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ส่วนที� 1 

ส่วนนํา 

 

ประวตั ิความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ไดก่้อตั�งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 2518 

ตามโครงสร้างของพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู โดยมีชื�อว่า ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ต่อมามีภารกิจเพิ�มขึ�น จึงได้

จดัตั�งเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 ต่อมาเมื�อ

มีพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์ พ.ศ. 2538 และประกาศสาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั เรื�อง 

หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการสถาบนัราชภฏั ประกาศ ณ วนัที� 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบนัราชภฏั

นครสวรรค ์จึงไดแ้บ่งส่วนราชการเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

 ในปี พ.ศ. 2548 ไดม้ีการเปลี�ยนแปลงจากสถาบนัราชภฏันครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลยัราชภัฏ

นครสวรรค ์จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น สาํนกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกฎกระทรวง

จดัตั�งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ วนัที�1 มีนาคม พ.ศ.

2548 ซึ�งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที� 20 ก วนัที� 8 มีนาคม 2548 และมีการแบ่งส่วนราชการ 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ พ.ศ.

2549 โดยใหแ้บ่งส่วนราชการเป็นสาํนกังานผูอ้าํนวยการ ซึ�งประกาศ ณ วนัที� 23 มิถุนายน พ.ศ.2549 ปรากฏ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที� 74 ง วนัที� 3 สิงหาคม 2549  และสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ใน

การประชุมครั� งที� 12/2549 วนัที� 30 พฤศจิกายน 2549 และครั� งที� 13/2549 วนัที� 27 ธนัวาคม 2549 เห็นชอบ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยั ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปรัชญา 

  ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการดว้ยนํ� าใจ 

วสัิยทัศน์ 

“สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นองคก์รที�มคีวามทนัสมยั  มีการใหบ้ริการที�ถกูตอ้ง รวดเร็ว” 

พนัธกจิสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 1. ส่งเสริมการจดัการศึกษาทั�งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 

 2. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการวิชาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภารกจิสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 1.บริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 2.ใหบ้ริการทางการศกึษาแก่คณาจารยแ์ละนกัศกึษา 

 3.จดัสรรระบบและคดัเลือกนกัศกึษาใหม่ 

 4.จดัวางระบบและดาํเนินงานดา้นหลกัสูตรและแผนการเรียน 

 5.จดัวางระบบและการดาํเนินงาน ดา้นทะเบียนและประมวลผล 

 6.ดาํเนินงานการจดัการศึกษา ระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยั 

อตัลกัษณ์ของหน่วยงาน 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�สนบัสนุนการดาํเนินงาน และ

สนบัสนุนงานดา้นวิชาการ  และงานบริการดว้ยความถกูตอ้ง รวดเร็ว กระชบั ฉบัไว เทคโนโลยทีนัสมยัใน

ดา้นวิชาการ 

โครงสร้างองค์กร 

  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคโ์ดยขึ�นตรงสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคโ์ดยขึ�นตรง

กบัรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มโีครงสร้างการบริหารจดัการสาํนกั ดงันี�กบัรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มโีครงสร้างการบริหารจดัการสาํนกั ดงันี�   

  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อาํนวยการ 

คณะกรรมการประจําสํานัก 

รองผู้อาํนวยการ 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

 - งานจดัตารางเรียนและตารางสอบ 

 - งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 

 - งานวางแผนการเรียนการสอน 

 - งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและ 

      การสอน 

 - งานประเมินการจดัการศึกษา 

 - งานสนบัสนุนการจดัทาํผลงาน

ทางวิชาการ 

 - งานบริการวิชาการดา้นการเรียน

นอกแผน 

 - งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ

กลุ่มงานบริหารสํานักงาน

ผู้อาํนวยการ 

 - งานบริหารงานทั�วไป 

 - งานสารบรรณ 

 - งานพสัดุการเงิน 

 - งานบุคลากร 

 - งานขอ้มูลสารสนเทศ 

   - งานประกนัคุณภาพ งาน กพร. 

 - งานแผนงานและงบประมาณ 

 - งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

   อนุกรรมการวิชาการ 

สํานักงานบัณฑติวทิยาลยั 

 - งานบริหารทั�วไป 

 - งานวิชาการบณัฑติศึกษา 

 - งานบริการการศึกษา 

 - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ สาํนกังานบณัฑิต

วิทยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มี

ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

จดัต ั�งตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

 - งานรับนกัศึกษา 

 - งานทะเบียนนกัศึกษา 

 - งานลงทะเบียนและประมวลผล 

     การเรียน 

 - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 - งานตรวจสอบคุณวุฒิ 

 - งานพระราชทานปริญญาบตัร 

 - งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

 - งานคู่มือนกัศึกษา 
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รายชื�อผู้บริหาร  และคณะกรรมการประจาํสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 1 รายชื�อผู้บริหาร 

  1.ผูช่้วยศาสตราจารยว์ไลพร เมฆไตรรัตน ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกั 

  2.นางพรรณี    เหมะสถล รองผูอ้าํนวยการสาํนกั 

  3.นางสาวพรสิริ   เอี�ยมแกว้ รองผูอ้าํนวยการสาํนกั 

  4.ดร.บณัฑิตา   อินสมบติั รองผูอ้าํนวยการสาํนกั 

  5.นายมงคล   แพทองคาํ หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

  6.นางปราณี   เนรมิตร  หวัหนา้กลุ่มงานบริหารสาํนกังาน 

  7.นายเอกวิทย ์   สิทธิวะ  หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

 

2 รายชื�อคณะกรรมการประจาํสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

1.ผูช่้วยศาสตราจารยว์ไลพร เมฆไตรรัตน ์ ประธานกรรมการ 

2.นางพรรณี   เหมะสถล รองประธานกรรมการ 

3.นางสุวลยั   ปิตะมนตรีกุล ผูท้รงคุณวฒิุ 

4.นายหวั�น   แตงทิพย ์ ผูท้รงคุณวฒิุ 

5.ผูช่้วยศาสตราจารยป์รีชา สนธิรักษ ์ ผูท้รงคุณวฒิุ 

6.นางสาวพรสิริ   เอี�ยมแกว้ กรรมการ 

7.ดร.บณัฑิตา   อินสมบติั กรรมการ 

8.ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์เวศน ์ คาํรัตน ์  กรรมการ 

9.นางสาวนนัทภคั  ธนาอภินนท ์ กรรมการ 

10.นายมงคล   แพทองคาํ กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2554   4 
 

หลกัสูตรและสาขาวชิาที�เปิดสอน 

1 จาํนวนหลกัสูตรและสาขาวชิาที�เปิดสอนในปีการศึกษา 2554* 
 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

จาํนวนหลกัสูตรและสาขาวชิาที�เปิดสอน 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ป. 

บัณฑติ 

ปริญญา

เอก 

รวม 

คณะครุศาสตร์ 10 - 9 - 19 

คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ 16 - 3 1 20 

คณะวิทยาการจดัการ 15 - - - 15 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 - 1 - 16 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 10 - 1  11 

บณัฑิตศึกษา - 1 - - 1 

รวม 66 1 14 1 82 
 

  หมายเหตุ * ขอ้มูล ณ วนัที� 31  มกราคม  2555 (จากคณะกรรมการติดตาม) 
 

จาํนวนนักศึกษา ในปีการศึกษา  2554 

 1. สถิตจิาํนวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีปีการศึกษา 2554* 
 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

จาํนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 

2552 

ปีการศึกษา 

2553 

ปีการศึกษา 

2554 

คณะครุศาสตร์ 1,905 2,641 3065 

คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ 3,846 3,752 3715 

คณะวิทยาการจดัการ 1,071 1,242 1542 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3,221 2,982 2846 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 1,047 1,084 1245 

รวม 11,090 11,701 12,413 
 

  หมายเหตุ * ขอ้มูล ณ วนัที� 31  มกราคม  2555 
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 2. สถิตจิาํนวนนกัศึกษาระดบับัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2554* 
 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

จาํนวนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

ปีการศึกษา 

2552 

ปีการศึกษา 

2553 

ปีการศึกษา 

2554 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 337 997 391 

ปริญญาโท 275 291 651 

ปริญญาเอก 40 81 13 

รวม 652 1,369 1,055 
 

  หมายเหตุ * ขอ้มูล ณ วนัที� 31  มกราคม  2555 
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จาํนวนผู้บริหารและบุคลากรประจาํสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

    ในปีงบประมาณ 2554 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีบุคลากรในหน่วยงานทั�งหมด 28 คนดงันี�  

ที� ชื�อ - สกุล การศึกษา ตาํแหน่งวชิาการ ตาํแหน่งบริหาร 

ผู้บริหารสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

1 ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน ์ กศ.ม. ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั 8 ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมฯ 

2 นางพรรณี  เหมะสถล ค.ม. อาจารย ์ รองผูอ้าํนวยการสํานกัส่งเสริมฯ 

3 น.ส.พรสิริ  เอี�ยมแกว้ ศษ.ม. อาจารย ์ รองผูอ้าํนวยการสํานกัส่งเสริมฯ 

4 ดร.บณัฑิตา อินสมบติั กศ.ด. อาจารย ์ รองผูอ้าํนวยการสํานกัส่งเสริมฯ 

5 นายมงคล  แพทองคาํ ศษ.ม. นกัวิชาการศกึษาระดบั 8 หวัหนา้สํานกังานผูอ้าํนวยการ  

6 นางปราณี เนรมติร บธ.ม. อาจารย ์ หวัหนา้กลุ่มงานบริหารสํานกัฯ 

7 นายเอกวิทย ์  สิทธิวะ วท.ม. อาจารย ์ หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

กลุ่มงานบริหารสํานกังานผู้อาํนวยการ 

8 น.ส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค ศษ.ม. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

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

10 น.ส.ณฤนรรณ  เอี�ยมม ี บธ.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั นกัวิชาการประกนัคุณภาพ 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

11 นางนวลศรี  ดีวนันะ ม.6 ลกูจา้งประจาํ พนกังานพิมพดี์ด 2 

12 นางศิราณี  จตุรทิศ ศศ.บ. พนกังานราชการ นกัวิชาการศกึษา 

13 นายธรรมนูญ  จูทา ค.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั นกัวิชาการศกึษา 

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

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

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

17 น.ส.ภทัรานิษฐ ์ ประดบั วท.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

18 น.ส.ภิชญาภา  ประสิทธิการ บธ.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

19 นายเสรี  ขุนจาํนงค ์ วท.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

20 นางกญัญช์พร  จนัติวงค ์ ค.บ. ลกูจา้งประจาํ พนกังานพิมพดี์ด 2 

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

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

23 น.ส.กญัจนพร  จนัทร์ดาํ วท.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 
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ที� ชื�อ - สกุล การศึกษา ตาํแหน่งวชิาการ ตาํแหน่งบริหาร 

สํานักงานบัณฑติวทิยาลยั 

24 นางวรรฒนา ไวยมติรา ศศ.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั นกัวิชาการศกึษา 

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

26 น.ส.วลิยัลกัษณ์  ถ ํ�าทองพฒันา บธ.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

27 น.ส.อาํภาพร    กอนตน บธ.บ. ลกูจา้งชั�วคราว เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

28 น.ส.ราณี        ศรีประเทศ วท.บ. ลกูจา้งชั�วคราว เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

การเงินและงบประมาณ 

 การบริหารจดัการดา้นงบประมาณของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์ในปีงบประมาณ 2554 ไดรั้บจดัสรรงบประมาณทั�งสิ�น   29,195,700 บาท   แบ่งเป็นงบประมาณ

แผ่นดินจาํนวน   600,000   บาท และงบประมาณรายไดจ้าํนวน    28,595,700   บาท  บริหารจดัการผ่าน

ระบบบริหารงบประมาณ  GFMIS 

 

ส่วนงาน ได้รับจดัสรร ใช้ไป คงเหลอื ร้อยละ 

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 20,373,700 16,446,152.40 3,927,547.60 80.72 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 8,822,000 8,096,217.16 725,782.96 91.77 

รวมเงินทั�งสิ�น 29,195,700 24,542,369.56 4,653,330.44 84.06 

 

เอกลกัษณ์หรือวฒันธรรมของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�สนบัสนุนการดาํเนินงาน และ

สนบัสนุนงานดา้นวิชาการ  และงานบริการดว้ยความถกูตอ้ง รวดเร็ว กระชบั ฉบัไว เทคโนโลยทีนัสมยัใน

ดา้นวิชาการ 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิที�ผ่านมา   
 

ข้อเสนอแนะผลการประเมนิ 

 ปีการศึกษา 2553 

ผลการปรับปรุง 

ตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบที� 1 

จุดที�ควรพฒันา 

- ไม่มี       

องค์ประกอบที� 1 

ข้อปรับปรุงแก้ไข 

- ไม่ม ี

องค์ประกอบที� 2 

จุดที�ควรพฒันา 

1.ควรกาํหนดบทบาทของบณัฑิตวิทยาลยัใหช้ดัเจน

ระหว่างการเป็นหน่วยงานสนบัสนุนหรือการเป็น

หน่วยงานที�จดัการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที� 2 

ข้อปรับปรุงแก้ไข 

1. อยู่ระหว่างการดาํเนินการ รับขอ้พิจารณาและ

ขอเสนอจัดตั�งเป็นหน่วยงานอิสระ ทาํหน้าที�ใน

การ คว บคุ มมา ตร ฐา นแล ะป ระ สาน กา รจัด

การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา  

องค์ประกอบที� 3 

จุดที�ควรพฒันา 

1.ควรจดัระบบการประเมนิผลการเผยแพร่ขอ้มลู

ข่าวสารอยา่งจริงจงั เพื�อนาํผลการประเมินมา

ปรับปรุงแกไ้ขว่าการบริการขอ้มลูข่าวสารที�นาํเสนอ

ไปนั�นเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษามากนอ้ยเพียงใด 

2.ในระดบั ป.บณัฑิต  ส่วนที�เป็นเอกสารการ

ประเมินการฝึกประสบการณ์ ควรมกีารรวบรวมผล

การประเมินการฝึกประสบการณ์เป็นเล่มเพื�อใชเ้ป็น

ฐานขอ้มลูในการอา้งอิง 

3.ควรมกีารเก็บขอ้มลูของนกัศกึษาทั�งที�เป็นนกัศึกษา

ปัจจุบนัและที�สาํเร็จการศึกษาแลว้ไวเ้ป็นฐานขอ้มลู

ในการปรับปรุงหลกัสูตร 

องค์ประกอบที� 3 

ข้อปรับปรุงแก้ไข 

1.จดัใหม้ีการประเมินการใหบ้ริการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสาร ผา่นหนา้เวบ็ไซตบ์ณัฑิตวิทยาลยั  

 

 

2. ไดด้าํเนินการจดัเก็บและทาํสาํเนาเอกสารการ

ประเมินการฝึกประสบการณ์  

 

 

3.ปีการศึกษา 2554 ไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูลนักศึกษา

และฐานข้อมูลศิษย์เก่า เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

 

องค์ประกอบที� 5 

จุดที�ควรพฒันา 

- ไม่มี 

องค์ประกอบที� 5 

ข้อปรับปรุงแก้ไข 

- ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะผลการประเมนิ 

 ปีการศึกษา 2553 

ผลการปรับปรุง 

ตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบที� 7 

จุดที�ควรพฒันา 

1.ใหป้รับกระบวนการเขียนรายงานที�อธิบายใหเ้ห็น

ถึงขั�นตอนการปฏิบติังานและหลกัฐานและควรมี

ความเชื�อมโยงและสมัพนัธก์บัรายงานที�เขียน 

 

องค์ประกอบที� 7 

ข้อปรับปรุงแก้ไข 

1.มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื� อพัฒนา

กระบวนการเขียนรายงาน และแนวทางการจดัเก็บ

หลกัฐานใหส้อดคลอ้งกบัการเขียนรายงานและนาํ

ระบบการเขียนรายงานแบบ PDCA  มาใช ้

องค์ประกอบที� 8 

จุดที�ควรพฒันา 

- ไม่มี 

องค์ประกอบที� 8 

ข้อปรับปรุงแก้ไข 

- ไม่มี 

องค์ประกอบที� 9 

จุดที�ควรพฒันา 

  1.สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรใหผู้ม้ี

ส่วนได ้ส่วนเสียตามพนัธกิจหลกั เขา้มามีส่วนร่วม

ในการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพอยา่ง

จริงจงั ในส่วนของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนจะมีความเกี�ยวขอ้งกบันกัศึกษา มากกว่าผูใ้ช้

บณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจนอกสถาบนั 

องค์ประกอบที� 9 

ข้อปรับปรุงแก้ไข 

1. ในปีการศึกษา 2554 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนมีการเพิ�มเติมตวับ่งชี� ที�เป็นอตัลกัษณ์

ของหน่วยงาน คือ “การให้บริการที�มุ่ ง เน้น

ผู ้รับบริก าร เ ป็นสําคัญ”  โ ดยเปิดโ อกาสให้

ผูรั้บบริการและผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานตาม

พนัธกิจของหน่วยงาน สามารถแสดงความคิดเห็น

เกี�ยวกบัการดาํเนินงานและสามารถแสดงความพึง

พอใจ / ไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานตามพนัธกิจ

หลกัของหน่วยงาน   

2. มีการแต่งตั�งคณะกรรมการประจาํสาํนัก โดยมี

ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการ

บริหารงานและให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

พร้อมแนวทางในการดาํเนินงานดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน เพื�อพฒันาการดาํเนินงานของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย  เป้าประสงค ์ และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั และสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  ในภาพรวมมี  3  ระบบดงันี� คือ 

  1.  การพฒันาคุณภาพ / การควบคุมคุณภาพทางการศกึษา 

  2.  การตรวจติดตามคุณภาพ 

  3.  การประเมินคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจ 

ตดิตามคุณภาพ 

 

การประเมนิ

คุณภาพ 

 

การพฒันา / การ

ควบคุมคุณภาพ 

 

การประกนั

คุณภาพ 

ความเชื�อมโยงระหว่างระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ทั�ง 3 ระบบ 
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ระบบ กลไก 

 IN PUT 

 

 

 

 

PROCESS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUT PUT 

 

 

 

 

 

 

 

1. แต่งตั� งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

รับผิดชอบ งานด้าน การประ กันคุณภา พ 

ครอบคลุมทุกองคป์ระกอบคุณภาพ 

2. จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ  เพื�ออาํนวยความ

สะดวกในการดาํเนินงาน 

3. จดัประชุมบุคลากร เพื�อชี�แจงทาํความเขา้ใจ 

ในระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

และรับทราบนโยบายการดาํเนินงานดา้นการ

ประกนัคุณภาพ 

ระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพทางการศึกษา  (QC) 

คณะกาํหนดนโยบายการประกนั 

คุณภาพทางการศึกษา 

จดัทําแผนดําเนินงานที�สอดคล้องกบัการประกนั

คุณภาพทุกตวับ่งชี� ในระดับหน่วยงาน 

ถ่ายทอดตวับ่งชี�และกาํหนดตวับ่งชี�ที�ต้อง

รับผดิชอบในแต่ละกลุ่มงาน 

ดําเนนิการประกนัคุณภาพตามกระบวนการ PDCA 

และถ่ายทอดตวับ่งชี�ไปสู่บุคลากรรายบุคคล 

นโยบาย 

มหาวทิยาลยั 

มาตรฐาน 

ตวับ่งชี� 

บุคลากร 

ในคณะ 

งบประ

มาณ 

จดัทําคู่มอืการ 

ประกนัฯ 

ผลการดําเนินงานตาม 

กระบวนการ PDCA 

 

ผลการดําเนินงานที�

นําไปสู่การจดัทํา

รายงาน SAR  

แต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
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ระบบ กลไก 

IN PUT 

 

 

 

PROCESS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OUT PUT 
 

 

 

 

 

1.  จดัประชุม ชี� แจง ตัวบ่งชี�  เกณฑ์มาตรฐาน

ในการประเมิน และหลักฐานอ้างอิง  ให้

บุคลากร มีความเข้าใจ  พร้อมที�จะจัดทํา

รายงาน SAR ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  จัดสรรงบประมาณในการจัดทาํรายงาน 

SAR ใหพ้อเพียง 

3.  ติ ด ต่ อ  ท า บ ท า ม   ผู ้ที� จ ะ เ ชิ ญ ม า เ ป็ น

คณะกรรมการตรวจประเมินเบื�องตน้ (CAR) 

ระบบและกลไกในการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา  (QAu) 

นโยบาย 

มหาวทิยาลยั 

มาตรฐาน 

ตวับ่งชี� 

 

บุคลากร 
งบประ

มาณ 

กาํหนดผู้รับผดิชอบในการจดัทํารายงานการประเมนิ 

ตนเอง (SAR)  

แต่งตั�งคณะกรรมการประเมนิตนเอง (CAR) 

ดําเนนิการจดัทํารายงาน  SAR  

ผู้รับผดิชอบ ทําการตรวจสอบหลกัฐานอ้างองิ ตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน ในแต่ละตวับ่งชี� 

คณะกรรมการประเมนิ CAR ทําการประเมนิรายงาน 

SAR  

รายงาน SAR ที�ผ่าน

การประเมนิเบื�องต้น

แล้ว 

คุณภาพทางการศึกษา

เบื�องต้นอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 
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ระบบ กลไก 

IN PUT 
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OUT PUT 
 

 

 
 

 

 

1.  จดัทาํแผนงบประมาณเพื�อจดัทาํโครงการ

ให้สามารถตอบเกณฑ์มาตรฐาน ในแต่ละตัว

บ่งชี�  ไดอ้ยา่งครบถว้น  

2.  ก ําหนดนโยบายควบคุมในการจัดทํา

งบประมาณ 

ระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา (QAs) 

นโยบาย 

มหาวทิยาลยั 

มาตรฐาน 

ตวับ่งชี� 

 

บุคลากร 
งบประ

มาณ 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพ ประชุมเพื�อเตรียม 

ความพร้อมรองรับการประเมนิ SAR 

เสนอรายชื�อคณะกรรมการประเมนิ ให้

มหาวทิยาลยัเพื�อแต่งตั�ง  3 – 5 คน 

ประสานงานกบักลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 

เพื�อกาํหนด  วนั  เวลา  และ สถานที�ในการประเมนิ 

จดัเตรียมสถานที�  เอกสาร  หลกัฐานอ้างองิ   รายงาน 

SAR  พร้อมรับการประเมนิ 

ดําเนนิการประเมนิรายงาน SAR โดยคณะกรรมการ 

ที�มหาวทิยาลยัแต่งตั�ง  ตาม วนั เวลา ที�กาํหนด 

รายงาน SAR ที�

ผ่านการประเมนิ 

คุณภาพทางการศึกษาอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน 
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ส่วนที� 2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที� 1 ปรัชญา  ปณธิาน  วตัถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

ตวับ่งชี�ที� 1.1 : กระบวนการพฒันาแผน 

ชนิดตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ  
 

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 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 1 มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ที�สอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดย

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั และไดร้ับความเห็นชอบจาก

สภาสถาบนั โดยเป็นแผนที�เชื�อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบญัญตัิสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่มสถาบนั 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที� 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ

แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที� 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

ผลดําเนินการ 

สํานกัส่งเสริมวิชาการฯ มีการจดัประชุมผูบ้ริหารและบุคลากร

ภายในหน่วยงาน เพื�อทบทวนปรัชญา ปณิธานวิสัยทศัน์ และแผนกล

ยุทธ์ต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับบริบทของการปฏิบตัิงานในปัจจุบัน 

ครอบคลุมทุกพนัธกิจของสํานักฯและสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์

การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั โดยแต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํแผน

ยุทธศาสตร์ดาํเนินการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์และแผนที�ยุทธศาสตร์ 

แสดงความเชื�อมโยงระหว่างมหาวิทยาลยัและสํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจดัการสํานกั พิจารณา

ความเห็นชอบเพื�อดําเนินการจัดทาํแผนปฏิบตัิราชการโดยมีคณะ

กรรมการบริหารสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผูร่้วมวาง

แนวทางนาํไปสู่การปฏิบตัิ 

1-1.1-MR-1   แผนยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

1-1.1-MR-2   แผนยทุธศาสตร์

สํานกัฯ 

1-1.1-MR-3   แผนที�ยทุธศาสตร์

แสดงความเชื�อมโยงระหว่าง

มหาวิทยาลยั และสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

1-1.1-MR-4   คาํสั�งแต่งตั�งคณะ 

กรรมการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์

สํานกัฯ 

1-1.1-MR-5   รายงานการประชุม

คณะกรรมการจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมฯ 

1-1.1-MR-6   แผนปฏิบตัิราช 

การประจาํปีงบประมาณ 2554 

1-1.1-MR-7   คาํสั�งแต่งตั�งคณะ-

กรรมการบริหารจดัการสาํนกัฯ 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

ผลดาํเนนิการ  

จากการทบทวน ปรับปรุงแผนกลยทุธที์�ผา่นความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้

มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ ์ ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงานใน

รูปแบบของการประชุมบุคลากร เพื�อชี�แจงรายละเอียดของแผนต่าง 

ๆ พร้อมกบัใหแ้นวทางในการนาํแผนไปปฏิบติัราชการ และมีการ

เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน (1-1.1-MR-10) 

1-1.1-MR-8  รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  ครั� งที� 1/2554 (3) 

1-1.1-MR-9   รายงานการประชุม 

บุคลากรสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ครั� งที� 1/2554 

1-1.1-MR-10 

www.nsru.ac.th/apr/ 

 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ 2 

พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ   

ผลดําเนินการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดน้าํแผนที�ยุทธศาสตร์

สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาเป็นแนวทางในการจดัทาํ

แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2554 ที�ครอบคลุมพนัธกิจ

หลกัของหน่วยงาน และเชื�อมโยงกบัพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ใน

ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการบริการทางวิชาการ  และ

นาํเขา้ที�ประชุมบุคลากรเพื�อจดัทาํเป็นโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ให้

สอดรับกบัแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

1-1.1-MR-1   แผนยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

1-1.1-MR-2   แผนยทุธศาสตร์

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1-1.1-MR-3   แผนที�ยทุธศาสตร์

แสดงความเชื�อมโยงระหว่าง

มหาวิทยาลยั และสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

1-1.1-MR-6   แผนปฏิบติัราช 

การประจาํปีงบประมาณ 2554 

 4 มีตวับ่งชี�ของแผนกลยทุธ ์แผนปฏิบติัการประจาํ ปี และค่าเป้าหมาย

ของแต่ละตวับ่งชี�  เพื�อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนกล

ยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจาํปี 

ผลดาํเนนิการ 

ในการจดัทาํกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ไดก้าํหนดตวั

บ่งชี�ของแผนและค่าเป้าหมายในแต่ละตวับ่งชี�  โดยสนบัสนุนให้

บุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการทบทวนและกาํหนดตวับ่งชี�  รวมถึงค่า

เป้าหมายของแผนกลยทุธ ์และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

1-1.1-MR-2   แผนยทุธศาสตร์

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1-1.1-MR-6   แผนปฏิบติัราช 

การประจาํปีงบประมาณ 2554 

http://www.nsru.ac.th/apr/
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 5 มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี   

           ผลดําเนินการ 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดม้ีการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  จดัทาํเป็นโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ

เพื�อขอจัดตั�งงบประมาณสนับสนุนการดาํเนินงานให้บรรลุตาม

แผนปฏิบติัราชการ 

1-1.1-MR-6   แผนปฏิบติัราช 

การประจาํปีงบประมาณ 2554 

1-1.1-MR-11   รายงานการ

ดาํเนินกิจกรรม / โครงการ 

ประจาํปีงบประมาณ  2554 

 6 มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�ของแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื�อ

พิจารณา 

ผลดาํเนนิการ 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการติดตาม และ

ควบคุมการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�ของการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม

แผนปฏิบติัราชการ  โดยการนาํแนวปฏิบติัในการติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรเพื�อการพฒันาหน่วยงาน  มา

เป็นแนวทางในการติดตามผลการดาํเนินงานดงันี�  

1. ติดตามผลการปฏิบติังานโดยใชร้ายละเอียดการเบิก-จ่าย

งบประมาณ ทุกเดือนโดยหวัหนา้กลุ่มงาน และทุกไตรมาส

โดยคณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ 

2. ติดตามผลการปฏิบติังานจากการจดัทาํรายงานผลการ

ปฏิบติังานตามกระบวนงานรายบุคคล 

3. ติดตามผลการปฏิบติังานจากการนาํเสนอในที�ประชุม

บุคลากร 

4. ติดตามผา่นรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการ

ปฏิบติัราชการรอบ 9 เดือนและ 12 เดือน 

   และนาํขอ้มลูจดัทาํเป็นรายงานเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการชุด

ต่างๆ อยา่งต่อเนื�อง 

 

1-1.1-MR-6   แผนปฏิบติัราช 

การประจาํปีงบประมาณ 2554 

1-1.1-MR-9   รายงานการ

ประชุมบุคลากรสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ครั� งที� 

1/2554 (3.3) 

1-1.1-MR-11   รายงานการ

ดาํเนินโครงการ / กิจกรรม 

1-1.1-MR-12   รายงานประจาํปี

งบประมาณ 2554 

1-1.1-MR-13   รายงานการเบิก 

– จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2554 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

1-1.1-MR-14   บนัทึกขอ้ความ

ขอจดัส่งรายงานรายงานผลการ

ปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง

ปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 

2554 

1-1.1-MR-15   รายงานผลการ

ปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง

ปฏิบติัราชการประจาํปี 2554 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 7 มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�ของแผนกลยทุธ ์อยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครั� ง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนัเพื�อ

พิจารณา 

ผลดาํเนนิการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามตวับ่งชี� ที�กาํหนดไว ้ ดงันี�  

1. จดัทาํรายงานปะจาํปีงบประมาณ และรายงานต่อ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

2. จดัทาํรายงานการประเมินตนเองตามตวับ่งชี� คุณภาพ เสนอ

ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็น

ประจาํทุกปี 

3. จดัทาํรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการ

ปฏิบติัราชการ และตวับ่งชี�ของ ก.พ.ร.   เสนอต่อ

มหาวิทยาลยั 

4. นาํผลการประเมินจากหน่วยงานตน้สงักดั (สกอ. /ก.พ.ร./

สมศ.) รายงานต่อมหาวิทยาลยั และที�ประชุม

คณะกรรมการบริหารจดัการสาํนกั 

 

 

 

1-1.1-MR-12   รายงานประจาํปี 

2554 

1-1.1-MR-16   รายงานการ

ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 

2553 

1-1.1-MR-15   รายงานผลการ

ปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง

ปฏิบติัราชการประจาํปี 2554 

1-1.1-MR-17   รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอก

ระดบัอุดมศึกษา(สมศ.) 

1-1.1-MR-18   รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สาํนกั ครั� งที� 1 / 2555 (4.1) 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 8 มีการนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภา

สถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจาํปี 

ผลดาํเนนิการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการทบทวน ปรับปรุง

การดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะและมอบหมายใหบุ้คลากร

ผูเ้กี�ยวขอ้งดาํเนินการดงันี�  

1. นาํขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นจากคณะกรรมการประจาํ

สาํนกัฯ  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์และ

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา

เป็นขอ้มลูในการทบทวน ปรับปรุงโครงการ / กิจกรรมใน

แผนปฏิบติัราชการ และปรับปรุง พฒันาการดาํเนินงาน

ของสาํนกัฯ  

2. ทาํการปรับปรุง ทบทวนการดาํเนินงาน แผนปฏิบติัราชการ

ใหส้อดคลอ้งการการปฏิบติังานในปัจจุบนั โดยนาํ

ขอ้เสนอแนะที�ไดรั้บมาประกอบการทบทวนการจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์ 5 ปี  และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ 2555  เสนอต่อคณะกรรมการประจาํสาํนกั

และแจง้ใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานทราบ 

   จากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจาํสาํนกั ในปีงบประมาณ 

2555 สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัไดรั้บเจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

เพิ�มเติม 1 ตาํแหน่ง  

1-1.1-MR-19   ขอ้เสนอแนะจาก

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์ 

1-1.1-MR-20   ขอ้เสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

1-1.1-MR-21   ขอ้เสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอก(สมศ.) 

1-1.1-MR-22   ขอ้เสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ  

1-1.1-MR-23   รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจาํ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  ครั� งที� 2/2554 (5.2) 

1-1.1-MR-24   แผนยทุธศาสตร์

สาํนกัฯ ปี 2555 – 2559 

1-1.1-MR-25   รายงานการ

ประชุมบุคลากร สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ครั� งที� 

3 /2554 (5.1) 

1-1.1-MR-26   แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปีงบประมาณ 

2555 

1-1.1-MR-27   รายงานการ

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะฯ 
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จุดแข็ง 

1.มีการวางนโยบาย และแนวทางในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรม 

2.เปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง และวางแผนการดาํเนินงาน 

3.มีการมอบหมายงานตรงกบัความสามารถของบุคลากร และส่งเสริมใหม้ีการดาํเนินงานเป็นทีม 

4.มีการติดตามและทบทวนการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 

จุดอ่อน 

 - 

ข้อเสนอแนะ 

 - 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว :   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 1.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั  4 ระดบั 5 บรรลุ 5  คะแนน 

 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 1.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั  5 ระดบั 5 บรรลุ 5  คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที�1.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5  ระดบั 5 บรรลุ 5  คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 1.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั  5    
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หลกัฐานอ้างองิ: 

1-1.1-MR-1   แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

1-1.1-MR-2   แผนยทุธศาสตร์สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1-1.1-MR-3   แผนที�ยทุธศาสตร์แสดงความเชื�อมโยงระหว่างมหาวิทยาลยั และสํานกัส่งเสริมวิชาการฯ 

1-1.1-MR-4   คาํสั�งแต่งตั�งคณะ กรรมการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์สาํนกัฯ 

1-1.1-MR-5   รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ฯ 

1-1.1-MR-6   แผนปฏิบตัิราช การประจาํปีงบประมาณ 2554 

1-1.1-MR-7   คาํสั�งแต่งตั�งคณะ-กรรมการบริหารจดัการสาํนกัฯ 

1-1.1-MR-8   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั� งที� 3/2553 

1-1.1-MR-9   รายงานการประชุม บุคลากรสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ครั� งที� 1/2554 

1-1.1-MR-10  www.nsru.ac.th/apr/ 

1-1.1-MR-11   รายงานการดาํเนินกิจกรรม / โครงการ ประจาํปีงบประมาณ  2554 

1-1.1-MR-12   รายงานประจาํปีงบประมาณ 2554 

1-1.1-MR-13   รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

1-1.1-MR-14   บนัทึกขอ้ความขอจดัส่งรายงานรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองปฏิบติัราชการ  

          ปีงบประมาณ 2554 

1-1.1-MR-15   รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองปฏิบติัราชการประจาํปี 2554 

1-1.1-MR-16   รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา 2553 

1-1.1-MR-17   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา(สมศ.) 

1-1.1-MR-18   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนกั ครั� งที� 1 / 2555  (4.1) 

1-1.1-MR-19   ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

1-1.1-MR-20   ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1-1.1-MR-21   ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ.) (ในเล่มรายงาน) 

1-1.1-MR-22   ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ 

1-1.1-MR-23   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัส่งเสริมวิชาการฯครั� งที� 2/2554 (5.2) 

1-1.1-MR-24   แผนยทุธศาสตร์สาํนกัฯ ปี 2555 – 2559 

1-1.1-MR-25   รายงานการประชุมบุคลากร สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั� งที� 3 /2554  (5.1) 

1-1.1-MR-26   แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2555 

1-1.1-MR-27   รายงานการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะฯ 

http://www.nsru.ac.th/apr/
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องค์ประกอบที� 2  การผลติบัณฑติ 

ตวับ่งชี�ที� 2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตวับ่งชี�   :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

ครบ 5 ขอ้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตาม

แนวทางปฏิบติัที�กาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และ

ดาํเนินการตามระบบที�กาํหนด 

   ผลดาํเนนิการ 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยบณัฑิตวิทยาลยัได้

กาํหนดแนวทางการเปิดหลกัสูตรใหม่ และไดป้ระชุมชี�แจงแนวทางการ

เปิดหลกัสูตรใหม่ในที�ประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ครั� งที� 3/2554 

เพื�อแจง้ใหค้ณบดีและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไดรั้บทราบ และถือเป็น

แนวปฏิบัติโดยกาํหนดให้ทุกหลกัสูตรที�จะเปิดสอน ให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐาน TQF และดาํเนินการตามประกาศมหาวิทยาลยั เรื� อง 

แนวปฏิบติัในการเปิดและปิดหลกัสูตร 

2-2.1-MR-1 ขั�นตอนการ

เปิดหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา  

2-2.1-MR-2 ประกาศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรคเ์รื�องแนวปฏิบติั

ในการเปิดและปิดหลกัสูตร  

2-2.1-MR-3 กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 

2-2.1-MR-4 เกณฑ์

มาตรฐาน  หลกัสูตร

บณัฑิตศึกษา     พ.ศ. 2548  

2-2.1-MR-5 สรุปรายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

บณัฑิตศึกษา ครั� งที� 3/2554 

 2 มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัที�กาํหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบที�กาํหนด 

   ผลดาํเนนิการ      

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยบณัฑิตวิทยาลยัได้

กาํหนดขั�นตอนการปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษาที�สอดคลอ้งกบัแนว

2-2.1-MR-6 ขั�นตอนการ

ปิดหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา  

2-2.1-MR-2 ประกาศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

ปฏิบติั เรื�องแนวปฏิบติัในการเปิดและปิดหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 

และแนวการเปิดหลกัสูตรตามที�คณะกรรมการอุดมศึกษากาํหนด โดย

ไดด้าํเนินการประชุมชี�แจงเกี�ยวกบัขั�นตอนการปิดหลกัสูตร ในการ

ประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ครั� งที� 3/2554  โดยกาํหนดใหทุ้ก

หลกัสูตรที�เปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษาดาํเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลยั เรื�องแนวปฏิบติัในการเปิดและปิดหลกัสูตร 

นครสวรรคเ์รื�องแนวปฏิบติั

ในการเปิดและปิดหลกัสูตร  

2-2.1-MR-3 แนวทางการ

ปิดหลกัสูตรตามที�คณะ

กรรม การการอุดมศึกษา

กาํหนด 

2-2.1-MR-7  เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 3 ทุกหลกัสูตรมีการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(การดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี�ผลการดาํเนินงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื�อการประกนัคุณภาพ

หลกัสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที�หลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี� กลางที�

กาํหนดในภาคผนวก ก) สาํหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งได รับการ

รับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้งดว้ย (หมายเหตุ: 

สาํหรับหลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตรปรับปรุงที�ยงัไม่ได ดาํเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา  2555 

ใหย้ดึตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

   ผลดาํเนนิการ 

 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตร มกีารกาํหนดงานให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2548 และยงั

ไดด้าํเนินการใหม้ีการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  จาํนวน 4 หลกัสูตรสาขาฯ ไดแ้ก่ หลกัสูตร

ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  สาขาวิชาพล

ศึกษา  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื�อการ

พฒันาทอ้งถิ�น และหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษา โดยทั�ง 4 หลกัสูตรสาขาฯ ไดป้ระเมินผลตามตวับ่งชี�

ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิ   

2-2.1-MR-7 เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

2-2.1-MR-8 คาํสั�งอาจารย์

ผูส้อนปีการศึกษา 2554 

2-2.1-MR-9 คาํสั�งอาจารยที์�

ปรึกษาวิทยานิพนธ ์  

2-2.1-MR-10 รายละเอียด 

มคอ.7 ของสาขาวิชาฯ 

2-2.1-MR-11 หนงัสือจาก 

สนง. ก.ค.ศ. เรื�องการ

รับรองวิชาชีพ 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 นอกจากนี�หลกัสูตรสาขาวิชาการจดัการหลกัสูตรและการ

เรียนรู้ และหลกัสูตรสาขาการจดัการศกึษาและการเรียนรู้ ยงัไดรั้บการ

รับรองจากองคก์ารวิชาชีพ คือ สาํนกังาน ก.ค.ศ 

 4 มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัใหม้ีการดาํเนินการไดค้รบถว้น

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

ประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที�กาํหนดใน

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรที�ดาํเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมกาํกบัให้การ

ดาํเนินงานตาม  ตวับ่งชี� ในขอ้ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ขอ้แรกและ

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งชี� ที�กาํหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร  

   ผลดาํเนนิการ 

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีการแต่งตั� งอาจารย์ประจํา

หลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรทุกหลกัสูตร เพื�อรับผิดชอบ 

วางแผน ดาํเนินการ ตรวจสอบการดาํเนินการหลักสูตร ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู สาขาวิจัยและประเมินผล

การศึกษา  สาขาวิชาการจดัการศึกษาและการเรียนรู้   มีการดาํเนินการ

ประเมินหลกัสูตรตรามกรอบเวลาที�กาํหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร   

 นอกจากนี� หลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชา

พลศึกษา  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  สาขาวิชาการบริหารเพื�อการพฒันา

ทอ้งถิ�น มีการดาํเนินการให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของตวับ่งชี� ที�กาํหนด

ในหลกัสูตร  

2-2.1-MR-12 คาํสั�งแต่งตั�ง

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและ

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศกึษา   

2-2.1-MR-13 รายงานการ

ประเมินหลกัสูตร ป.บณัฑิต

วิชาชีพครู, สาขาวิจยัและ

ประเมินผลการศกึษา, สาขา

การจดัการศกึษาและการ

เรียนรู้  

2-2.1-MR-14 รายละเอียด 

มคอ.7 สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา , สาขาวิชาพล

ศึกษา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, 

สาขาวิชาการบริหารเพื�อการ

พฒันาทอ้งถิ�น 

 

 5 มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัใหม้ีการดาํเนินการไดค้รบถว้น

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

พฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในขอ้ 4 กรณีหลกัสูตร

ที�ด ําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จะตอ้งควบคุมกาํกบัให้การดาํเนินงานตามตวับ่งชี� ในขอ้ 3 ผ่านเกณฑ์

การประเมินครบ ทุกตวับ่งชี�และทุกหลกัสูตร            

   ผลดาํเนนิการ 

          การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามกีารแต่งตั�งคณะกรรมการ

บณัฑิตศึกษา เพื�อกาํกบัดูแลในการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา  ให้

2-2.1-MR-15 

คาํสั�งแต่งตั�งกรรมการ

บณัฑิตศึกษา 

2-2.1-MR-16 เล่มหลกัสูตร    

ที�พฒันาแลว้ 

2-2.1-MR-14 รายละเอียด 

มคอ.7 สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา , สาขาวิชาพล

ศึกษา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

มีการดาํเนินการใหค้รบถว้นทั�งขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และ ขอ้ 4 และมีการนาํ

ผลการประเมินหลกัสูตรตามขอ้ 4 มาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  มีการ

แต่งตั�งคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาในการกาํกบัติดตามการเปิดหลกัสูตร

ของแต่ละสาขาวิชาใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรอุดมศึกษา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ  โดยหลกัสูตรที�

เปิดสอนมีการพฒันาหลกัสูตรตามผลการประเมินหลกัสูตร และทุก

หลกัสูตรมีผลการประเมินหลกัสูตรครบทุกตวับ่งชี� 

สาขาวิชาการบริหารเพื�อการ

พฒันาทอ้งถิ�น 

 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี� 2.1 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 4 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 

 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี� 2.1 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี� 2.1 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี� 2.1 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5    
 

จุดแข็ง 

 - หลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษาที�เป็นหลกัสูตรปรับปรุงมกีารพฒันาและดาํเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  ควรทาํความร่วมมือกบัหน่วยงาน องคก์รวิชาชีพ เพื�อพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการใหเ้พิ�มมากขึ�น 
 

หลกัฐานอ้างองิ  

2-2.1-MR-1 ขั�นตอนการเปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  

2-2.1--MR-2 ประกาศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคเ์รื�องแนวปฏิบติัในการเปิดและปิดหลกัสูตร  

2-2.1-MR-3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

2-2.1-MR-4 เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรบณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548  

2-2.1-MR-5 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ครั� งที� 3/2554 

2-2.1-MR-6 แนวทางการปิดหลกัสูตรตามที�คณะกรรมการการอุดมศกึษากาํหนด 

2-2.1-MR-7 เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 

2-2.1-MR-8 คาํสั�งอาจารยผ์ูส้อนปีการศึกษา 2554 

2-2.1-MR-9 คาํสั�งอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ ์  

2-2.1-MR-10 รายละเอียด มคอ.7 ของสาขาวิชาฯ 

2-2.1-MR-11 หนงัสือจาก สนง. ก.ค.ศ. เรื�องการรับรองวิชาชีพ 

2-2.1-MR-12 คาํสั�งแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

                       ระดบับณัฑิตศกึษา   

2-2.1-MR-13 รายงานการประเมนิหลกัสูตร ป.บณัฑิตวิชาชีพครู, สาขาวจิยัและประเมินผลการศกึษา,  

                       สาขาการจดัการศกึษาและการเรียนรู้  

2-2.1-MR-14 รายละเอียด มคอ.7 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชา 

                       วิทยาศาสตร์,  สาขาวิชาการบริหารเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น 

2-2.1-MR-15 คาํสั�งแต่งตั�งกรรมการบณัฑิตศึกษา 

2-2.1-MR-16 เล่มหลกัสูตรที�พฒันาแลว้ 
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ตวับ่งชี�ที� 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 
 

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 
 

ผลการประเมนิตนเอง 
 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนที�เนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของหลกัสูตร  

ผลดาํเนนิการ 

           บณัฑิตวิทยาลยัมีระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอนที�เน้น

ผูเ้รียนเป็นสําคัญ โดยเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยทุกหลักสูตรกําหนดให้ผูเ้ รียนมี

การศึกษาคน้ควา้เพื�อสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเองทั�งการทาํวิทยานิพนธ์

และการคน้ควา้อิสระ รวมทั�งตั�งงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาทุก

หลกัสูตรมีการอภิปราย การสมัมนา การศึกษานอกสถานที� หรือการเชิญ

ผูท้รงคุณวุฒิที�เชี�ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  มาให้ความรู้  อาจารยผ์ูส้อนแต่

ละรายวิชาไดม้ีการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนจากผลประเมินการ

จดัการเรียนการสอน 

2-2.6-MR-1 ประกาศระบบ

และกลไกการจดัการเรียน

การสอน พ.ศ.2553 

2-2.6-MR-2 ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์เรื�องแนวปฏิบติั

ในการบริหารจดัการเรียน

การสอน    

2-2.6-MR-3 เล่มหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศกึษา  

2-2.6-MR-4 รายละเอียดวิชา 

(มคอ.3) 

2-2.6-MR-5 รายงานผลการ

ดาํเนินการของรายวิชา  

(มคอ. 5)     

2-2.6-MR-6 หนงัสือเชิญ

วิทยากร 

2-2.6-MR-7 รายละเอียด

งบประมาณ 

2-2.6-MR-8 รายงานสรุป

โครงการ 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ

ประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี)ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

ตามที�กาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

ผลดาํเนนิการ 

        ทุกรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษามกีารจดัทาํรายละเอียดวิชา โดยมี

การกาํหนดหวัขอ้ในรายละเอียดวิชา อาทิเช่น จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

ลกัษณะการดาํเนินงาน การพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน แผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ ทรัพยากรการจดัการเรียนการสอน และการ

ประเมินผล โดยอาจารยผ์ูส้อนจะทาํการชี�แจงรายละเอียดของวิชาใน

ครั� งแรกที�พบนกัศกึษาบณัฑิต ศกึษา   

2-2.6-MR-2 ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์เรื�องแนวปฏิบติั

ในการบริหารจดัการเรียน

การสอน  

2-2.6-MR-4 รายละเอียด

รายวิชา (มคอ.3) 

 3 ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาที�ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัทั�งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาํ

วิจยั 

ผลดําเนินการ 

               ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษากําหนดให้มีรายวิชาที�

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงทั�งใน

และนอกชั�นเรียน โดยจัดให้มีชั�วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม และ

สัมมนาโดยกําหนดไว้ในโครงการสอนหรือรายละเอียดรายวิชา  

นอกจากนี�บณัฑิตวิทยาลยัยงัไดจ้ดังบประมาณสนบัสนุนใหน้กัศึกษาไป

ศึกษาคน้ควา้เพิ�มเติมประสบการณ์นอกหอ้งเรียน โดยการศึกษาดูงานใน

หน่วยงานทางการศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ  

 นอกจากนี� ในแต่ละสาขาวิชาไดจ้ดัโครงการนาํนกัศึกษาเยี�ยม

ชมหน่วยงานภายนอก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื�อเพิ�มประสบการณ์แก่

นกัศกึษา และการสอบวิทยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาได้

เชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธทุ์กครั� ง 

2-2.6-MR-4  รายละเอียด

รายวิชา (มคอ.3) 

2-2.6-MR-9  แบบบนัทึก

การขอคาํปรึกษา

วิทยานิพนธเ์พื�อควบคุม

วิทยานิพนธบ์ณัฑิตวิทยาลยั 

2-2.6-MR-10 โครงการ

ศึกษาดูงาน  

2-2.6-MR-6 หนงัสือเชิญ

วิทยากร 

2-2.6-MR-11  รายละเอียด

รายวิชาสมัมนา (มคอ.3) 

 4 มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ

ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุก

หลกัสูตร 

ผลดําเนินการ 

               บณัฑิตวิทยาลยัไดเ้ชิญบุคลากรภายนอกซึ� งมีคุณสมบัติตาม

ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบั

2-2.6-MR-6 หนงัสือเชิญ

วิทยากรสาขาวิชาการจดัการ

หลกัสูตรและการเรียนรู้ และ

สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 

2-2.6-MR-8  สรุปโครงการ
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  และมีความเชี�ยวชาญในทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ (หมวด 3 การควบคุมคุณภาพการศึกษา) มาเป็นผูท้รงคุณวุฒิใน

การสอบวิทยานิพนธ ์ และไดเ้ชิญวิทยากรที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญทาง

วิชาชีพดา้นต่างๆ  เพื�อใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้ทางทฤษฎีไปใชใ้นทาง

ปฏิบติัและมีความรู้ทางวิชาการที�ทนัสมยั   

ศึกษาดูงานของนกัศกึษา  

2-2.6-MR-12  ระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรคว์่าดว้ยการจดั

การศึกษา พ.ศ. 2550  (หมวด 

3 การควบคุมคุณภาพ

การศึกษา)ขอ้ 14 

2-2.6-MR-13  หนงัสือเชิญ

ผูท้รงคุณวฒิุในการสอบ

วิทยานิพนธ ์

 5 มีการจดัการเรียนรู้ที�พฒันาจากการวิจยั หรือจากระบบการจดัการความรู้

เพื�อพฒันาการเรียนการสอน 

ผลดาํเนนิการ 

        อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษาไดม้กีารพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนและ

รายวิชาที�รับผดิชอบ  เช่น มกีารจดัประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่าง

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร เพื�อปรับปรุง

กระบวนการจดัทาํวิทยานิพนธข์องนกัศกึษา 

2-2.6-MR-14  รายงานการ

ประชุมปฏิบติัการ สาขา

ยทุธศาสตร์การพฒันา 

(ปร.ด.)    

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อคุณภาพการจดัการเรียน

การสอนและสิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดย

ผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต ํ�ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลดําเนินการ 

           ทุกรายวิชาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาจดัให้มีการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารยผ์ูส้อนในทุกรายวิชา  และทุกรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษามีผล

การประเมินความพึงพอใจมากกว่า 3.51 

2-2.6-MR-15  รายงานผลการ

ประเมินอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 

 7 มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธก์ารสอนหรือ

การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลดําเนินการ 

         อาจารยผ์ูส้อนระดบับณัฑิตทุกรายวิชามีการนาํผลการประเมินการ

2-2.6-MR-5  รายงานผลการ

ดาํเนินการของรายวิชา  

(มคอ. 5)    
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

จดัการเรียนการสอนมาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน   โดยกาํหนด

ไวใ้นโครงการสอนและรายละเอียดวิชาในปีการศึกษาต่อไป 
 

การประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

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

ตวับ่งชี�ที� 2.6  6 ขอ้ 7 ขอ้ บรรลุ 5 คะแนน 
 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

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

ตวับ่งชี�ที� 2.6  6 ขอ้ 7 ขอ้ บรรลุ 5 คะแนน 
 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

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

ตวับ่งชี�ที� 2.6  6 ขอ้ 7 ขอ้ บรรลุ 5 คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

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

ตวับ่งชี�ที� 2.6  6 ขอ้    

 

จุดแข็ง 

 1. มีการเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมามส่ีวนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน            

ที�หลากหลายและสอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชานั�น 

 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 
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หลกัฐานอ้างองิ  

2-2.6-MR-1 ประกาศระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน พ.ศ.2553 

2-2.6-MR-2 ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เรื�องแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเรียนการสอน 

2-2.6-MR-3 เล่มหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  

2-2.6-MR-4 รายละเอียดวิชา (มคอ.3) 

2-2.6-MR-5 รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)     

2-2.6-MR-6 หนงัสือเชิญวิทยากร 

2-2.6-MR-7 รายละเอียดงบประมาณ 

2-2.6-MR-8 รายงานสรุปโครงการ 

2-2.6-MR-9  แบบบนัทึกการขอคาํปรึกษาวิทยานิพนธเ์พื�อควบคุมวิทยานิพนธบ์ณัฑิตวิทยาลยั 

2-2.6-MR-10 โครงการศกึษาดูงาน  

2-2.6-MR-11  รายละเอียดรายวิชาสมัมนา (มคอ.3) 

2-2.6-MR-12  ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคว์่าดว้ยการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550  

                        (หมวด 3 การควบคุมคุณภาพการศกึษา) ขอ้ 14 

2-2.6-MR-13  หนงัสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ ์   

 2-2.6-MR-14  รายงานการประชุมปฏิบติัการ สาขายทุธศาสตร์การพฒันา (ปร.ด.)    

2-2.6-MR-15  รายงานผลการประเมินอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 
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ตวับ่งชี�ที� 2.7 : ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑติ 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

เกณฑ์ทั�วไป 

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 

      ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 1 มีการสาํรวจคุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงคต์ามความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งนอ้ยสาํหรับทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุก

รอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลกัสูตร 

   ผลดาํเนนิการ 

 คณะกรรมการหลกัสูตรมกีารสาํรวจความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้านบณัฑิตที�เกี�ยวขอ้งคุณลกัษณะของบณัฑิตเป็นระยะ ๆ ทุก 5 

ปี  เพื�อนาํขอ้มลูมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรียน

การสอนทนัสมยั  เพื�อสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตใหม้าก

ที�สุด  โดยนาํขอ้มลูจาการสาํรวจมาบูรณาการร่วมกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ  ซึ�งในแต่ละหลกัสูตรมี

การกาํหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึ�งประสงคแ์ละเป้าหมายการ

ผลิตบณัฑิต ไวใ้นตวัหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรโดยมกีารชี�แจง้ให้

นกัศกึษาในหลกัสูตรไดรั้บทราบไวใ้นรายวิชาแต่ละรายวชิา 

2-2.7-MR-1 คาํสั�งแต่งตั�ง 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

และอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา 

2-2.7-MR-2 หลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศกึษา 

 2 มีการนาํผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการ

เรียนการสอนการวดัผลการศกึษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนที�

ส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงค ์ตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ผลดาํเนนิการ 

 การสาํรวจคุณลกัษณะที�ประสงค ์ขอ้ 1 มีการนาํผลการ 

วิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตร มาพฒันาหลกัสูตรใหม้ี

ความทนัสมยั จาํนวน 4 หลกัสูตร คือ  1) หลกัสูตรครุศาสตร 

มหาบณัฑิต 

2-2.7-MR-2 หลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศกึษา 

2-2.7-MR-3 โครงการ 

ศึกษาดูงาน 

2-2.7-MR-4 หลกัสูตรฉบบั 

ปรับปรุง 4 หลกัสูตร 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

  สาขาวิชาการจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ในปี 2549  

2) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาการบริหารการศกึษา พฒันา

ปรับปรุง เป็นหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (ฉบบัปรับปรุง 2553) 3) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหา

บณัฑิต สาขายทุธศาสตร์การพฒันา ปรับปรุงหลกัสูตรเป็น

สาขาวิชาการบริหารเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น  4) หลกัสูตรการ

ส่งเสริมสุขภาพ ปรับปรุงหลกัสูตรเป็น สาขาวิชาพลศึกษา  ซึ�งจาก

การพฒันาหลกัสูตร มีการเชื�อมโยงไปสู่การจดัการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ  ที�ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

เช่น  หลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศกึษา ไดส่้งเสริมทกัษะ

อาชีพใหน้กัศึกษา โดยการจดัโครงการสมัมนาใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้

ศึกษาดูงานและแลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกบัการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา, การเชิญผูบ้ริหารสถานศึกษาที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญ

มาใหค้วามรู้ในรายวิชาสมัมนา เป็นตน้ 

 

 3 มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั�งดา้นบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงบประมาณที�เอื�อต่อการพฒันาคุณลกัษณะของ

บณัฑิต 

ผลดาํเนนิการ 

 บณัฑิตวิทยาลยัมกีารสนบัสนุน ส่งเสริมการใชสื้�อ

เทคโนโลยทีางการศึกษาเพื�อใหผู้เ้รียนรู้จกัแสดงความรู้ดว้ยตนเอง 

เช่น หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัศกึษาไดศ้ึกษาคน้ควา้ 

สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา เพื�อใหน้กัศึกษามีความรู้ใน

ดา้นเทคโนโลยทีางการศกึษาเพิ�มขึ�น และสามารถสืบคน้ขอ้มลูต่าง 

ๆ ไดทุ้กที�ทุกเวลา  และมีหอ้งคน้ควา้ขอ้มลูเพื�อใหน้กัศึกษาไดศ้ึกษา

คน้ควา้ขอ้มลู และมีงบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนที�ส่งเสริมคุณลกัษณะของบณัฑิตทุกหลกัสูตร เช่น มี

งบประมาณในการจดัหาคอมพิวเตอร์ไวส้าํหรับศกึษาคน้ควา้, 

งบประมาณจดัซื�อวสัดุประเภทหนงัสือและสิ�งพิมพ ์ระดบั

บณัฑิตศึกษา,  จดังบประมาณสนบัสนุนการศึกษาดูงาน  การ

เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระ  เพื�อเป็นการ

พฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2-2.7-MR-5  คาํขอตั�ง

งบประมาณรายจ่าย (สนว.

354) ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

2-2.7-MR-6  โครงการ 

ศึกษาดูงาน 

2-2.7-MR-7  โครงการจดั

ประชุมสมัมนา   
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีและ

บณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาํเสนอ

ผลงานทางวิชาการในที�ประชุมระหว่างสถาบนั หรือที�ประชุม

ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ผลดาํเนนิการ 

 บณัฑิตวิทยาลยัมกีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ ในการจดั

ประชุมวิชาการที�เกิดขึ�นในที�ต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาไดรั้บรู้ผา่นการ

ประชาสมัพนัธท์างเวบ็ไซต ์  ป้ายประชาสมัพนัธข์องบณัฑิต

วิทยาลยั และผา่นทางอาจารยป์ระจาํสาขาวิชาทุกหลกัสูตร  บณัฑิต

วิทยาลยัมีงบประมาณสนบัสนุนใหน้กัศกึษาเขา้ร่วมโครงการทาง

วิชาการต่าง ๆ  เช่น โครงการนาํเสนองานวิจยั/บทความวิทยานิพนธ์

ทั�งในสถาบนัหรือ    นอกสถาบนั  โครงการประชุมวิชาการ

นาํเสนองานวิจยัเครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎั

ภาคเหนือ ซึ�งจะมีการจดัประชุมนาํเสนองานวจิยัของเครือข่าย

บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือปีละ 2 ครั� ง  หลกัสูตร

ในระดบับณัฑิตศกึษาไดจ้ดัใหม้ีการเรียนการสอนในรายวชิาการ

สมัมนา และรายวิชาเอกตัศกึษา เพื�อใหน้กัศกึษาไดม้ีความรู้และ

ทกัษะการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  เพื�อเป็นการเตรียมความ

พร้อมสาํหรับการไปนาํเสนอผลงานวิทยานิพนธเ์พื�อเผยแพร่ในเวที

การประชุมวิชาการในที�ต่าง ๆ 

2-2.7-MR-8  

วารสารวิชาการ 

บณัฑิตศึกษา 

 2-2.7-MR-9  รายงานการ

ประชุมเครือข่าย

บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภฏัภาคเหนือ   

 

 5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาที�จดัโดยสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ  

        - 

 

 

การประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 2.7  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

4  ขอ้ 5  ขอ้ บรรลุ 5 คะแนน 
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การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 2.7  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

4  ขอ้ 4  ขอ้ บรรลุ 4  คะแนน 
 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 2.7  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

4  ขอ้ 4  ขอ้ บรรลุ 4  คะแนน 
 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 2.7  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

4  ขอ้    
 

จุดแข็ง 

 1. มีการสาํรวจคุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตที�เป็นระบบ  

โดยการใชง้านวิจยัของคณาจารยม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

จุดที�ควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 1. ในการจดักิจกรรม หรือโครงการควรมกีารประเมินสองส่วน คือ  ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 

เพื�อจะไดน้าํรายละเอียดและขอ้ติชมนั�น ๆ มาปรับปรุงพฒันาการดาํเนินกิจกรรมในคราวต่อ ๆ ไป  

 

หลกัฐานอ้างองิ  

2-2.7-MR-1 คาํสั�งแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา 

2-2.7-MR-2 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา 

2-2.7-MR-3 โครงการศกึษาดูงาน 

2-2.7-MR-4 หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง 4 หลกัสูตร 

2-2.7-MR-5  คาํขอตั�งงบประมาณรายจ่าย (สนว.354) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2-2.7-MR-6  โครงการศกึษาดูงาน 

2-2.7-MR-7  โครงการจดัประชุมสมัมนา   

2-2.7-MR-8  วารสารวิชาการบณัฑิตศกึษา 

2-2.7-MR-9  รายงานการประชุมเครือข่ายบณัฑิตศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ   
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ตวับ่งชี�ที� 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที�จดัให้กบันักศึกษา 

ชนิดของตวับ่งชี� : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ : 
 

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 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 1 มีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาที�

ตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ผลการดําเนินการ 

 1. มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมสาํหรับนกัศกึษาไวใ้นประกาศมหาวิทยาลยัเรื�อง 

กาํหนดคะแนนดา้นคุณธรรม จริยธรรมของทุกรายวิชา และ

ประกาศมหาวิทยาลยั เรื�อง แนวปฏิบติัในการบริหารการจดัการ

เรียนการสอน ปี 2553 

 2. การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาไดก้าํหนด

พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาไวใ้นหลกัสูตรทุก

หลกัสูตร หรือ รายละเอียดรายวิชาซึ�งอาจารยผ์ูส้อนจะชี�แจงใหก้บั

นกัศกึษาในการสอนแต่ละรายวิชา 

2-2.8-NSRU-MR-1  ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์เรื�องกาํหนด

คะแนนดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม   

2-2.8-NSRU-2 ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์เรื�อง แนวปฏิบติั

ในการบริหารการจดัการเรียน

การสอนปี 2553 

2-2.8-MR-3 รายละเอียด 

รายวิชา (มคอ.3) 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม

สาํหรับนกัศึกษาที�ตอ้งการส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้ริหาร 

คณาจารย ์นกัศึกษาและผูที้�เกี�ยวขอ้งทราบอยา่งทั�วถึงทั�งสถาบนั 

ผลการดําเนินงาน 

 บณัฑิตวิทยาลยัมกีารเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลยัราช

ภฏันครสวรรค ์เรื�อง กาํหนดคะแนนดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ

ประกาศมหาวิทยาลยัเรื�อง เรื�อง แนวปฏิบติัในการบริหารการ

จดัการเรียนการสอน ปี 2553 ใหก้บัผูบ้ริหารและคณาจารยไ์ดรั้บ

ทราบ และนกัศึกษาในวนัปฐมนิเทศและไดด้าํเนินการเผยแพร่ใน

หนา้เวบ็ไซต ์เพื�อใหน้กัศึกษาและผูที้�เกี�ยวขอ้งทราบอยา่งทั�วถงึ 

2-2.8-NSRU-MR-1  ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เรื�องกาํหนดคะแนนดา้น

คุณธรรมจริยธรรม 

2-2.8-NSRU-2 ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์เรื�อง แนวปฏิบติั

ในการบริหารการจดัการเรียน

การสอน  

ปี 2553 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมที�กาํหนดในขอ้ 1 โดยระบุตวับ่งชี�และเป้าหมายวดั

ความสาํเร็จ 

ผลการดําเนินงาน 

 บณัฑิตวิทยาลยั มกีารส่งเสริมกิจกรรมการพฒันา

พฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบของโครงการศึกษา

ดูงาน เช่น โครงการพฒันานกัศกึษาดา้นระบบการบริหารงานดา้น

พลศึกษา ของของนกัศกึษาสาขาวิชาพลศึกษา  โครงการพฒันา

บณัฑิตศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจดั

โครงการจดัประชุมสมัมนา เช่นโครงการประชุมสมัมนาเชิง

วิชาการนาํเสนอผลงานวิจยัเครือข่ายบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั

ราชภฏัภาคเหนือ ครั� งที� 8 และครั� งที� 9 

2-2.8-MR-4  โครงการศกึษาดู

งานการพฒันานกัศึกษาดา้น

ระบบการบริหารงานดา้นพล

ศึกษา,  โครงการเรียนรู้

หลกัการบริหารศกึษาดูงาน

จงัหวดัเชียงราย, โครงการ

พฒันาบณัฑิตศกึษาตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2-2.8-MR-5 โครงการจดัการ

ประชุมสมัมนาเชิงวิชาการ

นาํเสนอผลงานวิจยัเครือข่าย

บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราช

ภฏัภาคเหนือ ครั� งที� 8 และ 

ครั� งที� 9   

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมของนกัศกึษาตามตวับ่งชี�และเป้าหมายที�กาํหนดในขอ้ 3 

โดยมีผลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 ของตวั

บ่งชี�  

ผลการดําเนินงาน 

 มีการประเมินผลโครงการส่งเสริมพฒันาพฤติกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของตวับ่งชี�  

2-2.8-MR-6 รายงานสรุป

โครงการศึกษาดูงานการ

พฒันานกัศึกษาดา้นระบบการ

บริหารดา้นพลศึกษาปี

การศึกษา 2554, โครงการ

เรียนรู้หลกัการบริหาร

การศึกษาดูงานจงัหวดั

เชียงราย, โครงการศกึษาดูงาน

ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

ณ ประเทศเวียดนาม  
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 5 มีนกัศกึษาหรือกิจกรรมที�เกี�ยวกบันกัศกึษาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย

ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ

องคก์รระดบัชาติ 

      ผลการดําเนินงาน 

 บณัฑิตวิทยาลยัมีนกัศกึษาที�ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย

ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดงันี�  1. นางสาวแสง

เดือน  พิทกัษทิ์ม ไดรั้บเครื�องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ�งแสนครูดี”  

2. นางสาวจาํเรียง  ลอยมา ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูผูส้อนระดบั

ปฐมวยัยอดเยี�ยม และ 

3. นางเฉลา บว้นหลี ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูท้าํคุณประโยชนท์างดา้น

การศึกษาระดบัจงัหวดั   

2-2.8-MR-7  สาํเนาเกียรติ

บตัรของนางสาวแสงเดือน  

พิทกัษทิ์ม 

2-2.8-MR-8   สาํเนาเกียรติ

บตัรของนางสาวจาํเรียง   

ลอยมา  

2-2.8-MR-9  สาํเนาเกียรติ

บตัรของนางเฉลา บว้นหลี    

 

การประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 2.8  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

4  ขอ้ 5  ขอ้ บรรลุ 5  คะแนน 
 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

 ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 2.8  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

5  ขอ้ 5  ขอ้ บรรลุ 5  คะแนน 
 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี�  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 2.8  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

5  ขอ้ 5  ขอ้ บรรลุ 5  คะแนน 
 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 2.8  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

5  ขอ้    
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จุดแข็ง 

 - 

จุดที�ควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 -  

หลกัฐานอ้างองิ  

2-2.8-MR-1   ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เรื�องกาํหนดคะแนนดา้นคุณธรรม จริยธรรม   

2-2.8-MR-2   ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เรื�อง แนวปฏิบติัในการบริหารการจดัการเรียน 

               การสอน ปี 2553 

2-2.8-MR-3   รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

2-2.8-MR-4   โครงการศกึษาดูงานการพฒันานกัศึกษาดา้นระบบการบริหารงานดา้นพลศึกษา,  

             โครงการเรียนรู้หลกัการบริหารศึกษาดูงานจงัหวดัเชียงราย, โครงการพฒันาบณัฑิตศึกษา 

              ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2-2.8-MR-5   โครงการจดัการประชุมสมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอผลงานวิจยัเครือข่ายบณัฑิตศกึษา  

               มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครั� งที� 8 และครั� งที� 9   

2-2.8-MR-6   รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานการพฒันานกัศกึษาดา้นระบบการบริหารดา้นพลศึกษา 

               ปีการศึกษา 2554, โครงการเรียนรู้หลกัการบริหารการศกึษาดูงานจงัหวดัเชียงราย,  

 โครงการศึกษาดูงานดา้นการจดัการเรียนการสอน ณ ประเทศเวียดนาม 

2-2.8-MR-7   สาํเนาเกียรติบตัรของนางสาวแสงเดือน  พิทกัษทิ์ม 

2-2.8-MR-8   สาํเนาเกียรติบตัรของนางสาวจาํเรียง  ลอยมา  

2-2.8-MR-9   สาํเนาเกียรติบตัรของนางเฉลา บว้นหลี    
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ตวับ่งชี�ที� 2  คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุตริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

วธิีการคาํนวณ 
 

  

 

เกณฑ์การประเมนิ 

 ใชค่้าเฉลี�ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื�นฐาน 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที�ไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 504.94 

2 จาํนวนบณัฑิตที�ไดรั้บการประเมินทั�งหมด (ทุกระดบั) 115 

3 จาํนวนผูส้าํเร็จการศกึษาทั�งหมด(ทุกระดบั) 191 

4 ค่าเฉลี�ยของคะแนนประเมิน 4.39 
 

ผลการประเมนิ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สมศ. 

ตวับ่งชี�ที� 2 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

3.51 4.39 บรรลุ 4.39 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สมศ. 

ตวับ่งชี�ที� 2 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

3.51 4.39 บรรลุ 4.39 

จุดแข็ง 
 - 

จุดที�ควรพฒันา 

- ทกัษะทางดา้นการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นในงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว(คณะเทคโนโลยเีกษตรฯ) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตวับ่งชี� 

- พฒันาทกัษะในดา้นการทาํงานในวิชาชีพของตนใหม้ีความชาํนาญมากยิ�งขึ�น 

หลกัฐานอ้างองิ  

           2-MR-1   รายงานสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะของบณัฑิต ระดบับณัฑิตศกึษา 

ผลรวมของค่าคะแนนที�ไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 

จาํนวนบณัฑิตที�ไดรั้บการประเมินทั�งหมด 
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ตวับ่งชี�ที�  3  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที�ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

คาํอธิบาย 

 ผลงานของผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทที�ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่เป็นปัจจยัสาํคญั 

ของคุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที�แสดงถึงความเป็นผูน้าํทางความคิดความสามารถ 

ดา้นการคิดเชิงวิพากษ ์   การนาํเสนอผลงาน    มีทกัษะในการวจิยั    ทกัษะและภูมิปัญญาในฐานะ

นกัวิชาการและนกัวิชาชีพชั�นสูง 

 ผลงานของผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท  หมายถึง  บทความวจิยัของวิทยานิพนธ ์ สารนิพนธ์

ที�ตีพิมพ ์ หรือศิลปะนิพนธที์�เผยแพร่  โดยผลงานของผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท  ไม่สามารถ

นบัเป็นผลงานของอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธไ์ด ้
 

วิธีการคาํนวณ 
 

 

            

 

 

เกณฑก์ารพิจารณา 

กาํหนดระดบัคุณภาพบทความวิจยัที�ตีพิมพ ์ ดงันี�  

ค่านํ� าหนกั ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

0.25 มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง 

0.50 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ ที�ไดรั้บการยอมรับใน

สาขา 

0.75 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดบัชาติที�ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI  หรือวารสารวิชาการระดบัชาติ ที�

ไดรั้บการยอมรับในสาขา 

1.00 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที�ได้รับการ

ยอมรับในสาขา หรือในระดบัสากล เช่น ISI 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงนํ� าหนกัของผลงานที�ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

          ของผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท                 X    100 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททั�งหมด 
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กาํหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที�เผยแพร่  ดังนี� 

ค่านํ� าหนกั ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

0.25 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน 

1.00 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

 

อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Association  of  South  East Asian  

Nations)  มี  10  ประเทศ  ไดแ้ก่  กมัพชูา  ไทย  บรูไน  พมา่  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  ลาว  เวียดนาม  สิงคโปร์ 

และอินโดนีเซีย 

การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ  เช่น  ความร่วมมือการ             

จดัแสดงโขนระหว่าง  ไทย – ลาว  เป็นตน้ 

การเผยแพร่ในระดบัอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุม่อาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศ) 

การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที�เปิดกวา้งกบัทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศ และ 

ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

 ใชบ้ญัญติํไตรยางศเ์ทียบ  กาํหนดร้อยละ  25  เท่ากบั  5  คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการดาํเนินงานและขอ้มลูพื�นฐาน 

ข้อ ข้อมูลพื�นฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2554 

1 การตีพิมพเ์ผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง 6.25 

2 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�องจากการ 41.50 

  ประชุมวิชาการระดบัชาติ (proceeding) ที�   

  ไดรั้บการยอมรับในสาขา   

3 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�องจากการ 32.25 

  ประชุมวิชาการระดบันานาชาติ (proceeding)     

  หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ   

  ที�ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI หรือ   

  วารสารวิชาการระดบัชาติที�ไดรั้บการยอมรับ   

  ในสาขา   
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ข้อ ข้อมูลพื�นฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2554 

4 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั N/A 

  นานาชาติ ที�ไดรั้บการยอมรับในสาขา  หรือ   

  ในระดบัสากล เช่น ISI หรือ Scopus   

5 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั N/A 

  สถาบนัหรือจงัหวดั   

6 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ N/A 

7 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั N/A 

  ความร่วมมือระหว่างประเทศ   

8 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน N/A 

9 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ N/A 

10 ผลรวมถ่วงนํ� าหนกัของผลงานที�ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 80 

11 จาํนวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททั�งหมด 189 

12 ผลงานของผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 42.328*5/25=8.46 

  ที�ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่   
 

คาํนวณร้อยละ        328.42100
189

80
  

 

คาํนวณคะแนน     46.85
25

328.42
  

ผลการดําเนินการ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สมศ. 

ตวับ่งชี�ที� 3 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 42.328 บรรลุ 5  คะแนน 
 

ผลการดําเนินการ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สมศ. 

ตวับ่งชี�ที� 3 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

ร้อยละ 25    
 

หลกัฐานอ้างองิ   

 3-MR-1   รายชื�อนกัศกึษาที�จบปริญญาโท และรายการตีพมิพ-์เผยแพร่ ปีการศกึษา 2554 
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ตวับ่งชี�ที�  4  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที�ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

คาํอธิบาย 

 ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที�ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่เป็นปัจจยัสาํคญั 

ของคุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที�แสดงถึงความเป็นผูน้าํทางความคิดความสามารถ 

ดา้นการคิดเชิงวิพากษ ์   การนาํเสนอผลงาน    มีทกัษะในการวจิยั    ทกัษะและภูมิปัญญาในฐานะ

นกัวิชาการและนกัวิชาชีพชั�นสูง 

 ผลงานของผูส้าํเร็จการศกึษา  ไม่สามารถนบัเป็นผลงานของอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธไ์ด ้

 

วิธีการคาํนวณ 

                        

ผลรวมถ่วงนํ� าหนกัของผลงานที�ตีพิมพห์รือเผยแพร่ของผูส้าํเร็จการศึกษา 

                                                                ระดบัปริญญาเอก                                                  X      100 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทั�งหมด 

 

เกณฑก์ารพิจารณา 

กาํหนดระดบัคุณภาพบทความวิจยัที�ตีพิมพ ์ ดงันี�  

 

ค่านํ� าหนกั ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

0.125 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

0.25 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพ ์

ในวารสารวิชาการระดบัชาติที�ปรากฏในฐานขอ้มลู  TIC 

0.50 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติที�มีชื�อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที�ปรากฏมรฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวาสาร 

SJR (SClmago  Journal  Rand:  www.scimagojr.com.)  โดยวารสารนั�นถูกจดัอยู่ในควอ

ไทลที์�  3  หรือ  4  (Q3 หรือ Q4)  ในปีล่าสุด  ใน  Subject  category  ที�ตีพิมพห์รือมีการ 

ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที�มีชื�อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.   

1.00 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจดัอนัดับ

วารสาร  SJR (SCLmago  Journal  Rank:www.scimagojr.com.)  โดยวารสารนั�นถกูจดัอยู ่

ในควอไทลที์�  1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2)   ในปีล่าสุด  ใน subject  category  ที�ตีพิมพ ์ หรือมี 

การตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที�ปรากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI 
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กาํหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคที์�เผยแพร่  ดงันี�  

ค่านํ� าหนกั ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

0.25 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน 

1.00 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Association  of  South  East Asian  

Nations)  มี  10  ประเทศ  ไดแ้ก่  กมัพชูา  ไทย  บรูไน  พมา่  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  ลาว  เวียดนาม  สิงคโปร์ 

และอินโดนีเซีย 

การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ  เช่น  ความร่วมมือการ              

จดัแสดงโขนระหว่าง  ไทย – ลาว  เป็นตน้ 

การเผยแพร่ในระดบัอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุม่อาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศ) 

การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที�เปิดกวา้งกบัทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศ และไม่ได้

อยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 ใชบ้ญัญติํไตรยางศเ์ทียบ  กาํหนดร้อยละ  50  เท่ากบั  5  คะแนน   

ผลการดาํเนินงานและขอ้มลูพื�นฐาน 

ข้อ ข้อมูลพื�นฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2554 

1 ผลงานที�มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�องจาก N/A 

  การประชุมวิชาการระดบัชาติ   

2 ผลงานที�มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�อง N/A 

  จากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ   

  หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ   

  ระดบัชาติที�ปรากฏในฐานขอ้มลู TIC   

3 ผลงานที�มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ N/A 

  ระดบัชาติที�ปรากกฎอยูใ่นประกาศของ สมศ.   
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ข้อ ข้อมูลพื�นฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2554 

4 การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCLmago Jourmal 1.5 

  Rank:www.scimagojr.com.) โดยวารสารนั�น   

  ถกูจดัอยูใ่นควอไทลที์� 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4)   

  ในปีล่าสุด  ใน subject category ที�ตีพิมพ ์   

  หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั   

  นานาชาติที�มีชื�อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.   

5 ผลงานที�มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั N/A 

  นานาชาติที�ปรากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร   

  SJR (SCLmago Jourmal Rank:www.scimagojr.com.)    

  โดยวารสารนั�น ถกูจดัอยูใ่นคลอไทลที์� 1 หรือ 2    

  (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตีพิมพ ์   

  หรือ มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั   

  นานาชาติที�ปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูสากล ISI   

6 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั N/A 

  หรือจงัหวดั   

7 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ N/A 

8 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ N/A 

  ระหว่างประเทศ   

9 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน N/A 

10 งานสร้างสรรคที์�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ N/A 

11 ผลรวมถ่วงนํ� าหนกัของผลงานที�ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 1.5 

12 จาํนวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทั�งหมด 2 

  (ปีการศกึษา)   

13 ผลงานของผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 75*5/50=7.5 

  ที�ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
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ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สมศ. 

ตวับ่งชี�ที� 4 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

ร้อยละ 40 ร้อยละ  75 บรรลุ 5  คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สมศ. 

ตวับ่งชี�ที� 4 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

ร้อยละ 40    

 

หลกัฐานอ้างองิ 

 4-MR-1   รายชื�อนกัศึกษาที�จบปริญญาเอก และรายการตีพิมพ-์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2554 
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องค์ประกอบที�  3  กจิกรรมการพฒันานกัศึกษา 

ตวับ่งชี�ที� 3.1 : ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 
 

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 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 1 มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชี้วิตแก่

นกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยบณัฑิตวิทยาลยั มี

การจดัทาํฐานขอ้มลูนกัศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มลูการเรียน ขอ้มลูครอบครัว และ

บุคคลที�สามารถติดต่อไดใ้นกรณีเมื�อนกัศกึษามีปัญหา สามารถเขา้พบ

อาจารยที์�ปรึกษาเพื�อใหค้วามช่วยเหลือนกัศกึษา เกี�ยวกบัการเรียนหรือ

ตอ้งการขอความช่วยเหลือ และนอกจากนี� เจา้หนา้ที�ประจาํสาํนกังานได้

คอยใหค้าํปรึกษา และรับเรื�องร้องเรียนของนกัศกึษาที�มาขอรับการ

บริการ 

 

3-3.1-MR-1 คาํสั�ง

แต่งตั�งอาจารยที์�

ปรึกษา ประจาํปี 

2554 

3-3.1-MR-2 เวบ็ไซต์

กลุ่มงานทะเบียน

และประมวลผลใน

ส่วนขอ้มลูบณัฑิต

วิทยาลยั 

3-3.1- MR -3 

เวบ็ไซตส์าํนกังาน

บณัฑิตวิทยาลยั  

Web board 

 2 มีการจดับริการขอ้มลูข่าวสารที�เป็นประโยชนต่์อนกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

     บณัฑิตวิทยาลยั  มกีารจดัทาํฐานขอ้มลูบริการข่าวสารขอ้มลูที�เป็น

ประโยชน์ต่อนกัศกึษา  เช่น  การรับสมคัรงาน, การลงทะเบียน, ข่าวสาร

ดา้นการศึกษา การเผยแพร่ตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ ์ หนา้เวบ็ไซต ์ และ

ป้ายประชาสมัพนัธ ์ นอกจากนี� ยงัมีช่องทางใหน้กัศึกษาหรือผูที้เกี�ยวขอ้ง

ใหข้อ้เสนอแนะและมีระบบการติดตามประเมินผลการใหบ้ริการขอ้มลู

ข่าวสาร 

3-3.1-MR-4 เวบ็ไซต ์

สาํนกังานบณัฑิต

วิทยาลยั 
http://www.nsru.ac.th/gradu

ate/2012/?view=HOME 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 3 มีการจดักิจกรรมเพื�อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

          สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยบณัฑิตวทิยาลยัมีการ

จดักิจกรรมเพื�อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยจดัส่ง

นกัศกึษาเขา้ศกึษาดูงานยงัสถานศึกษาต่าง ๆ ในดา้นการบริหารการศกึษา 

การจดัการเรียนการสอน และสถานประกอบการอื�น ๆ เพื�อพฒันา

ประสบการณ์ทางวิชาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา  

     นอกจากนี� ยงัจดัโครงการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการใหแ้ก่

นกัศกึษาอกีทางหนึ�งดว้ย เช่น โครงการฝึกอบรมการเขียนบทความ   

โครงการวิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อการวจิยั  โครงการสมัมนาทางวิชาการต่าง ๆ 

3-3.1-MR-5  

โครงการศึกษาดูงาน

ของนกัศกึษา 

3-3.1-MR-6 

โครงการอบรมการ

เขียนบทความ

วิชาการ 

3-3.1-MR-7 

โครงการวิเคราะห์

ขอ้มลูเพื�อการวิจยั 

3-3.1-MR-8 

โครงการสมัมนาทาง

วิชาการเครือข่าย

บณัฑิตศึกษา 

 4 มีการจดับริการขอ้มลูข่าวสารที�เป็นประโยชนต่์อศิษยเ์ก่า 

ผลการดําเนินงาน 

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยบณัฑิตวิทยาลยัมี

ฐานขอ้มลูศิษยเ์ก่า เพื�อเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารที�เป็นประโยชน์กบัศษิยเ์ก่า   

เช่น มีการจดัส่งขอ้มลูข่าวสารเกี�ยวกบัการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ หรือ

การประชุมสมัมนา ฯลฯ ผา่นช่องทางจดหมายอีเลคทรอนิคส์ และ

หมายเลขโทรศพัท ์ของศิษยเ์ก่า และมีช่องทางใหศ้ิษยเ์ก่าใหข้อ้เสนอแนะ

ปรับปรุงการใหบ้ริการผา่นทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

3-3.1-MR-4 เวบ็ไซต ์

สาํนกังานบณัฑิต

วิทยาลยั 

http://www.nsru.ac.t

h/graduate/2012/?vie

w=HOME 

3-3.1-MR-9 ประวติั

การศึกษาของศิษย์

เก่า  ใบรายงานผล

การศึกษาของศิษย์

เก่า 

3-3.1-MR-10 

ฐานขอ้มลูศิษยเ์ก่า 

 5 มีการจดักิจกรรมเพื�อพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหศ้ิษยเ์ก่า 

ผลการดําเนินงาน 

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยบณัฑิตวิทยาลยัมีการจดั

โครงการกิจกรรมที�เป็นการพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหก้บั

3-3.1-MR-4 เวบ็ไซต ์

สาํนกังานบณัฑิต

วิทยาลยั 

http://www.nsru.ac.t

http://www.nsru.ac.th/graduate/2012/?view=HOME
http://www.nsru.ac.th/graduate/2012/?view=HOME
http://www.nsru.ac.th/graduate/2012/?view=HOME
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

นกัศกึษาปัจจุบนัและศษิยเ์ก่าที�ไดส้าํเร็จการศกึษาไปแลว้ โดยไดแ้จง้

ขอ้มลูข่าวสารผา่นเวป็ไซตข์องหน่วยงาน และเป็นหนงัสือ

ประชาสมัพนัธผ์า่นหน่วยงานตน้สงักดั รวมทั�งการส่งจดหมายอีเลค 

ทรอนิคส์ถึงศิษยเ์ก่า 

h/graduate/2012/?vie

w=HOME 

3-3.1-MR-11 

หนงัสือส่ง 

ประชาสมัพนัธ ์

โครงการอบรมฯ 

 6 มีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ไม่ตํ�ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม  5 

ผลการดําเนินงาน 

     บณัฑิตวิทยาลยัมกีารประเมินคุณภาพการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารศิษย์

เก่า ผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์ของสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั  

โดยมีคะแนนการประเมิน เท่ากบั 3.57 

3-3.1-MR-12 

ฐานขอ้มลูหนา้

เวบ็ไซต ์

 

 7 มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

พฒันาการจดับริการที�สนองความตอ้งการของนกัศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

     - 

 

 

การประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 3.1  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

6  ขอ้ 4  ขอ้ ไม่บรรลุ 3  คะแนน 
 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 3.1  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

6  ขอ้ 6  ขอ้ บรรลุ 4  คะแนน 
 

 การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 3.1  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

6  ขอ้ 6  ขอ้ บรรลุ 4  คะแนน 

http://www.nsru.ac.th/graduate/2012/?view=HOME
http://www.nsru.ac.th/graduate/2012/?view=HOME
http://www.nsru.ac.th/graduate/2012/?view=HOME
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การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 3.1  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

6  ขอ้    

 

 

จุดแข็ง 

- 

จุดที�ควรพฒันา  

1. ควรมกีารกาํหนดแผนการจดักิจกรรมเพื�อพฒันาความรู้ และประสบการณ์ใหแ้ก่ศษิยเ์ก่า 

หลกัฐานอ้างองิ   

3-3.1-MR-1 คาํสั�งแต่งตั�งอาจารยที์�ปรึกษา ประจาํปี 2554 

3-3.1-MR-2 เวบ็ไซตก์ลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลในส่วนขอ้มลูบณัฑิตวิทยาลยั 

3-3.1- MR -3 เวบ็ไซตส์าํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั  Web board 

3-3.1-MR-4 เวบ็ไซต ์สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั http://www.nsru.ac.th/graduate/2012/?view=HOME 

3-3.1-MR-5 โครงการศกึษาดูงานของนกัศกึษา 

3-3.1-MR-6 โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ 

3-3.1-MR-7 โครงการวิเคราะหข์อ้มลูเพื�อการวิจยั 

3-3.1-MR-8 โครงการสมัมนาทางวิชาการเครือข่ายบณัฑิตศึกษา 

3-3.1-MR-9 ประวติัการศกึษาของศษิยเ์ก่า  ใบรายงานผลการศึกษาของศิษยเ์ก่าและคาํสั�งสอบวิทยานิพนธ ์

3-3.1-MR-10 ฐานขอ้มลูศิษยเ์ก่า 

3-3.1-MR-11 หนงัสือส่งประชาสมัพนัธโ์ครงการอบรมฯ 

3-3.1-MR-12 ฐานขอ้มลูหนา้เวบ็ไซต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsru.ac.th/graduate/2012/?view=HOME
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ตวับ่งชี�ที� 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

3 - 4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 1 สถาบนัจดัทาํแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาที�ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 

ผลการดําเนินงาน 

            สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยบณัฑิตวิทยาลยั

ไดจ้ดัทาํแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัราชการที�กาํหนดใหม้โีครงการ 

กิจกรรมเพื�อพฒันานกัศกึษาเป็นประจาํอยา่งต่อเนื�อง เช่น การจดัการ

ประชุมสมัมนาทางวิชาการ  การศกึษาดูงานในแหล่งการเรียนรู้ทั�งใน

และนอกสถานที� เพื�อเพิ�มประสบการณ์ในการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศกึษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา  ทั�งนี�ไดม้ีการกาํหนด

กิจกรรมต่าง ๆ ไวใ้นการขอจดัตั�งงบประมาณเพื�อสนบัสนุนการ

ดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี 

3-3.2-MR-1   แผนกลยทุธ ์

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

3-3.2-MR-2   โครงการ

อบรมเชิงปฏิบติัการ 

 2 มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่

นกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

          การจดัการเรียนการสอนของบณัฑิตวิทยาลยั ในแต่ละ

สาขาวิชาไดม้กีารเพิ�มเนื�อหาดา้นการประกนัคุณภาพไวใ้นรายวิชาที�

สอน เช่น รายวิชาการจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอน ใน

สาขาวิชาการจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้  สาขาบริหารการศึกษา 

นอกจากนี�บณัฑิตวิทยาลยัไดจ้ดักิจกรรมเพิ�มเติมเพื�อเสริมความรู้ดา้น

การประกนัคุณภาพใหแ้ก่นกัศกึษา 

3-3.2-MR-3   หลกัสูตร

ปริญญาโท 

 

 

 3 มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้น

การจดักิจกรรมที�ดาํเนินการโดยนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ประเภท
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

สาํหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งนอ้ย 2 ประเภทสาํหรับระดบั

บณัฑิตศึกษา  จากกิจกรรมต่อไปนี�  

- กิจกรรมวิชาการที�ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค ์

-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

ผลการดําเนินงาน 

      บณัฑิตวิทยาลยัมกีารจดักิจกรรมที�ส่งเสริมใหน้กัศึกษา นาํความรู้

ดา้นการประกนัคุณภาพเขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนินกิจกรรม 

ต่าง ๆ โดยนาํเสนอประธานสาขาพิจารณาการจดักิจกรรม 

      กิจกรรมวิชาการที�ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค ์ คือ 

       -  โครงการสมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอผลงานวจิยัสาํหรับ

นกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา เครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั 

ราชภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� 8 และ ครั� งที� 9                                        

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม คือ 

       -  โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต ์โดยหลกัสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

3-3.2-MR-4 โครงการ

สมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอ

ผลงานวิจยัสาํหรับนกั ศึกษา

ระดบับณัฑิตศกึษา เครือข่าย

บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั 

ราชภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� 8 

3-3.2-MR-5 โครงการ

สมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอ

ผลงานวิจยัสาํหรับนกั ศึกษา

ระดบับณัฑิตศกึษา เครือข่าย

บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั 

ราชภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� 9 

3-3.2-MR-6 โครงการ

ส่งเสริมประเพณีสงกรานต ์

 4 มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายใน

สถาบนัและระหว่างสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 

ผลการดําเนินงาน 

              บณัฑิตวิทยาลยัมกีารสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมเป็น

เครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ เพื�อเป็นเวทีใน

การแลกเปลี�ยน เรียนรู้ ดา้นวิชาการ ดา้นการประกนัคุณภาพ และการ

พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา โดยมีกิจกรรมร่วมกนัเป็นประจาํอยา่ง

ต่อเนื�อง 

3-3.2-MR-4  โครงการ

สมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอ

ผลงานวิจยัสาํหรับนกั ศึกษา

ระดบับณัฑิตศกึษา เครือข่าย

บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั 

ราชภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� 8 

3-3.2-MR-7  ธรรมนูญ 

เครือข่ายบณัฑิตศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏั

ภาคเหนือ 

 5 มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรม

พฒันานกัศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

3-3.2-MR-8  ผลการประเมิน

โครงการสมัมนาเชิงวิชาการ

นาํเสนอผลงานวิจยั 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

      มีการประเมินผลความสาํเร็จของการจดักิจกรรมตามแผน

กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ระดบับณัฑิตศกึษา  

 

เครือข่ายบณัฑิตศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏั

ภาคเหนือ  ครั� งที� 8   

3-3.2-MR-9 สรุปโครงการ 

สมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอ

ผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา 

เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏั

ภาคเหนือ  ครั� งที� 8   

 6 มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดั

กิจกรรมเพื�อพฒันานกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

     - 

 

 

การประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 3.2  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

4 ขอ้ 5  ขอ้ บรรลุ 5   คะแนน 
 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 3.2  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

5  ขอ้ 5  ขอ้ บรรลุ 4   คะแนน 

 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 3.2  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

5  ขอ้ 5  ขอ้ บรรลุ 4   คะแนน 
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การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 3.2  
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

5  ขอ้    

 

จุดแข็ง 

 1. มีการรวมตวัเป็นเครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ เพื�อเป็นเวทีในการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัมหาวิทยาลยัอื�น ๆ 

 2. การจดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนุนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาเป็นประจาํทุกปี 

 

หลกัฐานอ้างองิ   

3-3.2-MR-1   แผนกลยทุธ ์สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

3-3.2-MR-2   โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

3-3.2-MR-3   หลกัสูตรปริญญาโท 

3-3.2-MR-4  โครงการสมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอผลงานวจิยัสาํหรับนกั ศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา  

         เครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั ราชภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� 8 

3-3.2-MR-5 โครงการสมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอผลงานวจิยัสาํหรับนกั ศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา 

        เครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั ราชภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� 9 

3-3.2-MR-6 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต ์

3-3.2-MR-7  เอกสารการลงนามเครือข่ายบณัฑิตศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั ภาคเหนือ 

3-3.2-MR-8  ผลการประเมินโครงการสมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอผลงานวิจยั เครือข่ายบณัฑิตศกึษา 

                     มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� 8   

3-3.2-MR-9 สรุปโครงการ สมัมนาเชิงวิชาการนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษา เครือข่าย 

       มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ  ครั� งที� 8   
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องค์ประกอบที� 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ตวับ่งชี�ที� 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 
 

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 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และดาํเนินการ

ตามระบบที�กาํหนด 

ผลดําเนินการ 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานส่งเสริม

และบริการวิชาการทางการศึกษา โดยมีบณัฑิตวิทยาลยัเป็น

หน่วยงานยอ่ยมีระบบและกลไกการใหบ้ริการวิชาการที�สอดคลอ้ง

กบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  โดยปรากฏในวิสยัทศัน์  ภารกิจ และ

ประเด็นยทุธศาสตร์ของสาํนกั บริการใหแ้ก่บุคลากรภายในสถาบนั 

ไดแ้ก่คณาจารย ์นกัศกึษา และบุคคลภายนอกสถาบนัไดแ้ก่ บุคคล

ทั�วไป 

5-5.1-MR-1   แผนยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

5-5.1-MR-2   แผนยทุธศาสตร์

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน พ.ศ.2552-2556 

5-5.1-MR-3   ประกาศ เรื�อง 

นโยบายการบริการวิชาการแก่

สังคมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

 

 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 

       ผลการดําเนินงาน 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการบริการขอ้มลูการ

รับนกัศกึษา ขอ้มลูหลกัสูตรการเรียนการสอน คู่มืออาจารย ์การ

ส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ตผา่นทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน จดัทาํ

คู่มือนกัศกึษา เอกสารโปสเตอร์การจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ

จดัทาํหลกัสูตรรายวิชาศึกษาทั�วไป ส่วนบณัฑิตวิทยาลยัมกีารบูรณา

การงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนโดย

สนบัสนุนทรัพยากรบุคคล คือ คณาจารยผ์ูส้อนในการเป็นวิทยากร

ในเรื�องที�เกี�ยวกบัการเรียนการสอนใหแ้ก่สงัคม เช่น อาจารยร์ะดบั

บณัฑิตศึกษาไดเ้ป็นวิทยากรโครงการอบรมการวิจยัในชั�นเรียนและ 

การจดัการเรียนการสอนแบบActive Learning 

5-5.1-MR-4รายงานสรุปการ

อบรมเชิงปฏิบตัิการ 

5-5.1-MR-5หนงัสือเชิญอาจารย์

เป็นวิทยากร 

5-5.1-MR-6รายงานโครงการ

บริการวิชาการบณัฑิตวิทยาลยั 

5-5.1-MR-7คู่มือการส่งผลการ

เรียนทางอินเตอร์เน็ต 

5-5.1-MR-8คู่มืออาจารยฯ์ 

5-5.1-MR-9เวบ็ไซต/์แผ่นพบัการ

รับสมคัรนกัศึกษา ปี 2554 



รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2554   56 
 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 

ผลการดําเนินงาน 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก่สงัคมในรูปแบบของงานวิจยัโดยมกีารสรุปผล

การดาํเนินโครงการงานบริการแก่สงัคม ไดแ้ก่ การลดรอบระยะเวลา

การปฏิบติังาน ฯลฯ เพื�อนาํมาปรับปรุงพฒันาในครั� งต่อไปและ

บณัฑิตวิทยาลยั นาํผลงานวิจยัมาเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ใน

รูปแบบหนงัสือวารสารวิชาการบณัฑิตศกึษา และเวบ็ไซต์

ประชาสมัพนัธเ์พื�อนาํไปสู่การพฒันาหน่วยงานที�ไดรั้บการเผยแพร่

และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

 

 

 

5-5.1-MR-10สรุปผลการดาํเนิน

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

5-5.1-MR-11หนงัสือส่งวารสาร

เพื�อเผยแพร่ 

5-5.1-MR-12หนงัสือราชการจาก

หน่วยงานเพื�อขออนุญาตเผยแพร่

ผลงานวิจยั 

5-5.1-MR-13เผยแพร่ทาง

เวบ็ไซต ์

http://www.nsru.ac.th/graduate/j

ournal.php 

5-5.1-MR-14รายงานผลการ

ปฏิบตัิงานลดรอบเวลาการ

ทาํงาน สาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ 

 4 มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 

ผลการดําเนินงาน 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประเมินผล

ความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบั

การเรียนการสอนและการวิจยัทางออ้ม ไดแ้ก่ การสรุปจาํนวนผู้

ส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ตของคณะต่างๆเป็นกราฟ การแจง้ผล

การประเมินอาจารยโ์ดยนกัศกึษา ใหค้ณาจารยแ์ต่ละคนทราบใน

ลกัษณะค่าเฉลี�ย จาก12ประเดน็ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนการสอนใน

ชั�นเรียน และใหผู้บ้ริหารระดบัคณะสามารถนาํผลประเมินดงักล่าว

ไปใชไ้ด ้ปรากฏบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน นอกจากนั�นบณัฑิต

วิทยาลยัมีการสรุป ความพึงพอใจ และการนาํไปใชป้ระโยชน์เพื�อนาํ

ผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาใหม้ีคุณภาพยิ�งขึ�น 
 

5-5.1-MR-15 สรุปผลการ

ประเมินงานบริการวิชาการแก่

สังคม 

5-5.1-MR-16 หนงัสือตอบ

ขอบคุณจากหน่วยงานที�นาํไป

เผยแพร่ 

5-5.1-MR-17 หนงัสืออนุญาตให้

เผยแพร่ผลงานวิจยั 

5-5.1-MR-18 เวบ็ไซตแ์สดงผล

การประเมินอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 

5-5.1-MR-19เวบ็ไซตแ์สดงสถิติ

การส่งผลการเรียนทาง

อินเทอร์เน็ตของอาจารยค์ณะ

ต่างๆ 

 5 มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 

ผลการดําเนินงาน 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการนาํผลการ

5-5.1-MR20 เวบ็ไซตแ์สดงสถิติ

ส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ของอาจารยค์ณะต่างๆ 

5-5.1-MR-21รายงานโครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร 

http://www.nsru.ac.th/graduate/journal.php
http://www.nsru.ac.th/graduate/journal.php
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหสั) 

ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคม

กบัการเรียนการสอนและการวจิยัทางออ้ม ไดแ้ก่ การนาํสถิติของ

อาจารยผ์ูส่้งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ตของคณะต่างๆเป็นขอ้มลู 

และจดัอบรมใหแ้ก่คณาจารยใ์หม่ในการส่งผลการเรียนทาง

อินเทอร์เน็ต เพื�อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจยัทางออ้ม 

ใหแ้ก่คณาจารยเ์พื�อใหเ้กิดความผดิพลาดในการกรอกคะแนนหรือ

รวมคะแนนนอ้ยลง 

 

ปี2554:การอบรมอาจารยใ์หม่ 

เรื�องการส่งผลการเรียนทาง

อินเทอร์เน็ต 

5-5.1-MR-22 แบบ  ปย.2 

รายงานการประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในเรื�อง

การส่งเสริมคณาจารยใ์หส่้งผล

การเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

 

การประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

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

ระดบั 4 ระดบั 4 บรรลุ 4  คะแนน 
 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

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

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5  คะแนน 
 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

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

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5  คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

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

ระดบั 5    
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หลกัฐานอ้างองิ  

5-5.1-MR-1 แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

5-5.1-MR-2 แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.2552-2556 

5-5.1 MR-3 ประกาศสาํนกัฯ เรื�อง นโยบายการบริการวิชาการแก่สงัคม ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

5-5.1 MR-4 รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

5-5.1 MR-5 หนงัสือเชิญอาจารยเ์ป็นวิทยากร 

5-5.1 MR-6 รายงานโครงการบริการวิชาการบณัฑิตวิทยาลยั 

5-5.1 MR-7 คู่มือการส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

5-5.1 MR-8คู่มืออาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

5-5.1 MR-9 เวบ็ไซต/์แผน่พบัการรับสมคัรนกัศึกษา ปี 2554 

5-5.1 MR-10 สรุปผลการดาํเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 

5-5.1 MR-11 หนงัสือส่งวารสารเพื�อเผยแพร่ 

5-5.1 MR-12หนงัสือราชการจากหน่วยงานเพื�อขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจยั 

5-5.1 MR-13เผยแพร่ทางเวบ็ไซตh์ttp://www.nsru.ac.th/graduate/journal.php 

5-5.1 MR-14 รายงานผลการปฏิบติังานลดรอบเวลาการทาํงาน สาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ 

5-5.1 MR-15สรุปผลการประเมนงานบริการวิชาการแก่สงัคม 

5-5.1 MR-16 หนงัสือตอบขอบคุณจากหน่วยงานที�นาํไปเผยแพร่ 

5-5.1 MR-17หนงัสืออนุญาตใหเ้ผยแพร่ผลงานวิจยั 

5-5.1 MR-18เวบ็ไซตแ์สดงผลการประเมินอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 

5-5.1 MR-19เวบ็ไซตแ์สดงสถิติการส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ตของอาจารยค์ณะต่าง  ๆ

5-5.1 MR-20เวบ็ไซตแ์สดงสถิติการส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ตของอาจารยค์ณะต่าง  ๆ

5-5.1 MR-21รายงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร ปี 2554: การอบรมอาจารยใ์หม่ เรือง

ส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

5-5.1 MR-22 แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เรื�องการส่งเสริม

คณาจารยใ์หส่้งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsru.ac.th/graduate/journal.php
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ตวับ่งชี�ที� 8  ผลการนําความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพฒันา 

การเรียนการสอนและการวจิยั 
 

 

วธิีการคาํนวณ 
 

  

 
 

 

 

เกณฑ์การประเมนิ 

 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื�นฐาน ผลการดําเนินงาน 

1 จาํนวนโครงการบริการวิชาการที�นาํมาใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 4 

2 จาํนวนโครงการบริการวิชาการที�นาํมาใชพ้ฒันาการวจิยั - 

 

3 จาํนวนโครงการบริการวิชาการที�นาํมาใชพ้ฒันาทั�งในส่วนของการ

เรียนการสอนและการวิจยั 

- 

4 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั�งหมด 8 

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที�นาํมาใชพ้ฒันาทั�งในส่วนของการ

เรียนการสอนและการวิจยั 

50 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สมศ. 

ตวับ่งชี�ที� 8 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

ร้อยละ 24  ร้อยละ 50 บรรลุ 5 คะแนน 
 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สมศ. 

ตวับ่งชี�ที� 8 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

ร้อยละ 24    

จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการ ที�นํามาใช้ในการพฒันา 

การเรียนการสอนและการวจิยั 

จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการทั�งหมด 
X 100 
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จุดแข็ง 

  - ไม่มี 

จุดที�ควรพฒันา 

 - ไม่มี 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตวับ่งชี�นี�  

- ไม่มี 

 

หลกัฐานอ้างองิ 

8-MR-1   โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนบทความวิชาการ 

8-MR-2   โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad สาํหรับครูผูส้อน   

    วิทยาศาสตร์ 

8-MR-3    การวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รุ่น 1    

8-MR-4   โครงการค่ายอจัฉริยภาพดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

8-MR-5    มคอ.3  รายวิชาที�มกีารนาํโครงการบริการวิชาการมาใหใ้นการเรียนการสอน 
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ตวับ่งชี�ที�  9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 

คาํอธิบาย 

 โครงการที�มีผลต่อการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  หมายถึง  โครงการที�สถาบนั

จดัขึ�นเพื�อพฒันาชุมชนหรือองคก์รภายนอกและเมื�อดาํเนินการแลว้มีผลก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงไปในทาง

ที�ดีขึ�นแก่ชุมชนหรือองคก์รภายนอกในดา้นต่าง ๆ หรือ ทาํใหชุ้มชนหรือองคก์ร 

ภายนอกสามารถพึ�งพาตนเองไดต้ามศกัยภาพของตน 

ประเด็นการพจิารณา 

 1.มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองคก์ร 

 2.บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ํ�ากว่าร้อยละ 80 

 3.ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้าํหรือสมาชิกที�มีการเรียนรู้และดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื�อง 

 4.ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไกที�มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�องและย ั�งยนื โดยคงอตัลกัษณ์ 

และวฒันธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 

 5.มีผลกระทบที�เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงัคม  หรือชุมชน/องคก์รมีความเขม้แข็ง 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบติัได ้

1  ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

2  ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

3  ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

4  ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

5  ขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน 

ม ี ข้อ ประเด็นการพจิารณา หลกัฐาน  

 1 มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนหรือองคก์ร 

ผลดาํเนนิการ 

          บณัฑิตวิทยาลยัไดด้าํเนินงานตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั  

เพื�อพฒันาชุมชนหรือองคก์รภายนอกและก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง 

ในทางที�ดีขึ�นแก่ชุมชนหรือองคก์รภายนอก โดยไดด้าํเนินโครงการ

สร้างความร่วมมือกบัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 

นครสวรรค ์เขต 1 เพื�อพฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรู้  และไดด้าํเนิน

โครงการตามขั�นตอน PDCA ดงันี�   

การวางแผน (Plan) 

 - มีการกาํหนดแผนการดาํเนินงานดา้นการบริการวิชาการเพื�อพฒันา

9-MR-1 โครงการสร้าง

ความร่วมมือกบั

สาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษานครสวรรค ์

เขต 1 เพื�อพฒันาครู

ดา้นการจดัการเรียนรู้  

9–MR-2 คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการ

ดาํเนินงาน 

9-MR- 3 หลกัสูตรการ

ฝึกอบรมครู เรื�อง การ
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ม ี ข้อ ประเด็นการพจิารณา หลกัฐาน  

ชุมชนและองคก์รภายนอก และจดัทาํโครงการสร้างความร่วมมือกบั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดันครสวรรคใ์นการ

พัฒนาครู จากการศึกษาความต้องการของครูผู ้รับบริการใน

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1โดยใน

โครงการมีการกาํหนดขั�นตอนการดาํเนินงานที�ชดัเจน เช่น ขั�นตอน

การเสนอโครงการ  ขั�นตอนการศึกษาความต้องการ ขั�นตอนการ

แต่งตั� งและประชุมคณะกรรมการเพื�อวางแผนการดําเนินงาน 

ขั�นตอนการดาํเนินงานและตรวจสอบผลการดาํเนินงานตามตวัชี� วดั

ความสาํเร็จที�กาํหนด 

การดําเนินงานตามแผน (Do)  

 - มีการดาํเนินกิจกรรมตามที�กาํหนดในแผนการดาํเนินงานเริ�มจาก

การวางแผน แต่งตั�งคณะกรรมการ วางแผนและจดักิจกรรมตามแผน

โดยในปีการศึกษา 2554 ได้ร่วมมือกับสํานักงานเขตพื�นที�การ

ประถมศึกษาจังหวดันครสวรรค์พฒันาหลกัสูตรการพฒันาทกัษะ

การใชค้าํถามขั�นสูงสาํหรับครู  โดยไดจ้ดัอบรมครูเป็นระยะๆรวม 

ตลอดหลกัสูตร จาํนวน 11 วนั    

การตรวจสอบและประเมนิ (Check) 

 - ในการดาํเนินโครงการสร้างความร่วมมือกบัเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 เรื� องการพฒันาหลกัสูตรการพฒันา

ทักษะการใช้ค ําถามขั� น สูงสําหรับครู  ได้มีการติดตาม และ

ประเมินผลการดาํเนินโครงการ โดยได้มีการประเมินความสาํเร็จ

ตามที�ก ําหนดไว้ในหลักสูตร และประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ  ประโยชน์ที�เขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจน

การนาํความรู้ที�ไดไ้ปใชใ้นการพฒันางานและพฒันาองคก์ร 

การนําผลการประเมนิมาปรับปรุง (Act) 

 - มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการดาํเนินงาน โดย

ในปีการศึกษา 2553 ผลการประเมินโครงการสร้างความร่วมมือกบั

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

ประสบความสาํเร็จ และยงัมีความตอ้งการใหม้ีการร่วมมือเพื�อพฒันา

ครูอยา่งต่อเนื�อง ดงันั�น ในปีการศึกษา 2554 จึงไดด้าํเนินโครงการ

ต่อเนื�อง โดยปรับกิจกรรมการพฒันาครูให้สนองตอบต่อความ

พฒันาทกัษะการใช้

คาํถามขั�นสูงสาํหรับครู 

9-MR 4 หลกัสูตรการ

ฝึกอบรมครู เรื�อง การ

จดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดพหุปัญญา 

9-MR 5 หลกัสูตรการ

ฝึกอบรมครูปฐมวยั 

เรื�อง การออกแบบการ

จดัประสบการณ์การ

เรียนรู้แบบจิตปัญญา 
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ม ี ข้อ ประเด็นการพจิารณา หลกัฐาน  

ต้องการมากยิ�งขึ� น โดยในปีการศึกษาได้ร่วมกับสํานักงานเขตฯ

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครู  เพิ�มเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ 

หลกัสูตรฝึกอบรมครูเรื� องการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา 

และหลักสูตรการฝึกอบรมครูปฐมวยัเรื� อง การออกแบบการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตปัญญา ซึ� งเมื�อได้มีการติดตาม

ประเมินผลโครงการดังกล่าวพบว่าสํานักงานเขตพื�นที�ได้นํา

หลกัสูตรดงักล่าวไปใชเ้พื�อขยายผลในการพฒันาครูไดอ้ย่างต่อเนื�อง

และครูสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการ

สอนของตนเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ํ�ากว่าร้อยละ 80 

ผลดําเนินการ 

          มีการดาํเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนที�ตั�งไว ้ร้อยละ 100 

โดยสามารถดาํเนินกิจกรรมไดต้ามแผนที�ตั�งไว ้และบรรลุเป้าหมาย

ตามตวับ่งชี�ของโครงการทุกตวับ่งชี�    

9-MR-6 ผลการ

ประเมินสร้างความ

ร่วมมือกบัสาํนกังาน

เขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษา

นครสวรรค ์เขต 1  

เพื�อพฒันาครูดา้นการ

จดัการเรียนรู้ 

 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผูน้ ําหรือสมาชิกที�มีการเรียนรู้และดําเนิน

กิจกรรมอยา่งต่อเนื�อง 

ผลดําเนินการ 

          จากผลของการดําเ นินโครงการสร้างความร่วมมือกับ

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาฯ ทั�ง 3 กิจกรรม  ส่งผลให้องค์กรใน

ทอ้งถิ�นอยา่งสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค ์

เขต 1  ไดเ้รียนรู้เทคนิค/วิธีการต่าง ๆ ในการจดักิจกรรมพฒันาครู 

และสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปพฒันาครู และครูสามารถนาํความรู้ไป

พฒันานกัเรียนและโรงเรียนได ้

 9-MR-6 ผลการ

ประเมินสร้างความ

ร่วมมือกบัสาํนกังาน

เขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษา

นครสวรรค ์เขต 1  

เพื�อพฒันาครูดา้นการ

จดัการเรียนรู้ 

 

 

4 ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไกที�มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�องและ

ย ั�งยนื โดยคงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 

ผลดาํเนนิการ 

          สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1

ได้มีการพฒันาการดาํเนินงาน สร้างกลไกเพื�อพฒันาตนเองอย่าง

9-MR-6  ผลการ

ประเมินสร้างความ

ร่วมมือกบัสาํนกังาน

เขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษา
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ม ี ข้อ ประเด็นการพจิารณา หลกัฐาน  

ต่อเนื�องและย ั�งยนื โดยมีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละกิจกรรมไว้

อย่างชดัเจน เพื�อให้สามารถนาํความรู้ที�ไดจ้ากการจดักิจกรรมค่าย

อจัฉริยภาพฯ ไปปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององค์กร และ

ดาํเนินการจดักิจกรรมค่ายอจัฉริยภาพฯ อย่างต่อเนื�องทุกภาคเรียน 

ส่งผลใหส้าํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่าง

ย ั�งยนื   

นครสวรรค ์เขต 1 

เพื�อพฒันาครูดา้นการ

จดัการเรียนรู้  

 

 5 มีผลกระทบที�เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงัคม หรือชุมชน/องคก์ร

มีความเขม้แข็ง 

ผลดาํเนนิการ 

            จากการดําเนินการตามโครงการสร้างความร่วมมือกับ

สาํนกังานเขตพื�นที�ฯเพื�อพฒันาครูที�ผา่นมา พบว่าสาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สามารถดาํเนินการจัดกิจกรรมการ

พฒันาครูไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสามารถพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม

ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของสาํนักงาน

เขตพื�นที�ฯไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลใหค้รูในเขตพื�นที�การศึกษาไดรั้บการ

พฒันาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที�สอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการและความแตกต่างของผูเ้รียน 

9-MR-7  ผลการ

ประเมินสร้างความ

ร่วมมือกบัสาํนกังาน

เขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษา

นครสวรรค ์เขต 1  

เพื�อพฒันาครูดา้นการ

จดัการเรียนรู้  

  

 

ผลการประเมนิตนเองปีที�แล้ว 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สมศ. 

ตวับ่งชี�ที� 9 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

4 ขอ้ 4 ขอ้ บรรลุ 4 คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปี� นี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สมศ. 

ตวับ่งชี�ที� 9 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้ 

4 ขอ้ 5 ขอ้ บรรลุ 5 คะแนน 
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จุดแข็ง 

  - ไม่มี 

จุดที�ควรพฒันา 

 - ไม่มี 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตวับ่งชี�นี�  

- ไม่มี 

 

หลกัฐานอ้างองิ: 

9-MR-1 โครงการสร้างความร่วมมือกบัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานครสวรรค ์เขต 1 เพื�อพฒันาครูดา้น

  การจดัการเรียนรู้  

9–MR-2 คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน 

9-MR- 3 หลกัสูตรการฝึกอบรมครู เรื�อง การพฒันาทกัษะการใชค้าํถามขั�นสูงสาํหรับครู 

9-MR 4 หลกัสูตรการฝึกอบรมครู เรื�อง การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา 

9-MR 5 หลกัสูตรการฝึกอบรมครูปฐมวยั เรื�อง การออกแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตปัญญา 

9-MR-6 ผลการประเมินสร้างความร่วมมือกบัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 

  เพื�อพฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรู้  
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องค์ประกอบที� 7  การบริหารและการจดัการ 

ตวับ่งชี�ที� 7.1 :  ภาวะผู้นําของสภาสถาบนัและผู้บริหารทุกระดบัของสถาบัน 

ชนิดตวับ่งชี� : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ  

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  
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 1 สภาสถาบนัปฏิบติัหนา้ที�ตามที�กฎหมายกาํหนดครบถว้นและมีการ

ประเมินตนเองตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดล่วงหนา้ 

ผลดําเนินการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใตก้ารบริหารงาน

ของคณะกรรมการบริหารจัดการสํานักฯ ได้รับการชี� แจง และทาํ

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั ต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลยั 

และมีการบริหารงานโดยคาํนึงถึงการพฒันาหน่วยงาน ตามพนัธกิจ

หลกัของสาํนกัฯ  ที�ระบุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  

7-7.1-MR-1   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารจดัการ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

7-7.1-MR-2   ระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรคว์่าดว้ยการบริหาร 

งานบุคคลสาํหรับพนกังาน

มหาวิทยาลยั พ.ศ.2549 

7-7.1-MR-3   แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี 2554 

 2 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์กาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถถ่าย 

ทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์มี

การนาํขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันาสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ 

คณะกรรมการบริหารจดัการสาํนกัฯ ไดร่้วมกนักาํหนดทิศ

ทางการดาํเนินงาน ทั�งในระยะสั�น และระยะยาว โดยการจดัทาํ 

SWOT Analysis  และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการดาํเนินงานพร้อมทั�ง

ทบทวนแผนปฏิบติังานต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานปัจจุบนั  

และทาํการเผยแพร่ขอ้มลูผลการดาํเนินงานผา่นเวบ็ไซตส์าํนกัฯ   

7-7.1-MR-4   รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการจดัทาํ

แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

7-7.1-MR-5   รายงานการ

ประชุมบุคลากรสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนครั� งที� 

1/2554 (3.1) 

7-7.1-MR-6   เวบ็ไซตส์าํนกัฯ

www.nsru.ac.th/apr/ 

7-7.1-MR-7 SWOT Analysis 

http://www.nsru.ac.th/apr/
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 3 ผูบ้ริหารมีการกาํกบั ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามที�

มอบหมาย รวมทั�งสามารถสื�อสารแผนและผลการดาํเนินงานของ

สถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ 

คณะกรรมการบริหารจดัการสาํนกัฯ  มีกระบวนการติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรเพื�อการพฒันาหน่วยงาน 

ผา่นรายงานต่าง ๆ ดงันี�  

1. รายงานการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี 

2. รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณประจาํปีรอบ 6 เดือน 

และ 12 เดือน 

3. รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

2554 รายบุคคล  

4. รายงานประจาํปี 2554   

5. การประชุมบุคลากรสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

      โดยนาํผลการดาํเนินงานมาทบทวน ปัญหา อุปสรรคในการ

ดาํเนินงาน และใหแ้นวทางในการพฒันา ปรับปรุงการดาํเนินงาน 

7-7.1-MR-1   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารจดัการ

สาํนกัฯ 

7-7.1-MR-8   รายงานการ

ดาํเนินโครงการ / กิจกรรม

ประจาํปีงบประมาณ 

7-7.1-MR-9   รายงานการใช้

งบประมาณรอบ 6 เดือนและ 

12 เดือน 

7-7.1-MR10   รายงานผลการ

ปฏิบติังานตามแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี 2554 

รายบุคคล 

7-7.1-MR-11   รายงาน

ประจาํปี 2554 

7-7.1-MR-5   รายงานการ

ประชุมบุคลากรสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนครั� งที� 1/2554 (3.3) 

 4 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการ ใหอ้าํนาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผลดาํเนนิการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใตก้ารบริหารงาน

ของคณะกรรมการบริหารสาํนกั ไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คลาการให้

ขอ้เสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยการกระจาย

อาํนาจการตดัสินใจ และแต่งตั�งมอบหมายงาน ในภารกิจต่าง ๆ แก่

บุคลากรตามความเหมาะสม  ในภาระงานที�ไดรั้บมอบหมายตาม

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ เพื�อความคล่องตวัและลดขั�นตอนการ

บริหารจดัการ โดยมคีณะผูบ้ริหารคอยใหค้าํแนะนาํ และเป็นที�

ปรึกษา 
 

7-7.1-MR-12   รายงานการ

ประชุมบุคลากรสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนครั� งที� 2/2554 

มอบหมายผูป้ระสานงานทุน

ภาคใต ้

7-7.1-MR-13   คาํสั�งแต่งตั�ง 

มอบหมายงาน 

7-7.1-MR-14   โครงสร้าง

แบ่งส่วนราชการ 

 



รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2554   68 
 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 5 ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน เพื�อให้

สามารถทาํงานบรรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนัเต็มตามศกัยภาพ  

ผลดาํเนนิการ 

คณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ ไดชี้�แจงใหบุ้คลากรเขา้ใจถึงภาร

งานที�ตนรับผดิชอบ โดยจดัทาํเป็นคู่มือการปฏิบติังาน แจง้ใหแ้ก่

บุคลากรทราบ  และจดักิจกรรมการส่งเสริม  พฒันาบุคลากร ดา้น

ทกัษะในการปฏิบติังานโดยจดัเป็นกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน  การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้

ร่วมการฝึก อบรม ในเรื�องที�ตนเองสนใจ โดยจดังบประมาณ

สนบัสนุนการเขา้ร่วมอบรมต่าง ๆ  
 

7-7.1-MR-15   กระบวนงาน 

2554 

7-7.1-MR-16   ภาพกิจกรรม

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ฯ 

7-7.1-MR-11   รายงาน

ประจาํปี 2554 

 

 6 ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของสถาบนัและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

     ผลดาํเนนิการ 

     คณะผูบ้ริหาร สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มกีาร

บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล คาํนึงถึงผลประโยชน์ของ

หน่วยงานและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเป็นหลกั บริหารงานดว้ยความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม

ในการประเมินผลการบริหารงานของคณะผูบ้ริหารฯ  และเผยแพร่

ใหบุ้คคลภายนอกไดรั้บทราบ 

7-7.1-MR-17   คู่มือการจดั

ระดบัการกาํกบัดูแลองคก์ร

ภาค รัฐตามหลกัธรรมาภิบาล 

ของการบริหารกิจการ

บา้นเมืองที�ดี 

7-7.1-MR-18  นโยบายการ

กาํกบัดูแลองคก์รที�ดี 

7-7.1-MR-6   เวบ็ไซตส์าํนกัฯ

www.nsru.ac.th/apr/ 

7-7.1-MR-19  แบบประเมิน

ผูบ้ริหาร สาํนกัส่งเสริมฯ 

 7 สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผูบ้ริหารนาํ

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

ผลดาํเนนิการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จดัใหม้ีการประเมนิผล

การบริหารงานของผูบ้ริหารสาํนกัฯ อยา่งต่อเนื�อง โดยบุคลากร

ภายในและจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลยัฯ นาํผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงการ

บริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

7-7.1-MR-20   รายงานผลการ

ประเมินผูบ้ริหาร ประจาํปี

งบประมาณ 2554 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว  :   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 4 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเองปีนี�  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี�   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 5    

จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารมีความสนใจ เอาใจใส่ในการบริหารงานและแสดงบทบาทไดอ้ยา่งเขม้แข็ง 

2. มีการกระจายอาํนาจไปสู่บุคลากรภายในสาํนกั 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในมีส่วนในการขบัเคลื�อนองคก์รใหก้า้วไปสู่การพฒันา 

4. มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นรูปธรรม 

จุดอ่อน 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
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หลกัฐานอ้างองิ: 

 7-7.1-MR-1   คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารจดัการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 7-7.1-MR-2   ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคว์่าดว้ยการบริหาร งานบุคคลสาํหรับ 

       พนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2549 

 7-7.1-MR-3   แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2554 

 7-7.1-MR-4   รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

       และงานทะเบียน 

 7-7.1-MR-5   รายงานการประชุมบุคลากรสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

       ครั� งที� 1/2554   

 7-7.1-MR-6   เวบ็ไซตส์าํนกัฯ   www.nsru.ac.th/apr/ 

 7-7.1-MR-7   SWOT Analysis 

 7-7.1-MR-8   รายงานการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมประจาํปีงบประมาณ 

 7-7.1-MR-9   รายงานการใชง้บประมาณรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 

 7-7.1-MR-10   รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2554 รายบุคคล 

 7-7.1-MR-11   รายงานประจาํปี 2554 

 7-7.1-MR-12   รายงานการประชุมบุคลากรสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

         ครั� งที� 2/2554  (5.2) 

 7-7.1-MR-13   คาํสั�งแต่งตั�ง มอบหมายงาน 

 7-7.1-MR-14   โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ 

 7-7.1-MR-14   กิจกรรมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ฯ  

 7-7.1-MR-15   กระบวนงาน 2554 

 7-7.1-MR-16   ภาพกิจกรรมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ฯ 

 7-7.1-MR-17   คู่มือการจดัระดบัการกาํกบัดูแลองคก์รภาค รัฐตามหลกัธรรมาภิบาล 

         ของการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 

 7-7.1-MR-18  นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์รที�ดี 

 7-7.1-MR-19   แบบประเมินผูบ้ริหารประจาํปีงบประมาณ 2554 

 7-7.1-MR-20   รายงานผลการประเมินผูบ้ริหาร ประจาํปีงบประมาณ 2554 

 7-7.1-MR-21   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการสาํนกัครั� งที� 2/2555 
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ตวับ่งชี�ที� 7.2   : การพฒันาสถาบนัสู่สถาบันเรียนรู้  

ชนิดของตวับ่งชี�  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

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  

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 1 มีการกาํหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ที�

สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนัอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจ

ดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั 

ผลดาํเนนิการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเลง็เห็นถึงความสาํคญั

ในการพฒันาศกัยภาพ และการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆของบุคลากร โดย

จดัทาํแผนการจดัการความรู้ และทบทวนแผนการจดัการความรู้ใน

ปีงบประมาณ 2553 ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจหลกัและเป้าหมายที�

กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2554   แผนพฒันาบุคลากร  

และแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี  ที�สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน 

โดยมีการกาํหนดประเดน็ของการจดัการความรู้ตามบริบทของ

หน่วยงานดงันี�  

1) ดา้นการใหบ้ริการ  เพื�อสร้างจิตบริการใหแ้ก่บุคลากร

ภายในหน่วยงาน 

2) ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน  เพื�อพฒันาการดาํเนินงาน

ดา้นการประกนัคุณภาพภายในของหน่วยงานใหเ้ขม้แข็ง 

3) ดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ เพื�อบริการขอ้มลูใหแ้ก่

ผูรั้บบริการ 
 

7-7.2-MR-1   แผนการ

จดัการความรู้สาํนกัฯ 

7-7.2-MR-2   แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี  2554 

7-7.2-MR-3   แผนพฒันา

บุคลากร ประจาํปี 2554 

7-7.2-MR-4   แผน

ยทุธศาสตร์ 5 ปี 

 2 กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที�จะพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการ

ผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยัอยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรู้ที�

กาํหนดในขอ้ 1 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

  ผลดาํเนนิการ 

เพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

2554  หน่วยงานไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายที�จะพฒันาตามประเด็น

ความรู้ในแผนการจดัการความรู้  ใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  

และเผยแพร่ไปสู่บุคคลภายนอกที�สนใจ ผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกัฯ  
 

7-7.2-MR-1   แผนการ

จดัการความรู้สาํนกั 

7-7.2-MR-5   เวบ็ไซต์

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

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี�ยนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูม้ี

ประสบการณ์ตรง เพื�อคน้หาแนวปฏิบติัที�ดีตามประเด็นความรู้ที�

กาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที�กาํหนด 

ผลดาํเนนิการ 

ในปีงบประมาณ 2554 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไดจ้ดักิจกรรมระหว่างผูบ้ริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการ

ใหค้วามรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที�สามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานจาก

คณะผูบ้ริหาร และผูม้ีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ดงันี�  

1) ดา้นการใหบ้ริการ   ไดม้กีารจดักิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ร่วมกนัหาแนวทางใน

การพฒันาศกัยภาพ และรักษามาตรฐานในการใหบ้ริการ ที�

เชื�อมโยงกบัอตัลกัษณ์ของหน่วยงานในเรื�องของการมีจิต

บริการ  และวิสยัทศัน์ที�ว่า เป็นองคก์รที�ทนัสมยั ใหบ้ริการ

ถกูตอ้ง รวดเร็ว 

2) ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  มีกิจกรรมให้

ความรู้ และสร้างทีมงานที�มคีวามรู้ความสามารถในการ

ดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ โดยการนาํบุคลากรไป

ศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้  และสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือดา้นการประกนัคุณภาพฯ ยงัหน่วยงานภายนอก เพื�อ

นาํแนวปฏิบติัที�ดี และองคค์วามรู้ใหม่ ๆ มาเป็นแนวทางใน

การดาํเนินงานของสาํนกัฯ  

3) ดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  มีกิจกรรมแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ภายในหน่วยงาน โดยการจดัอบรมดา้นการใช ้

เทคโนโลยแีละสารสนเทศที�สนบัสนุนการดาํเนินงาน  

 

7-7.2-MR-6   ภาพ

กิจกรรม KM ของ

บุคลากรภายในสาํนกัฯ 

7-7.2-MR-7   โครงการ

พฒันาบุคลากร 

7-7.2-MR-8   โครงการ

สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือดา้นการประกนั

คุณภาพฯ ระหว่างสถาบนั 

7-7.2-MR-9   

http://regis.nsru.ac.th/rg_s

mf/index.php 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

  ภายในหน่วยงาน อาทิ  

     -  การสร้างแมโครตวัเลข ในโปรแกรม ms word  

     -  การใช ้Registrar.NSRUForum ในการประชาสมัพนัธ ์ 

การแจง้ขอ้มลูข่าวสาร  เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากร

ภายในหน่วยงาน และบุคคลภายนอก 

 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที�กาํหนดในขอ้ 1 ทั�งที�มีอยู่

ในตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อื�นๆ ที�เป็นแนวปฏิบติัที�ดีมาพฒันาและ

จดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์ 

อกัษร (explicit knowledge) 

ผลดาํเนนิการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดน้าํองคค์วามรู้ ที�ได้

จากการทาํกิจกรรมของหน่วยงานมาปรับใชใ้นการดาํเนินงานของ

หน่วยงาน และทาํการรวมรวบเผยแพร่ไปสู่ภายนอกผา่นทางเวบ็ไซต์

สาํนกัฯ  วารสารของมหาวิทยาลยั  เอกสารประกอบการจดักิจกรรม

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
 

7-7.2-MR-9   
http://regis.nsru.ac.th/rg_smf/inde

x.php 

7-7.2-MR-10   วารสาร

มหาวิทยาลยั NSRU News 

 5 มีการนาํความรู้ที�ไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือ

ปีการศึกษาที�ผา่นมาที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

และจากความรู้ ทกัษะของผูม้ีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที�

เป็นแนวปฏิบติัที�ดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

ผลดาํเนนิการ 

ผูบ้ริหารและบุคลากรสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไดม้ีการสรุปผลการจดัการความรู้มาพจิารณา โดยประชุมบุคลากร

เพื�อนาํองคค์วามรู้ที�ไดจ้ากการจดักิจกรรมพฒันา และแลกเปลี�ยน

เรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั�ง 3 ดา้น มาปรับใชใ้นการปฏิบติังาน ดงันี�  

1) ดา้นการใหบ้ริการ   มกีารปรับปรุงกระบวนการ ขั�นตอน

การใหบ้ริการโดยการลดรอบการทาํงาน ใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพปัจจุบนัมากยิ�งขึ�น  สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่

ผูรั้บบริการ 
 

7-7.2-MR-11   เอกสาร

ประกอบการจดัการ

ความรู้ 

7-7.2-MR-12   รายงาน

การประชุมบุคลากรครั� งที� 

3/2554 การกาํหนด

มาตรฐานการใหบ้ริการ 

7-7.2-MR-13   สรุปขั�น 

ตอนการลดรอบการ

ใหบ้ริการ  

7-7.2-MR-14   รายงานผล

การสาํรวจความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการ 

 

http://regis.nsru.ac.th/rg_smf/index.php
http://regis.nsru.ac.th/rg_smf/index.php
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

  2) ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน มีการพฒันา

ระบบการจดัเก็บขอ้มลู และเอกสารดา้นการประกนั

คุณภาพอยา่งเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่  และเป็นไปตาม

ระยะเวลาที�กาํหนดไวต้ามแผนการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน  

3) ดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  มีการพฒันาระบบ

เทคโนโลยทีี�เกี�ยวกบังาน เช่นพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มลู 

การพฒันาสารสนเทศภายในหน่วยงาน  

7-7.2-MR-15   รายงาน

การสาํรวจความพึงพอใจ

ผูใ้ชบ้ณัฑิตและความพึง

พอใจของนิสิตนกัศกึษา 

ประจาํปีงบประมาณ 2554 

7-7.2-MR-16   ผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

7-7.2-MR-17   รายงานผล

การสาํรวจความพึงพอใจ 

ผูใ้ชส้ารสนเทศ 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 4 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 5    
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จุดแข็ง 

1. มีการจดักิจกรรมที�ช่วยพฒันาความรู้ และทกัษะที�สามารถนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่ง

ใหแ้ก่บุคลากรต่อเนื�อง 

2. บุคลากรมีความตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาตนเอง 

3. เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมและแสดงขอ้คิดเห็นในการพฒันา

หน่วยงาน 

จุดอ่อน 

1. ขาดการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งต่อเนื�องจากมหาวิทยาลยั 

2. บุคลากรยงัขาดความเชี�ยวชาญเฉพาะในงานดา้นการบริหารจดัการ 

ข้อเสนอแนะ 

 - 
 

หลกัฐานอ้างองิ 

 7-7.2-MR-1   แผนการจดัการความรู้สาํนกัฯ 

 7-7.2-MR-2   แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  2554 

 7-7.2-MR-3   แผนพฒันาบุคลากร  

 7-7.2-MR-4   แผนยทุธศาสตร์ 5 ปี 

 7-7.2-MR-5   เวบ็ไซตh์ttp://www.nsru.ac.th/apr  

 7-7.2-MR-6   ภาพกิจกรรม KM ของบุคลากรภายในสาํนกัฯ 

 7-7.2-MR-7   โครงการพฒันาบุคลากร 

 7-7.2-MR-8   โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการประกนัคุณภาพฯ ระหว่างสถาบนั 

 7-7.2-MR-9   http://regis.nsru.ac.th/rg_smf/index.php 

 7-7.2-MR-10   วารสารมหาวิทยาลยั 

7-7.2-MR-11   รายงานสรุปการจดัการความรู้ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

7-7.2-MR-12   รายงานการประชุมบุคลากรครั� งที� 3/2554  เรื�องการกาํหนดมาตรฐานการ 

                         ใหบ้ริการ (5.3) 

7-7.2-MR-13   สรุปขั�นตอนการลดรอบการใหบ้ริการ 

7-7.2-MR-14   รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ 

7-7.2-MR-15   รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและความพึงพอใจของ 

       นิสิตนกัศกึษา ประจาํปีงบประมาณ 2554 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 

7-7.2-MR-16   ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศกึษา  2553 

7-7.2-MR-17   รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจผูใ้ชส้ารสนเทศ 

http://regis.nsru.ac.th/rg_smf/index.php
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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 

จากแผนแม่บทระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครสวรรค์  สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแ้ต่งตั� ง

คณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการ ทาํหน้าที�ดูแลและ

พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ

หน่วยงานและเชื�อมโยงกับแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลยั โดยมีการดาํเนินงานดงันี�  

1) ทบทวนการดาํเนินงานดา้นระบบสารสนเทศเพื�อการ

ตดัสินใจ  

2) จดัทาํแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการตดัสิน 

ใจของหน่วยงาน โดยนาํผลการทบทวนการดาํเนินงาน

รอบปีที�ผา่นมาเป็นขอ้มลูประกอบการพฒันาระบบฯ 

3) จดัทาํโครงการ / กิจกรรมรองรับการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพื�อการตดัสินใจ 

4) ทาํการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเนื�อง 

และสามารถเชื�อมโยงกบัระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั�งภายในและภายนอกไดอ้ยา่งสมบูรณ์  เพื�อ

ส่งผา่นขอ้มลู และสามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มลูประกอบการ

ตดัสินใจของผูบ้ริหารในการบริหารงานใหเ้ป็นไปตาม

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2554 

 
 

7-7.3-MR-1   แผนแม่บทระบบ

สารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

7-7.3-MR-2   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพื�อการตดัสินใจ 

7-7.3-MR-3   รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ครั� งที�  

1/2554 (3.2) 

 

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) 

 2 มีระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจ

ของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน 

การวจิยั การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถนาํไปใชใ้น

การดาํเนินงานประกนัคุณภาพ  

ผลดาํเนนิการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการปรับปรุง และ

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานตาม

พนัธกิจหลกัของหน่วยงาน และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ

มหาวิทยาลยั ในดา้นต่าง ๆ ดงันี�  

1) ดา้นการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 

- ระบบรับสมคัรนกัศึกษาใหม ่

- ระบบการจองรายวิชาผา่นอินเตอร์เน็ต 

- ระบบงานสารสนเทศอาจารยที์�ปรึกษา 

- ระบบสารสนเทศประเมินการสอน 

- ระบบสารสนเทศบริหารจดัการส่งเกรด 

2) ดา้นการใหบ้ริการวิชาการ 

- ระบบสารสนเทศตารางสอนอาจารย ์

- ระบบสารสนเทศตารางคุมสอบ 

- ระบบฐานขอ้มลูนกัศกึษา 

- ระบบงานรับคาํร้องต่าง ๆ  

- ฐานขอ้มลูดา้นหลกัสูตร 

- ระบบการจดัการข่าวประชาสมัพนัธ ์(เวบ็บอร์ด) 

- สารสนเทศกิจกรรมทางวิชาการ 

- สารสนเทศทางสถิติต่าง ๆ 

3) ดา้นการบริหารจดัการและงบประมาณ 

- ฐานขอ้มลูระบบบริหารงบประมาณ (GFMIS) 

- ฐานขอ้มลูระบบบญัชี 3 มิติ 

- ระบบสารสนเทศควบคุมวสัดุสาํนกังาน 

- การสื�อสารและการประชาสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน 

-  ระบบงานพสัดุและครุภณัฑ(์ทะเบียน) 

- ระบบสารสนเทศควบคุมวสัดุสาํนกังาน Easy Stock 

7-7.3-MR-4   ระบบสารสนเทศ

ภายในหน่วยงาน 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

  4) ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

- ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการประกนัคุณภาพฯ อาทิ 

แผนปฏิบติัการ  แผนการดาํเนินงานต่าง  ๆ

- ระบบฐานขอ้มลูการประเมินตนเอง(Che QA Online) 

- ช่องทางการเผยแพร่เอกสาร ขอ้มลูการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพภายใน 
 

     ซึ�งระบบสารสนเทศที�สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นาํมาใชใ้นการดาํเนินของหน่วยงานนั�น ร้อยละ 90 ของระบบที�ใช้

ถกูปรับปรุง และพฒันาโดยบุคลากรในหน่วยงาน  ทาํใหท้ราบถึง

ความตอ้งการ และปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นและทาํการแกไ้ขไดต้รง

กบัความตอ้งการ และสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย   นอกจากนี� ยงัมกีารพฒันาระบบสารสนเทศที�เป็น

โครงการต่อเนื�องระหว่างปีงบประมาณ 2554 – 2555 คือ  ระบบ

ฐานขอ้มลูการจดัตารางเรียน ตารางสอน  ซึ�งจะสามารถนาํมาใช้

งานไดใ้นปีการศึกษาที�  2555  

 

 

 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 

ผลดาํเนนิการ 

หน่วยงานไดน้าํผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้

สารสนเทศ ในปีการศึกษา 2553  คณะกรรมการพฒันาระบบ

สารสนเทศ  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาทาํการ

ทบทวน ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ  และจดัทาํแบบ

ประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการระบบสารสนเทศ ดา้นต่าง ๆ ใน

ปีการศึกษา 2554  เพื�อใชเ้ป็นตวัชี�วดัความสาํเร็จในการปรับปรุง 

พฒันาดงักล่าว โดยผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศสามารถทาํการประเมิน

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

 

7-7.3-MR-5   หนา้เวบ็ไซต์
http://www.nsru.ac.th/apr/   
7-7.3-MR-6   แบบประเมินผูใ้ช้

สารสนเทศบนเวบ็ไซต ์

 

 

 

http://www.nsru.ac.th/apr/
http://www.nsru.ac.th/apr/
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 4 มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ผลดาํเนนิการ 

คณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศฯ นาํขอ้มลูที�ไดจ้าก

แบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการระบบสารสนเทศ มาทาํการ

วิเคราะห์ผลการประเมิน  โดยดาํเนินการดงันี�  

1) นาํผลการประเมินที�ไดเ้สนอต่อที�ประชุมบุคลากร  เพื�อทาํ

การทบทวน การพฒันาระบบสารสนเทศฯ 

2) กาํหนดแนวทางในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตามขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการ 

3) จดัทาํโครงการและกิจกรรม พฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที�ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

จดัการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

     เนื�องจากในปีงบประมาณ  2554  หน่วยงานไม่ไดรั้บการสนบั-

สนุนงบประมาณในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จึง

ดาํเนินการไดเ้พียงการปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูต่าง ๆ ใหม้ีความ

ทนัสมยั ถกูตอ้ง โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และปีงบประมาณ  

2555  ทางหน่วยงานไดรั้บจดัสรรงบประมาณ เพื�อนาํมาใชใ้นการ

พฒันาระบบสารสนเทศดงักล่าว 

7-7.3-MR-7  ผลการประเมิน

ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ

ระบบสารสนเทศ 

7-7.3-MR-8   รายงานการ

ประชุมบุคลากรสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ครั� งที� 3/2554(5.2) 

7-7.3-MR-9   คาํขอจดัตั�ง

งบประมาณ 2555  โครงการ

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5 มีการส่งขอ้มลูผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที�

เกี�ยวขอ้งตามที�กาํหนด 

ผลดาํเนนิการ 

มีการส่งผา่นขอ้มลูที�อยูใ่นความรับผดิชอบของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  ในเรื�องต่าง ๆ ดงันี�  

1) ขอ้มลูสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 

เช่น ขอ้มลูนกัศกึษา ขอ้มลูผูส้าํเร็จการศึกษา  ขอ้มลู

บณัฑิตศึกษา (ส่งคุรุสภา)  และขอ้มลูหลกัสูตร 

2) ขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพผา่นระบบ Che QA Online 

โดยรายงานขอ้มลูอยา่งต่อเนื�องตามระยะเวลาที�กาํหนดปีละ 2 ครั� ง 

และมีคณะกรรมการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 

7-7.3-MR-10   
http://202.44.139.12/cchedata/ 

7-7.3-MR-11  
http://www.data3.mua.go.th/data3/ 
7-7.3MR-12    

หนงัสือออก ที� ศธ 

๐๕๓๗.๐๓/๐๑๗ เรื�อง ส่ง

เชื�อเวบ็ไซตเ์ผยแพร่รายงาน

ขอ้มลูนกัศึกษา บุคลากร 

และหลกัสูตร 

 

http://202.44.139.12/cchedata/
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว :   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.3 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 4 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.3 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.3 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 7.3 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5    
 

จุดแข็ง 

1. มีเทคโนโลยสีารสนเทศที�สนบัสนุนการดาํเนินงานครอบคลุมทุกดา้น 

2. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ถกูพฒันาโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 

3. มีการปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเนื�อง 

จุดอ่อน 

 1.งบประมาณที�ไดรั้บจดัสรรในการสนบัสนุนการพฒันาระบบสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการ

พฒันาระบบ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 - 
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หลกัฐานอ้างองิ: 

7-7.3-MR-1   แผนแม่บทระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

7-7.3-MR-2   คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจ 

7-7.3-MR-3   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                      ครั� งที� 1/2554 (3.2) 

7-7.3-MR-4   ตวัอยา่งระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน 

7-7.3-MR-5   หนา้เวบ็ไซต ์ http://www.nsru.ac.th/apr/   

7-7.3-MR-6   แบบประเมินผูใ้ชส้ารสนเทศบนเวบ็ไซต ์

7-7.3-MR-7   ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการระบบสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์

7-7.3-MR-8   รายงานการประชุมบุคลากรสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

                      ครั� งที� 3/2554 (5.2) 

7-7.3-MR-9   คาํขอจดัตั�งงบประมาณ 2555  โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7-7.3-MR-10   http://202.44.139.12/cchedata/ ระบบรายงานขอ้มุลการประเมนิตนเอง 

7-7.3-MR-11   http://www.data3.mua.go.th/data3/ ระบบนาํส่งขอ้มลูเขา้คลงัขอ้มลูอุดมศึกษา 

7-7.3MR-12   หนงัสือออก ที� ศธ ๐๕๓๗.๐๓/๐๑๗ เรื�อง ส่งเชื�อเวบ็ไซตเ์ผยแพร่รายงานขอ้มลู 

                      นกัศกึษา  บุคลากร  และหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsru.ac.th/apr/
http://202.44.139.12/cchedata/
http://www.data3.mua.go.th/data3/
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ตวับ่งชี�ที�  7.4  :       ระบบบริหารความเสี�ยง  

เกณฑ์มาตรฐาน  :  กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมนิ    

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 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ/ผลดําเนนิการ หลกัฐาน (รหัส) 

 1 มีการแต่งตั�งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง โดย

มีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนที�รับผดิชอบพนัธกิจหลกัของ

สถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 

ผลดาํเนนิการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแ้ต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัสาํนกัฯ โดยมีผูบ้ริหาร และ

เจา้หนา้ที� ร่วมกนักาํหนดแนวทางในการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจ

เกิดขึ�นจากการดาํเนินงาน และนาํผลการดาํเนินงานจากปี 2553 มา

ทบทวน เพื�อหาแนวทางปรับปรุงการดาํเนินงาน 

 

7-7.4-MR-1   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยง ระดบัสาํนกั 

7-7.4-MR-2   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยงระดบัมหาวิทยาลยั 

 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี�ยง และปัจจยัที�ก่อใหเ้กิดความเสี�ยง

อยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของสถาบนั 

      ผลดาํเนนิการ 

      คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดม้กีารวิเคราะห์และระบุ

ปัจจยัที�ก่อใหเ้กิดความเสี�ยงตามพนัธกิจ และภารกิจของสาํนกัฯ 

แบ่งออกเป็น 3 ดา้น เพื�อจดัทาํแผนบริหารความเสี�ยงประจาํปี 

2554 

-  ความเสี�ยงดา้นทรัพยากร คือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-  ความเสี�ยงดา้นการปฏิบติังาน คือ การจดัการและการ

บริหารหลกัสูตร 

-  ความเสี�ยงตามบริบทของหน่วยงาน คือ การใหบ้ริการ 
 

7-7.4-MR-3   แผนบริหาร

ความเสี�ยงประจาํปี 2554 

 



รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2554   83 
 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ/ผลดําเนนิการ หลกัฐาน (รหัส) 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี�ยงและจดัลาํดับ

ความเสี�ยงที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ในขอ้ 2 

ผลดาํเนนิการ 

มีการวิเคราะห์ปัจจยัเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น  โดยคณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยงระดบัสาํนกั ไดน้าํผลการวิเคราะห์ปัจจยัเสี�ยงนั�น 

เขา้ที�ประชุมบุคลากรสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื�อ

ร่วมกนัประเมินโอกาส และผลกระทบหากปัญหาดงักล่าวเกิดขึ�น  

 

7-7.4-MR-3   แผนบริหาร

ความเสี�ยงประจาํปี 2554 

7-7.4-MR-4   รายงานการ

ประชุมบุคลากรสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนครั� งที� 1/2554 

 

 4 มีการจดัทาํแผนบริหารความเสี�ยงที�มีระดบัความเสี�ยงสูง และ

ดาํเนินการตามแผน 

        ผลดาํเนนิการ 

        จากการประเมินโอกาสและระดบัความเสี�ยงจากปัจจยัที�คาด

ว่าจะเกิดขึ�น คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดจ้ดัทาํแผนจดัการ

ความเสี�ยงที�มีระดบัสูง  และปฏิบติัตามแผนการจดัการความเสี�ยงที�

กาํหนด 

 

7-7.4-MR-3   แผนบริหาร

ความเสี�ยงประจาํปี 2554 

 

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน และรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน เพื�อพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 

ครั� ง                 

      ผลดาํเนนิการ 

       จากแผนการจดัการความเสี�ยงปี 2554  สาํนกัส่งเสริมวิชาและ

งานทะเบียนมีการติดตามและประเมินความเสี�ยง ดงันี�  

1. ติดตามการดาํเนินงานผา่นกิจกรรม / โครงการที�กาํหนดไว้

ในแผนบริหารความเสี�ยง   

-  ความเสี�ยงดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

หน่วยงานไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รองรับการป้องกนัปัญหาที�จะเกิดขึ�น 

(ดาํเนินการในปีงบประมาณ 2555)  ติดตามและ

ประเมินผา่นการสอบถามจากผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ

7-7.4-MR-5   รายงานการ

ติดตามการจดัการความเสี�ยง 

7-7.4-MR-6   รายงานการ

ประชุมบุคลากร สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  ครั� งที� 3 /2554. 

7-7.4-MR-7   การสาํรวจความ

พึงพอใจผูใ้ชส้ารสนเทศบน

เวบ็ไซต ์

7-7.4-MR-8   การจดัการความ

เสี�ยงในการพฒันาหลกัสูตร 

ปีงบประมาณ 2554 

7-7.4-MR-9 รายงานโครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพ

หลกัสูตร ปีงบประมาณ 2554 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ/ผลดําเนนิการ หลกัฐาน (รหัส) 

บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน ทั�ง www.nsru.ac.th/apr    

และ   http://regis.nsru.ac.th/ 

- ความเสี�ยงดา้นการจดัการหลกัสูตร  ไดจ้ดัทาํโครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร เพื�อเป็นแนวทาง

ป้องกนัความเสี�ยง และติดตามโดยการจดัประชุม

คณาจารยใ์นการจดัทาํหลกัสูตร  

- ความเสี�ยงดา้นการใหบ้ริการ  ไดจ้ดักิจกรรม

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ในหวัขอ้เทคนิคการตอ้นรับและการ

ใหบ้ริการ  และการประชุมร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร

และบุคลากรในการหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการกาํหนด

มาตรฐานการใหบ้ริการ(ลดรอบ)  ติดตามตามและ

ประเมินผลการดาํเนินงานจากการสาํรวจขอ้มลูจาก

ผูรั้บบริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  และระบบการ

ใหบ้ริการดา้นงานทะเบียน 

2. จดัทาํเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื�อ

รับทราบผลการดาํเนินงาน และใหข้อ้เสนอแนะเพื�อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงแผนงานต่อไป 

7-7.4-MR-10   กระบวนการ

ลดรอบการใหบ้ริการ 

7-7.4-MR-11   รายงานผลการ

ปฏิบติังานลดดรอบการ

ใหบ้ริการ 

 6 

 

 

 

มีการนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใชใ้น

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี�ยงในรอบปีถดัไป 

        ผลดาํเนนิการ 

        ในปีการศึกษา 2553  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไดท้าํการแผนบริหารความเสี�ยงที�มีระดบัสูง คือ การใหบ้ริการ และ

ความเสี�ยงนั�นไม่สามารถขจดัได ้ โดยนาํผลเขา้ที�ประชุม

คณะกรรมการประจาํสาํนกั และมีขอ้เสนอแนะใหน้าํความเสี�ยง

เรื�องดงักล่าวมาทาํการป้องกนั หรือลดความเสี�ยงนั�นอยา่งต่อเนื�อง  

      และปีการศึกษา 2554 หน่วยงานไดน้าํประเด็นความเสี�ยงนั�น

7-7.4-MR-12   รายงานการ

ติดตามความเสี�ยง 

ปีงบประมาณ 2553  

7-7.4-MR-13   รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจาํ

สาํนกั ครั� งที�  3/2553 

7-7.4-MR-14   รายงานการ

ติดตามความเสี�ยง  

ปีงบประมาณ 2554 

http://www.nsru.ac.th/apr
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ/ผลดําเนนิการ หลกัฐาน (รหัส) 

มาบรรจุไวใ้นแผนบริหารความเสี�ยงเพื�อการป้องกนั และลดการ

เกิดปัญหาในดา้นการใหบ้ริการ  ร่วมกบัความเสี�ยงที�มีระดบัสูง

จากการวิเคราะห์ในปี 2554   

 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว :   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 4 ระดบั 5 บรรลุ 5  คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5  คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

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

ระดบั 5    

จุดแข็ง 

 1.มีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และทาํการวิเคราะหค์วามเสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง 

 

จุดอ่อน 

 1.มีความเสี�ยงบางประเด็นที�ไม่สามารถขจดัได ้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 - 

 

หลกัฐานอ้างองิ: 

7-7.4-MR-1   คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ระดบัสาํนกั 

7-7.4-MR-2   คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัมหาวิทยาลยั 

7-7.4-MR-3   แผนบริหารความเสี�ยงประจาํปี 2554 

7-7.4-MR-4   รายงานการประชุมบุคลากรสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนครั� งที� 1/2554 

7-7.4-MR-5   รายงานการติดตามการจดัการความเสี�ยง 

7-7.4-MR-6   รายงานการประชุมบุคลากร สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ครั� งที� 3 /2554. 

7-7.4-MR-7   การสาํรวจความพึงพอใจผูใ้ชส้ารสนเทศบนเวบ็ไซต ์

7-7.4-MR-8   การจดัการความเสี�ยงในการพฒันาหลกัสูตร ปีงบประมาณ 2554 

7-7.4-MR-9 รายงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร ปีงบประมาณ 2554 

7-7.4-MR-10   กระบวนการลดรอบการใหบ้ริการ 

7-7.4-MR-11   รายงานผลการปฏิบติังานลดดรอบการใหบ้ริการ 

7-7.4-MR-12   รายงานการติดตามความเสี�ยง ปีงบประมาณ 2553  

7-7.4-MR-13   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกั ครั� งที� 3/2553 

7-7.4-MR-14   รายงานการติดตามความเสี�ยง  ปีงบประมาณ 2554 
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ตวับ่งชี�ที�  13  การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที�ของผู้บริหารสถาบัน 
 

คาํอธิบาย 

 การประเมินผลตามหนา้ที�และบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารและการจดัการใหบ้รรลุผล 

สาํเร็จตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติังานประจาํปีของสถาบนัอุดมศึกษา  จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ

ของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ประสิทธิผลของแผนปฏิบติัการประจาํปี  

ความสามารถในการบริหารและการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

 ใชค่้าคะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการที�สภาสถาบนัแต่งตั�ง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ข้อ ข้อมูลพื�นฐาน ผลการประเมนิ 

1. คะแนนผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารสถาบนั 4.00 

 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 13 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 4 ระดบั 4 บรรลุ 4 คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 13 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 4    

จุดแข็ง 

หลกัฐานอ้างองิ: 

13-1.1     การติดตาม  การตรวจสอบและการประเมนิผลงาน  ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

                              ปีงบประมาณ  2553  สรุปผลการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหารสถาบนั   

   เนื�องจากผลการประเมินผูบ้ริหารในปีงบประมาณ  2554   อยูร่ะหว่างรอเขา้ที�ประชุมสภา 

   มหาวิทยาลยัฯ 
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องค์ประกอบที� 8  การเงินและงบประมาณ 

ตวับ่งชี�ที� 8.1    :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตวับ่งชี�  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 
  

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  
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 1 มีแผนกลยทุธท์างการเงินที�สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั 

     ผลดาํเนนิการ 

     หน่วยงานไดม้ีการทบทวนแผนกลยทุธท์างการเงินประจาํปี

งบประมาณ 2552 - 2556  โดยทาํการเปรียบเทียบงบประมาณที�

ไดรั้บจดัสรรกบัการประมาณการ เพื�อเป็นแนวทางในการจดัทาํ

แผนกลยทุธท์างการเงินใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของ

สาํนกัฯ และเป็นไปตามกรอบการจดัสรรงบประมาณของ

มหาวิทยาลยัฯ 

8-8.1-MR-1   แผนกลยทุธท์าง

การเงินประจาํปีงบประมาณ 

2552-2556 

8-8.1-MR-2   แผนยทุธศาสตร์

สาํนกั 

8-8.1-MR-3   แนวทางการ

จดัสรรงบประมาณ 

มหาวิทยาลยัฯ 

 

 

 2 มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร 

และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

     ผลดาํเนนิการ 

    มีแนวทางจดัสรรงบประมาณที�ไดรั้บจากมหาวิทยาลยัตามกรอบ

การจดัสรรงบประมาณ และแผนกลยทุธท์างการเงิน ปีงบประมาณ 

2554 และสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  โดยมกิีจกรรม

รองรับการใชง้บประมาณที�ไดรั้บจดัสรร เป็นไปตามแนวทางที�ได้

วางแผนไว ้ 

 

 

8-8.1-MR-1   แผนกลยทุธท์าง

การเงิน ปีงบประมาณ 2552-

2556 

8-8.1-MR-3   แนวทางการ

จดัสรรงบประมาณ 

มหาวิทยาลยัฯ 

8-8.1-MR-4   แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี 2554 

8-8.1-MR-5   คาํขอจดัตั�ง

งบประมาณ ประจาํปี 2554 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

 3 มีงบประมาณประจาํปีที�สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละ

พนัธกิจ และการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 

     ผลดาํเนนิการ 

    สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จดัทาํกิจกรรม/โครงการ 

ในคาํขอจดัตั�งงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2554 ที�สนบัสนุน

พนัธกิจตามแผนปฏิบติัราชการ และการดาํเนินงานของหน่วยงาน  
 

8-8.1-MR-4   แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี 2554  

8-8.1-MR-5   คาํขอจดัตั�ง

งบประมาณ ประจาํปี 2554 

 

 4 มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภา

สถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง      

     ผลดาํเนนิการ 

     มีการจดัทาํรายงานทางการเงิน สถานการณ์เบิก-จ่ายงบประมาณ

ที�ไดรั้บรอบ 6 เดือน และ 12  เดือน  เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

สาํนกัฯ เพื�อเป็นขอ้มลูในการวางแผนการ-บริหารงาน ใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายที�กาํหนด  นอกจากนี�กลุ่มงานการคลงั กองกลาง

สาํนกังานอธิการบดีไดจ้ดัทาํสรุปรายงานการเงินในภาพรวม เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเป็นประจาํทุกเดือน 
 

8-8.1-MR-6   รายงานการเบิก 

– จ่ายงบประมาณ ตาม

แผนปฏิบติัราชการ  

8-8.1-MR-7   รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สาํนกัฯ ครั� งที�  1/2554 (1.3) 

8-8.1-MR-8   สรุปรายงาน

การเงิน กลุ่มงานคลงั 

 5 มีการนาํขอ้มลูทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายและ

วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั�นคงของสถาบนัอยา่ง

ต่อเนื�อง 

     ผลดาํเนนิการ 

    สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดม้อบหมายใหผู้รั้บผดิ- 

ชอบโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  จดัทาํรายงานการ

ดาํเนินโครงการ การเบิก–จ่ายงบประมาณ  และรายงานการ

วิเคราะหก์ารใชง้บประมาณ  เสนอต่อผูบ้ริหาร เพื�อรายงานผลการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 
 

8-8.1-MR-4   แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปีงบประมาณ 

2554 

8-8.1-MR-9   รายงานการ

ดาํเนินโครงการ / กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบติัราชการ 

8-8.1-MR-10   รายงานการ

วิเคราะหก์ารใชง้บประมาณ 

 
 

 6 

 

 

 

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ที�ตรวจ ติดตาม

การใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑที์�สถาบนักาํหนด 

     ผลดาํเนนิการ 

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการบริหารงานดา้น 

 

8-8.1-MR-11   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

8-8.1-MR-12   บนัทึกขอ้ความ 

เรื�อง ขอส่งรายงานการควบคุม

ภายใน 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน (รหัส) 

การเงินดว้ยความโปร่งใส  และใหม้ีการตรวจสอบการดาํเนินงาน 

ดา้นการเงินโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดงันี�  

1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดบัสาํนกัฯ และระดบั

มหาวิทยาลยั  

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3. คณะกรรมการบริหารจดัการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

8-8.1-MR-13   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

8-8.1-MR-14   รายงาน

งบประมาณเสนอคณะกรรม-

การบริหารมหาวิทยาลยัฯ 

8-8.1-MR-15   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ 
 

 7 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมาย และนาํขอ้มลูจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการ

วางแผนและการตดัสินใจ 

     ผลดาํเนนิการ 

     คณะผูบ้ริหาร สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มกีาร

ติดตาม ตรวจสอบ การใชง้บประมาณที�ไดรั้บจดัสรร อยา่งต่อเนื�อง 

จากภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื�อใหก้ารใชง้บประมาณที�

ไดรั้บเป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการที�ไดว้างไว ้เช่น 

คณะกรรมการบริหารสาํนกัฯคณะกรรมการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ   

8-8.1-MR-11   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

ประเมินผลงานฯ 

8-8.1-MR-13   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ 

8-8.1-MR-15   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ 

8-8.1-MR-16   บนัทึกขอ้ความ

ส่งเอกสารคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานฯ 

8-8.1-MR-17   กระบวนการ-

ติดตามและประเมินผลการ-

ปฏิบติังาน 

8-8.1-MR-18   รายงานการ-

ประชุมบุคลากร ครั� งที� 1-

3/2554  และ 1-2/2555 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีที�แล้ว :   

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 8.1 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 4 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเองปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 8.1 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 8.1 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิปีนี� 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 8.1 เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5    
  

จุดแข็ง 

 1.มีการวางแผน และนโยบายทางดา้นการเงินอยา่งชดัเจน 

 2.มีการดาํเนินงานดา้นงบประมาณตามแผนงานที�วางไว ้

 3.มีการติดตามการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ด จากผูบ้ริหารทุกระดบั 

จุดอ่อน 

 1.ในบางโครงการไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากทางมหาวิทยาลยั 

ข้อเสนอแนะ 

  
 

หลกัฐานอ้างองิ: 

8-8.1-MR-1   แผนกลยทุธท์างการเงิน 2552 - 2556 

8-8.1-MR-2   แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2555-2559  

8-8.1-MR-3   แนวทางการจดัสรรงบประมาณ มหาวิทยาลยัฯ และกรอบการจดัสรรงบประมาณ 
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หลกัฐานอ้างองิ: (ต่อ) 

8-8.1-MR-4   แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2554 

8-8.1-MR-5   คาํขอจดัตั�งงบประมาณ ประจาํปี 2554   

8-8.1-MR-6   รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบติัราชการ  

8-8.1-MR-7   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ ครั� งที� (1.3) 

8-8.1-MR-8   สรุปรายงานการเงิน กลุ่มงานคลงั 

8-8.1-MR-9   รายงานการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัราชการ 

8-8.1-MR-10   รายงานการวิเคราะหก์ารใชง้บประมาณ 

8-8.1-MR-11   คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการควบคุมภายใน 

8-8.1-MR-12   บนัทึกขอ้ความ เรื�อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน 

8-8.1-MR-13   คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

             ราชภฏันครสวรรค ์

8-8.1-MR-14   รายงานงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ 

8-8.1-MR-15   คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ 

8-8.1-MR-16   บนัทึกขอ้ความส่งเอกสารคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ 

8-8.1-MR-17   กระบวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 

8-8.1-MR-18   รายงานการประชุมบุคลากร 

 ครั� งที� 1/2554   วาระที� 3.3 

 ครั� งที� 2/2554   วาระที� 3.2 

 ครั� งที� 1/2555   วาระที� 3.2 /4.5 

 ครั� งที� 2/2555    วาระที� 3.1 
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องค์ประกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งชี�ที� 9.1 มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ4 

หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

7 หรือ 8 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ

9 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที�เหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและการพฒันาของสถาบนั ตั�งแต่ระดบั

ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดาํเนินการตามระบบที�กาํหนด 

     ผลดาํเนนิการ  

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดเ้ลง็เห็นถึงคุวาม

สาํคญัของการประกนัคุณภาพ โดยเปิดโอกาสแต่งตั�ง

คณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพระดบัหน่วยงาน  

รับมอบนโยบายดา้นการประกนัคุณภาพจากมหาวิทยาลยั เป็น

แนวทางในการกาํหนดนโยบาย  และจดัทาํระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที�สอดคลอ้งกบัพนัธกิจตามบริบท

ของหน่วยงาน  และจดัทาํเป็นคู่มือการดาํเนินงานดา้นการประกนั

คุณภาพของหน่วยงาน   

9-9.1-MR-1   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการดาํเนินงานดา้น

การประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในปีการศกึษา 2554 

9-9.1-MR-2   ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

เรื�องนโยบายแนวทางการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

9-9.1-MR-3   ระบบและกลไก

การประกนัคุณภาพ  

9-9.1-MR-4   แผนการประกนั

คุณภาพการศกึษาภายใน สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ปีการศกึษา 2554 

9-9.1-MR-5   คู่มือการประกนั

คุณภาพ สาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

 2 มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื�องการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหาร

สูงสุดของสถาบนั 

9-9.1-MR-2   ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

เรื�องนโยบายการดาํเนินการ
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

     ผลดาํเนนิการ  

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการนาํนโยบายการ

การดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั

มาเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายที�สาํคญัของหน่วยงาน โดย

บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและ

วางแนวทางการดาํเนินงานตลอดจนตวับ่งชี�ตามเกณฑม์าตรฐาน

ระดบัหน่วยงานโดยกาํหนดเป็นภาระหนา้ที�ที�ตอ้งยดึถือและปฏิบติั  
 

ประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

9-9.1-MR-4   แผนการประกนั

คุณภาพการศกึษาภายใน ปี

การศึกษา 2554 

 

 3 มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งชี�  เพิ�มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

     ผลดาํเนนิการ    

     จากการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(สกอ.)และการ

ประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ในรอบปีการศกึษา 2553 ที�ผา่น

มา หน่วยงานไดม้ีการประชุมบุคลากรภายในสาํนกัฯ ร่วมกนั

พิจารณา และกาํหนดตวับ่งชี� ที�เป็นอตัลกัษณ์ที�สอดคลอ้งกบัพนัธ

กิจ และบริบทของหน่วยงาน โดยไดเ้พิ�มตวับ่งชี� ที�เป็นอตัลกัษณ์ไว้

ในแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2554  และกาํหนดใหเ้ป็นตวับ่งชี�

ในองคป์ระกอบคุณภาพเพิ�มเติมจากองคป์ระกอบคุณภาพของ 

สกอ. พร้อมกาํหนดเกณฑม์าตรฐานในการดาํเนินงานเพื�อให้

สอดคลอ้งกบับริบทของหน่วยงาน 

     อตัลกัษณ์ของหน่วยงาน  คือ “การใหบ้ริการแบบจิตบริการ” 

     ตวับ่งชี�ของอตัลกัษณ์  คือ  ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
 

9-9.1-MR-6  รายงานการ

ประชุม บุคลากรครั� งที� 

3/2553(4.1) 

9-9.1-MR-7   แผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี 2554 

 4 มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที�ครบถว้น

ประกอบดว้ย  1)การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ

งานประเมินคุณภาพ  2) การจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงาน 

การประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและสาํนกังานคณะกรรม-

การการอุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา โดยเป็นรายงานที�มีขอ้มลู

ครบถว้นตามที�สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษากาํหนดใน 

CHE QA Online และ 3) การนาํผลการประเมินคุณภาพไปทาํ

แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั 

      ผลดาํเนนิการ  

      ปีการศึกษา 2554  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้

9-9.1-MR-1   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการดาํเนินงานดา้น

การประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในปีการศกึษา 2554 

9-9.1-MR-5   คู่มือการประกนั

คุณภาพ สาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

9-9.1-MR-8   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

ดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามองคป์ระกอบ

คุณภาพที�สอดคลอ้งกบับริบทของหน่วยงาน ตามคู่มือการประกนั

คุณภาพการศกึษา และตวับ่งชี� ที�เป็นอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน การ

ดาํเนินงานประกอบดว้ยกระบวนการต่าง ๆ ดงันี�  

1. การควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพ โดยใช้

แนวทางในการดาํเนินงานที�ขบัเคลื�อนดว้ยวงจร PDCA   

มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพรับผดิชอบการ

ดาํเนินงานตามตวับ่งชี�  ใหเ้ป็นไปตามแผนการประกนั

คุณภาพประจาํปีการศึกษา  2554   และควบคุม ติดตาม

การดาํเนินงานผา่นการประชุมบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ก่อนจดัทาํเป็นรายงานประเมินตนเองเพื�อ

เสนอต่อคณะกรรมตรวจสอบคุณภาพ  

2. คณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพระดบั

หน่วยงาน นาํรายงานการประเมินตนเองที�ไดรั้บการ

ตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ

การประเมินตนเองมาปรับปรุงและจดัทาํเป็นรายงาน

การประเมินตนเอง ปีการศกึษา 2554  เสนอต่อ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และ

รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาโดย

การบนัทึกขอ้มลูผา่นระบบ CHE QA Online    

3. มีการพฒันาการดาํเนินงานจากขอ้เสนอแนะ จุดที�ควร

พฒันา ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในปีการศกึษา 2553  มาทาํการทบทวน ปรับปรุง

แผนการดาํเนินงานของหน่วยงาน  

(บุคคลภายนอก) ประจาํปี

การศึกษา 2554 

9-9.1-MR-9   ระบบ CHE QA 

Online 

9-9.1-MR-10   รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน(บุคคลภายนอก) ปี

การศึกษา 2553 

9-9.1-MR-11   รายงานการ

ประชุมบุคลากรครั� งที�  3/2554 

เรื�องการทบทวนบทบาท 

ภารกิจของสาํนกัตาม

ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรม-

การประเมินคุณภาพฯ (5.1) 

 

 

 

 5 มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

และส่งผลใหม้ีการพฒันาผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�  ของ

แผนกลยทุธทุ์กตวับ่งชี�  

      ผลดาํเนนิการ  

      จากผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศึกษา 2553 

9-9.1-MR-11   รายงานการ

ประชุมบุคลากรครั� งที�  3/2554 

เรื�องการทบทวนบทบาท 

ภารกิจของสาํนกัตาม

ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรม-
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

หน่วยงานไดน้าํผลการดาํเนินงานมาทบทวน โดยมกีารปรับปรุง

ผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี� คุณภาพดงันี�  

1. หน่วยงานไดม้ีการประชุมบุคลากรเพื�อทบทวนบทบาท 

พนัธกิจ และภารกิจของหน่วยงานที�มีความสอดคลอ้งกบั

ตวับ่งชี�ประกนัคุณภาพภายใน   

2. จดัทาํบนัทึกขอ้ความเสนอต่อมหาวิทยาลยัเรื�องขอ

เปลี�ยนแปลงจาํนวนตวับ่งชี�การประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายใน ปีการศกึษา 2554   

3. มอบหมายตวับ่งชี� คุณภาพใหแ้ก่ผูรั้บผดิชอบ  เพื�อ

ปรับปรุงการดาํเนินงานใหเ้กิดการพฒันางานตามตวับ่งชี�  

4. จดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมดา้นการประกนัคุณภาพ

ภายใน  

การประเมินคุณภาพฯ (5.1) 

9-9.1-MR-12   บนัทึกขอ้ความ 

เรื�องขอเปลี�ยนแปลงจาํนวนตวั

บ่งชี�การประกนัคุณภาพการ-

ศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 

9-9.1-MR-1   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการดาํเนินงานดา้น

การประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในปีการศกึษา 2554 

9-9.1-MR-13   โครงการอบรม

ดา้นการประกนัคุณภาพ 

 

 6 มีระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศที�สนบัสนุนการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ครบทั�ง 9  องคป์ระกอบคุณภาพ  

      ผลดาํเนนิการ 

      สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบสารสนเทศที�

สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 

ครอบคลุมองคป์ระกอบคุณภาพตามบริบทของหน่วยงาน และ

สามารถเผยแพร่เป็นฐานขอ้มลูใหแ้ก่หน่วยงานภายนอก ดงันี�  

1. สารสนเทศที�สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 

(องคป์ระกอบที� 2 ,3 ,5, )  ไดแ้ก่ 

1.1 ระบบ Tabain  e-office  เป็นระบบสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานดา้นการจดัการเรียนการสอน ที�ครอบคลุม

เรื�องสถิตินกัศึกษา  การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง

หลกัสูตร ขอ้มลูหลกัสูตร รายงานผลการเรียน 

1.2 ระบบทะเบียนและวดัผล ครอบคลุมการดาํเนินงาน

ดา้นผลการเรียน การรับสมคัร / รายงานตวันกัศกึษา  

9-9.1-MR-14   สรุปตวัอยา่ง

ระบบสารสนเทศที�สนบัสนุน

การดาํเนินงานดา้นการประกนั

คุณภาพภายในหน่วยงาน 
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 ขอ้มลูการรับคาํร้องต่าง ๆ 

1.3 ระบบ E-entrance   

1.4 ระบบ Inetgrade  สนบัสนุนการปฏิบติังานของ

คณาจารยด์า้นการส่งผลการเรียน 

1.5 ระบบงานบณัฑิตวิทยาลยั 

1.6 ระบบสารสนเทศ  Tabain Intranet  ประกอบดว้ย

หน่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ดงันี�  การ

จองรายวิชา การลงทะเบียนล่าชา้  ระบบงานพสัดุ / 

ครุภณัฑ ์       

1.7 ระบบการจดัการขอ้มลู  ประกอบดว้ย การใหบ้ริการ 

web board   การส่ง E-mail แจง้ข่าวแก่นกัศึกษา   

ปฏิทินกิจกรรม  การประเมินอาจารยผ์ูส้อน  และการ

ยนืยนัตวัตนของนกัศกึษา 

2. สารสนเทศที�สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงาน 

(องคป์ระกอบที� 1 ,7 ,8 )  เช่น ขอ้มลูบุคลากรภายใน

หน่วยงาน  แผนการดาํเนินงานต่าง ๆ  ระเบียบ/ประกาศ/

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  nsru.regis forum  เป็นตน้ 

3. สารสนเทศที�สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการประกนั

คุณภาพ(องคป์ระกอบที� 9) ไดแ้ก่ ระบบการจดัเก็บขอ้มลู

ดา้นการประกนัคุณภาพ  NSRU QA  Offline  และระบบ

รายงานผลการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ  CHE 

QA Online  โดยสาํนกัส่งเสริมฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้ร่วม

การอบรมการใชง้านระบบจดัเก็บขอ้มลู NSRU QA  

Offline และเริ�มนาํมาใชใ้นการจดัทาํรายงานการประเมิน

ตนเองประจาํปีการศึกษา 2554  

 7 มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได ้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  โดยเฉพาะนกัศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตาม

9-9.1-MR-15   คาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการ รับขอ้เสนอแนะ
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พนัธกิจของสถาบนัภายนอกสถาบนั 

     ผลดาํเนนิการ  

     หน่วยงานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสีย หรือผูรั้บบริการ

ตามบริบทการดาํเนินงานของหน่วยงานไดแ้สดงความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานของหน่วยงานผา่นคณะกรรมการ

รับขอ้เสนอแนะ ฯและดาํเนินการดงันี�  

1. มีการสาํรวจความพึงพอใจและขอ้คิดเห็นจากผูใ้ชบ้ริการ

ตามบริบทของหน่วยงาน(นกัศกึษา  คณาจารย ์ และบุคคล

ทั�วไป) เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของหน่วยงานใน

องคป์ระกอบคุณภาพที� 9  (การกาํหนดตวับ่งชี� ที�เป็นอตั

ลกัษณ์ของหน่วยงาน) 

2. ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในจากคณะกรรมการประจาํสาํนกั 

3. ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ปีงบประมาณ 2553   

      ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะดงักล่าว หน่วยงานไดน้าํมาทาํการ

ปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานดงันี�  

1. นาํผลที�ไดเ้ขา้ที�ประชุมบุคลากรเพื�อรับทราบขอ้เสนอแนะ 

และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  

2. ร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง และพฒันาการ

ดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

3. ดาํเนินงานตามแนวทางที�ได ้โดยกาํหนดเป็นโครงการ

พฒันาบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ โครงการพฒันา

บุคลากรตามความสนใจ  โครงการอบรมจิตบริการ และ

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ใน

ปีงบประมาณ  2555  (สนว.355)  

 

จากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียฯ 

9-9.1-MR-16   รายงานผลการ

สาํรวจความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ 

9-9.1-MR-17   รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจาํ

สาํนกัฯ ครั� งที�  2 /2554 (1.3) 

9-9.1-MR-18   รายงานการ

ประชุมบุคลากรครั� งที� 3/2554  

เรื�องการกาํหนดมาตรฐานการ

ใหบ้ริการ(5.3) 

9-9.1-MR-19  คาํขอจดัตั�ง

งบประมาณ 2555 (สนว.355) 

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการ  

9-9.1-MR-20  รายงานผลการ

ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ปีงบประมาณ 2553 

9-9.1-MR-21  บนัทึกขอ้ความ 

ที� ๐๔๓ / ๒๕๕๔ เรื�องขอ

จดัส่งเอกสารประกอบการ

ประเมินผลการดาํเนินงาน 

9-9.1-MR-22  รายงานผลการ

ปรับปรุง พฒันางานตาม

ขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตามฯ 
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 8 มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระหว่างสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 

      ผลดาํเนนิการ 

      สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างหน่วยงาน 

และสถาบนั โดยจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเครือข่ายเพื�อ

พฒันาคุณภาพการศึกษา กบัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ดงันี�  

1. มหาวิทยาลยัเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั�ง 14 แห่ง และปี

การศึกษา 2554  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้นการดาํเนินงาน

ดา้นการประกนัคุณภาพกบัมหาวิทยาลยัในเครือข่าย 

2. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  อยูร่ะหว่างการดาํเนิน

กิจกรรม (ประมาณเดือนสิงหาคม 2555) 

9-9.1-MR-23   บนัทึกความ

ร่วมมือดา้นการประกนัคุณภาพ 

9-9.1-MR-24   การเขา้ร่วม

กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้น

การประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในตามโครงการพฒันา

เครือข่ายประกนัคุณภาพ

การศึกษา เมื�อวนัที�  19 – 20  

มีนาคม  2554   ณ ภูแกว้รี

สอร์ท  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

9-9.1-MR-25   กิจกรรม

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้นการ

ประกนัคุณภาพ การศกึษา 

มหาวิทยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ

ตอนล่าง ณ มหาวิทยาลยัราช

ภฏันครสวรรค ์วนัที� 10 

พฤษภาคม  2555 

 9 มีแนวทางปฏิบติัที�ดีหรืองานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

ที�หน่วยงานพฒันาขึ�น และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอื�นสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน ์

      ผลดาํเนนิการ 

     ในปีการศึกษา 2554  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้

เขา้ร่วมนาํเสนอแนวปฏิบติัที�ดี “เรื�องกระบวนการติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรเพื�อการพฒันาหน่วยงาน” 

และทาํการเผยแพร่ใหห้น่วยงานภายนอกสามารถนาํผลงานไปใช ้

โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ดงันี�  

1. กิจกรรมนาํเสนอแนวปฏิบติัที�ดีดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ เมื�อ

วนัที�  10  พฤษภาคม  2555  

2. การเขา้ร่วมโครงการนาํเสนอแนวปฏิบติัที�ดีดา้นการ

9-9.1-MR-26   ใบ

ประกาศนียบตัรการนาํเสนอ

แนวปฏิบติัที�ดีจาก 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

9-9.1-MR-27   ใบ

ประกาศนียบตัรการนาํเสนอ

แนวปฏิบติัที�ดี จาก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

9-9.1-MR-28   เอกสาร

ประกอบการนาํเสนอแนว

ปฏิบติัที�ดีหรือนวตักรรมระดบั

หน่วยงานกบัมหาวิทยาลยั

เครือข่ายเขตภาคเหนือตอนล่าง 
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ประกนัคุณภาพการศกึษา และการประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัทั�วประเทศ ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั

ภูเก็ต เมื�อวนัที�  17   พฤษภาคม   2555  

3. กิจกรรมนาํเสนอแนวปฏิบติัที�ดี หรือนวตักรรมระดบั

หน่วยงานกบัมหาวิทยาลยัเครือข่ายเขตภาคเหนือตอนล่าง  

ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  เมื�อวนัที� 31  

พฤษภาคม  2555  

4. เผยแพร่ผลงานผา่นทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน และเอกสาร

ประชาสมัพนัธต่์าง ๆเพื�อใหห้น่วยงานที�สนใจสามารถ

นาํไปเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน   

9-9.1-MR-29   ใบ

ประกาศนียบตัรการนาํเสนอ

แนวปฏิบติัที�ดี จาก 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร 

9-9.1-MR-30   เวบ็ไซตส์าํนกัฯ 

www.nsru.ac.th/apr 

 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 9.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 4 ระดบั 4 บรรลุ 4 คะแนน 
 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 9.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 9.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุ 5 คะแนน 
 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี�  สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 9.1 
เป้าหมายที�กาํหนด ผลของเป้าหมายที�ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที�ได้  

ระดบั 5    

http://www.nsru.ac.th/apr
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จุดแข็ง 

 1.มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 

 2.มีการนาํผลการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพมาพฒันาการดาํเนินงาน 

 3.บุคลากรใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินงานเป็นอยา่งดี 

จุดอ่อน 

 1.การกาํหนดตวับ่งชี� คุณภาพที�หน่วยงานรับผดิชอบยงัไม่มคีวามชดัเจน ทาํใหไ้ม่สามารถ

กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�คุณภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 

ข้อเสนอแนะ 

 มหาวิทยาลยัควรกาํหนดตวับงชี�คุณภาพใหม้ีความสอดคลอ้งกบับริบทของหน่วยงานตาม

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เพื�อใหห้น่วยงานสามารถ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพไดต้รงกบัภารกิจและพนัธกิจของหน่วยงาน 

 

หลกัฐานอ้างองิ 

9-9.1-MR-1   คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

         ปีการศึกษา 2554 

9-9.1-MR-2   ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคเ์รื�องนโยบายแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพ 

         การศึกษาภายใน 

9-9.1-MR-3   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

9-9.1-MR-4   แผนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศึกษา 2554 

9-9.1-MR-5   คู่มือการประกนัคุณภาพ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9-9.1-MR-6   รายงานการประชุมบุคลากรครั� งที� 3/2553  (4.1) 

9-9.1-MR-7   แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2554 

9-9.1-MR-8   คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน(บุคคลภายนอก)  

         ประจาํปีการศึกษา 2554 

9-9.1-MR-9   ระบบ CHE QA Online 

9-9.1-MR-10   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(บุคคลภายนอก) ปีการศกึษา 2553 

9-9.1-MR-11   รายงานการประชุมบุคลากรครั� งที�  3/2554  เรื�องการทบทวนบทบาท ภารกิจของสาํนกัตาม 

           ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ (5.1) 
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หลกัฐานอ้างองิ  (ต่อ) 

9-9.1-MR-12   บนัทึกขอ้ความ เรื�องขอเปลี�ยนแปลงจาํนวนตวับ่งชี�การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

         ปีการศึกษา 2554 

9-9.1-MR-13   โครงการอบรมดา้นการประกนัคุณภาพ 

9-9.1-MR-14   สรุปตวัอยา่งระบบสารสนเทศที�สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 

           ภายในหน่วยงาน 

9-9.1-MR-15   คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการ รับขอ้เสนอแนะจากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียฯ 

9-9.1-MR-16   รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

9-9.1-MR-17   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ  ครั� งที� 2/2554  (1.3) 

9-9.1-MR-18   รายงานการประชุมบุคลากรครั� งที� 3/2554  เรื�องการกาํหนดมาตรฐานการใหบ้ริการ  (5.3) 

9-9.1-MR-19   คาํขอจดัตั�งงบประมาณ 2555 (สนว.355) โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ  

9-9.1-MR-20   รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

           ปีงบประมาณ 2553 

9-9.1-MR-21   บนัทึกขอ้ความ ที� ๐๔๓ / ๒๕๕๔ เรื�องขอจดัส่งเอกสารประกอบการประเมินผลการ 

           ดาํเนินงาน 

9-9.1-MR-22   รายงานผลการปรับปรุง พฒันางานตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ 

9-9.1-MR-23   บนัทึกความร่วมมือดา้นการประกนัคุณภาพ 

9-9.1-MR-24   การเขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

            ตามโครงการพฒันาเครือข่ายประกนัคุณภาพการศกึษา เมื�อวนัที�  19 – 20  มีนาคม  2554   

           ณ ภูแกว้รีสอร์ท จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

9-9.1-MR-25   กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเครือข่าย 

            ภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ วนัที� 10 พฤษภาคม 2555 

9-9.1-MR-26   ใบประกาศนียบตัรการนาํเสนอแนวปฏิบติัที�ดีจาก มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

9-9.1-MR-27   ใบประกาศนียบตัรการนาํเสนอแนวปฏิบติัที�ดี จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

9-9.1-MR-28   เอกสารประกอบการนาํเสนอแนวปฏิบติัที�ดีหรือนวตักรรมระดบัหน่วยงานกบัมหาวิทยาลยั 

            เครือข่ายเขตภาคเหนือตอนล่าง 

9-9.1-MR-29   ใบประกาศนียบตัรการนาํเสนอแนวปฏิบติัที�ดี จาก มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

9-9.1-MR-30   เวบ็ไซตส์าํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   www.nsru.ac.th/apr 

 

 

 

 

http://www.nsru.ac.th/apr
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ตวับ่งชี�ที�  15  ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกดั 
 

คาํอธิบาย 

 ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  ระบุ

ไวว้่า  “...ให้หน่วยงานต้นสังกดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษานั�นอย่างน้อยหนึ� งครั� งในทุกสามปี  และแจง้ผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั�ง

เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...”  ทั�งนี�   สถานศึกษาจะดาํเนินการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในที�ครอบคลุมตวับ่งชี� ที�สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตน้สงักดักาํหนด  

โดยจะเป็นตวับ่งชี� ที�เนน้ดา้นปัจจยันาํเขา้และกระบวนการ  ซึ�งผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดย

ตน้สงักดันี�   จะเป็นคะแนนที�สามารถสะทอ้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดาํเนินงานดา้น

ต่าง ๆ ของสถาบนัอุดมศึกษาได ้ ดงันั�น  ในการประเมินตวับ่งชี� นี�   จะใชค่้าเฉลี�ยคะแนนประเมินการประกนั

คุณภาพภายในโดยตน้สงักดั  โดยไม่ตอ้งทาํการประเมินใหม่ 
 

วธิีการคดิคาํนวณ 

                                  

                       ผลรวมคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตน้สงักดั  

                                                                          จาํนวนปี    

                  

หมายเหตุ 

 ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน  ตามที�

หน่วยงานตน้สงักดักาํหนด  ยอ้นหลงั  3  ปี  ทั�งนี�   สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)  เริ�มใชค้ะแนนตั�งแต่ปีการศึกษา  2553  (เนื�องจากใชเ้กณฑก์ารประเมินใหม่)  เช่น 

 -ประเมินปี 2554  ใชค้ะแนนประเมิน  1  ปี  คือ ปี 2553 

 -ประเมินปี 2555  ใชค่้าเฉลี�ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553 

 -ประเมินปี 2556  ใชค่้าเฉลี�ยคะแนนประเมิน  3  ปี คือ ปี 2555,2554 และ 2553 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใชค่้าเฉลี�ยของคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สงักดั 3  ปียอ้นหลงัเป็น 

คะแนนของตวับ่งชี� นี�  (เนื�องจากระบบประเมินภายใน  มีคะแนนเต็ม  5  เช่นเดียวกบัการประเมิน 

ภายนอก) 
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ผลการดําเนินงาน 

 ตามเกณฑ์การใช้ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด กรณีรับการประเมินในปี 

2554  ใหใ้ชผ้ลการประเมินจากปีการศึกษา  2553  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยไดรั้บการประเมิน

จาํนวน  14   ตวับ่งชี�   โดยมีค่าคะแนนเฉลี�ยทุกตวับ่งชี� เท่ากบั   4.64  คะแนน 

 

ผลการประเมนิตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

≥ 3.51 4.64 บรรลุ 4.64   คะแนน 

  

หลกัฐานอ้างองิ 

15-MR-1    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการ 

                   การอุดมศึกษาประจาํปีการศึกษา  2553 

15-MR-2   คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 

15-MR-3   รายงานการประเมินตนเอง  ประจาํปี  2553   

15-MR-4    ระบบฐานขอ้มลู   Che QA Online 
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ส่วนที� 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง  
ตาราง ตารางสรุปการประเมนิตนเองรายตวับ่งชี�ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ประเภทสถาบัน : ผลติบัณฑติและพฒันาสังคม 
 

 

 

องค์ประกอบตวับ่งชี� 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

/ = บรรลุ 

x = ไม่บรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมนิ 

 

หมายเหต ุตวัตั�ง/ตวัหาร ผลลพัธ์ 

(% หรือ ข้อ) 

องค์ประกอบที� 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และ แผนการ

ดําเนนิการ 
      

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ระดบั 5 ระดบั 5  5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที� 2 การผลติบัณฑติ       

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร ระดบั 5 ระดบั 5  5.00 ดีมาก 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ระดบั 5 ระดบั 5  5.00 ดีมาก 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลกัษณะของบณัฑิต 
ระดบั 5 ระดบั 4 x 4.00 

ดี 

2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที�จดั

ใหก้บันกัศกึษา 
ระดบั 4 ระดบั 4  4.00 

ดี 
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องค์ประกอบตวับ่งชี� 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

/ = บรรลุ 

x = ไม่บรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมนิ 

 

หมายเหต ุตวัตั�ง/ตวัหาร ผลลพัธ์ 

(% หรือ ข้อ) 

สมศ ตวับ่งชี� ที�  2 มากกว่า 3.51 4.39  4.39 ดี 

สมศ ตวับ่งชี� ที�  3 ร้อยละ 25 ร้อยละ   42.328  5.00 ดีมาก 

สมศ ตวับ่งชี� ที�  4 ร้อยละ 50 ร้อยละ  75  5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที� 3 กจิกรรมการพฒันานกัศึกษา       

3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มลูข่าวสาร ระดบั 4 ระดบั 4 x 4.00 ดี 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศกึษา ระดบั 4 ระดบั 4  4.00 ดี 

องค์ประกอบที� 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม       

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ระดบั 5 ระดบั 5  5.00 ดีมาก 

สมศ ตวับ่งชี� ที� 8 ร้อยละ 24 ร้อยละ  50  5.00 ดีมาก 

สมศ ตวับ่งชี� ที� 9 ระดบั 4 ระดบั 4  4.00 ดี 

องค์ประกอบที� 7 การบริหารและการจดัการ       

7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั ระดบั 5 ระดบั 5  5.00 ดีมาก 

7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ ระดบั 5 ระดบั 5  5.00 ดีมาก 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารและการตดัสินใจ ระดบั 5 ระดบั 5  5.00 ดีมาก 

7.4 ระบบบริหารความเสี�ยง ระดบั 5 ระดบั 5  5.00 ดีมาก 

สมศ ตวับ่งชี� ที� 13 ระดบั 4 ระดบั 4  4.00 ดี 
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องค์ประกอบตวับ่งชี� 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

/ = บรรลุ 

x = ไม่บรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมนิ 

 

หมายเหต ุตวัตั�ง/

ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 

(% หรือ ข้อ) 

องค์ประกอบที� 8 การเงนิและงบประมาณ       

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ระดบั 5 ระดบั 5  5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ       

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบั 5 ระดบั 5  5.00 ดีมาก 

 สมศ ตวับ่งชี� ที� 15 ระดบั 4 4.64  4.64 ดีมาก 

เฉลี�ยคะแนนรวมเฉพาะ สกอ.   66 / 14 4.71 ดีมาก 

เฉลี�ยคะแนนรวม  สกอ + สมศ.   98.03 / 21 4.67 ดีมาก 
 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

2.51 – 3.50     การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

3.51 – 4.50     การดาํเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00     การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
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ตาราง ผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9  ด้าน 

องค์ประกอบ 
ตวับ่งชี� 

ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม ระดับคุณภาพ 

1.  ปรัชญา ปณธิานวตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

2.  การผลติบัณฑติ - 4.67 4.60 4.63 ดีมาก 

3.  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา - 4.00 - 4.00 ด ี

5.  การบริการทางวชิาการแก่สังคม - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

7.  การบริหารและการจดัการ  - 5.00 4.00 4.50 ด ี

8.  การเงินและงบประมาณ  - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - 5.00 4.64 4.82 ดีมาก 

รวม 
 4.77 4.50 4.67 

ดีมาก 
 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

2.51 – 3.50     การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

3.51 – 4.50     การดาํเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00     การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
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ตาราง ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานอดุมศึกษา 

 
มาตรฐาน 

ตวับ่งชี� 

ด้านปัจจยั 

นําเข้า 
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลติ รวม ระดับคุณภาพ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ  - - 4.60 4.60 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา  

   ก. มาตรฐานด้านธรรมาภบิาลของการบริหารการอดุมศึกษา  - 5.00 4.00 4.86 ดีมาก 

   ข. มาตรฐานด้านพนัธกจิของการบริหารการอดุมศึกษา  - 4.50 4.55 4.52 ดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้าง และพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้  - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 
- 4.76 4.50 4.67 

ดีมาก 
- ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

2.51 – 3.50     การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

3.51 – 4.50     การดาํเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00     การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
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ตาราง ผลการประเมนิตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ  

 
มาตรฐาน 

ตวับ่งชี�   

 ด้านปัจจยั 

นําเข้า  
  ด้านกระบวนการ  

 ด้านผลผลติ 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

ระดับคุณภาพ 

1. ด้านนกัศึกษาและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย - 4.40 4.57 4.49 ด ี

2. ด้านกระบวนการภายใน  - 5.00 4.32 4.83 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 
- 4.77 4.50 4.67 

ดีมาก 
- ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50     การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

2.51 – 3.50     การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

3.51 – 4.50     การดาํเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00     การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
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ตาราง ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ด้านปัจจยั นาํเข้า    ด้านกระบวนการ  
 ด้านผลผลติ 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

ระดับคุณภาพ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ

จดัการศึกษา 

(1) ดา้นกายภาพ - - - - - 

(2) ดา้นวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

(3) ดา้นการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

(4) ดา้นการบริหารจดัการ - 5.00 4.32 4.83 ดีมาก 

เฉลี�ยรวมทุกตวับ่งชี�ของมาตรฐานที� 1 - 5.00 4.32 4.88 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการดําเนนิการตามภารกจิของ

สถาบันอดุมศึกษา 

(1) ดา้นการผลิตบณัฑิต - 4.00 4.60 4.34 ด ี

(2) ดา้นการวิจยั - - - - - 

(3) ดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

    (4) ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม - - - - - 

เฉลี�ยรวมทุกตวับ่งชี�ของมาตรฐานที� 2 - 4.25 4.57 4.38 ด ี

รวม 
 4.77 4.50 4.67 

ดีมาก 
 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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