 

มีการดาํเนินการ� 

หรือ � หรือ � ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

� หรือ � ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

� ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที�เหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและการพฒันาของสถาบนั ตั�งแต่ระดบั

ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาํเนินการตามระบบที�

กาํหนด 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบและ

กลไกในการประกนัคุณภาพการจดัการศึกษาภายในเดียวกนักบัของ

มหาวิทยาลยัและมีการดาํเนินการตามระบบและกลไก ทั�งการ

ประกนัคุณภาพภายในโดยใชห้ลกัการพฒันาและดาํเนินการประกนั

คุณภาพการศกึษา � ระบบ คือ 

          �. ระบบการพฒันาคุณภาพ กลไกของระบบ   คือ มีนโยบาย

การประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัที�ผา่นการเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลยัที�สาํนกัตอ้งปฏิบติั สาํนกัมีแผนงานการประกนัคุณภาพ

ภายใน     มีการกาํหนดตวับ่งชี� ร่วมที�ปรากฏในแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปี  มีการจดัทาํแผนงานการประกนัคุณ    ที�สอดคลอ้งกบั

ระยะเวลาการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัและ     มี

คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพของสาํนกั มกีารทบทวน

กระบวนการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา 

          �. ระบบการติดตามคุณภาพ กลไกของระบบ คือ สาํนกัมกีาร

จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง มีการตรวจติดตามและประเมิน

การประกนัคุณภาพภายในระดบัสาํนกั 

�-�.�-MR-1  ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

เรื�องนโยบายแนวทางการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

�-�.�-MR-2  แผนการ

ดาํเนินงานดา้นการประกนั

คุณภาพ 

�-�.�-MR-4 คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายในสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

�-�.�-MR-5 คาํสั�งแต่ตั�ง

คณะกรรมการตรวจติดตาม

ประกนัคุณภาพภายในประจาํ

สาํนกั 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

           �. ระบบการประกนัคุณภาพ กลไกของระบบ คือ มี

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมนิตนเอง มี

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลระดบัสาํนกัเพื�อเตรียม

ความพร้อมในการรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

 

 

 � มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื�องการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหาร

สูงสุดของสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปฏิบติัตาม

นโยบายการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยัที�ผา่นการ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนไดล้งนามในคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ ���� และมีการนาํนโยบายการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ตลอดจนคาํรองรองการปฏิบติัราชการมาเป็นแนวทาง

ในการกาํหนดนโยบายที�สาํคญัของสาํนกัและถ่ายทอดถึงบุคลากร

ของสาํนกัโดยกาํหนดเป็นภาระหนา้ที�ที�ตอ้งยดึถือและปฏิบติั 

�-�.�-MR-6  ประกาศสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน เรื�องนโยบายการ

ประกนัคุณภาพ 

�-�.�-MR-7 คาํรับรองการ

ปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ ���� 

�-�.�-MR-8 คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายในสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

�-�.�-MR-9 คู่มือประกนั

คุณภาพสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

�-�.�-MR-10ปฏิทินประกนั

คุณภาพมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรคปี์ ���� 

�-�.�-MR-11รายงานการ

ประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนครั� งที� �/���� 

 

 � มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งชี�  เพิ�มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ   สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรั้บ

นโยบายจากมหาวิทยาลยัไดก้าํหนดมาตรฐานตวับ่งชี�และเกณฑ์

คุณภาพที�สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั และมาตรฐานอื�น ๆ 

�-�.�-MR-12 คู่มือปฏิบติั

ราชการประจาํปี ���� 

�-�.�-MR-13 รายงานการ

ประชุมการกาํหนดอตัลกัษณ์
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

ที�เกี�ยวขอ้งสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก และสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดด้าํเนินการตามตวับ่งชี�ที�ทาง

มหาวิทยาลยักาํหนด และนาํเขา้สู่ที�การจดัประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในของสาํนกังานเพื�อดาํเนินการ 

และไดเ้พิ�มตวับ่งชี� ที�เป็นอตัลกัษณ์ของสาํนกั ฯ ไวใ้นแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี  ����  

 

ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนครั� งที� �/���� 

 � มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที�ครบถว้น

ประกอบดว้ย  �)การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ

งานประเมินคุณภาพ  �) การจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและสาํนกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา โดยเป็นรายงานที�มขีอ้มลูครบถว้น

ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษากาํหนดใน CHE QA 

Online และ �) การนาํผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันา

คุณภาพการศกึษาของสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ �.ในปีการศึกษา ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนไดม้ีการดาํเนินงานตามมาตรฐานตวับ่งชี�ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในเรื�องการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบ และงานประเมินคุณภาพไดด้าํเนินการโดยแต่งตั�ง

คณะกรรมการการควบคุมติดตามการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในสาํนกัเพื�อติดตามตรวจสอบดา้นงานประกนัคุณภาพ�.สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมกีารจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็น

การประเมินคุณภาพที�เสนอต่อมหาวิทยาลยัไดจ้ดัทาํรายงานการ

ประเมินตนเองปีการศึกษา ����และดาํเนินการตรงตามกาํหนด

โดยเป็นรายงานที�มีขอ้มลูครบถว้นตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษากาํหนดใน CHE QA Online สาํหรับการนาํผลการ

ประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนัได�้.สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดน้าํผลการ

ดาํเน◌ินงานปี ���� ปีและผลการดาํเนินงานปี ����  มาทบทวน 

ติดตามและปรับปรุงการดาํเนินงานประกนัคุณภาพใหม้ี

ประสิทธิภาพในแต่ละปีที�สูงขึ�น 

 �-�.�-MR-14 คาํสั�งแต่งตั�ง

กรรมการควบคุมติดตาม 

 �-�.�-MR-15  รายงานการ

ประเมินตนเอง ปี ���� 

 

�-�.�-MR-16 รายงานการ

ประเมินตนเองปีการศึกษา 

���� 

 �-�.�-MR-17 รายงานประจาํปี

ประกนัคุณภาพภายในสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนปี ���� 

�-�.�-MR-18 รายงานการ

ประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ครั� งที� � /���� 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

และส่งผลใหม้ีการพฒันาผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�  ของ

แผนกลยทุธทุ์กตวับ่งชี�  

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดน้าํ

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี�ยม มาพฒันาและปรับปรุง

การดาํเนินงาน  โดยมีการนาํผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน และการปรับแผนปฏิบติัการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนนาํผลการประเมิน ปีการศึกษา ���� มาทบทวน

โดยการประชุมสาํนกั ครั� งที� �/���� ระเบียบวาระที� �.�  เรื�องการ

ขบัเคลื�อนโดยกระบวนการ� ส.   และระเบียบวาระที� �.� เรื�องการ

ขบัเคลื�อนโดยกระบวนการ PMQA   

�-�.�-MR-19 รายงานการประ

ชมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนครั� งที� �/���� 

�-�.�-MR-20 แผนปฏิบติัการ � 

ส  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  

�-�.�-MR-21 รายงานการประ

ชมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนครั� งที� �/���� 

 

 � มีระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศที�สนบัสนุนการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ครบทั�ง �  องคป์ระกอบคุณภาพ  

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบ

ฐานขอ้มลูและสารสนเทศที�สนบัสนุนการประกนัคุณภาพ

การศึกษาและใชร่้วมกนัทั�งระดบับุคคล และหน่วยงานไดแ้ก่ 

 ระบบสารสนเทศออนไลน์ ซึ�งมีขอ้มลูเกี�ยวกบั 

- บุคลากร  

- สถิตินกัศึกษา 

- แผนภาพสถิติจาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนั 

-  แผนภาพสถิติจาํนวนนกัศึกษาที�รับเขา้ 

-  แผนภาพสถิติจาํนวนนกัศึกษาที�รับเขา้ แยกคณะ 

-  รายชื�อนกัศกึษารายหอ้งเรียน 

-  สถิติจาํนวนนกัศกึษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที�รับเขา้

ศึกษา 

-  ขอ้มลูการลงทะเบียน 

-  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ เขา้ศกึษาตั�งแต่ปี 

2554 

-  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค กศ.บป. เขา้ศึกษาตั�งแต่ปี 

2554 

�-�.�-MR-22 หนา้ web สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

(http://www.nsru.ac.th/APR) 

�-�.�-MR-23 หนา้ web  กลุ่ม

งานทะเบียนและประมวลผล 

(http://regis.nsru.ac.th/) 

�-�.�-MR-24 หนา้ web 

ระบบงานการประเมินการสอน

อาจารย ์  

�-�.�-MR-25 หนา้ web 

ระบบงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา cheqa online 

(http://www.cheqa.mua.go.th/) 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ เขา้ศกึษาตั�งแต่ปี 

2549 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค กศ.บป. เขา้ศึกษาตั�งแต่ปี 

2549 

- รายชื�อนกัศกึษาที�ลงทะเบียนทั�งหมด 

-  สอบถามดว้ยรหสัวิชา 

-  สถิติการลงทะเบียน 

-  ตารางเรียน 

-  ตารางเรียนวิชาศกึษาทั�วไป 

-  คน้หารายวิชาที�เปิดสอน 

-   คน้หาตารางสอบ 

-   คน้หารหสัวิชา 

-  ขอ้มลูหอ้งเรียน 

-  คน้หารายชื�ออาจารย ์ 

-  สถิติการสาํเร็จการศกึษา 

- ประกาศ คาํสั�ง แบบฟอร์มต่างๆ ของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

- ระบบ E- registrar ประกอบดว้ยขอ้มลูของนกัศกึษา 

ขอ้มลูเกี�ยวกบัการเรียนการสอน  

ระบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 

ระดบัอุดมศึกษา หรือ CHE QA Online โดยมีการติดตั�ง

โปรแกรมไวที้� Sever ของมหาวิทยาลยัซึ�งสามารถเขา้ไปดู

ผลการดาํเนินงานตามองคป์ระกอบและตวับ่งชี�ของ สาํ

งานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได ้

 

 � มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได ้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  โดยเฉพาะนกัศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตาม

พนัธกิจของสถาบนัภายนอกสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ  

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการส่งเสริมให ้นกัศึกษา 

อาจารย ์และบุคลาการของสาํนกัมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

�-�.�-MR-26 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจาํ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

�-�.�-MR-27 โครงการประชุม

ชี�แจงแนวทางการรับนกัศึกษา
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

และเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียโดยจดัใหม้ีคณะกรรมการประจาํ

สาํนกัมามีส่วนร่วมจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ และใหข้อ้เสนอแนะ

ในการดาํเนินการจดัการความเสี�ยง  

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดเ้ปิดโอกาสการมส่ีวน

ร่วมของนกัศึกษาโดยการรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาผา่น

ช่องทาง  

�.แบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

2.ผา่นทาง Webboard คุยกบัทะเบียนสาํหรับนกัศกึษาและ Free 

Webboard คุยกบัทะเบียน สาํหรับบุคคลภายนอกที�ตอ้งการแสดง

ความคิดเห็น 

รวมทั�งการใหอ้าจารยแ์นะแนวเขา้ร่วมโครงการประชุมชี�แจงแนว

ทางการรับนกัศกึษาประจาํปีการศึกษา ���� 

ประจาํปีการศึกษา ����  

�-�.�-MR-28 หนา้ Webboard 

คุยกบัทะเบียนสาํหรับนกัศกึษา

(http://regis.nsru.ac.th/commu

n/manage/webboard/) 

�-�.�-MR-29  หนา้ Webboard 

คุยกบัทะเบียน สาํหรับ

บุคคลภายนอกที�ตอ้งการแสดง

ความคิดเห็น

(http://regis.nsru.ac.th/commu

n/manage/free_wb/) 

 � มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระหว่างสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 

ผลดาํเนนิการ 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการจดัระบบการ

สร้างเครือข่ายการจดัการความรู้ กบัมหาวิทยาลยัสุขโขทยัธรรมาธิ

ราชเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้กระบวนการการดาํเนินการประกนั

คุณภาพและไดม้ีบนัทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือโครงการ

พฒันาความร่วมมือดา้นการประกนัคุณภาพภายในระหว่างสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกบั สาํนกัคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

�-�.�-MR-30 หนงัสือทาํเนียบ

เครือข่ายการจดัการความรู้ใน

สถาบนัอุดมศึกษา 

�-�.�-MR-31 บนัทึกขอ้ตกลง

ว่าดว้ยความร่วมมือโครงการ

พฒันาความร่วมมือดา้นการ

ประกนัคุณภาพภายในระหว่าง

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนกบั สาํนกัคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 � มีแนวทางปฏิบติัที�ดีหรืองานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

ที�หน่วยงานพฒันาขึ�น และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอื�นสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน ์

ผลดาํเนนิการ 

-  
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การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.�  ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.�  ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
  
การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.�  ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.�  ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

จุดแข็ง 

1. มีประชุมเพื�อระดมความคิดในการกาํหนดแนวนโยบายในเรื�องของการประกนัคุณภาพ 

�. มีปฏิทินการประกนัคุณภาพภายใน 

�. มีรายงานผลการประเมนิตนเอง 
 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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จดัใหม้ีการใชส้ารสนเทศที�เกี�ยวกบัระบบฐานขอ้มลูที�เกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาที�สะดวก

และสามารถเขา้ถึงได ้

หลกัฐานอ้างองิ 

�-�.�-MR-� ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคเ์รื�องนโยบายแนวทางการดาํเนินการ 

      ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

�-�.�-MR-�  -แผนการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 

�-�.�-MR-� คู่มือประกนัคุณภาพสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-�.�-MR-� คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน 

      ทะเบียน 

�-�.�-MR-� คาํสั�งแต่ตั�งคณะกรรมการตรวจติดตามประกนัคุณภาพภายในประจาํสาํนกั 

�-�.�-MR-� ประกาศสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื�องนโยบายการประกนัคุณภาพ 

�-�.�-MR-�คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ ���� 

�-�.�-MR-� คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน 

      ทะเบียน 

�-�.�-MR-� คู่มือประกนัคุณภาพสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-�.�-MR-�� ปฏิทินประกนัคุณภาพมหาวิทยาลยัราชนครสวรรคปี์ ���� 

�-�.�-MR-��รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั� งที� �/���� 

�-�.�-MR-12 คู่มือปฏิบติัราชการประจาํปี ���� 

�-�.�-MR-13รายงานการประชุมการกาํหนดอตัลกัษณ์ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

         ครั� งที� �/���� 

�-�.�-MR-14 รายงานการประเมนิตนเอง ปี ���� 

�-�.�-MR-15  คาํสั�งแต่งตั�งกรรมการควบคุมติดตาม 

�-�.�-MR-16รายงานการประเมนิตนเองปีการศึกษา ���� 

�-�.�-MR-1� รายงานประจาํปีประกนัคุณภาพภายในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-�.�-MR-1� รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั� งที� � /���� 

�-�.�-MR-19    รายงานการประชมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั� งที� �/���� 

�-�.�-MR-20 แผนปฏิบติัการ � ส  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

�-�.�-MR-21 รายงานการประชมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั� งที� �/���� 

�-�.�-MR-22 หนา้ web  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (http://regis.nsru.ac.th/) 

�-�.�-MR-23 หนา้ web ระบบงานการประเมนิการสอนอาจารย ์ (http://regis.nsru.ac.th/) 

�-�.�-MR-24 หนา้ web ระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา online(http://www.cheqa.mua.go.th/) 

�-�.�-MR-2� รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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�-�.�-MR-26 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-�.�-MR-27    โครงการประชุมชี�แจงแนวทางการรับนกัศกึษาประจาํปีการศึกษา ����  

�-�.�-MR-28   หนา้ Webboard  คุยกบัทะเบียน(http://regis.nsru.ac.th/commun/manage/webboard/) 

�-�.�-MR-29   หนา้ Webboard คุยกบัทะเบียน สาํหรับบุคคลภายนอกที�ตอ้งการแสดงความคิดเห็น 

           (http://regis.nsru.ac.th/commun/manage/free_wb/) 

�-�.�-MR-30 หนงัสือทาํเนียบเครือข่ายการจดัการความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษา 

�-�.�-MR-31 บนัทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือโครงการพฒันาความร่วมมือดา้นการประกนั 

          คุณภาพภายในระหว่างสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกบั สาํนกัคอมพวิเตอร์ 

          และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 



ส่วนที� � 

สรุปผลการประเมินตนเอง  
ตาราง ตารางสรุปการประเมนิตนเองรายตวับ่งชี�ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ประเภทสถาบัน : ผลติบัณฑติและพฒันาสังคม 
 

 
องค์ประกอบตวับ่งชี� 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

/ = บรรลุ 

x = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมนิ 

 

หมายเหต ุตวัตั�ง/

ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบที� 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และ แผนการดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  

องค์ประกอบที� 2 การผลติบัณฑติ 

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียน

ตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
ระดบั � ระดบั � บรรลุ � 

 

2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมที�จดัใหก้บันกัศึกษา 
ระดบั � ระดบั � บรรลุ � 

 

องค์ประกอบที� � กจิกรรมการพฒันานกัศึกษา 

�.� ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้น

ขอ้มลูข่าวสาร 
ระดบั � ระดบั � ไม่บรรลุ �  
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องค์ประกอบตวับ่งชี� 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

/ = บรรลุ 

x = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมนิ 

 

หมายเหต ุตวัตั�ง/

ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) 

�.� ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศกึษา ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  

องค์ประกอบที� 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

�.� ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  

องค์ประกอบที� 7 การบริหารและการจดัการ 

�.� ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบั

ของสถาบนั 
ระดบั � ระดบั � บรรลุ � 

 

�.� การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  

�.� ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารและการ

ตดัสินใจ 

ระดบั � 
ระดบั � บรรลุ � 

 

�.� ระบบบริหารความเสี�ยง ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  

องค์ประกอบที� � การเงนิและงบประมาณ 

�.�  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ระดบั � ระดบั � บรรลุ �  

องค์ประกอบที� � ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

�.� ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

ระดบั � 
ระดบั � บรรลุ � 

 

เฉลี�ยคะแนนรวมทุกตวับ่งชี�ของทุกองค์ประกอบ 65/14 �.��  
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ตาราง คะแนนเฉลี�ยตามองค์ประกอบคุณภาพ �  ด้าน 

องค์ประกอบ 
ตวับ่งชี� 

ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม ระดับคุณภาพ 

1.  ปรัชญา ปณธิานวตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ - �.�� - �.�� ดีมาก 

2.  การผลติบัณฑติ  �.�� 4.�� �.�� ดีมาก 

3.  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา  4.00 - 4.00 ด ี

4.  การวจิยั   - - - ดีมาก 

5.  การบริการทางวชิาการแก่สังคม  4.00 - 4.00 ดีมาก 

6.  การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  - - - ด ี

7.  การบริหารและการจดัการ   �.��  �.�� ดีมาก 

8.  การเงินและงบประมาณ   �.�� - �.�� ดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  �.�� - �.�� ดีมาก 

รวม 
 �.�� �.�� �.�� 

ดีมาก 
- ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

�.�� – �.��     การดาํเนินงานระดบัดี 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
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ตาราง คะแนนเฉลี�ยตามมาตรฐานอดุมศึกษา 

  
มาตรฐาน 

ตวับ่งชี�   

 ด้านปัจจยั 

นําเข้า  
  ด้านกระบวนการ  

 ด้านผลผลติ 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

ระดับคุณภาพ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ  - - �.�� �.�� ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา  

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา  
 

 

�.�� 
- 

 

�.�� 

ดีมาก 

 ข. มาตรฐานด้านพนัธกจิของการบริหารการอดุมศึกษา   �.�� - �.�� ด ี

3. มาตรฐานด้านการสร้าง และพฒันาสังคมฐานความรู้ฯ   �.�� - �.�� ด ี

รวม 
 �.�� �.�� �.�� 

 
- ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
ผลการประเมิน 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

�.�� – �.��     การดาํเนินงานระดบัดี 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
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ตาราง คะแนนเฉลี�ยตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ  

  
มาตรฐาน 

ตวับ่งชี�   

 ด้านปัจจยั 

นําเข้า  
  ด้านกระบวนการ  

 ด้านผลผลติ 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

ระดับคุณภาพ 

1. ด้านนกัศึกษาและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  �.�� �.�� 4.20 ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน   �.�� - �.�� ด ี

3. ด้านการเงิน  �.�� - �.�� ดีมาก 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม  �.�� - �.�� ดีมาก 

รวม 
 �.�� �.�� �.�� 

 
- ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

ผลการประเมิน 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

�.�� – �.��     การดาํเนินงานระดบัดี 

�.�� – �.��     การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
 

 


