1

สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดจัดตั้งขึ้นเมือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนทํา
หนาที่เปนหนวยกลางควบคุมมาตรฐานวิชาการ ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานสาขาวิชา
ตาง ๆ ที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปจจุบันไดดําเนินการเปดสอน
หลักสูตร ตาง ๆ ดังนี้
พ.ศ. 2542
- เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
- เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
พ.ศ. 2545
- เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
พ.ศ. 2547
- เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสงเสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2549
- เปดสอนระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
และการเรียนรู
พ.ศ. 2550
- เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเกษตร
และ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
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2. ปรัชญา วิสยั ทัศน และพันธกิจ
2.1 ปรัชญา
สรรคสรางความรู นําสูสังคม
2.2 วิสัยทัศน
เปนผูนําดานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในเขตภาคเหนือตอนลาง
ภายในทศวรรษหนา
2.3 พันธกิจ
1.จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรของทองถิ่นใหมีความรูความสามารถดานงานวิจยั เปนนักวิชาการ
และนักวิชาชีพ
3. เปนที่พึ่งทางวิชาการแกทอ งถิ่น
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โครงสรางการบริหาร
โครงสรางการบริหารสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย แสดงดังแผนภาพ 1.1
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ
ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการ ฯ
คณะกรรมการวิชาการ
บัณฑิตศึกษา

หัวหนาสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

ผูชวยหัวหนาสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

กลุมอํานวยการ

กลุมบริการการศึกษา

กลุมมาตรฐานการศึกษา

ภาพ 1.1 โครงสรางการบริหารสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
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4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
สํานักบัณฑิตวิทยาลัย ดูแลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปการศึกษา 2552 มีจํานวนหลักสูตร 8 หลักสูตร 13 สาขา โดยจําแนกเปน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 2 สาขา ปริญญาโท 4 หลักสูตร 9 สาขา และระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 2 หลักสูตร 2 สาขาดังรายละเอียดในตาราง 4.1
ตารางที่ 4.1 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2552 จําแนกตามสาขาวิชา
จํานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
- สาขาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู
74
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
- สาขายุทธศาสตรการพัฒนา (บัณฑิตในกํากับ)
58
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
- สาขาการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู
205
- สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
205
- สาขาการสงเสริมสุขภาพ (ค.ม.)
38
- สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
89
- สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
18
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
- สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
46
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
- สาขาการจัดการการเกษตร
34
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
- สาขาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
114
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- สาขาการจัดการ
66
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
- สาขาสาขาวิชาชีพครู
250
- สาขาการบริหารการศึกษา
160
รวม
410
815
132
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5. รายชื่อผูบ ริหาร คณะกรรมการบริหาร และเจาหนาที่ประจําสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
5.1 รายชื่อผูบ ริหาร (ชวงระยะเวลา 1 มิ.ย. 2551 - 27 มี.ค. 2552)
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1
ดร.พรเทพ รูแผน
รองผูอํานวยการ/หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
2
ผศ.จํารัส นวลนิ่ม
ผูชวยหัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
3
ผศ.ธนัศ มีศรีสวัสดิ์
ผูชวยหัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
5.2 รายชื่อผูบ ริหาร (ชวงระยะเวลา 27 มี.ค. 2552 - 31 พ.ค. 2552)
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1
ผศ.นิเวศน คํารัตน
รองผูอํานวยการ/หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
2
นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท
ผูชวยหัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
3
ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
ผูชวยหัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
5.3 รายชื่อผูบ ริหาร (ชวงระยะเวลา 1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2553)
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1
ผศ.นิเวศน คํารัตน
รองผูอํานวยการ/หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
2
นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท
ผูชวยหัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
3
ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
ผูชวยหัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
5.3 รายชื่อเจาหนาที่ประจําสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1
นางวรรฒนา ไวยมิตรา
นักวิชาการศึกษา
2
นางสาวณัฐชนันท สาลี
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
3
นางสาวจีราพร มวงสอน
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
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6. งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2552 สํานักบัณฑิตวิทยาลัยมีงบประมาณเปนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)
ทั้งสิ้น 16,369,180.00 บาท ซึ่งสามารถจําแนกเปนหมวดเงินตาง ๆ ไดดังนี้
หมวดรายจาย
1. คาจางชั่วคราว
2. คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ
3. ครุภัณฑ
4. เงินอุดหนุน
5. รายจายอื่น
รวม

งบประมาณแผนดิน
-

เงินรายได
359,160.00
14,344,520.00
1,065,500.00
600,000.00
16,369,180.00

8. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย แบงออกเปน 2 ระบบ ไดแก
ระบบการประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการ
ประเมินคุณภาพของ สมศ.
กลไกและระบบการประกันคุณภาพของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยประกอบดวย
1. การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
2. การพัฒนาองคประกอบมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
3. จัดทําคูมอื การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
4. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแผนการ
ดําเนินงานและติดตามทบทวนผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยนําผลการประเมินทบทวนคุณภาพการศึกษาที่เปนจุดออนมาปรับปรุง
แกไขอยางตอเนื่อง
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักบัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํารายงานตาม
องคประกอบและตัวบงชี้ทเี่ กี่ยวของประจําปงบประมาณ 2552 ดังตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินการและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้ องการปฏิบัติงานที่กําหนด
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรเงิน การวิเคราะหคาใชจา ย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินการและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ
ชนิดตัวบงชี้ :
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ขอ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีก ารกระบวนการพั ฒ นากลยุทธ แผนการดํา เนิ น งานและแผนปฏิ บั ติราชการประจําปใ ห
สอดคล อ งกั น และกั น และสอดคล อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของสํ า นั ก งาน ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัย
3. มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ข องการดํ า เนิ น งาน และกํ า หนดเป า หมายของแต ล ะตั ว บ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย ปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรแ ละแผนพัฒนาของมหาวิ ทยาลัยตลอดจนสภาพการณ ปจ จุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7.มีก ารนํา ผลการประเมิน และผลการวิ เ คราะหม าปรั บ ปรุง กลยุทธแ ละแผนดํา เนิน งานอยา ง
ตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ผลดําเนินการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนด
ปรัชญาในการทํางานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัยและเหมาะสมกับพันธกิจของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปน
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป ( พ.ศ. 2552-2556 )

2

3

4

หลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-1 กระบวนงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-2 แผน
ยุทธศาสตร สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (พ.ศ. 2552-2556)
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-3 แผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ป สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (พ.ศ. 2552-2556)

มีการกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-4 แผนปฏิบัติ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจําปให
ราชการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ป 2552
สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ
ผลดําเนินการ มีการนําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป
( พ.ศ. 2552-2556 ) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป2551 มาทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
ในการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยประจําป 2552
มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนด เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-5 รายงานการ
เปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ ประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
การดําเนินงาน
ผลดําเนินการ มีกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร และภารกิจของสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-6 รายงานผล
ผลดําเนินการ มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ
ครบทุกภารกิจ ตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
ประจําป และการรายงานผลการใชงบประมาณ
รอบ 12 เดือน

10
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย ปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
ผลดําเนินการ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ติดตาม ตรวจสอบ จากรายงานผล
การใชงบประมาณ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน
เสนอตอมหาวิทยาลัย

6

7

หลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-7 รายงานผล
การปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-6 รายงานผล
การปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-3 รายงานผล
การปฏิบัติงานการอนุมัติเบิกจาย
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-8 รายงาน
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
การประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
ทะเบียน ครั้งที่ 3
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-9 รายงาน
สม่ําเสมอ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ผลดําเนินการ มีการนําแผนการดําเนินงานประจําป พัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
2552 มาวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ ทะเบียนสูความเปนเลิศ”
และเปาประสงคของหนวยงานเพื่อพิจารณาพัฒนา
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานประจําป 2553 ให
เหมาะสมกับสถานการณปจ จุบัน
มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมา
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-10รายงานผล
ปรับปรุงกลยุทธและแผนดําเนินงานอยางตอเนื่อง การวิเคราะหการดําเนินงานแผนปฏิบัติ
ผลดําเนินการ มีการนําผลการวิเคราะห SWOTจาก ราชการสํานักบัณฑิตวิทยาลัยประจําป
การประชุมเชิงปฏิบัติการมาเปนขอมูลในการจัดทํา 2552
แผนปฏิบัติราชการป 2553
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-11
แผนปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ป 2553
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การประเมินของคณะกรรมการปที่แลว:
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินการและมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ

เปาหมายที่
กําหนด
-

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
-

คาคะแนน
ที่ได
-

เปาหมายที่
กําหนด
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
7 ขอ
บรรลุ

คาคะแนน
ที่ได
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

การประเมินตนเองปนี้ :
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินการและมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้ :
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินการและมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ

เปาหมายที่
กําหนด
7 ขอ
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การประเมินของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินการและมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ

เปาหมายที่
กําหนด
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-1 กระบวนงานสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-2 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 ป(พ.ศ.
2552-2556)
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-3 แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ป สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(พ.ศ. 2552-2556)
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-4 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ป 2552
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-5 รายงานการประชุมสํานักบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-6 รายงานผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.
2552 รอบ 12 เดือน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-7 รายงานผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-8 รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-9 รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนสูความเปนเลิศ”
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-10รายงานผลการวิเคราะหการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ป 2552
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-11 แผนปฏิบตั ิราชการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ป
2553
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้ องการปฏิบตั ิงานที่กําหนด
ชนิดตัวบงชี้ :
ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89

คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100

เกณฑมาตรฐาน: รอยละ
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
ผลการคํานวณ:
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด A ตัวบงชี้ / ตัวชี้วดั
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย B ตัวบงชี้ / ตัวชี้วดั
ตัวตั้ง = B X 100 ตัวหาร A ผลลัพธ = รอยละ
ผลการดําเนินงาน :
ในปงบประมาณ 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีผลงานการดําเนินการตามตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงานที่กําหนดเทากับรอยละ 42.85 (เอกสารหมายเลข 2.1-1)
การประเมินของคณะกรรมการปที่แลว:
ลําดับตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
ตัวบงชี้ที่
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การประเมินตนเอง :
ลําดับตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
ตัวบงชี้ที่
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
บรรลุ
2 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย รอยละ 80 รอยละ 87.50
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้
ลําดับตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
ตัวบงชี้ที่
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย รอยละ 80
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การประเมินของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
ตัวบงชี้ที่
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย รอยละ 80
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-4 แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2552
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องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.2 :
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในสถาบัน
4.มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส
ตรวจสอบได
ผลการดําเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดมี
กระบวนการสรรหาผูอํานวยการสํานักสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนโดยนําขอบังคับขอมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่ง
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
วิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการหรือ
หนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.
2547ไดปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มาใชในการ
สรรหาผูอํานวยการสํานักที่เปนระบบ ตามขอกําหนด
ของมหาวิทยาลัย โปรงใส ตรวจสอบได

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

หลักฐาน (รหัส)
เอกสารหมายเลข 7-7.2-MR-1
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค วาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการไดมาซึง่ ผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวน
ราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.
2547
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มี ขอ
เกณฑการประเมิน
2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใช
ศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสว นเสีย
ผลการดําเนินการผูบริหารดําเนินการบริหารโดยอยูบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีหลักสําคัญ 6
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา ผลการดําเนินการ โดยใหนโยบายการ
ทํางาน ดังนี้
- บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน
- ระบุความรับผิดชอบในแตละงานอยางชัดเจน
- กํากับติดตาม การดําเนินการ
- ใหบุคลากรมีสวนรับรูในการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผูรวมงานและผูบริหาร

หลักฐาน (รหัส)
เอกสารหมายเลข 7-7.2-MR-2
ภาระหนาที่ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 7-7.2-MR-3 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่
288/2552 เรื่อง การมอบอํานาจให
คณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน
และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-4 คูมือ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-5
รายงานโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สูความเปน
เลิศ”
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-6
รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงาน “
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและ
ระบบงานทะเบียน”
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-7
รายงานอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน เอกสารหมายเลข 7-7.2-MR-8 Print
ของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน
out หนา web
ผลการดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เอกสารหมายเลข 7-7.2-GS-9 รายงาน
มีเว็บไซตสําหรับผูที่รับบริการสามารถติดตอโดยตรงถึง ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ
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มี ขอ

เกณฑการประเมิน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไวที่
http://registar.nsru.ac.th/promote และมีการสํารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรเกีย่ วกับการบริหารงานเพื่อให
ผูบริหารไดทราบขอมูลและนําไปพัฒนา/แกไขปญหาของ
การบริหารงานไดอยางรวดเร็ว นอกจากนีม้ ีกระบวนการ
ประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่
ชัดเจน
4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผน
อยางครบถวน
ผลการดําเนินการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในสํานักฯให
ไดรับโอกาสในการเขาอบรมและศึกษาดูงานใน
โครงการตางๆที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูมาพัฒนาการ
บริหารงานใหตรงกับผลการประเมินของบุคลากร

การประเมินของคณะกรรมการปที่แลว:
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของหนวยงาน

ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของหนวยงาน

เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-10
โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารในแผนปฏิบัติงานประจําป
2552

เปาหมายที่
กําหนด
-

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
-

คาคะแนน
ที่ได
-

เปาหมายที่
กําหนด
4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
4 ขอ
บรรลุ

คาคะแนน
ที่ได
3 คะแนน

การประเมินตนเองปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่

หลักฐาน (รหัส)
บุคลากรที่มีตอสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย ป2552
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของหนวยงาน

เปาหมายที่
กําหนด
4 ขอ

การประเมินของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของหนวยงาน

เปาหมายที่
กําหนด
4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 7-7.2-MR-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการไดมาซึง่ ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547
เอกสารหมายเลข 7-7.2-GS-2 ภาระหนาที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 7-7.2-MR-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ 288/2552 เรื่อง การมอบ
อํานาจใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบันและหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-4 คูมือผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-5 รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สูความเปนเลิศ”
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-6 รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงาน “ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพและระบบงานทะเบียน”
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-7 รายงานอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
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เอกสารหมายเลข 7-7.2-MR-8 Print out หนา web
เอกสารหมายเลข 7-7.2-GS-9 รายงานผลการวิเคราะหความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอผูบริหาร
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ป2552
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-10 โครงการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารในแผนปฏิบัติงานประจําป
2552
ตัวบงชี้ที่ 7.3 :
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1.มีการทบทวนและจัด ทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอย
กวา รอยละ 50
3.มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ
100
4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน
หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสู
องคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของสถาบันรับทราบ
ผลการดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีการทบทวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (Active Learning) ประจําป พ.ศ. 2552

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

หลักฐาน (รหัส)
เอกสารหมายเลข 7-7.3-MR-1
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ประจําป พ.ศ. 2552
เอกสารหมายเลข 7-7.3-GS-1
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานบัณฑิต
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โดยการวางแผนการจัดทําวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธในวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ
วิชาการ แจงคณะทุกคณะทราบและปฏิบัติ
2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50
ผลการดําเนินการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยไดมกี าร
ดําเนินการตามแผน โดยจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
เครือขายบัณฑิตศึกษาและประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายมากกวารอยละ 50

3 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
ผลการดําเนินการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดดําเนินการตามแผนและสนับสนุนให
บุคลากรทางการศึกษาไดเขารับการอบรมและประสบ
ผลสําเร็จรอยละ 108

วิทยาลัย ป 2552

เอกสารหมายเลข 7-7.3-GS-2
โครงการประชุมปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรโดยจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการเครือขาย
บัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
Active Learning
เอกสารหมายเลข 7-7.3-MR-3
แผนการจัดการความรูสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 7-7.3-GS-4 สรุป
โครงการประชุมปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรโดยจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการเครือขาย
บัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการ
เอกสารหมายเลข 7-7.3-GS-5
ความรู
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินการสํานักบัณฑิตวิทยาลัยไดมีการติดตาม
เพื่อประเมินผลความสําเร็จของบุคลากรทางการศึกษาที่
ใชกระบวนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการ
ใหสงบทความที่ไดรับจากการสอนลงใน
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึง่ ของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
ผลการดําเนินการ
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การประเมินของคณะกรรมปที่แลว:
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู
องคการเรียนรู

เปาหมายที่
กําหนด
-

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
-

คาคะแนน
ที่ได
-

เปาหมายที่
กําหนด
4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
4 ขอ
บรรลุ

คาคะแนน
ที่ได
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

การประเมินตนเองปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู
องคการเรียนรู
การตรวจสอบของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู
องคการเรียนรู
การประเมินของคณะกรรมการปนี้
ลําดับตัวบงชี้

เปาหมายที่
กําหนด
4 ขอ

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
ตัวบงชี้ที่
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
4 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู
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รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 7-7.3-MR-1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ประจําป พ.ศ. 2551
เอกสารหมายเลข 7-7.3-GS-3 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ป 2552
เอกสารหมายเลข 7-7.3-GS-2 โครงการประชุมปฏิบัติการการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการเครือขายบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
Active Learning
เอกสารหมายเลข 7-7.3-MR-3 แผนการจัดการความรูสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 7-7.3-GS-4 สรุปโครงการประชุมปฏิบัติการการประกันคุณภาพหลักสูตรโดย
จัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือขายบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เอกสารหมายเลข 7-7.3-GS-5 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.4 :

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1.มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุน
เขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรการสราง
ขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาใน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 -4 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน
รูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
ผลดําเนินการ มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ป (พ.ศ.2551-2555) และ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดนํานโยบาย
ดังกลาวมาจัดทํามีการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ป และแผนบริหารบุคลากร
ประจําป 2552

2

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

หลักฐาน
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-1 แผน
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลา 5 ป (2551-2555)
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-2 แผน
บริหารทรัพยากรบุคคลของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 ป
( 2552-2556)
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-3 แผน
บริหารทรัพยากรบุคคลของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจําป
2552
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เอกสารหมายเลข 7-7.4-GS-1 กระบวนงาน
เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
สรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด
เอกสารหมายเลข 5-5.1-MR-2 ภาระหนาที่
เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
และขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของ
ประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
เอกสารหมายเลข 7-7.4-GS-4 ประกาศรับ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและ
สมัครบุคลากรสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
www.nsru.ac.th/new2552/
ผลดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-5 คําสั่ง
มีกลไกในการจัดหา โดยมีการกําหนดคุณลักษณะ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการ
ของทรัพยากรบุคคลและจัดวางคนใหเหมาะสมกับ บริหารจัดการภายใน สํานักสงเสริม
ตําแหนงของสายงาน (เอกสารหมายเลข 7.4-MR-2) วิชาการและงานทะเบียน
การจัดระบบสงเสริมใหมีเครือ่ งมือ สถานที่และ
เอกสารหมายเลข 7-7.4-GS-6 รูปภาพ
อุปกรณตาง ๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
อุปกรณเครื่องมือในการทํางานของ
ประสิทธิภาพ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
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มี ขอ
เกณฑการประเมิน
หลักฐาน
3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-7
บรรยากาศที่ดใี หกับบุคลากรทํางานไดอยางมี
แบบฟอรมสัญญาการยืมเงินสํานัก
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผลดําเนินการ ในสวนของสวัสดิการสํานักสงเสริม
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-8 รูปภาพ
วิชาการและงานทะเบียนมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเพื่อ บรรยากาศการจัดงานสังสรรคเนื่องใน
ชวยเหลือบุคลากรที่ประสบปญหาทางดานการเงินและยัง วันขึ้นปใหม ป 2553
มีการสรางบรรยากาศที่ดแี ละเสริมสรางขวัญกําลังใจตอ เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-9 รูปภาพ
บุคลากรในหนวยงาน โดยจัดสังสรรคในชวงเทศกาลป การมอบทุนการศึกษาใหกับบุตรของ
ใหม สงกรานต และงานเกษียณอายุราชการของบุคลากร บุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและ
ภายในหนวยงานและเทศกาลอื่น ๆ เปนระยะ ๆ
งานทะเบียน
4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให เอกสารหมายเลข 7-7.4-GS-3 แผนปฏิบัติ
มีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ
ราชการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.
อยางรวดเร็วตามสายงาน
2552
ผลดําเนินการ ไดเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนใน
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-10 แบบ
หนวยงานไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น ประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
โดยมีการสํารวจความตองการของบุคลากร กําหนดใน มหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และ เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-5 รายงาน
จัดทําโครงการงบประมาณการพัฒนาบุคลากรทาง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
การศึกษาและการสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ พัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สูความเปนเลิศ”
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-6 รายงาน
สรุปโครงการศึกษาดูงาน “ พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพและระบบงาน
ทะเบียน”
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-7 รายงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ เอกสารหมายเลข 7-7.4-GS-2 รายงานผล
อยางเปนระบบ
การวิเคราะหความพึงพอใจของบุคลากร
ผลดําเนินการ มีการประเมินความพึงพอใจของ
ที่มีตอสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ป2552
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มี ขอ

6

เกณฑการประเมิน
บุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจและแบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหาร
ระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให
ดีขึ้น
ผลดําเนินการ

การประเมินของคณะกรรมการปที่แลว:
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

เปาหมายที่
กําหนด
-

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
-

คาคะแนน
ที่ได
-

เปาหมายที่
กําหนด
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
5 ขอ
บรรลุ

คาคะแนน
ที่ได
3 คะแนน

การประเมินตนเองปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

หลักฐาน
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

เปาหมายที่
กําหนด
5 ขอ

การประเมินของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

เปาหมายที่
กําหนด
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยระยะเวลา 5 ป
(2551-2555)
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 5 ป ( 2552-2556)
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-3 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนประจําป 2552
เอกสารหมายเลข 7-7.4-GS-1 กระบวนงาน สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 5-5.1-MR-2 ภาระหนาที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 7-7.4-GS-4 ประกาศรับสมัครบุคลากรสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยทาง
www.nsru.ac.th/new2552/
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เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-5 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานการบริหารจัดการภายใน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 7-7.4-GS-6 รูปภาพ อุปกรณเครื่องมือในการทํางานของสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-7 แบบฟอรมสัญญาการยืมเงินสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-8 รูปภาพบรรยากาศการจัดงานสังสรรคเนื่องในวันขึ้นปใหม ป 2553
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-9 รูปภาพการมอบทุนการศึกษาใหกับบุตรของบุคลากรในสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 7-7.4-GS-3 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2552
เอกสารหมายเลข 7-7.4-MR-10 แบบประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-5 รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สูความเปนเลิศ”
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-6 รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงาน “ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพและระบบงานทะเบียน”
เอกสารหมายเลข 7-7.2 MR-7 รายงานอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 7-7.4-GS-2 รายงานผลการวิเคราะหความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 7.5 :
ชนิดของตัวบงชี้ :
ปจจัยนําเขา
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1.มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2.มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3.มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4.มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5.มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6.มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ผลดําเนินการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายการ
นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร จัดการและมี
การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มีงานพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับสํานักดูแลและ พัฒนาระบบ
โปรแกรม นอกจากนี้มแี ผนการดําเนินงาน ดานการ
สงเสริมและการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูล อยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหเปนระบบทีส่ มบูรณ สามารถเชื่อโยงกับ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และเปนระบบที่ใชงานไดทงั้ เพื่อการ
วางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ สําหรับ
การ ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ผลดําเนินการ – สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ
- สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อการตัดสินใจเพื่อสงเสริมและการพัฒนาโปรแกรม
ฐานขอมูลอยางตอเนื่องใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถ
เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และการวางแผนและการตัดสินใจ
ของผูบริหารทุกระดับ ดังนี้
1. ฐานขอมูลนักศึกษา
2. ฐานขอมูลหลักสูตร
3. ฐานขอมูลทะเบียนเรียน

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก

หลักฐาน (รหัส)
เอกสารหมายเลข 7-7.5-GS-4
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย ป 2552

เอกสารหมายเลข 7-7.5-MR-1 คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและ
สนับสนุนการตัดสินใจ
เอกสารหมายเลข 7-7.5-GS-2
ตัวอยางแสดงฐานขอมูลอุดมศึกษา
1. ฐานขอมูลนักศึกษา
2. ฐานขอมูลทะเบียนเรียน
3. ฐานขอมูลหลักสูตร
4. ฐานขอมูลวิทยานิพนธ
5. ฐานขอมูลวารสารวิชาการ
เอกสารหมายเลข 7-7.5-MR-3 สถิติ
ตางๆ เชน สถิติจํานวนนักศึกษา สถิติ
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มี ขอ

3

4
5

6

เกณฑการประเมิน
หลักฐาน (รหัส)
การลาออก สถิติจํานวนนักศึกษาที่
4. ฐานขอมูลวิทยานิพนธ
ลงทะเบียนเรียน เปนตน
5. ฐานขอมูลวารสารวิชาการ
รวมทั้งสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษา ให
เขามาใชบริการฐานขอมูลใหมากขึ้นและไดใชขอมูลที่
หลากหลายเพือ่ ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
และเปนการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่
หนวยงานดําเนินการโดยมีชองทางในการใหขอมูล
ขาวสารแกนิสติ นักศึกษา คณาจารย และ ประชาชน
ดังนี้
1. การแนะนําวิธีการใชบริการผานทาง website
เพื่อตอบสนองความ ตองการของผูใชบริการ มีความ
สะดวก รวดเร็ว และการเขาถึงสารสนเทศไดอยางทัว่ ถึง
ประกอบดวย การลงทะเบียนเรียนผานระบบ Online
การดูผลการผานระบบ Online
2. เปนแหลงขอมูลสนับสนุนการวิจัย และการ
เรียนการสอนโดยใหบริการตางๆ เชน สถิตินักศึกษา
แรกเขา สถิตินักศึกษาจบการศึกษา และ ขอมูลตาราง
เรียน ขอมูลหลักสูตร
มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล
ผลดําเนินการ
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
ผลดําเนินการ
มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุง
ระบบฐานขอมูล
ผลดําเนินการ
มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบ
เครือขายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผลดําเนินการ
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การประเมินของคณะกรรมการปที่แลว:
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอนและการวิจยั

เปาหมายที่
กําหนด
-

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
-

คาคะแนน
ที่ได
-

เปาหมายที่
กําหนด
2 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
2 ขอ
บรรลุ

คาคะแนน
ที่ได
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

การประเมินตนเองปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอนและการวิจยั
การตรวจสอบของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอนและการวิจยั

เปาหมายที่
กําหนด
2 ขอ

การประเมินของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอนและการวิจยั

เปาหมายที่
กําหนด
2 ขอ
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รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 7-7.5-GS-4 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ป 2552
เอกสารหมายเลข 7-7.5-MR-1 คําสั่ง แตงตัง้ คณะกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และสนับสนุนการตัดสินใจ
เอกสารหมายเลข 7-7.5-GS-2 ตัวอยางแสดงฐานขอมูลอุดมศึกษา (ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูล
ทะเบียนเรียน ฐานขอมูลหลักสูตร ฐานขอมูลวิทยานิพนธ และฐานขอมูลวารสารวิชาการ)
ตัวบงชี้ที่ 7.6 :

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ :
ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิเอกสาร
สิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน
โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง
3. มี ก ารนํ า ความคิ ด เห็ น ของประชาชนไปประกอบการบริ ห ารงาน โดยมี เ จ า หน า ที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการกําหนดการ 3-4 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
โปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ
เว็บไซต นิทรรศการ
ผลดําเนินการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานทาง
ชองทางตาง ๆโดยมีการแสดงขาวสารทางเว็บไซต

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

หลักฐาน
เอกสารหมายเลข 7-7.6-GS-1 Print out
หนาเว็บสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-2 แผนพับ
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-3 โปสเตอร
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-4 สปอรต
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2

3

4

เกณฑการประเมิน
http://www.nsru.ac.th/graduate ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2552
รายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ป
การศึกษา 2552 ประชาสัมพันธการสอบวิทยานิพนธ
และมีการติดประกาศประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2552
มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผาน
ชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทัว่ อยางนอย
3 ชองทาง
ผลดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้
1 จัดเจาหนาที่รับเรื่องจากผูมาติดตองานตามภารกิจ
ของสํานักฯ และสามารถสอบถามความรูความเขาใจ
รวมทั้งรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ
2. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับ
ผูรับบริการ และสามารถเขียนของเสนอแนะลงใน
แบบสอบถามลงในตูแสดงความคิดเห็น
3. จัดทํา Web board แสดงความคิดเห็นไวใน
เว็บไซต http://regis.nsru.ac.th
4. สามารถติดตอ แสดงความคิดเห็นทางโทรศัพทที่
โทรศัพทภายในและโทรศัพทมือถือ
มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน โดยมีเจาหนาทีร่ ับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
ผลดําเนินการ
มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยาง
นอยปละ 2 ครัง้

หลักฐาน
ประชาสัมพันธ
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-5 ปายไว
นิลประชาสัมพันธ

เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-6 Print out
web board
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-7 รูปถายตู
รับความคิดเห็น
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-8 รูปถาย
โทรศัพท
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5

เกณฑการประเมิน

หลักฐาน

ผลดําเนินการ
มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดย
ภาคประชาชน
ผลดําเนินการ

การประเมินของคณะกรรมการปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

เปาหมายที่
กําหนด
-

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
-

คาคะแนน
ที่ได
-

เปาหมายที่
กําหนด
2 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
2 ขอ
บรรลุ

คาคะแนน
ที่ได
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

การประเมินตนเองปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การตรวจสอบของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

เปาหมายที่
กําหนด
2 ขอ
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การประเมินของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

เปาหมายที่
กําหนด
2 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 7-7.6-GS-1 Print out หนาเว็บสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-2 แผนพับ
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-3 โปสเตอร
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-4 สปอรตประชาสัมพันธ
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-5 ปายไวนิลประชาสัมพันธ
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-6 Print out web board
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-7 รูปถายตูรับความคิดเห็น
เอกสารหมายเลข 7-7.6-MR-8 รูปถายโทรศัพท
ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ชนิดตัวบงชี้ :
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีการแตงตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานโดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจ จัยเสีย่ งที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสีย่ ง
3. มีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนิน
การแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3-4 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางานโดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ผลดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมีการแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง

2

3

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
หลักฐาน
เอกสารหมายเลข 7-7.8-MR-1 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคที่ ๕๖๐/
๒๕๕๒ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
เอกสารหมายเลข 7-7.8-MR-2 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคที่ ๖๘๑/
๒๕๕๐ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 7-7.8-MR-3 รายงาน
การบริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค

มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
ผลดําเนินการ ไดมีการวิเคราะหตารางระบุความเสี่ยง
ภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาว เอกสารหมายเลข 7-7.8-GS-4 แผน
ตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง บริหารความเสี่ยงสํานักงานบัณฑิต
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการ วิทยาลัย
บริหารความเสี่ยง และการดําเนิน การแกไข ลด หรือ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม
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4

5

เกณฑการประเมิน
หลักฐาน
ผลดําเนินการ มีการใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่เพื่อชวยปองกันความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นใหกบั บุคคลากรทุกระดับในหนวยงาน
มีการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข 7-7.8-MR-4 รายงาน
ผลดําเนินการ ไดจัดทําการจัดการความเสีย่ งสํานัก
การบริหารความเสีย่ ง สํานักสงเสริม
สงเสริมวิชาการ
วิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน
ผลดําเนินการ

การประเมินของคณะกรรมการปที่แลว :
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
การประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
-

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ระดับ 4
ระดับ 4
บรรลุ
2 คะแนน

37
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
การประเมินของคณะกรรมการปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ระดับ 4

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ระดับ 4

รายการหลักฐาน :
เอกสารหมายเลข 7-7.8-MR-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคที่ ๕๖๐/๒๕๕๒ เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เอกสารหมายเลข 7-7.8-MR-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคที่ ๖๘๑/๒๕๕๐ เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 7-7.8-MR-3 รายงานการบริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เอกสารหมายเลข 7-7.8-GS-4 แผนบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ชนิดตัวบงชี้ :
ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
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4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร
ของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีแ้ ละเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบ การสรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5-7 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในสถาบัน
ผลดําเนินการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดหนาทีร่ ับผิดชอบ
แตละองคประกอบแบบตัวบงชี้ใหกับคณะกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัย
2 มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
ผลดําเนินการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยภายใต
โครงสรางของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของสถาบัน
ผลดําเนินการ มีการประชุมเพื่อทําการแบงตัวบงชี้ใน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

หลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2553
เอกสารหมายเลข 7-7.9-GS-5 รายงานการ
ประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-1 แผนการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2553
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มี ขอ

4

5

6

7

เกณฑการประเมิน

หลักฐาน
การรับผิดชอบ
เอกสารหมายเลข 7-7.9-GS-5 รายงานการ
ประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับ
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-2 แผน
คณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานให
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ นครสวรรค พ.ศ. 2552-2556
สถาบัน
เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-2 แผนผัง
ผลดําเนินการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยภายใต
ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและ
โครงสรางของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
งานทะเบียน
ทะเบียนไดจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงานที่
สอดคลองกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร
ของหนวยงานใหเชื่อมโยงกับของมหาวิทยาลัย
มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ
เอกสารหมายเลข 7-7.9-GS-4 แผน
สถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
ปฏิบัติราชการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ผลดําเนินการ มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น
2552
ยุทธศาสตรของสํานักโดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2551ที่ผานการพิจารณาจากผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-3 หนังสือ
และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ เชิญคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผลดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประเมินคุณภาพการศึกษา
ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และจัดทํา เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-4 รายงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของสํานัก ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของ
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นครสวรรค รอบ 12 เดือน ตามกําหนดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รอบ 12
มหาวิทยาลัย
เดือน ป2552
เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-5 ปฏิทิน
กําหนดการปฏิบัติงาน
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-3 หนังสือ
เปาหมายตามคํารับรอง
เชิญคณะกรรมการตรวจสอบและ
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8

เกณฑการประเมิน
ผลดําเนินการ มีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (CAR) และ
รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

หลักฐาน
ประเมินคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-6 บันทึก
ขอความการรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินตนเองตอผูบริหาร

มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบ การสรางแรงจูงใจ
ผลดําเนินการ

การประเมินของคณะกรรมการปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล
การประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
-

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ระดับ 7 ขอ
ระดับ 7
บรรลุ
2 คะแนน

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ระดับ 7 ขอ
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การประเมินของคณะกรรมการปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ระดับ 7 ขอ

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ครั้งที่ 1/2553
เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-1 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-2 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2552-2556
เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-2 แผนผังยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 7-7.9-GS-4 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 2552
เอกสารหมายเลข 7-7.9-GS-5 รายงานการประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-3 หนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-4 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รอบ 12 เดือน ป 2552
เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-5 ปฏิทินกําหนดการปฏิบัตงิ าน
เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-6 บันทึกขอความการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินตนเอง
ตอผูบริหาร

42
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรเงิน การวิเคราะหคาใชจา ย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ชนิดตัวบงชี้ :
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําเสนอขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก
มีการดําเนินการครบทุกขอ
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตร
ของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย
ผลดําเนินการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยภายใต
โครงสรางของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีแผนแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2 มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

หลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-2 แผน
ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (พ.ศ. 2552-2556)
เอกสารหมายเลข 8-8.1-GS-4
แผนปฏิบัติราชการสํานักบัณฑิต
วิทยาลัย ป 2552
เอกสารหมายเลข 8-8.1-GS-1 เอกสาร
คําขอตั้งงบประมาณ สนว.353 ประจําป
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3

4

5

6

เกณฑการประเมิน
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
ผลดําเนินการ ไดมีการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณที่
สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินทีผ่ ูบริหาร
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ
ทางการเงิน
ผลดําเนินการ มีระบบการตัดยอดเงินจากโปรแกรม
GFMISและระบบบริหารการจัดการทางดานการเงิน
MIS center
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยาง
นอยปละ 2 ครัง้
ผลดําเนินการ จัดทํารายงานการใชงบประมาณประจําป
2552 รอบ 6 และ 12 เดือน

หลักฐาน
งบประมาณ 2553

เอกสารหมายเลข 8-8.1-GS-2 Print out
หนาโปรแกรม GFMIS
เอกสารหมายเลข 8-8.1-GS-3 สมุด
ควบคุมการตัดยอดเบิกจายเงิน

เอกสารหมายเลข 8-8.1-GS-5 รายงาน
ผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน
เอกสารหมายเลข 8-8.1-GS-6 รายงาน
ผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
มีการนําเสนอขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห เอกสารหมายเลข 8-8.1-MR-6 รายงาน
คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ การวิเคราะหทางการเงิน
มั่นคงขององคการอยางตอเนือ่ ง
ผลดําเนินการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยภายใต
โครงสรางของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดจัดทํารายงานการวิเคราะหทางการเงิน
และนําขอมูลทางการเงินไปใชเพื่อพิจารณาในดาน
สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคกรอยาง
ตอเนื่อง
มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-6 รายงานผล
ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ การปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
ผลดําเนินการ จัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-5 รายงานผล
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช
การปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ
งบประมาณการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
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7

เกณฑการประเมิน
2552 เดือน 12 เดือน และรายการขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชงบประมาณใน
การจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2552
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผลดําเนินการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช
งบประมาณในการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ
2552 ไดตรวจสอบรายงานของสํานักและให
ขอเสนอแนะ ซึ่งสํานักไดนํามาเปนกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2553

การประเมินของคณะกรรมการปที่แลว:
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห

ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห

เอกสารหมายเลข 8-8.1-MR-8 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่
1/2552

เปาหมายที่
กําหนด
-

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
-

คาคะแนน
ที่ได
-

เปาหมายที่
กําหนด
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
7 ขอ
บรรลุ

คาคะแนน
ที่ได
3 คะแนน

การประเมินตนเองปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่

หลักฐาน
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห

เปาหมายที่
กําหนด
7 ขอ

การประเมินของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห

เปาหมายที่
กําหนด
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-MR-2 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (พ.ศ.
2552-2556)
เอกสารหมายเลข 8-8.1-GS-4 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ป 2552
เอกสารหมายเลข 8-8.1-GS-1 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ สนว.353 ประจําปงบประมาณ 2553
เอกสารหมายเลข 8-8.1-GS-2 Print out หนาโปรแกรม GFMIS
เอกสารหมายเลข 8-8.1-GS-3 สมุดควบคุมการตัดยอดเบิกจายเงิน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-5 รายงานผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.
2552 รอบ 6 เดือน
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-6 รายงานผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
เอกสารหมายเลข 8-8.1-MR-6 รายงานการวิเคราะหทางการเงิน
เอกสารหมายเลข 8-8.1-MR-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2552

46
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 :
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานตั ว บ ง ชี้ และเกณฑ คุ ณ ภาพที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกมีการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ
4. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป
นับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช
รวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการกําหนดการ 4 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
ผลดําเนินการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน
เดียวกันกับของมหาวิทยาลัยและมีการดําเนินการตาม
ระบบและกลไก ทั้งการประกันคุณภาพภายในโดยใช

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

หลักฐาน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเรื่อง
นโยบายแนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-2 แผนงาน
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เกณฑการประเมิน
หลักการพัฒนาและดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3 ระบบ คือ
1. ระบบการพัฒนาคุณภาพ กลไกของระบบ
คือ มีนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่
ผานการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยที่สาํ นักตอง
ปฏิบัติ สํานักมีแผนงานการประกันคุณภาพภายใน
มีการกําหนดตัวบงชี้รวมทีป่ รากฏในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป มีการจัดทําแผนงานการประกันคุณ
ที่สอดคลองกับระยะเวลาการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยและ มีคณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพของสํานัก มีการทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระบบการติดตามคุณภาพ กลไกของระบบ
คือ สํานักมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีการ
ตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ระดับสํานัก
3. ระบบการประกันคุณภาพ กลไกของระบบ
คือ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมิน
ตนเอง มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล
ระดับสํานักเพือ่ เตรียมความพรอมในการรับการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอก

หลักฐาน
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-3 แผนงาน
ประกันคุณภาพของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-4 คําสั่ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ 127/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภายใน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-5 คําสั่ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ 065/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภายใน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-6 หนังสือ
เชิญคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

2

มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสว นรวมจาก
ภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ผลดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยทีผ่ านการเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ

เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเรื่อง
นโยบายแนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เอกสารหมายเลข 9-9.1 GS- 7 คูมือการ
ประกันคุณภาพภายในสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-8
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3

4

เกณฑการประเมิน
ราชการประจําปงบประมาณ 2552 และมีการนํา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนคํา
รองรองการปฏิบัติราชการมาเปนนโยบายที่สําคัญ
ของสํานักและถายทอดถึงบุคลากรของสํานักโดย
กําหนดเปนภาระหนาที่ที่ตองยึดถือและปฏิบัติ

หลักฐาน
คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ป
2552
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-9 รายงาน
การประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ครั้งที่ 2/2552
เอกสารหมายเลข 1-1.1-GS-5 รายงาน
การประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่ เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-3 แผนงาน
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน ประกันคุณภาพของสํานักสงเสริม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน
วิชาการและงานทะเบียน
คุณภาพภายนอก
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-10 รายงาน
ผลดําเนินการ มหาวิทยาลัยไดกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
และเกณฑคณ
ุ ภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานอุดมการณ การประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2553
ศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสอดคลองกับการ เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-5 คําสั่งที่
ประเมินคุณภาพภายนอก และสํานักงานบัณฑิต
065/2553 สํานักสงเสริมวิชาการและ
วิทยาลัยภายใตโครงสรางของสํานักสงเสริมวิชาการ งานทะเบียน เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
และงานทะเบียนไดดําเนินการตามตัวบงชีท้ ี่ทาง
ดําเนินงานประกันคุณภายใน
มหาวิทยาลัยกําหนด และนําเขาสูที่การจัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สํานักงานเพื่อดําเนินการ
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน เอกสารหมายเลข 9-9.1-GS-11 รายงาน
ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ การประเมินตนเอง (Self Assessment
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย Report) ประจําปการศึกษา 2550
3 ป นับรวมปที่มีการติดตาม)
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ผลดําเนินการ ในปการศึกษา 2552 สํานักงานบัณฑิต เอกสารหมายเลข 9-9.1-GS-12 รายงาน
วิทยาลัยไดมีการดําเนินงานตามมาตรฐานตัวบงชี้ของ การประเมินตนเอง (Self Assessment
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยนําผลการ
Report) ประจําปการศึกษา 2551
ดําเนินงานป 2550 ปและผลการดําเนินงานป 2551
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มาทบทวน ติดตามและปรับปรุงการดําเนินงาน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-10 รายงาน
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5

6

7

เกณฑการประเมิน
หลักฐาน
ประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพในแตละปที่สูงขึ้น การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2553
เอกสารหมายเลข 9-9.1-GS-13 รายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment
Report) ประจําปการศึกษา 2552
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 7-7.9-MR-6 หนังสือ
เชิญคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-14 ผลการ
ดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก
ผลดําเนินการ มีการนํารายงานสรุปผลการประกัน
ประจําปการศึกษา 2551สํานักสงเสริม
คุณภาพการศึกษาภายใน มาทบทวนและพัฒนา
วิชาการและงานทะเบียน
ปรับปรุงการดําเนินงานโดยปรับบทบาทหนาที่ของ อกสารหมายเลข 9-9.1-MR-10 รายงาน
บุคลากรผูดูแลรับผิดชอบดูแลดานการประกัน
การประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
คุณภาพภายในสํานักสงเสริมวิชาการ
องคประกอบและตัวบงชี้
และงานทะเบียนครั้งที่ 1/2553
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-5 คําสั่ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ 065/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภายใน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-GS-5 รายงาน
การประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
ผลดําเนินการ
มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
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เกณฑการประเมิน

หลักฐาน

ผลดําเนินการ
การประเมินของคณะกรรมการปที่แลว:
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา

เปาหมายที่
กําหนด
-

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
-

คาคะแนน
ที่ได
-

เปาหมายที่
กําหนด
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย
5 ขอ
บรรลุ

คาคะแนน
ที่ได
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

การประเมินตนเองปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา
การตรวจประเมินของคณะกรรมการปนี้ :
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา

เปาหมายที่
กําหนด
5 ขอ
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การประเมินของคณะกรรมการปน:ี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา

เปาหมายที่
กําหนด
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลของ
การบรรลุ
เปาหมายที่ได เปาหมาย

คาคะแนน
ที่ได

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเรื่องนโยบายแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-2 แผนงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-3 แผนงานประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-4 คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ 127/2552 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภายใน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-5 คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ 065/2553 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภายใน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-6 หนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา
เอกสารหมายเลข 9-9.1 GS- 7 คูมือการประกันคุณภาพภายในสํานักงานบัณฑิตศึกษา
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-8 คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนป 2552
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-9 รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่
2/2552
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในครั้งที่ 1/2553
เอกสารหมายเลข 9-9.1-GS-5 รายงานการประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.1-GS-11 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําป
การศึกษา 2550 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

52
เอกสารหมายเลข 9-9.1-GS-12 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําป
การศึกษา 2551สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.1-GS-13 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําป
การศึกษา 2552สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-14 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานักประจําปการศึกษา
2551สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวบงชี้ที่ 9.3 :
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ :
ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และสถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติ
ที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันอยาง
ตอเนื่อง
ผลดําเนินการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยไดการ
ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานักงานอยางตอเนื่องและ

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
หลักฐาน
เอกสารหมายเลข 9-9.3-MR-1 คูมือ
ปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2552
เอกสารหมายเลข 9-9.3 GS- 7 คูมือการ
ประกันคุณภาพภายในสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
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มี ขอ

2

เกณฑการประเมิน
สอดคลองตามมาตรฐานตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งมีดําเนินการตามระบบและ
กลไกดังนี้
1.ปฏิบัติการโดยแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพและคณะกรรมการดําเนินการในสวนของ
สํานัก กําหนดผูรับผิดชอบตามรายงานมาตรฐาน/ตัว
บงชี้โดยจัดทําตารางการบริหารตามรายงานมาตรฐาน/
ตัวบงชี้กําหนดระยะเวลาการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน กําหนดแนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ดําเนินการตามแผน
2. ประชุมสรางความรูความเขาใจและชี้แจง
บุคคลากรของสํานักเกีย่ วกับระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก จัดทําปฏิทิน
กําหนดระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักฯ จัดหาเอกสารรายละเอียดมาตรฐาน/ตัวบงชี้ทั้ง
ภายในและมาตรฐาน/ตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ ประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักฯ
เพื่อเสนอคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล
โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ทําการ
ตรวจสอบเบื้องตนโดยการสัมภาษณ และสังเกต ศึกษา
เอกสาร เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อวิเคราะหจุดเดน จุดทีค่ วามพัฒนา
และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต
มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
ผลดําเนินการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยภายใต
โครงสรางของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักฐาน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-3 แผนงาน
ประกันคุณภาพของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-4 คําสั่ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ 127/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภายใน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-5 คําสั่ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ 065/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภายใน
เอกสารหมายเลข 9-9.3-GS-5 รายงาน
การประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.3 GS- 7 คูมือการ
ประกันคุณภาพภายในสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.3-GS-12 รายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment
Report) ประจําปการศึกษา 2551
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-6 หนังสือ
เชิญคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-4 คําสั่ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ 127/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภายใน
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3

4

5

เกณฑการประเมิน
ไดนําผลการตรวจสอบมาประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไข ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ปรับปรุงระบบการประกัน

มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่
กําหนด
ผลดําเนินการ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตอกลุมงานมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาทีก่ ําหนด และเผยแพรตอ
สารธารณชน โดยการเผยแพรทางเว็บไซต
มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
ผลดําเนินการ นําผลการประเมินปการศึกษา 2551
เขาวาระการประชุมของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อหารือและเสนอแนวทาในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง

มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีห่ นวยงาน
พัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปน
แหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
ผลดําเนินการ

หลักฐาน
เอกสารหมายเลข 9-9.3-GS-7 คูมือการ
ประกันคุณภาพสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.3-GS-12 รายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment
Report) ประจําปการศึกษา 2551
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.3-GS-12 รายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment
Report) ประจําปการศึกษา 2551
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.3-MR-2 Print Out
หนาเว็บไซต
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-12 รายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment
Report) ประจําปการศึกษา 2551 สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-14 ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก
ประจําปการศึกษา 2551สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
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การประเมินของคณะกรรมการปที่แลว :
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินของคณะกรรมการปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
-

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ระดับ 4
ระดับ 4
บรรลุ
3 คะแนน

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ระดับ 4
-

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่
ผลของ
การบรรลุ คาคะแนน
กําหนด
เปาหมายที่ได เปาหมาย
ที่ได
ระดับ 4
-

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 9-9.3-MR-1 คูมือปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552
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เอกสารหมายเลข 9-9.3 GS- 7 คูมือการประกันคุณภาพภายในสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-3 แผนงานประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-4 คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ 127/2552 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภายใน
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-5 คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ 065/2553 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภายใน
เอกสารหมายเลข 9-9.3-GS-5 รายงานการประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.3- GS- 7 คูมือการประกันคุณภาพสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.3-GS-12 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําป
การศึกษา 2551 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-6 หนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-4 คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ 127/2552 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภายใน
เอกสารหมายเลข 9-9.3-MR-2 Print Out หนาเว็บไซต
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-12 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําป
การศึกษา 2551 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เอกสารหมายเลข 9-9.1-MR-14 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานักประจําปการศึกษา
2551สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ภาคผนวก

สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ตาราง 3.1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2

7 ขอ
รอยละ 80

ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.5
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.3

4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
2 ขอ
2 ขอ
4 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ตัวตัง้
ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)
ตัวหาร
7 ขอ
15
87.50
16
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
2 ขอ
2 ขอ
4 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
4 ขอ

คะแนน
หมายเหตุ (อธิบาย
บรรลุเปาหมาย
/ บรรลุ
ประเมิน(เกณฑ เหตุผลการประเมิน
x ไมบรรลุ
สกอ.)
ที่ตา งจาก SAR)
9
3
9

2

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3
3
3
2
1
2
2
3
3
3
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ตาราง ส.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องคประกอบ
คุณภาพ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวม
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
≤ 1.5 การดําเนินงาน ยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก

ตัวบงชี้ สกอ
ตัวบงชี้ สกอ+ สถาบัน
I
O รวม I
P
P O รวม

ตัวบงชี้ สกอ.

-

2.00

3.00

2.50

-

-

-

-

ดี

2.00

2.75

1.50

2.08

-

-

-

-

ดี

-

3.00

-

3.00

-

-

-

-

ดีมาก

-

3.00

3.00

3.00

-

-

-

-

ดีมาก

2.00

2.68

2.50

2.64

-

-

-

-

ดีมาก

พอใช

ดี
มาก

ดี

ดี
มาก

-

-

-

-

ตัวบงชี้ สกอ. +
สถาบัน

หมายเหตุ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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ขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศึกษา

รายการ
องคประกอบที่ 1
(ใชรอบปงบประมาณ)
• จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
• จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
องคประกอบที่ 2
•จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ปริญญาโท
- ระดับปริญญาโท (แผน ก)
- ระดับปริญญาโท (แผน ข)
- ระดับปริญญาเอก

หนวย

(ตัวบงชี)้
(ตัวบงชี)้

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
•จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. (หลักสูตร)

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ PI

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

สกอ. 1.2
สกอ. 1.2

16
14

สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1

8
2
4

สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1

2
8
2

2

2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
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รายการ
•จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
•จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษา
ครบถวนตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
• จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุงและจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการ
ปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
• จํานวนนักศึกษาปจจุบัน ทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา
- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

หนวย

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ PI

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)

สกอ. 2.1
สกอ. 2.1

8
2

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)

สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.3

8
2

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

สกอ. 2.3
สกอ. 2.3
สกอ. 2.3
สกอ. 2.3
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12

1
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รายการ
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
-ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
• จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะเปนอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
• จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
• จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจยั และหรือวิทยานิพนธ
• จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
• จํานวนการเผยแพรงานวิจยั และงานสรางสรรค
จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติจาํ นวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพร

หนวย

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ PI

(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.13

(คน)
(คน)

สกอ. 2.13
สกอ. 2.12

(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)

สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ.4.4
สกอ.4.4

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

805
132
16
16

1

1,260 คน
448 คน
58
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รายการ

หนวย

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ PI

ระดับนานาชาติ
องคประกอบที่ 8
• รายรับทั้งหมดที่ไดรับจัดสรร 80 % ของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
• คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคารสถานที่และที่ดิน
- ปงบประมาณ
• คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปงบประมาณ)
• คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
• คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
• คาใชจายเพือ่ พัฒนาอาจารย (ปงบประมาณ)
• คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ)

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สกอ.8.1
สกอ.8.1
สกอ.8.1
สกอ.8.1
สกอ.8.1
สกอ.8.1
สกอ.8.1
สกอ.8.1

11,588,780 บาท
10,861,780.00 บาท

(บาท)

สกอ.8.1

1,732,759.98

(ระดับ
ของ สกอ.)

สกอ.9.3

• เงินเหลือจายสุทธิ(ปงบประมาณ)
องคประกอบที่ 9
• ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับ
ของ สกอ.

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

727,000.00

ภาคผนวก ข
รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ

