รายงานการประเมินตนเอง
Self Assessment Report (SAR)
ประจําปี การศึกษา 2553

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2553

คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจําปี การศึกษา 2553 จัดทําขึนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ทีกําหนดไว้อย่างชัดเจนถึงความมุ่งหมายและหลักการของการ
จัดการศึกษาทีต้องเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการ
บริ หารการศึกษาทีต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง และต้องให้มีการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อยหนึงครังในทุกห้าปี เพือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของบัณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ ได้มี ก ารดํา เนิ นการอย่า ง
ต่อเนือง และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปี 2553 ซึ งหวัง
เป็ นอย่า งยิ งว่ า รายงานฉบับ นี จะเป็ นแนวทางประกอบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
คณะกรรมการ อันจะนําไปสู่การพัฒนาคณะครุ ศาสตร์ ให้มีคุณภาพยิงขึนต่อไป

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
หัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

สารบัญ
คํานํา
ส่ วนที l

รายการ
ส่ วนนํา
1.1 ชือหน่วยงาน ทีตัง และประวัติความเป็ นมา
1.2 ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์
1.3 โครงสร้างการบริ หารคณะครุ ศาสตร์
1.4 หลักสูตรและสาขาวิชาทีเปิ ดสอน
1.5 รายชือคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริ หารและคณะผูบ้ ริ หาร
1.6 จํานวนนักศึกษา
1.7 จํานวนอาจารย์ และบุคลากร
1.7.1 จํานวนอาจารย์ จําแนกวุฒิทางการศึกษา
1.7.2 จํานวนอาจารย์ จําแนกตําแหน่งทางวิชาการ
1.7.3 บุคลากรจําแนกวุฒิทางการศึกษา
1.8 งบประมาณ และอาคารสถานที

ส่ วนที 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน
องค์ประกอบที 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
องค์ประกอบที 5 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ส่ วนที 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
ตาราง ส 1 ตารางสรุ ปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตาราง ส 2 ตารางสรุ ปการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชีของ สกอ.
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ส่ วนที 1
ส่ วนนํา
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จดั ตังขึนเมือวันที 1 พฤศจิกายน 2538 มี
วัตถุประสงค์เพือให้เป็ นหน่ วยงานทีดําเนิ นการเกียวกับการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา ตลอดจนทํา
หน้าทีเป็ นหน่วยกลางควบคุมมาตรฐานวิชาการ ประสานงานและสนับสนุ นการดําเนิ นงานสาขาวิชา
ต่าง ๆ ทีเปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปั จจุบันได้ดาํ เนิ นการเปิ ด
สอนหลักสูตร ต่าง ๆ ดังนี
พ.ศ. 2542
- เปิ ดสอนหลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
- เปิ ดสอนหลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
พ.ศ. 2545
- เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. 2547
- เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริ มสุขภาพ
พ.ศ. 2549
- เปิ ดสอนระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
และการเรี ยนรู้
พ.ศ. 2550
- เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเกษตร
และ หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
2.1 ปรัชญา
สรรค์สร้างความรู้ นําสู่สงั คม
2.2 วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ าํ ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษาทีมีประสิ ทธิภาพ ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง
ภายในทศวรรษหน้า
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2.3 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรของท้องถินให้มีความรู้ความสามารถด้านงานวิจยั เป็ นนักวิชาการ
และนักวิชาชีพ
3. เป็ นทีพึงทางวิชาการแก่ทอ้ งถิน
โครงสร้ างการบริหาร
โครงสร้างการบริ หารสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย แสดงดังแผนภาพ 1.1
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
ส่งเสริ มวิชาการ ฯ
คณะกรรมการวิชาการ
บัณฑิตศึกษา

หัวหน้าสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

ผูช้ ่วยหัวหน้าสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

กลุ่มอํานวยการ

กลุ่มบริ การการศึกษา

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

ภาพ 1.1 โครงสร้างการบริ หารสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
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4. หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเปิ ดสอน
สํา นัก บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ดู แ ลหลัก สู ต รและสาขาวิ ช าที เปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครสวรรค์ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปี การศึกษา 2552 มีจาํ นวนหลักสูตร 7 หลักสูตร 12 สาขา
โดยจําแนกเป็ นหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก 2 หลักสูตร 2 สาขา ปริ ญญาโท 4 หลักสูตร 8 สาขา และ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร 2 สาขาดังรายละเอียดในตาราง 4.1
ตารางที 4.1 จํานวนหลักสู ตรและสาขาวิชาทีเปิ ดสอนในปี การศึกษา 2552 จําแนกตามสาขาวิชา
จํานวนหลักสู ตรและสาขาวิชาทีเปิ ดสอน
สาขาวิชา
ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตรครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (ค.ด.)
- สาขาการจัดการการศึกษาและการเรี ยนรู้
64
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
- สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา (บัณฑิตในกํากับ)
58
หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
- สาขาการจัดการหลักสูตรและการเรี ยนรู้
210
- สาขาการบริ หารการศึกษา (ค.ม.)
316
- สาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
89
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
- สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
29
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
- สาขาการจัดการการเกษตร
19
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
- สาขาการบริ หารจัดการภาครัแนวใหม่
114
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- สาขาการจัดการ
66
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
- สาขาสาขาวิชาชีพครู
766
- สาขาการบริ หารการศึกษา
160
รวม
926
483
122
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5. รายชือผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้ าทีประจําสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
5.1 รายชือผู้บริหาร (ช่ วงระยะเวลา 1 มิ.ย. 2551 - 27 มี.ค. 2552)
ลําดับที
ชือ - สกุล
ตําแหน่ ง
1
ดร.พรเทพ รู้แผน
รองผูอ้ าํ นวยการ/หัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
2
ผศ.จํารัส นวลนิม
ผูช้ ่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
3
ผศ.ธนัศ มีศรี สวัสดิ
ผูช้ ่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
5.2 รายชือผู้บริหาร (ช่ วงระยะเวลา 27 มี.ค. 2552 - 31 พ.ค. 2552)
ลําดับที
ชือ - สกุล
ตําแหน่ ง
1
ผศ.นิเวศน์ คํารัตน์
รองผูอ้ าํ นวยการ/หัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
2
นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท์
ผูช้ ่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
3
ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
ผูช้ ่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
5.3 รายชือผู้บริหาร (ช่ วงระยะเวลา 1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2553)
ลําดับที
ชือ - สกุล
ตําแหน่ ง
1
ผศ.นิเวศน์ คํารัตน์
รองผูอ้ าํ นวยการ/หัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
2
นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท์
ผูช้ ่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
3
ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
ผูช้ ่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
5.3 รายชือเจ้าหน้าทีประจําสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ลําดับที
ชือ - สกุล
ตําแหน่ ง
1
นางวรรฒนา ไวยมิตรา
นักวิชาการศึกษา
2
นางสาวณัฐชนันท์ สาลี
เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์
3
นางสาวจีราพร ม่วงสอน
เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์
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6. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรจําแนกตามตําแหน่งวิชาการ
สาขาวิชา

ศ

รศ.

ผศ.

อาจารย์

รวม

การจัดการหลักสูตร

0

1

2

2

5

บริ หารการศึกษา

0

2

1

2

5

วิจยั และเมินผล

0

0

2

3

5

วิทยาศาสตร์ศึกษา

0

0

1

4

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

0

1

2

2

5

การจัดการการเกษตร

0

0

5

1

6

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

0

0

1

4

5

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

0

0

1

4

5

ป.เอก การจัดการการศึกษาฯ

0

2

2

1

5

ป.เอก ยุทธศาสตร์

2

2

1

0

5

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

0

1

3

1

5

ป.บัณฑิตบริ หารการศึกษา

0

1

1

3

5

2

10

22

27

61

รวม
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7. งบประมาณ
ในปี งบประมาณ 2553 สํานักบัณฑิตวิทยาลัยมีงบประมาณเป็ นเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) ทังสิน 13,726,280 บาท ซึงสามารถจําแนกเป็ นหมวดเงินต่าง ๆ ได้ดงั นี
หมวดรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
1. ค่าจ้างชัวคราว
204,650
2. ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ
12,851,625
3. ครุ ภณ
ั ฑ์
4. เงินอุดหนุน
5. รายจ่ายอืน
500,000.00
รวม
13,726,280
8. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็ น 2 ระบบ
ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตาม
กระบวนการประเมินคุณภาพของ สมศ.
กลไกและระบบการประกันคุณภาพของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย
1. การพัฒ นาฐานข้อมูลสารสนเทศเพือการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสํานัก งานบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย
2. การพัฒนาองค์ประกอบมาตรฐานและตัวบ่งชีคุณภาพการศึกษาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
3. จัดทําคู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
4. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแผนการ
ดําเนินงานและติดตามทบทวนผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. สํานัก งานบัณฑิ ตวิทยาลัยนําผลการประเมินทบทวนคุณภาพการศึก ษาที เป็ นจุดอ่อนมา
ปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนือง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 7
บัณฑิตวิทยาลัย

ส่ วนที 2
ผลการดําเนินงานและผลประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ตัวบ่ งชีที 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรื อ 7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทีสอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในสถาบัน และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนที
เชือมโยงกับปรัชญาหรื อปณิ ธานและพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที 10 (พ.ศ. 25512554)
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ที
สอดคล้องกับนโยบาย มหาวิทยาลัย โดยการนําเข้าทีประชุม
คณะกรรมการบริ หาร ทีประกอบด้วย อธิการบดี ประธาน
สาขา คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ผูท้ รงคุณวุฒิ และ
ตัวแทนคณาจารย์ ซึงถือว่าเป็ นการปรับปรุ งแบบมีส่วนร่ วม
และให้ความเห็นชอบ และแผนกลยุทธ์ของคณะทีมีความ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
1-1.1 GS-MR-1 แผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1-1.1 GS-MR-2
แผนปฏิบตั ิการ
1-1.1 GS-MR-3 โครงการ
การประชุมปฏิบตั ิการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์
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มี







ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน
เชือมโยงกับปรัชญา ปณิ ธานของคณะและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นไปตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยอีกทังสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที 10 (พ.ศ. 2551-2554)
2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพือ
รับทราบนโยบายแผนกลยุทธ์ อีกทังได้มีการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ให้หน่วยงานระดับสาขาวิชาเพือนําไปสู่การปรับปรุ ง
แผนกลยุทธ์ของสาขา
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจําปี
ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั การ
บริ การทางวิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการแปลงแผนกลยุทธ์มาสู่การปฏิบตั ิ
โดยจัดทําเป็ นโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจําปี
2553 ซึงประกอบด้วย 4 พันธกิจ ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี ยังได้มโี ครงการ/กิจกรรมที
ส่งผลต่อการบริ หารทีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4 มีตวั บ่งชีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจําปี และค่า
เป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชีเพือวัดความสําเร็ จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการกําหนดตัวบ่งชีและเป้ าหมายที
สําคัญของแผนกลยุทธ์ โดยเชือมโยงกับตัวบ่งชีของสมศ.
กพร. และนอกจากนี ยังได้มี การกําหนดตัวบ่งชีใน

หลักฐาน (รหัส)

1-1.1 GS-MR-1 คําสัง
จัดทําทําแผนยุทธศาสตร์ฯ
1-1.1-2 GS-MR-2วาระ
การประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาครังที 3/2552

1-1.1 GS-MR-1
แผนปฏิบตั ิการ 1 ปี
1-1.1 GS-MR-2รายงาน
สรุ ปผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ประจําปี พ.ศ. 2553

1-1.1 GS-MR-1
แผนปฏิบตั ิการ 1 ปี
1-1.1 GS-MR-2 แผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
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มี







ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ทีครอบคลุมพันธกิจทัง 4 ด้าน ของ
มหาวิทยาลัย
5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ครบ 4 พันธกิจ
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ครบทุกภารกิจตามทีกําหนดไว้

หลักฐาน (รหัส)

1-1.1 GS-MR-1 บันทึก
ข้อความการสรุ ปการ
ติดตามโครงการ
1-1.1 GS-MR-2
รายงานการดําเนิน
โครงการตามแผน
1-1.1 GS.MR-3 รายงาน
ประจําปี 2553
1-1.1 GS-MR-1 รายงาน
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนปฏิบตั ิ
กพร.รอบ 6 เดือน 9 เดือน
การประจําปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง และรายงานผลต่อ
และ 12 เดือน
ผูบ้ ริ หารเพือพิจารณา
1-1.1 GS-MR-2 แบบ
ผลดําเนินการ
ติดตามประเมินโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม และสรุ ปประเมินติดตามโครงการกิจกรรมเป็ นราย ประจําปี งบประมาณ 2553
ไตรมาส รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตเพือพิจารณา
7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนกลยุทธ์ 1-1.1 GS-MR-1 วาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครังและรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภา
บัณฑิตศึกษา ครังที 1/2554
สถาบันเพือพิจารณา
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามการดําเนินตามแผนกล
ยุทธ์ เสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพือพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบ
8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี
ผลการดําเนินงาน
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ผูก้ าํ กับดูแลตัวบ่งชี
ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล

เบอร์โทร :
เบอร์โทรภายใน : 2102

การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ผลของเป้ าหมายที การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
เป้ าหมายที
กําหนด
ได้
ตัวบ่งชีที 1.1
การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 1.1
6
7
บรรลุ
4
การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
ตัวบ่งชีที 1.1
6
7
บรรลุ
4
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
ตัวบ่งชีที 1.1
6
7
บรรลุ
4
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จุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกในการจัดทําแผนกลุยทธ์ และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
2. นําระบบและกลไกในการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ไปเป็ น
แนวทางในการจัดทําโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ เพือให้บรรลุตวั ชีวัดของบัณฑิตวิทยาลัย
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดทีควรพัฒนา
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรต้องกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิทีชัดเจนแก่บุคลากร ผูเ้ กียวข้อง
ให้สามารถทําไปปฏิบตั ิได้
2. ส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากรตระหนั ก ในการปฏิ บัติ ง านประจํา ที เป็ นการตอบสนองต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ทังในระยะสันและระยะยาว
3. ส่งเสริ มการพัฒนาโครงการทีกําหนดตามแผนกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทังปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบ่ งชีนี
หลักฐานอ้างอิง :
1-1.1-1 GS-MR-1 แผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1-1.1-1 GS-MR-2 แผนปฏิบตั ิการ
1-1.1-1 GS-MR-3 โครงการการประชุมปฏิบตั ิการปรับแผนกลยุทธ์
1-1.1-2 GS-MR-1 คําสังจัดทําทําแผนยุทธศาสตร์ฯ
1-1.1-2 GS-MR-2 วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครังที 3/2552
1-1.1-3 GS-MR-2 รายงานสรุ ปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปี พ.ศ. 2553
1-1.1-5 GS-MR-1 บันทึกข้อความการสรุ ปการติดตามโครงการ
1-1.1-5 GS.MR-3 รายงานประจําปี 2553
1-1.1-6 GS-MR-1 รายงาน กพร.รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
1-1.1-6 GS-MR-2 แบบติดตามประเมินโครงการประจําปี งบประมาณ 2553
1-1.1-7 GS-MR-2 วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครังที 1/2554
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องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่ งชีที 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน: เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ2 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
4 หรื อ 5ข้อ
3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทวไป
ั
ตามเกณฑ์ทวไป
ั
ตามเกณฑ์ทวไป
ั
ตามเกณฑ์ทวไป
ั

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่และปรับปรุ งหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบทีกําหนด
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการเปิ ดหลักสูตรระดับ
บัณฑิต ศึกษา ตามแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย ซึงสอดคล้องและ
เป็ นไปตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแนวปฏิบตั ิ ในการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

 2

มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิทีกําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที
กําหนด
ผลดําเนินการ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทวไป
ั และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิมเติม
เฉพาะกลุ่ม
หลักฐาน (รหัส)
2-2.1-GS-MR-1
ขันตอนการเปิ ดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
2-2.1-GS-MR-2
ประกาศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์เรื องแนว
ปฏิบตั ิในการเปิ ดและปิ ด
หลักสูตร
2-2.1-GS-MR-3
แนวทางการเปิ ดหลักสูตร
ตามทีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
2-2.1-GS-MR-4
ขันตอนการปิ ดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
2-2.1-GS-MR-2
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มี ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตามแนว
ปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย ซึงสอดคล้องและเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ
ของของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ทุ ก หลัก สู ต รมี ก ารดํา เนิ น งานให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน
หลัก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุด มศึก ษาแห่ งชาติ (การดําเนิ น งานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับอุด มศึกษาแห่ งชาติ หมายถึง ต้องมีก ารประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งชีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรื อสาขาวิชา เพือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรี ยนการ
สอน” กรณี ทีหลักสูต รใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณ วุฒิสาขา
หรื อสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี กลางทีกําหนดในภาคผนวก
ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องไดรับการรับรองหลักสูต ร
จากสภาหรื อองค์กรวิชาชีพทีเกียวข้องด้วย (หมายเหตุ: สําหรั บ
หลักสูตรเก่าหรื อหลักสูตรปรับปรุ งทียังไม่ไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติก่อนปี การศึกษา 2555
ให้ยดึ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548)
ผลดําเนินการ
ทุกหลักสูตรของระดับบัณฑิตศึกษามีการดําเนินงานให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมีการ
ดําเนินการให้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรื อองค์กร
วิชาชีพ

หลักฐาน (รหัส)
ประกาศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์เรื องแนว
ปฏิบตั ิในการเปิ ดและปิ ด
หลักสูตร
2-2.1-GS-MR-3
แนวทางการปิ ดหลักสูตร
ตามทีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
2-2.1-GS-MR-5
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548
2-2.1-GS-MR-6
คําสังอาจารย์ผสู้ อน
2-2.1-GS-MR-7
คําสังอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
2-2.1-GS-MR-8
คําสังแต่งตังอาจารย์
ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร

2-2.1-GS-MR-9
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มี ข้อ

 4

 5

เกณฑ์การประเมิน

หลักฐาน (รหัส)
หนังสือรับรองหลักสูตร
จากครุ สภาสําหรับ
หลักสูตร ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู ป.บริ หาร
การศึกษา และ ป.โท
การบริ หารการศึกษา
2-2.1-GS-MR-10
คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
2-2.1-GS-MR-11
คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
วิชาการบัณฑิตศึกษา

มีค ณะกรรมการรั บผิดชอบควบคุมกํากับให้มีก ารดําเนิ นการได้
ครบถ้วนทังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาทีจัดการศึกษา
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี หลักสูตรทีดําเนิ นงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ งชาติ จะต้อ ง
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีทีกําหนด
ในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
ผลดําเนินการ
ทุกหลัก สูตรของระดับบัณฑิตศึกษา มีการแต่งตังอาจารย์ประจํา
หลัก สู ต รและอาจารย์ผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร เพื อรั บ ผิด ชอบ
วางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบการดําเนินการหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา พ.ศ.2548 และมี ก าร
ดําเนิ นการประเมินหลักสูต รตรามกรอบเวลาทีกําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
มีค ณะกรรมการรั บผิดชอบควบคุมกํากับให้มีก ารดําเนิ นการได้ 2-2.1-GS-MR-12
ครบถ้วนทังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาทีจัดการศึกษา คําสังแต่งตังกรรมการ
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 บัณฑิตศึกษา
กรณี ห ลั ก สู ตรที ดํ า เนิ นงาน ตาม กรอบ มาต รฐาน คุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนิ นงาน
ตามตัวบ่งชีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชีและทุก
หลักสูตร
ผลดําเนินการ
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มี ข้อ

 6

7

8

เกณฑ์การประเมิน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการแต่งตังคณะกรรมการเพือ
กํา กับ ดู แ ลในการจัด การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ มี ก าร
ดําเนินการให้ครบถ้วนทังข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 และมีการนํา
ผลการประเมินหลักสูตรตามข้อ 4 มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
มีความร่ วมมือในการพัฒนาและบริ หารหลักสูตรระหว่างสถาบัน
กับภาครั ฐหรื อภาคเอกชนที เกี ยวข้อ งกับ วิ ชาชี พ ของหลัก สู ต ร
มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทังหมดทุกระดับ
การศึกษา
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค 2)
ผลดําเนินการ
มี ห ลั ก สู ตรระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา จํ า นวน 1 หลั ก สู ตร คื อ
ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาชี พครู มีค วามร่ ว มมือในการ
พัฒ นาและบริ หารหลัก สู ต ร ระหว่ างมหาวิ ทยาลัย กับโรงเรี ย น
ระดับการศึกษาขันพืนฐานและโรงเรี ยนเอกชน โดยจัดให้อาจารย์
และครู พีเลียงในโรงเรี ยนทัง 2 กลุ่มร่ วมนิ เทศคุณภาพนักศึกษาที
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ทงั 2 ภาคเรี ยน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเน้นการวิจยั ทีเปิ ดสอน (ปริ ญญาโท
เฉพาะแผน ก และปริ ญญาเอก) มีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหลักสูตรทังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ
ง)
ผลดําเนินการ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเน้นการวิจยั ทีเปิ ดสอน (ปริ ญญาโท
เฉพาะแผน ก และปริ ญญาเอก)มีจาํ นวนนักศึกษาทีศึกษาอยูใ่ น
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทังหมดทุกระดับ
การศึกษา
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
ผลดําเนินการ

หลักฐาน (รหัส)

2-2.1-GS-MR-13
บัญชีรายชือสถานศึกษา
รายชือครู พีเลียงและอาจารย์
นิเทศก์ของสถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
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ผลการประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
ตัวบ่ งชีที
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
ตัวบ่ งชีที 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสู ตร
การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
ตัวบ่ งชีที
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
5
ตัวบ่ งชีที 2.1
: ระบบและกลไกการ
เป้ าหมาย
พัฒนาและบริหารหลักสู ตร
การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี (CAR) :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
ตัวบ่ งชีที
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
5
ตัวบ่ งชีที 2.1
: ระบบและกลไกการ
เป้ าหมาย
พัฒนาและบริหารหลักสู ตร
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
ตัวบ่ งชีที
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
5
ตัวบ่ งชีที 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนา
เป้ าหมาย
และบริหารหลักสู ตร
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จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
หลักฐานอ้างอิง (สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : (GS-MR)
2-2.1-GS-MR-1 ขันตอนการเปิ ดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2-2.1-GS-MR-2 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรื องแนวปฏิบตั ิในการเปิ ดและปิ ดหลักสูตร
2-2.1-GS-MR-3 แนวทางการเปิ ดหลักสูตรตามทีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2-2.1-GS-MR-4 ขันตอนการปิ ดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2-2.1-GS-MR-5 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
2-2.1-GS-MR-6 คําสังอาจารย์ผสู้ อน
2-2.1-GS-MR-7 คําสังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2-2.1-GS-MR-8 คําสังแต่งตังอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
2-2.1-GS-MR-9 หนังสือรับรองหลักสูตรจากครุ สภาสําหรับหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ป.บริ หาร
การศึกษา
และ ป.โท การบริ หารการศึกษา
2-2.1-GS-MR-10 คําสังแต่งตังคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2-2.1-GS-MR-11 คําสังแต่งตังคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
2-2.1-GS-MR-12 คําสังแต่งตังกรรมการบัณฑิตศึกษา
2-2.1-GS-MR-13 บัญชีรายชือสถานศึกษารายชือครู พีเลียงและอาจารย์นิเทศของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษา
ขันพืนฐาน
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ตัวบ่ งชีที 2.2 : อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่ งชี : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์การประเมิน :
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30
ขึนไป
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน (รหัส)
อ

 1

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกทีกําหนดให้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึนไป
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
ทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกจํานวน 35 คน จากทังหมด 54 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 64.81 เมือนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ30 ขึนไป จะ
ได้ 5 คะแนน.
2 ค่าการเพิมขึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
เปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา ทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6
ขึนไป
ผลการดําเนินงาน
-

2-2.1-GS-MR-10
คําสังแต่งตัง
คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร

การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 2.2
-
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การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
เป้ าหมายที
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 2.2
ร้อยละ 30
ร้อยละ 64.81
บรรลุเป้ าหมาย
5
การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 2.2
ร้อยละ 30
ร้อยละ 64.81
บรรลุเป้ าหมาย
5
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 2.2
ร้อยละ 30
ร้อยละ 64.81
บรรลุเป้ าหมาย
5
จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
หลักฐานอ้างอิง (สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : (GS-MR)
2-2.1-GS-MR-9 คําสังแต่งตังคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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ตัวบ่ งชีที 2.3 : อาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่ งชี : ปัจจัยนําเข้า
เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ทีดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึนไป
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน (รหัส)
 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รอง 2-2.1-GS-MR-10
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม คําสังแต่งตัง
5 = ร้อยละ 30 ขึนไป
คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
ที
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน รอง
ศาสตราจารย์ จํานวน รวมกัน จํานวน 29 คนจากทังหมด 54 คน คิด
เป็ นร้อยละ 53.70
เมือนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ60 ขึนไป จะได้ 5 คะแนน

การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 2.3
การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 2.3
ร้อยละ 30
ร้อยละ 53.70
บรรลุเป้ าหมาย
5
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
เป้ าหมายที
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 2.3
ร้อยละ 30
ร้อยละ 53.70
บรรลุเป้ าหมาย
5
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 2.3
ร้อยละ 30
ร้อยละ 53.70
บรรลุเป้ าหมาย
5
จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม (ถ้ามี)
หลักฐานอ้างอิง (สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : (GS-MR)
2-2.1-GS-MR-9 คําสังแต่งตังคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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ตัวบ่ งชีที 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 – 4 ข้อ
5 – 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ทงด้
ั านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล และมีแผนการบริ หารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนทีมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
ผลดําเนินการ
มหาวิ ทยาลัย มี แผนพัฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ชาการและสาย
สนับสนุนทีมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
 2 มีการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็ นไปตามแผนทีกําหนด
ผลดําเนินการ
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรทีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการ
ส่งเสริ มให้บุคลากรเข้าร่ วมศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา ศึกษาต่อ
และทําวิจยั ทังในประเทศและต่างประเทศ
3

มีสวัสดิการเสริ มสร้างสุขภาพทีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลดําเนินการ
มหาวิทยาลัย ได้มีการตรวจสุขภาพประจําปี ของบุคลากร
ในหน่วยงาน โดยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปี ละ 1 ครัง มี

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
2-2.4-NSRU-1
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน

2-2.4-NSRU-2
รายงานการไปราชการ
2-2.4-NSRU-3
รายชือผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อ
2-2.4-NSRU-4
รายชือผูไ้ ด้รับทุนวิจยั ทัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
2-2.4-NSRU-5
โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปี
2-2.4-NSRU-6
รู ปภาพการตรวจสุขภาพ
ประจําปี
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มี ข้อ

4

เกณฑ์การประเมิน
การพิจารณาเงินรางวัล ตามผลการประเมิน มีการสร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากร เช่น กองทุนเลียงชีพ สวัสดิการเกียวกับการกูเ้ พือที
อยูอ่ าศัย และการกูอ้ ืน ๆ สวัสดิการของหน่วยงานอืน ๆ และ
สวัสดิการอืน ๆ ทีไม่เป็ นทางการ เช่น การช่วยเหลืองานแต่ง งาน
ศพ ฯลฯ และมีการประเมินความพึงพอใจด้านความผาสุกของ
บุคคลากร

หลักฐาน (รหัส)
2-2.4-NSRU-7
คําสังการพิจารณาเงิน
รางวัล

2-2.4-NSRU-8
รายงานกองทุนสํารอง
เลียงชีพ รายงาน
สวัสดิการ เกียวกับเงินกู้
เพือทีอยูอ่ าศัย และเงินกู้
อืน ๆ รายงานสวัสดิการ
ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ
2-2.4-NSRU-10
ใบเสร็ จค่าพวงหรี ดงานศพ
ใบขอรถไปงานศพ
2-2.4-NSRU-10
แบบประเมินความพึง
พอใจด้านความผาสุกของ
บุคคลากร
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
2-2.4-NSRU-11
ความรู้และทักษะทีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการ รายงานผลการนําความรู้
สอนและการวัดผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการ
จากการเข้ารับการ
ปฏิบตั ิงานทีเกียวข้อง
ฝึ กอบรม
ลาศึกษาต่อ และทําวิจยั
ผลดําเนินการ
มาพัฒนาใช้ในหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย ให้บุคลากร รายงานผลการนําความรู้ที
ได้รับจากการฝึ กอบรมหรื อสัมมนา มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ในด้านต่าง ๆ หลังฝึ กอบรม หรื อสัมมนาแล้วประมาณ ๓-๖
เดือน และบุคลากรทีได้รับทุนศึกษาหรื อได้รับทุนวิจยั ให้
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
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หลักฐาน (รหัส)
2-2.4-NSRU-12
โครงการอบรมด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2-2.4-NSRU-13
มหาวิทยาลัย มีการอบรมการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้กบั อาจารย์และบุคลากร และส่งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
ของคณาจารย์
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการวางแผนป้ องกันการกระทําผิด
2-2.4-NSRU-14
จรรยาบรรณ และมีมาตรการ กํากับดูแลผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตาม
คําสังแต่งตัง
จรรยาบรรณฯ
คณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 5 มีการให้ความรู้ดา้ นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบตั ิ
ผลดําเนินการ

 6

 7

มีการประเมินผลความสําเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลดําเนินการ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลดําเนินการ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดงบประมาณในการไปศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

2-2.4-NSRU-15
รายงานผลการประเมิน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน
2-2.4-NSRU-16
รายงานการประชุม
คณะกรรมการทุนพัฒนา
อาจารย์
2-2.4-NSRU-17
รายงานการประชุมสภา
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การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที
ตัวบ่ งชีที 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที
ตัวบ่ งชีที 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
-

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
5
7
บรรลุ
5
เป้ าหมาย

การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี (CAR) :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
ตัวบ่ งชีที
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
5
7
บรรลุ
5
ตัวบ่ งชีที 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์
เป้ าหมาย
และบุคลากรสายสนับสนุน
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที
ตัวบ่ งชีที 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
5
7
บรรลุ
5
เป้ าหมาย
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จุดแข็ง
- มีแผนการพัฒนาบุคลกร
- มีสวัสดิการให้กบั บุคคลากร
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
หลักฐานอ้างอิง (สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : (GS-MR)
2-2.4-NSRU-1 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
2-2.4-NSRU-2 รายงานการไปราชการ
2-2.4-NSRU-3 รายชือผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อ
2-2.4-NSRU-4 รายชือผูไ้ ด้รับทุนวิจยั ทังภายในประเทศและต่างประเทศ
2-2.4-NSRU-5 โครงการตรวจสุขภาพประจําปี
2-2.4-NSRU-6 รู ปภาพการตรวจสุขภาพประจําปี
2-2.4-NSRU-7 คําสังการพิจารณาเงินรางวัล
2-2.4-NSRU-8 รายงานกองทุนสํารองเลียงชีพ รายงานสวัสดิการ เกียวกับเงินกูเ้ พือทีอยูอ่ าศัย และ
เงินกูอ้ ืน ๆ รายงานสวัสดิการของหน่วยงานต่าง ๆ
2-2.4-NSRU-10 ใบเสร็ จค่าพวงหรี ดงานศพ ใบขอรถไปงานศพ
2-2.4-NSRU-10 แบบประเมินความพึงพอใจด้านความผาสุกของบุคคลากร
2-2.4-NSRU-11 รายงานผลการนําความรู้จากการเข้ารับการฝึ กอบรม ลาศึกษาต่อ และทําวิจยั มา
พัฒนาใช้ในหน่วยงาน
2-2.4-NSRU-12 โครงการอบรมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
2-2.4-NSRU-13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
2-2.4-NSRU-14 คําสังแต่งตังคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2-2.4-NSRU-15 รายงานผลการประเมินตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
2-2.4-NSRU-16 รายงานการประชุม คณะกรรมการทุนพัฒนาอาจารย์
2-2.4-NSRU-17 รายงานการประชุมสภา
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ตัวบ่ งชีที 2.5 : ห้ องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่ งชี : ปัจจัยนําเข้า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ
4 หรื อ 5 ข้อ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการจัดการหรื อจัดบริ การเพือให้นกั ศึกษามีเครื อง

หลักฐาน (รหัส)
2-2.5-GS-MR-1 ภาพถ่าย
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื อง ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ของ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ผลดําเนินการ

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการสถานทีและ
เครื องคอมพิวเตอร์เพือให้บริ การสําหรับนักศึกษาใน
การเรี ยนการสอนและค้นคว้านอกชันเรี ยนมีเครื อง
คอมพิวเตอร์ใช้ ในอัตราส่วน 1 : 1.5
 2 มีบริ การห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู้อืน ๆ ผ่านระบบ 2-2.5-GS-MR-2 ภาพถ่ายห้องศึกษา
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรมการใช้งาน ค้นคว้าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
แก่นกั ศึกษาทุกปี การศึกษา
2-2.5-GS-MR-3 ระบบเข้าดูผลการ
ผลดําเนินการ
เรี ยนออนไลน์นกั ศึกษาระดับ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดบริ การห้องศึกษา
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ค้นคว้าไว้บริ การแก่นกั ศึกษา สามารถใช้บริ การด้าน
นครสวรรค์
เอกสาร วารสาร ตํารา และวิทยานิพนธ์ และมีเครื อง
http://regis.nsru.ac.th/graduate53/
คอมพิวเตอร์ทีสามารถใช้สืบค้นข้อมูลดําเนินการ
2-2.5-GS-MR-4 ฐานข้อมูลสํานัก
ใดๆ เกียวกับงานทะเบียนและประมวลผล เช่น การดู
วิทยบริ การและเทคโนโลยี
ผลการเรี ยนออนไลน์ ดูวารสารวิชาการออนไลน์และ
สารสนเทศ
ใช้และใช้สนับสนุนด้านอืนๆ อย่างพียงพอ อีกทัง
มหาวิทยาลัยมีสาํ นักวิทยบริ การซึงเป็ นอีกแหล่งทีใช้
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มี ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน
สําหรับค้นคว้าหาความรู้ มีฐานข้อมูลในการสืบค้น
นอกจากนี ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาํ นักวิทย
บริ การได้มกี ารแนะนําการใช้หอ้ งสมุด ฐานข้อมูล
ให้กบั นักศึกษาได้สามารถเลือกใช้บริ การได้ตาม
ความสนใจ
 3 มีบริ การด้านกายภาพทีเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยน
การสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเชือมต่ออินเตอร์เน็ต
ผลดําเนินการ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้จดั เตรี ยมห้องเรี ยนทีมี
บรรยากาศภายในห้องเรี ยนและภายนอกห้องเรี ยน

หลักฐาน (รหัส)
http://www.nsru.ac.th/ARITC/databa
se.php

2-2.5-GS-MR-5 ภาพถ่ายบรรยากาศ
ห้องเรี ยน
2-2.5-GS-MR-6 ภาพถ่ายอุปกรณ์
ภายในห้องเรี ยน
2-2.5-GS-MR-7 ภาพถ่ายบรรยากาศ
ภายนอกห้องเรี ยนในอาคารและ
บริ เวณพักผ่อนของนักศึกษา

เอือต่อการจัดการเรี ยนรู้ ห้องเรี ยนในแต่ละห้องมี
อุปกรณ์สาํ หรับใช้เพืออํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรี ยนการสอนทุกห้อง และมีการปรับปรุ งให้
พร้อมใช้อยูเ่ สมอ ภายนอกห้องเรี ยนได้จดั ให้มีจดั
โต๊ะ เก้าอี สําหรับนักศึกษาพักผ่อน พบปะ พูดคุย
และแลกเปลียนเรี ยนรู้เกียวกับเนื อหาวิชาทีเรี ยนและ
มีจุดเชือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายทังอาคารเรี ยน
 4 มีบริ การสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นอืน ๆ อย่าง

2-2.5-GS-MR-8 ระบบเข้าดูผลการ
น้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย เรี ยนออนไลน์นกั ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คอมพิวเตอร์ การบริ การอนามัยและการ
นครสวรรค์
รักษาพยาบาล การจัดการหรื อจัดบริ การด้านอาหาร
http://regis.nsru.ac.th/graduate53/
และสนามกีฬา
2-2.5-GS-MR-9 ภาพถ่ายห้องเตรี ยม
ผลดําเนินการ
อาหารและเครื องดืมและจุดบริ การนํา
- สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีจุดเชือมต่ออินเตอร์เน็ต ดืมสะอาด 3 อุณหภูมิ ของสํานักงาน
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มี ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน (รหัส)
ไว้บริ การแกนักศึกษา ทังการสืบค้นข้อมูล การดูผล บัณฑิตวิทยาลัย
การเรี ยนผ่านระบบออนไลน์
- การบริ การด้านสุภาพอนามัย สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัยมีการจัดจุดบริ การนําดืมสะอาด 3 อุณหภูมิ
และห้องจัดเตรี ยมอาหารและเครื องดืมไว้บริ การ
นักศึกษาและบุคลากร
- มหาวิทยาลัยมีหอ้ งพยาบาล ศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน
ไว้ให้บริ การแก่นกั ศึกษาและบุคลากรอย่างทัวถึงมี
ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ
- นอกจากนี ยังมีสนามกีฬา อุปกรณ์ออกกําลังกาย ไว้
บริ การแก่นกั ศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ 2-2.5-GS-MR-10 ภาพบริ เวณจุด
ติดตังกล้องวงจรปิ ดภายในอาคาร
อาคารตลอดจนบริ เวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื อง
ประปา ไฟฟ้ า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 2-2.5-GS-MR-11 ภาพจุดติดตัง
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
รวมทังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในบริ เวณ
ต่าง ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง
ผลดําเนินการ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดสิ งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ สําหรับนักศึกษาไว้บริ เวณในภาย
อาคาร บริ เวณภายในอาคารเรี ยนและภายนอก
ห้องเรี ยนมีการติดตังกล้องวงจรปิ ดทางเข้า – ออก มี
ระบบป้ องกันอัคคีภยั ไว้ส่วนหน้าอาคารทุกชัน
และภายในอาคารทุกชันจะมีหอ้ งควบคุมระบบไฟฟ้ า
และระบบนําประปา
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มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน (รหัส)
 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริ การในข้อ 2-5 ทุกข้อ 2-2.5-GS-MR-12 แบบประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริ การ
ไม่ตากว่
ํ า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลดําเนินการ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาในการให้บริ การใช้เป็ นข้อมูลใน
การพัฒนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริ การด้านกายภาพที
สนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ผลดําเนินการ

2-2.5-GS-MR-13 สรุ ปผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริ การสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยนําผลสรุ ปการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริ การเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพือทราบและเสนอแนะ
แนวทาง/นโยบายการปฏิบตั ิเพือปรับปรุ งการดําเนิน
ต่อไป นอกจากนี สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้นาํ ผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการ
ทํางาน เช่น ด้านการให้บริ การด้วยการลดขันตอน
การปฏิบตั ิงาน ความสะดวก รวดเร็วและการปรับ
สภาพภูมิทศั น์ ฯลฯ
ผลการการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี ทีแล้ว:
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 2.5
-
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ผลการประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้
การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 2.5
6 ข้อ
7 ข้อ
 บรรลุ / ไม่บรรลุ
5
ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้ การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 2.5
6 ข้อ
7 ข้อ
 บรรลุ / ไม่บรรลุ
5
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้ การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 2.5
6 ข้อ
7 ข้อ
 บรรลุ / ไม่บรรลุ
5
จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
1. ควรมีการติดตังระบบสํารองไฟฉุกเฉินประจําสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
2. จุดทิงขยะควรมีการแยกถังขยะเปี ยก ขยะแห้ง และขยะทีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบ่ งชีนี
หลักฐานอ้างอิง :
ภาพห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
2-2.5-GS-MR-1
ภาพห้องศึกษาค้นคว้าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2-2.5-GS-MR-2
ระบบเข้าดูผลการเรี ยนออนไลน์นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
2-2.5-GS-MR-3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://regis.nsru.ac.th/graduate53/
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2-2.5-GS-MR-4
2-2.5-GS-MR-5
2-2.5-GS-MR-6
2-2.5-GS-MR-7
2-2.5-GS-MR-8
2-2.5-GS-MR-9
2-2.5-GS-MR-10
2-2.5-GS-MR-11
2-2.5-GS-MR-12
2-2.5-GS-MR-13

ฐานข้อมูลสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.nsru.ac.th/ARITC/database.php
ภาพบรรยากาศห้องเรี ยน
ภาพอุปกรณ์ภายในห้องเรี ยน
ภาพบรรยากาศภายนอกห้องเรี ยนในอาคารและบริ เวณพักผ่อนของ
นักศึกษา
ระบบเข้าดูผลการเรี ยนออนไลน์นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://regis.nsru.ac.th/graduate53/
ภาพห้องเตรี ยมอาหารและเครื องดืมและจุดบริ การนําดืมสะอาด 3
อุณหภูมิของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ภาพบริ เวณจุดติดตังกล้องวงจรปิ ดภายในอาคาร
ภาพจุดติดตังอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การ
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ตัวบ่ งชีที 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
ชนิดตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนการ
สอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของหลักสูตร
ผลดําเนินการ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญใน
ทุกหลักสูตร
 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามทีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลดําเนินการ
อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละสาขาวิชาทุกหลักสูตรมีการจัดทํา
โครงการสอนและหรื อรายละเอียดของรายวิชาซึงมีทงภาค
ั
บรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิและการศึกษาด้วยตนเอง โดยส่งมายัง
บัณฑิตวิทยาลัยและเผยแพร่ ให้นกั ศึกษาทราบ
 3 ทุกหลักสู ตรมีรายวิ ชาทีส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง
และการให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ จ ากการปฏิ บัติ ทังในและนอก
ห้องเรี ยนหรื อจากการทําวิจยั
ผลดําเนินการ

หลักฐาน (รหัส)
2-2.6-GS-MR-1 รายละเอียด
รายวิชา
2-2.6-GS-MR-2
ประกาศระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนพ.ศ.2553
2-2.6-GS-MR-1 รายละเอียด
รายวิชา

2-2.6-GS-MR-1 รายละเอียด
รายวิชา
2-2.6-GS-MR-3 แบบบันทึก
การขอคําปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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มี ข้ อ

 4

 5

 6

เกณฑ์การประเมิน
ทุกหลักสูตรทีเปิ ดให้มีการเรี ยนการสอนในทุกระดับการศึกษา
ของสํานักงานบัณฑิ ตศึกษามีรายวิ ชาที ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ทังในและนอกห้องเรี ยนตามความสนใจของผูเ้ รี ยน
มีการให้ผมู้ ีประสบการณ์ทางวิชาการหรื อวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรื อชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการ
สอนทุกหลักสูตร
ผลดําเนินการ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ต่างๆ มาเป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กบั นักศึกษาเพือให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโครงการศึกษาดูงาน แหล่งเรี ยนรู้
ต่างๆ เพือเพิมประสบการณ์แก่นกั ศึกษา
มีการจัดการเรี ยนรู้ ทีพัฒนาจากการวิ จ ัย หรื อจากระบบการ
จัดการความรู้เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
ผลดําเนินการ
อาจารย์ผสู้ อนได้นาํ ความรู้ทีได้จากการวิจยั มาใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ดังทีได้ระบุไว้ในโครงการสอน
และหรื อรายละเอียดของวิชา
มีการประเมิ นความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที มีต่ อคุ ณภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนและสิงสนับสนุนการเรี ยนรู้ทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ตากว่
ํ า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลดําเนินการ
สํานักงานบัณฑิ ตวิ ทยาลัย มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีมีต่อคุณภาพการเรี ยนการสอน และปัจจัยสนับสนุ น
การเรี ยนรู้

หลักฐาน (รหัส)
เพือควบคุมวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย

2-2.6-GS-MR-4 หนังสือ
เชิญวิทยากร
2-2.6-GS-MR-5 สรุ ป
โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา ป.บัณฑิต / ป.โท

2-2.6-GS-MR-1 รายละเอียด
รายวิชา

2-2.6-GS-MR-6 ผลการ
ประเมินอาจารย์โดยบัณฑิต
วิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 35
บัณฑิตวิทยาลัย

มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 7 มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา
ผลดําเนินการ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยนําผลการประเมินอาจารย์ผสู้ อนในแต่
ละรายวิชาแจ้งให้ผสู้ อนได้ทราบผลการประเมินเพือนําผลการ
ประเมินเพือพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนดังได้
ระบุไว้ในโครงการสอนและหรื อรายละเอียดของวิชา

หลักฐาน (รหัส)
2-2.6-GS-MR-1 รายละเอียด
รายวิชา

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี ทีแล้ว :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 2.6
ผลการประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 2.6
6 ข้อ
7 ข้อ
 บรรลุ / ไม่บรรลุ
5
ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 2.6
6 ข้อ
7 ข้อ
 บรรลุ / ไม่บรรลุ
5
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี นี :
ลําดับตัวบ่ งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 2.6
6 ข้อ
7 ข้อ
 บรรลุ / ไม่บรรลุ
5
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จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบ่ งชีนี
หลักฐานอ้างอิง :
รายละเอียดรายวิชา
2-2.6-GS-MR-1
ประกาศระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
2-2.6-GS-MR-2
พ.ศ. 2553
แบบบันทึกการขอคําปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือควบคุมวิทยานิพนธ์
2-2.6-GS-MR-3
บัณฑิตวิทยาลัย
หนังสือเชิญวิทยากร
2-2.6-GS-MR-4
สรุ ปโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา ป.บัณฑิต / ป.โท
2-2.6-GS-MR-5
ผลการประเมินอาจารย์โดยบัณฑิตวิทยาลัย
2-2.6-GS-MR-6
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ตัวบ่ งชีที 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์ทัวไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน (รหัส)
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร
ผลดําเนินการ
2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุ งหลักสูตร การจัดการ
เรี ยนการสอนการวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรี ยนที
ส่งเสริ มทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค ◌์
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ผลดําเนินการ
8-8.1-GS-MR-3
3 มีการส่งเสริ มสนับสนุนทรัพยากรทังด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณทีเอือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ คําขอตังงบประมาณ
บัณฑิต
รายจ่าย( สนว. 354 )
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ผลดําเนินการ
2553
บัณฑิตวิทยาลัยงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต เช่น งบประมาณในการศึกษาดูงานและ 2-2.7-GS-MR-1
จัดประชุมสัมมนา มีการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ และ สือการเรี ยนการ โครงการศึกษาดูงานและ
จัดประชุมสัมมนา
สอนทีทันสมัย
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มี ข้อ
4

5

6

เกณฑ์การประเมิน
มีระบบและกลไกการส่งเสริ มให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรื อนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในทีประชุมระหว่างสถาบัน หรื อทีประชุม
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยได้ทาํ ความร่ วมมือกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ
8 สถาบัน ในการจัดตังเครื อข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นคร เพือจัดเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสมาชิก
เครื อข่ายตัง 8 สถาบัน
และเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มีกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่นกั ศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทีจัดโดยสถาบัน
ผลดําเนินการ
เกณฑ์มาตรฐานเพิมเติมเฉพาะกลุ่ม
มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริ งจากหน่วยงานภาครัฐ หรื อเอกชน หรื อ
หน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค1)
ผลการดําเนินงาน
-

หลักฐาน (รหัส)
2-2.7-GS-MR-2
ภาพถ่ายงานประชุม
วิชาการเครื อข่าย
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ
2-2.7-GS-MR-3
โครงการ สัมมนาเชิง
วิชาการนําเสนองานวิจยั
เครื อข่าบัณฑิตศึกษาฯ
ครังที 7
2-2.7-GS-MR-4
หนังสือแจ้งการชําระเงิน
ค่าสมาชิกบัณฑิตวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
7 มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์
และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะ
กลุ่ม ง)
ผลการดําเนินงาน
การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที

หลักฐาน (รหัส)

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้

ตัวบ่ งชีที 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที
ตัวบ่ งชีที 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
2 ข้อ
4 ข้อ
บรรลุ
4 คะแนน
เป้ าหมาย

การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี (CAR) :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
ตัวบ่ งชีที
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
2 ข้อ
4 ข้อ
บรรลุ
4 คะแนน
ตัวบ่ งชีที 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนา
เป้ าหมาย
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
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การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที
ตัวบ่ งชีที 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
2 ข้อ
4 ข้อ
บรรลุ
4 คะแนน
เป้ าหมาย

จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
หลักฐานอ้างอิง (สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :MR)
8-8.1-GS-MR-3 คําขอตังงบประมาณรายจ่าย( สนว. 354 )ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
2-2.7-GS-MR-1 โครงการศึกษาดูงานและจัดประชุมสัมมนา
2-2.7-GS-MR-2 ภาพถ่ายงานประชุมวิชาการเครื อข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
2-2.7-GS-MR-3 โครงการ สัมมนาเชิงวิชาการนําเสนองานวิจยั เครื อข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ภาคเหนือ ครังที 7
2-2.7-GS-MR-4 หนังสือแจ้งการชําระเงินค่าสมาชิกบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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ตัวบ่ งชีที 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจัดให้ กบั นักศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน (รหัส)
 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับนักศึกษาที 2-2.8 –GS-MR-1
ประกาศมหาวทิยาลัย
ต้องการส่งเสริ มไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ราชภัฏนครสวรรค์ เรื อง
ผลดําเนินการ
กําหนดคะแนนด้าน
หลักสูตรระดับบัณฑิตมีการกําหนดคุณลักษณะด้านคุณธรรม
คุณธรรมจริ ยธรรม
จริ ยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร(TQF) ในทุกรายวิชาของ
หลักสูตร
 2 มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
2-2.8 –GS-MR-2
มคอ.3 ของรายวิชาใน
สําหรับนักศึกษาทีต้องการส่งเสริ มตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ ริ หาร
หลักสูตรระดับ
คณาจารย์นกั ศึกษา
บัณฑิตศึกษา
และผูเ้ กียวข้องทราบอย่างทัวถึงทังสถาบัน
ผลดําเนินการ
อาจารย์ผสู้ อนในระดับบัณฑิตศึกษามีการกําหนดคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมไว้ในโครงการสอนหรื อรายละเอียดรายวิชาและ
แจ้งให้นกั ศึกษาทราบ ทุกรายวิชาของหลักสูตร
3 มีโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม 2-2.7-GS-MR-1
โครงการศึกษาดูงานและ
จริ ยธรรมทีกําหนดในข้อ 1 โดยระบุตวั บ่งชีและเป้ าหมายวัด
จัดประชุมสัมมนา
ความสําเร็ จ
ผลดําเนินการ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีกิจกรรมส่งเสริ มการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่นโครงการ
ศึกษาดูงานและโครงการจัดประชุมสัมมนา
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
4 มีการประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบ่งชีและเป้ าหมายทีกําหนดในข้อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี
ผลดําเนินการ
5 มีนกั ศึกษาหรื อกิจกรรมทีเกียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริ ยธรรม โดยหน่วยงานหรื อ
องค์กรระดับชาติ
ผลดําเนินการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการเกษตร นาย
ภาสวัฒน์ คงมณี ได้รับการยกย่องให้เป็ นข้าราชการพลเรื อดีเด่น
ประจําปี 2553 ของจังหวัดนครสวรรค์
การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที

หลักฐาน (รหัส)

2-2.8 –GS-MR-3
หนังสือพิมพ์
สวรรค์นิวส์

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้

ตัวบ่ งชีที 2.8 : ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจัดให้กบั
นักศึกษา
การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที
ตัวบ่ งชีที 2.8 : ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจัดให้กบั
นักศึกษา

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
3 ข้อ
3 ข้อ
บรรลุ
3 คะแนน
เป้ าหมาย
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี (CAR) :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
ตัวบ่ งชีที
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
3 ข้อ
3 ข้อ
บรรลุ
3 คะแนน
ตัวบ่ งชีที 2.8 : ระดับความสําเร็จของการ
เป้ าหมาย
เสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจัดให้กบั
นักศึกษา
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที
ตัวบ่ งชีที 2.8 : ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจัดให้กบั
นักศึกษา

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
3 ข้อ
3 ข้อ
บรรลุ
3 คะแนน
เป้ าหมาย

จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
หลักฐานอ้างอิง (สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :MR)
2-2.8 –GS-MR-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื อง กําหนดคะแนนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม
2-2.8 –GS-MR-2 มคอ.3 ของรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2-2.7-GS-MR-1 โครงการศึกษาดูงานและจัดประชุมสัมมนา
2-2.8 –GS-MR-3 หนังสือพิมพ์สวรรค์นิวส์
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องค์ประกอบที 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี 3.1 ระบบและกลไกการให้ คาํ ปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการ ◌ําเนิ
1 ข้อ
การ 2 ข้อ หรื อ 3
ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
ข้อ
หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นกั ศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจะมีการตัง
อาจารย์ทีปรึ กษา คอยดูแล ให้คาํ ปรึ กษา ทังในด้านวิชาการ ด้าน
การใช้ชีวิต อย่างใกล้ชิด และมีหอ้ งให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
รวมทังให้อาจารย์ทีปรึ กษาจัดทํา office hour ติดหน้าห้องพัก
ซึงการเข้าพบอาจารย์ทีปรึ กษา นักศึกษาแต่ละคนจะมีสมุดแบบ
บันทึกให้คาํ ปรึ กษาเพือบันทึกการให้คาํ ปรึ กษาในทุก ๆ ครัง

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
3.3.1 – GS – MR- 1
คําสังแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ประจําปี
การศึกษา 2553
3.3.1 – GS – MR- 2
ตาราง office hour ของ
อาจารย์
3.3.1 – GS – MR- 3
สมุดบันทึกการขอคําปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
3.3.1 – GS – MR- 4
ภาพห้องให้คาํ ปรึ กษานักศึกษา
3.3.1 – GS – MR- 5
Print out หน้าจอฐานข้อมูล
นักศึกษา
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มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 2 มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีการเผยแพร่ และเปิ ดรับข้อมูลทัง
สองทาง การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษา
ทําโดยการจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในบริ เวณต่าง ๆ และ
เผยแพร่ ผา่ นหน้าเว็บไซต์ของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย พร้อม
ทังรับข้อมูลป้ อนกลับ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จาก
นักศึกษา.ในรู ปของแบบสอบถามความพึงพอใจ ในส่วนของ
ข้อเสนอแนะ อืน ๆ เพือนําข้อมูลทีได้รับมาให้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ ทีเกียวข้องต่อไป..
 3 มีการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นกั ศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํา นั ก งานบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มี ก ารจัด กิ จ กรรมเพื อพัฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยสํานักงานมีการจัด
กิจ กรรมโครงการทางวิ ชาการ/วิ ชาชีพให้ก ับนักศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น โครงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ และโครงการชมรมวิ ช าการและ
โครงการศึกษาดูงาน
 4 มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทีเป็ น
ประโยชน์แก่นกั ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เช่นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษา ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนข่าวสารอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์แก่
นักศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สาํ นักงานบัณฑิต
วิทยาลัย บอร์ดประชาสัมพันธ์

หลักฐาน (รหัส)
3.3.1 – GS – MR- 6
การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
สํานักงาน
3.3.1 – GS – MR- 7
ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
3.3.1 – GS – MR- 8
แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้บริ การ

3.3.1 – GS – MR- 9
โครงการฝึ กอบรม
3.3.1 – GS – MR- 10
โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา

3.3.1 – GS – MR- 6
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
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มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 5 มีการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้ศิษย์เก่า
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีกิจกรรมส่งเสริ ม สนับสนุนการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ
ให้แก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าอย่างต่อเนือง โดยมีการร่ วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ ในการฝึ กประสบการณ์ทางด้าน
วิชาชีพครู ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กิจกรรมส่งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่าด้วย
การเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ทังนี
เพือเป็ นการส่งเสริ มให้นกั ศึกษา และศิษย์เก่า มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนือง
6 มีการประเมินคุณภาพการให้บริ การในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตาํ
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการให้บริ การ
ในด้านการบริ การวิชาการ การให้คาํ ปรึ กษาต่าง ๆ และการจัด
กิจกรรมเพือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาโดยมีผลการประเมินคุณภาพเฉลียร้อยละ

หลักฐาน (รหัส)
3.3.1 – GS – MR- 11
คําสังสอบวิทยานิพนธ์
3.3.1 – GS – MR- 12
แบบรายงานผลการปฏิบตั ิการ

3.3.1 – GS – MR- 13
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริ การสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
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มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาใช้เป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริ การทีสนองความต้องการของ
นักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้นาํ ผลจากการประเมินคุณภาพ
การให้บริ การต่าง ๆ ของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย เข้าสู่การ
ประชุมระหว่างบุคลากรและผูร้ ับบริ การรายงานต่อผูบ้ ริ หาร
สํานัก ฯ เพือนําข้อมูลมาดําเนินการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
การให้บริ การอย่างต่อเนือง

หลักฐาน (รหัส)
3.3.1 – GS – MR- 14
แบบประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริ การ
3.3.1 – GS – MR- 15
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริ การสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
3.3.1 – GS – MR- 16
รายงานการประชุมสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี ทีแล้ว :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ตัวบ่ งชีที 3.1 เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้
ผลการประเมินตนเองปี นี
ลําดับตัวบ่งชี

-

การบรรลุเป้าหมาย

ค่าคะแนนทีได้

-

-

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.

ตัวบ่ งชีที 3.1 เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้
ระดับ 4

5

การบรรลุเป้าหมาย

ค่าคะแนนทีได้

บรรลุ

5

.

ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ตัวบ่ งชีที 3.1

เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้
ระดับ 4

5

การบรรลุเป้าหมาย

ค่าคะแนนทีได้

บรรลุ

5
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี นี
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ตัวบ่ งชีที 3.1

เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้
ระดับ 4

5

การบรรลุเป้าหมาย

ค่าคะแนนทีได้

บรรลุ

5

จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดทีควรพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบ่ งชีนี
…………………………………………………………………………………………………
หลักฐานอ้างอิง:………………………………………………………………………………………...
3.3.1 – GS – MR- 1 คําสังแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ประจําปี การศึกษา 2553
3.3.1 – GS – MR- 2 ตาราง office hour ของอาจารย์
3.3.1 – GS – MR- 3 สมุดบันทึกการขอคําปรึ กษาวิทยานิพนธ์
3.3.1 – GS – MR- 4 ภาพห้องให้คาํ ปรึ กษานักศึกษา
3.3.1 – GS – MR- 5 Print out หน้าจอฐานข้อมูลนักศึกษา
3.3.1 – GS – MR- 6 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สาํ นักงาน
3.3.1 – GS – MR- 7 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
3.3.1 – GS – MR- 8 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริ การ
3.3.1 – GS – MR- 9 โครงการฝึ กอบรม
3.3.1 – GS – MR- 10 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา
3.3.1 – GS – MR- 11 คําสังสอบวิทยานิพนธ์
3.3.1 – GS – MR- 12 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิการ
3.3.1 – GS – MR- 14 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การ
3.3.1 – GS – MR- 15 รายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริ การสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
3.3.1 – GS – MR- 16 รายงานการประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
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องค์ประกอบที 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี 3.2 ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี : กระบวนการ
เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 3 ข้อ
1 ข้อ
2 ข้อ
หรื อ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้จดั ให้มีโครงการ กิจกรรมเพือ
พัฒนานักศึกษาเป็ นประจําอย่างต่อเนือง เช่นการจัดการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงานในแหล่งการเรี ยนรู้
ทังในและนอกสถานที เพือเพิมประสบการณ์ในการเรี ยนรู้
ให้แก่นกั ศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทังนีได้มีการกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในการขอจัดตัง
งบประมาณเพือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็ น
ประจําทุกปี
 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
การจัดการเรี ยน การสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา
ได้มีการเพิม กําหนดเนือหาด้านการประกันคุณภาพไว้ใน
รายวิชาทีสอนด้วย เช่น รายวิชาการจัดการหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอน ในสาขาวิชาการจัดการหลักสูตรและการเรี ยนรู้

คะแนน
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
3.2.1 – GS – MR - 1
แผนกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
3.2.1 – GS – MR - 2
จัดสรรงบประมาณ
3.2.1 – GS – MR - 3
คู่มือมาตรฐานการอุดมศึกษา
3.2.1 – GS – MR - 4
รายงานสรุ ปโครงการประชุม
ต่าง ๆ และภาพถ่ายการ
ดําเนินโครงการ
3.2.1 – GS – MR - 4
รายวิชาการจัดการหลักสูตร
และการเรี ยนรู้
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มี ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน
นอกจากนี สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยยังได้จดั กิจกรรมเพิมเติม
เพือเสริ มความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพให้แก่นกั ศึกษาด้วย
เช่น การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา
 3 มีการส่งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมทีดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5
ประเภทสําหรับระดับปริ ญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่งเสริ มสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม

หลักฐาน (รหัส)

3.2.1 – GS – MR – 6
โครงการบําเพ็ญประโยชน์
หรื อรักษาสิ งแวดล้อม
3.2.1 – GS – MR – 7
โครงการประเพณีวนั
สงกรานต์

ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการส่งเสริ มให้นกั ศึกษา สามารถนํา
ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพเข้ามาเป็ นส่วนหนึงของการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิงแวดล้อม มีดงั นี
- โครงการทําดีถวายพ่อหลวง
- โครงการบําเพ็ญประโยชน์บา้ นยางขาว
- โครงการเติมสุขด้วยนําใจสู่เยาวชนดอยแม่สลอง
กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม มีดงั นี
- โครงการประเพณีวนั สงกรานต์
 4 มีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้างเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน 3.2.1 – GS – MR – 8
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่ วมกัน
กิจกรรม/โครงการภายนอก
ผลการดําเนินงาน
เครื อข่ายภาคเหนือ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่ วม
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มี ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน
เป็ นเครื อข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เพือ
เป็ นเวทีในการแลกเปลียน เรี ยนรู้ ด้านวิชาการ ด้านการประกัน
คุณภาพ และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยมีกิจกรรม
ร่ วมกันเป็ นประจําอย่างต่อเนือง นอกจากนี ยังมีการจัดกิจกรรม
ร่ วมกันระหว่างรุ่ นพีสู่รุ่นน้อง ในเรื องการพัฒนาคุณภาพภายใน
เกียวกับการบําเพ็ญประโยชน์หรื อการรักษาสิงแวดล้อม
 5 มีการประเมินความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
การประเมินผลสําเร็ จของการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ทางสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทาํ การ
ประเมินผลทุกโครงการ / กิจกรรมโดยแยกการประเมิน
ออกเป็ นแต่ละโครงการ
 6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัด
กิจกรรมเพือพัฒนานักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้นาํ ผลการประเมินการจัดกิจกรรม /
โครงการพัฒนานักศึกษา แต่ละโครงการ มาใช้เป็ นข้อมูลใน
การปรับปรุ ง พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ต่อไป

หลักฐาน (รหัส)
3.2.1 – GS – MR – 9
แฟ้ มโครงการวิชาการสัญจร

3.2.1 – GS – MR – 10
ผลการประเมินโครงการ
3.2.1 – GS – MR – 11
สรุ ปโครงการ

3.2.1 – GS – MR – 12
รายงานการประชุม

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี ทีแล้ว :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ตัวบ่ งชีที 3.2 เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้
5

6

การบรรลุเป้าหมาย

ค่าคะแนนทีได้

บรรลุ

5
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ผลการประเมินตนเองปี นี
ลําดับตัวบ่งชี

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.

ตัวบ่ งชีที 3.2 เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้
5

6

การบรรลุเป้าหมาย

ค่าคะแนนทีได้

บรรลุ

5

ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ตัวบ่ งชีที 3.2

เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้
5

6

การบรรลุเป้าหมาย

ค่าคะแนนทีได้

บรรลุ

5

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี นี
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ตัวบ่ งชีที 3.2

เป้าหมายทีกําหนด ผลของเป้าหมายทีได้
5

6

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ค่าคะแนนทีได้
5

จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดทีควรพัฒนา
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบ่ งชีนี
หลักฐานอ้างอิง:……………………………………………………………………………………….
3.2.1 – GS – MR – 1 แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.2.1 – GS – MR – 2 จัดสรรงบประมาณ
3.2.1 – GS – MR – 3 คู่มือมาตรฐานการอุดมศึกษา
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3.2.1 – GS – MR – 4 รายงานสรุ ปโครงการประชุมต่าง ๆ และภาพถ่ายการดําเนินโครงการ
3.2.1 – GS – MR – 4 รายวิชาการจัดการหลักสูตรและการเรี ยนรู้
3.2.1 – GS – MR – 6 โครงการบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ งแวดล้อม
3.2.1 – GS – MR – 7 โครงการประเพณี วนั สงกรานต์
3.2.1 – GS – MR – 8 กิจกรรม/โครงการภายนอกเครื อข่ายภาคเหนือ
3.2.1 – GS – MR – 9 แฟ้ มโครงการวิชาการสัญจร
3.2.1 – GS – MR – 10 ผลการประเมินโครงการ
3.2.1 – GS – MR – 11 สรุ ปโครงการ
3.2.1 – GS – MR – 12 รายงานการประชุม
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องค์ประกอบที 4 การวิจยั
ตัวบ่ งชีที 4.1 : ระบบกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ
1 ข้อ
4 หรื อ 5 ข้อ
6 หรื อ 7 ข้อ
ตามเกณฑ์ทวไป
ั
ตามเกณฑ์ทวไป
ั
ตามเกณฑ์ทวไป
ั
ตามเกณฑ์ทวไป
ั

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้ อ
มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนด้านการวิจยั ของสถาบัน
และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริ หารงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ โดยได้กาํ หนดการให้ทุนสนับสนุน
งานวิจยั ในคําขอตังงบประมาณ
 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั
การจัดการเรี ยนการสอน
ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรี ยน
การสอน
 3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์และ
ให้ความรู้ดา้ นจรรยาบรรณการวิจยั แก่อาจารย์ประจําและ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ข้อ
ตามเกณฑ์ทวไป
ั
และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิมเติมเฉพาะกลุ่ม

หลักฐาน (รหัส)
1-1.1 GS-MR-1
แผนปฏิบตั ิการ 1 ปี
4-4.1-GS-MR-1 คําขอตัง
งบประมาณ

4-4.1-GS-CL-1
เอกสารรายงานการวิจยั
Action Research
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มี ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน

หลักฐาน (รหัส)

นักวิจยั ประจํา
ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีการการประชาสัมพันธ์ดาํ เนินและให้
นักศึกษาและได้จดั ทําประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์เรื อง แนวทางปฏิบตั ิในการวิจยั สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๓
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มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือเป็ นทุนวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนวิจยั หรื องานสร้าง
สรรค์ โดย บัณฑิตวิทยาลัยได้จดั สรรทุนการทํา
วิทยานิพนธ์ให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนละ 2,500
บาท โดยในปี การศึกษา 2553 มีนกั ศึกษาได้รับการ
พิจารณาให้ได้รับทุนจํานวน 16 คน
มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี
- ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรื อหน่วยงานวิจยั หรื อ
ศูนย์เครื องมือ หรื อศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาและ
สนับสนุนการวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจยั ฯ
- สิ งอํานวยความสะดวกหรื อการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั

4-4.1-GS-MR-ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์เรื อง
แนวทางปฏิบตั ิในการวิจยั
สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๓
4-41-GS-MR-ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื อง
รายชือผูม้ ีสิทธ์ได้รับ
ทุนอุดหนุนการจัดทํา
วิทยานิพนธ์
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มี ข้ อ

 6

เกณฑ์การประเมิน
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริ มงานวิจยั ฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์
รับเชิญ (Visiting professor)
ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัยได้จดั สรรแหล่งสําหรับค้นคว้าข้อมูล
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่หอ้ งสมุด
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิและห้องเรี ยน โดยการติดตังกล้อง
วงจรปิ ด และมีเจ้าหน้าทีดูแล อํานวยความสะดวก
นอกจากนี บัณฑิตวิทยาลัยยังได้ร่วมกับเครื อข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทัง 8 แห่งจัดเวทีนาํ เสนอ
ผลงานวิจยั และผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและ
อาจารย์เป็ นประจําปี การศึกษาละ 2 ครัง

มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และ
ข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามการทําวิทยานิพนธ์ ทุกระยะ
และดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทีปรึ กษา และมีการ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทีมี
ต่อการให้บริ การการใช้หอ้ งสมุด ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์

หลักฐาน (รหัส)

4-4.1-GS-MR-1 รู ปถ่าย
ห้องสมุด
4-4.1-GS-MR-2 รู ปถ่าย
ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์
4-4.1-GS-MR-3 ภาพ
กิจกรรมการประชุม
วิชาการเครื อข่ายฯ
4-4.1-GS-MR-4 หนังสือ
เชิญเข้าร่ วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการของ
เครื อข่ายฯ

4-4.1-GS-MR-5 สมุด
บันทึกการขอคําปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
4-4.1-GS-CL-7 แบบ
สํารวจสํารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
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มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
8

หลักฐาน (รหัส)

มีระบบและกลไกเพือสร้างงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
บนพืนฐานภูมิปัญญาท้องถินหรื อจากสภาพปัญหาของ
สังคม เพือตอบสนองความต้องการของท้องถินและ
สังคมและดําเนินการตามระบบทีกําหนด
ผลการดําเนินงาน

ผูก้ าํ กับดูแลตัวบ่งชี
ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล

ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ
ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ

เบอร์โทรภายใน :
เบอร์โทร :

การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 4.1
การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 4.1

6
6
4
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
เป้ าหมายที
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 4.1

6
6
4
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 4.1

6
6
4
จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม (ถ้ามี)
หลักฐานอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1 1-1.1 GS-MR-1แผนปฏิบตั ิการ 1 ปี
เอกสารหมายเลข 4-4.1-GS-MR-1 คําขอตังงบประมาณ
เอกสารหมายเลข 4-4.1-GS-CL-1 เอกสารรายงานการวิจยั Action Research
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4-4.1-GS-MR-1 รู ปถ่ายห้องสมุด
4-4.1-GS-MR-2 รู ปถ่ายห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
4-4.1-GS-MR-3 ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการเครื อข่ายฯ
4-4.1-GS-MR-4 หนังสือเชิญเข้าร่ วมกิจกรรมประชุมวิชาการของเครื อข่ายฯ
4-4.1-GS-MR-5 สมุดบันทึกการขอคําปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4-4.1-GS-CL-7 แบบสํารวจสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ตัวบ่ งชีที 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทัวไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทวไป
ั
ตามเกณฑ์ทวไป
ั
ตามเกณฑ์ทวไป
ั

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม
4 หรื อ 5 ข้อ
เกณฑ์ทวไป
ั
ตามเกณฑ์ทวไป
ั
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิมเติมเฉพาะกลุ่ม

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้ อ
มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรื อการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการสนับสนุนเผยแพร่ งานวิจยั
ของอาจารย์และนักศึกษาโดยจัดทําวารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึงเป็ น
วารสารทีมี Peer Review และปรากฏในฐานข้อมูล TCI

หลักฐาน (รหัส)

4-4.2-GS-MR-1 เว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย
4-4.2-GS-MR-2
วารสารวิชาการ
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มี

ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน
และสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือจัดเวทีการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานของ
อาจารย์และนักศึกษา



2



3

มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
เพือให้เป็ นองค์ความรู้ทีคนทัวไปเข้าใจได้ และ
ดําเนินการตามระบบทีกําหนด
ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีการรวบรวมบทความวิจยั ของอาจารย์
และนักศึกษา ลงในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา และมี
การเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู้จากงานวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์ทีได้จาก ข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผูเ้ กียวข้อง
ผลการดําเนินงาน
มีการรวบรวมบทความวิจยั ของอาจารย์และนักศึกษา ลง
ในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา และมีการเผยแพร่ ผา่ น
เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนียังมีการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสู่สาธารณชนผ่านฐานข้อมูลอ้างอิง
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
มีการนําผลงานงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริ งจาก
หน่วยงานภายนอกหรื อชุมชน
ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มกี ารนําผลงานวิจยั ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์จริ งจากหน่วยงานภายนอกหรื อชุมชน
เช่น สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ได้มกี ารนําผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกไปใช้เป็ น
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หลักฐาน (รหัส)
บัณฑิตศึกษา
4-4.2-GS-CL-2
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
ของบัณฑิตวิทยาลัย
4-4.2-GS-MR-3 เว็บไซต์
ฐานข้อมูลอ้างอิง
ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย

4-4.2-GS-MR-1 เว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย

4-4.2-GS-MR- CD เรื อง
มาออกกําลังกายเพือ
สุขภาพ โดยสมาคมกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์
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6

เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน (รหัส)
ส่วนหนึงของสมาคม
4-4.2-GS-MR-ตัวอย่างปก
มีระบบและกลไกเพือช่วยในการคุม้ ครองสิทธิของ
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์ และ วิทยานิพนธ์
ดําเนินการตามระบบทีกําหนด
ผลการดําเนินงาน
วิทยานิพนธ์ทุกเล่มทีนักศึกษาทําเป็ นลิขสิทธิของ
มหาวิทยาลัย ซึงช่วยคุม้ ครองสิทธิของงานวิจยั ทีนําไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐานเพิมเติมเฉพาะกลุ่ม :
มีระบบและกลไกส่งเสริ มการจดสิทธิบตั รหรื ออนุ
สิทธิบตั ร และมีการยืนจดสิทธิบตั รและอนุสิทธิบตั ร
(เฉพาะกลุ่ม ค 1 และ ง)

ผูก้ าํ กับดูแลตัวบ่งชี
ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล

อ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
อ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ

เบอร์โทรภายใน : 1201
เบอร์โทร : 1201

การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
ตัวบ่งชีที 4.2

5
5
4
การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 4.2

5
5
4
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
เป้ าหมายที
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 4.2

5
5
4
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 4.2

5
5
4
จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม (ถ้ามี)
หลักฐานอ้างอิง:
4-4.2-GS-MR-1 เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
4-4.2-GS-MR-2 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา
4-4.2-GS-CL-2 ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย
4-4.2-GS-MR-1 เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
4-4.2-GS-MR- CD เรื อง มาออกกําลังกายเพือสุขภาพ โดยสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
4-4.2-GS-MR-ตัวอย่างปกวิทยานิพนธ์
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ตัวบ่ งชีที 4.3

: เงินสนับสนุนวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชี : ปัจจัยนําเข้า
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําเป็ นคะแนน
ระหว่าง 0-5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จําแนกเป็ น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5=60,000 บาทขึนไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5=50,000 บาทขึนไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที
กําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5=25,000 บาทขึนไปต่อคน
2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 1 และ ง จําแนกเป็ น 3 กลุ่มสาขาวิชา
2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีกําหนดให้
เป็ นคะแนนเต็ม 5=180,000 บาทขึนไปต่อคน
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีกําหนดให้
เป็ นคะแนนเต็ม 5=150,000 บาทขึนไปต่อคน
2.3 2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที
กําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5=75,000 บาทขึนไปต่อคน
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สู ตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา

2. แปลงจํานวนเงินทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีได้ =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก

x5

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทีกําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนทีได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนทีได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลียของคะแนนทีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนทีได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลียของคะแนนทีได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจําให้นบั ตามปี การศึกษา และนับเฉพาะทีปฏิบตั ิงานจริ งไม่
นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
2. ให้นบั จํานวนเงินทีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปี การศึกษา ปี ปฏิทิน หรื อปี งบประมาณ
นัน ๆ ไม่ใช่จาํ นวนเงินทีเบิกจ่ายจริ ง
3. กรณี ทีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซึงอาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรื อหลักฐานจากการตกลงร่ วมกันของสถาบันทีร่ วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตาม
หลักฐานทีปรากฏ กรณี ทีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผูร้ ่ วมวิจยั ของแต่ละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรื อนักวิจยั แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันที
บุคคลากรสายสนับสนุนทีไม่ใช่นกั วิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการ
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ผลการดําเนินงาน
จํานวนอาจารย์ประจําไม่นบั รวมทีลาศึกษาต่อ
54 คน
- จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัยฯ
280,000 บาท
- อาจารย์ ดร.ชลดา ธีรการุ ณวงศ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจยั เรื อง “การ
ใช้ไทเทเนียมออกไซด์เป็ นสารฆ่าเชือในการเพาะเลียงเนื อเยือ” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จํานวน 63,000 บาท
- อาจารย์อนุวตั น์ แสงอ่อนได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจยั เรื อง “การศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี และจําแนกสัดส่วนแหล่งกําเนิดของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จํานวน 350,000 บาท
- อาจารย์ไชยรัตน์ ปราณี โครงการวิจยั เรื องพลเมืองศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีง
จํานวน 1,526,600 บาท
รวม 2,219,600 บาท
จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
41,103 บาทต่อคน
ผูก้ าํ กับดูแลตัวบ่งชี
ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล

อ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
อ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ

เบอร์โทรภายใน : 1201
เบอร์โทร : 1201

การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 4.3
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การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ค่าคะแนนที
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้
การบรรลุ
เป้ าหมาย
ได้
ตัวบ่งชีที 4.3

40,000
41,103
5
การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 4.3

40,000
41,103
5
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 4.3

40,000
41,103
5
จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม (ถ้ามี)
การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิน
หลักฐานอ้างอิง:
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจยั เงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ
(สถาบันวิจยั และพัฒนา) www.nsru.ac.th/research/index.php
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องค์ประกอบที 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่ งชีที 5.1 : ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันทีเน้ นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม และดําเนินการ
ตามระบบทีกําหนด
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2549 ร่ วมกับสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและกลไกการบริ การวิชาการแก่
สังคมและดําเนินการตามระบบทีกําหนด มีแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบตั ิการประจําปี และดําเนินการตามทีกําหนด

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
5-5.1 –NSRU-MR-1

แผนยุทธศาสตร์กลุ่ม
งานส่งเสริ มวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
พ.ศ.2552-2556
5-5.1 –NSRU-MR-2

แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ.25522556
5-5.1 –NSRU-MR-3
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3

มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการ
สอน
ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้บูรณาการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรี ยนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549 ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัย สนับสนุนให้คณาจารย์ผสู้ อนมีการ
บูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการสอน
ได้แก่ เป็ นวิทยากรในเรื องทีเกียวกับการเรี ยนการสอนให้แก่สงั คม
อาทิเช่น อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาได้เป็ นคณะวิทยากรโครงการ
อบรมการวิจยั ในชันเรี ยน และการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
Active Learning ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และหรื อ
นําความรู้ทีได้จากสังคมมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
1.อาจารย์ผสู้ อนได้นาํ ผลการให้บริ การวิชาการไปบูรณาการกับ
งานวิจยั เพือตอบสนองความต้องการของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ประจําหลักสูตร ซึงสังกัดคณะครุ ศาสตร์ ได้นาํ ผลการ
ให้บริ การวิชาการไปบูรณาการกับงานวิจยั เพือตอบสนองความ
ต้องการของครู และบุคลากรทางการศึกษา

5-5.1 –NSRU-MR-4

ตัวอย่างหนังสือ
ราชการ เชิญอาจารย์
ไปเป็ นวิทยากร/
ผูเ้ ชียวชาญในเรื องที
เกียวกับการ
จัดการเรี ยนการสอน
และเป็ นแนวทาง
นํามาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน

5.1-GS-CL-3
สรุ ปผลการดําเนิน
โครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คม
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4

มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานบริ การทาง
วิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ประจําหลักสูตร ซึงสังกัดคณะครุ ศาสตร์ มีการ
ประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการทางวิชาการแก่สงั คมกับ
การเรี ยนการสอนและการวิจยั ตามเกณฑ์ทีคณะกําหนดได้แก่ ด้าน
ความรู้ ความพึงพอใจ และการนําไปใช้ประโยชน์

5

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานบริ การทาง
วิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2549 ร่ วมกับมหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุ งการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั

ผูก้ าํ กับดูแลตัวบ่งชี
ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล

อ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
อ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ

เบอร์โทรภายใน : 1201
เบอร์โทร : 1201

การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
ตัวบ่งชีที 5.1
-
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การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ค่าคะแนนทีได้
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้
การบรรลุ
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 5.1
4
5
บรรลุ
5
การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ผลของเป้ าหมายที การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
เป้ าหมายที
กําหนด
ได้
ตัวบ่งชีที 5.1
4
5
บรรลุ
5
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
ตัวบ่งชีที 5.1
4
5
บรรลุ
5
จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม (ถ้ามี)
หลักฐานอ้างอิง:
5-5.1 –NSRU-MR-1 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มงานส่งเสริ มวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พ.ศ.2552-2556
5-5.1 –NSRU-MR-2 แผนยุทธศาสตร์สาํ นักงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2552-2556
5-5.1 –NSRU-MR-3 แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2553
5-5.1 –NSRU-MR-4 ตัวอย่างหนังสือราชการ เชิญอาจารย์ไปเป็ นวิทยากร/ผูเ้ ชียวชาญในเรื องที
เกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน และเป็ นแนวทางนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
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ตัวบ่ งชีที 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้ อ
มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อ
ภาคเอกชน หรื อหน่วยงานวิชาชีพ เพือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริ การทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัยโดยสาขาการจัดการหลักสูตรและการ
เรี ยนรู้มีการสํารวจความต้องการของชุมชน โรงเรี ยน และ
หน่วยงานภาครัฐ เพือประกอบการกําหนดทิศทางและการ
จัดทําแผนการบริ การทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะฯ



2

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
5-5.2-GS-CL-1 รายงาน
การสํารวจความต้องการ
(คณะครุ ศาสตร์)
5-5.2-GS-CL-2 ผล
สํารวจความต้องการ
ฝึ กอบรมโครงการ –
บริ การวิชาการ ของ
โรงเรี ยน ในและนอกเขต
พืนทีบริ การ (คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

มีความร่ วมมือด้านบริ การทางวิชาการเพือการเรี ยนรู้และ 5-5.2-GS-CL-3 หนังสือ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน
ขอความอนุเคราะห์
หรื อหน่วยงานวิชาชีพ
นักศึกษาฝึ กสอน
ผลการดําเนินงาน
5-5.2-GS-CL-4 คําสัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร ซึงสังกัดคณะครุ ศาสตร์ มีความ แต่งตังโรงเรี ยนเครื อข่าย
ร่ วมมือกับโรงเรี ยนเครื อข่ายการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การฝึ กประสบการณ์
ครู โดยมีการเชิญผูบ้ ริ การสถานศึกษา และครู พีเลียง ใน วิชาชีพครู
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ เพือการพัฒนานักศึกษาและความ
5-5.2-GS-CL-5 หนังสือ
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มี

ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน
ต้องการของสถานศึกษา

หลักฐาน (รหัส)
เชิญผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เข้าร่ วมสัมมนาปลายภาค



3

มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การ
ทางวิชาการต่อสังคม
ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ประจําหลักสูตร ซึงสังกัดคณะครุ ศาสตร์ มีการ
ประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทาง
วิชาการแก่สงั คม ตามเกณฑ์ทีคณะกําหนดได้แก่ ด้าน
ความรู้ ความพึงพอใจ และการนําไปใช้ประโยชน์

5-5.2-GS-CL-6 สรุ ปผล
การดําเนินโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม
5-5.2-GS-CL-7 ผลการ
ประเมินนักศึกษาฝึ กสอน



4

มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก
หรื อกิจกรรมการให้บริ การทางวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549 ร่ วมกับคณะครุ ศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรื อกิจกรรมการให้บริ การทางวิชาการ

5-5.2-GS-MR-1 รายงานผล
โครงการบริ การวิชาการของ
คณะ
ครุ ศาสตร์



5

มีการพัฒนาความรู้ทีได้จากการให้บริ การทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่ สู่
5-5.2-GS-CL-8
สาธารณชน
หนังสือเชิญวิทยากร
ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้นาํ ความรู้จากการให้
บริ การทางวิชาการ มาถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
และเผยแพร่ ความรู้สู่สาธารณชน
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ผูก้ าํ กับดูแลตัวบ่งชี
ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล

อ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
อ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ

เบอร์โทรภายใน : 1201
เบอร์โทร : 1201

การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
เป้ าหมายที
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 5.2
การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 5.2

4
5
5
การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 5.2

4
5
5
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 5.2

4
5
5
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จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม (ถ้ามี)
หลักฐานอ้างอิง:
5-5.2-GS-CL-1 รายงานการสํารวจความต้องการ (คณะครุ ศาสตร์)
5-5.2-GS-CL-2 ผลสํารวจความต้องการฝึ กอบรมโครงการ – บริ การวิชาการ ของโรงเรี ยน
ในและนอกเขตพืนทีบริ การ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5-5.2-GS-CL-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์นกั ศึกษาฝึ กสอน
5-5.2-GS-CL-4 คําสังแต่งตังโรงเรี ยนเครื อข่ายการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
5-5.2-GS-CL-5 หนังสือเชิญผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเข้าร่ วมสัมมนาปลายภาค
5-5.2-GS-CL-6 สรุ ปผลการดําเนินโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
5-5.2-GS-CL-7 ผลการประเมินนักศึกษาฝึ กสอน
5-5.2-GS-CL-8 หนังสือเชิญวิทยากร
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องค์ประกอบที 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชีที 6.1 : ระบบและกลไกในการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5หรื อ 6 ข้อ

มี ข้ อ
เกณฑ์ประเมิน
 1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ
ตามระบบทีกําหนด
ผลการดําเนินการ
มีระบบกลไกการดําเนินงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ตาม
ภารกิจและแผนของสํานักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักฐาน (รหัส)
6-6.1-GS-MPA-1
ภารกิจและแผนของ
สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

 2

6-6.1-GS-MPA-2
โครงการทําดีถวาย
พ่อหลวง
6-6.1-GS-MPA-4
โครงการทําดีถวาย
พ่อหลวง

 3

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ผลการดําเนินการ
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาโดยหลักสูตร
สาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตได้จดั ทําโครงการทีเป็ นส่วนหนึงของการ
จัดการเรี ยนการสอนทีสอดคล้องกับภารกิจและแผนของสํานัก
ศิลปวัฒนธรรมคือโครงการทําดีถวายพ่อหลวง และโครงการประเพณี
สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน
ผลการดําเนินการ
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้าน

6-6.1-GS-MPA-4
เว็บไซต์สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
6-6.1-GS-MPA-5
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มี ข้ อ

 4

5

6

เกณฑ์ประเมิน
ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนโดยผ่านระบบฐานข้อมูล
และสือสิงพิมพ์ โดยสาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตได้เผยแพร่ กิจกรรมใน
เว็บไซต์สาขาวิชารัฐศาสตร์ http://www.nsru.ac.th/human/bpolsci/
และวารสารเพือการประชาสัมพันธ์ยา่ นมัทรี
มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ผลการดําเนินการ
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณา
การด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

หลักฐาน (รหัส)
วารสารเพือการ
ประชาสัมพันธ์
ย่านมัทรี

6-6.1-GS-MPA-6
ผลการประเมิน
โครงการส่งเสริ ม
ประเพณี สงกรานต์
6-6.1-GS-MPA-7
ผลการประเมิน
โครงการทําดีถวาย
พ่อหลวง
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ผลการดําเนินการ
มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็ นทียอมรับในระดับชาติ
-

ผูก้ าํ กับดูแลตัวบ่งชี
ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล

ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ
ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ

-

เบอร์โทร :
เบอร์โทร :

การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 6.1

4
4
4
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การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ตัวบ่งชีที 6.1
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้

4
4
4
การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
เป้ าหมายที
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 6.1

4
4
4
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที
การบรรลุ
ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 6.1

4
4
4

จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม (ถ้ามี)
หลักฐานอ้างอิง:
เอกสารหมายเลข 6-6.1-GS-MPA-1 ภารกิจและแผนของสํานักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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เอกสารหมายเลข 6-6.1-GS-MPA-2 โครงการทําดีถวายพ่อหลวง
เอกสารหมายเลข 6-6.1-GS-MPA-4 โครงการทําดีถวายพ่อหลวง
เอกสารหมายเลข 6-6.1-GS-MPA-4 เว็บไซต์สาขาวิชารัฐศาสตร์
เอกสารหมายเลข 6-6.1-GS-MPA-5 วารสารเพือการประชาสัมพันธ์ยา่ นมัทรี
เอกสารหมายเลข 6-6.1-GS-MPA-6 ผลการประเมินโครงการส่งเสริ มประเพณี สงกรานต์
เอกสารหมายเลข 6-6.1-GS-MPA-7 ผลการประเมินโครงการทําดีถวายพ่อหลวง
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องค์ประกอบที 7 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่ งชีที 7.1 : ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 สภาสถาบันมีการปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดล่วงหน้า
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการมีความเข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าทีของตนเองมี
ความเข้าใจในนโยบายของสํานัก แผนกลยุทธ์ทีมีความ
สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําสํานักมีการ
กํากับดูแลการบริ หารสํานักให้เป็ นไปตามนโยบาย

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
7-7.1-GS-MR-1
คําสังแต่งตัง
คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
7-7.1-GS-MR-2
วิสยั ทัศน์ของบัณฑิต
วิทยาลัย

 2 ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
7-7.1-GS-MR-2
วิสยั ทัศน์ของบัณฑิต
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการ วิทยาลัย
ปฏิบตั ิงาน และพัฒนาสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานมีแผนกลยุทธ์และทิศทางการบริ หารคณะกรรมการมี
การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปี ทีผ่านมาเป็ นข้อมูล
ในการพัฒนาและจัดทําโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบตั ิการ
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มี ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน
ประจํา มีนโยบายและแผนงานการเงินมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการประจํา
สํานักพิจารณาเพือประกอบการตัดสินใจ
 3 ผูบ้ ริ หารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามทีมอบหมาย รวมทังสามารถสือสารแผนการดําเนินการ
ของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานมีการประชุมสํานักงานเพือกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงาน ผูบ้ ริ หารประชุมชีแจงการดําเนินงานตามแผนให้
บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เพือให้สามารถดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันและเลขานุการ
จะรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามวาระการประชุม
 4 ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบัน มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการ ให้อาํ นาจการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดประชุมบุคลากรทุกภาคเรี ยน
เพือเป็ นการเปิ ดโอกาสในการเสนอความคิดเห็น รับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
 5 ผูบ้ ริ หารถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมงาน เพือให้
ทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้จดั ทําเอกสารภาระหน้าทีและ
ขันตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของแต่ละบุคคลของสํานักงานไว้
เป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารสํานักงานมีการสอนงานให้บุคลากร มีการประชุมเพือ
อธิบายและทําความเข้าใจงานทีปฏิบตั ิ และการประชุมทุกครัง
จะมีการแจ้งข้อมูลความเคลือนไหวของการเปลียนแปลงของ
สํานักงานให้กบั บุคลากรทราบเพือนําไปสู่การพัฒนาการ

หลักฐาน (รหัส)

7-7.1-GS-MR-3 รายงาน
การประชุม สํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

7-7.1-GS-MR-3 รายงาน
การประชุม สํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

7-7.1-GS-MR-4 เอกสาร
ภาระหน้าทีและขันตอน
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ของ
สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
7-7.1-GS-MR-5 รายงาน
สรุ ปการศึกษาดูงาน
ประจําปี 2553
7-7.1-GS-MR-6
แผนพัฒนาบุคลากร
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มี ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบตั ิงาน มีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานโดยการไป
ศึกษาดูงาน นอกจากนี มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้พฒั นา
ศักยภาพของตนเองโดยการส่งบุคคลากรเข้าร่ วมการอบรม
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบตั ิการในเรื องทีตนเองสนใจและนํา
ความรู้ทีได้รับมาแลกเปลียนซึงกันและกัน
 6 ผูบ้ ริ หารบริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบัน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดําเนินงาน
ผูบ้ ริ หารดําเนินการบริ หารโดยอยูบ่ นพืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล ซึงมีหลักสําคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักมีส่วนร่ วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า ผลการดําเนินการ โดย
ให้นโยบายทํางานดังนี
- บุคลากรทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของหน่วยงาน
- ระบุความรับผิดชอบในแต่ละงานอย่างชัดเจน
- กํากับติดตาม การดําเนินงาน
- ให้บุคลากรมีส่วนรับรู้ในการประเมินการปฏิบตั ิงานของ
ผูร้ ่ วมงานและผูบ้ ริ หาร
 7 สภาสถาบันประเมินผลการบริ หารงานของสถาบัน และ
ผูบ้ ริ หารนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารงานอย่าง
เป็ นรู ปธรรม
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดทําแบบประเมินผูบ้ ริ หาร โดยทําการประเมินคณะ
ผูบ้ ริ หารตังแต่ระดับผูอ้ าํ นวยการสํานัก จนถึงหัวหน้ากลุ่มงาน
เพือประเมินการบริ หารงานเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหาวิทยาลัยและมีความถูกต้อง โปร่ งใส และนําผลการ
ประเมินเข้าการประชุมคณะกรรมการบริ หารสํานักทังด้านบวก
และด้านลบ เพือให้ผบู้ ริ หารสามารถนําผลการประเมินนันไป
ปรับปรุ งแนวทางการบริ หารงานต่อไป

หลักฐาน (รหัส)
ประจําสํานักส่งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน

7-7.1-GS-MR-7
แบบประเมินผูบ้ ริ หาร

7-7.1-GS-MR-8
รายงานผลการประเมิน
ผูบ้ ริ หารประจําปี 2553
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี ทีแล้ว :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 7.1
ผลการประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 7.1
6 ข้อ
7 ข้อ
 บรรลุ / ไม่บรรลุ
5
ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 7.1
6 ข้อ
7 ข้อ
 บรรลุ / ไม่
5
บรรลุ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่งชีที 7.1
6 ข้อ
7 ข้อ
 บรรลุ / ไม่
5
บรรลุ
จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบ่ งชีนี
-
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หลักฐานอ้างอิง :
7-7.1-GS-MR-1
7-7.1-GS-MR-2
7-7.1-GS-MR-3
7-7.1-GS-MR-4
7-7.1-GS-MR-5
7-7.1-GS-MR-6
7-7.1-GS-MR-7
7-7.1-GS-MR-8

คําสังแต่งตังคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
วิสยั ทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย
รายงานการประชุม สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารภาระหน้าทีและขันตอนปฏิบตั ิงานต่างๆ ของสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
รายงานสรุ ปการศึกษาดูงานประจําปี 2553
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
แบบประเมินผูบ้ ริ หาร
รายงานผลการประเมินผูบ้ ริ หารประจําปี 2553
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ตัวบ่ งชีที 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
3 ข้อ
4 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้ าหมายของการจัดการ
ความรู้ทีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อย
คลอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้
ครอบคลุมการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
 2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายทีจะพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ทีกําหนดในข้อ 1
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานกําหนดให้บุคลากรทีเข้ารับการอบรมนําความรู้มา
เผยแพร่ ให้บุคลากรในสํานักโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร
ภายในสํานักเป็ นหลัก เพือสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิราชการ ครอบคลุมทุกพันธกิจตามบริ บทของสํานัก

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
7-7.2-GS-MR-1
แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย

7-7.2-GS-MR-2
โครงการส่งเสริ ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริ การ
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มี ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน

หลักฐาน (รหัส)

 3 มีการแบ่งปันแลกเปลียนเรี ยนรู้จากความรู้ ทักษะของผูม้ ี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพือค้นหาแนวทางปฏิบตั ิ
ทีดีตามประเด็นความรู้ทีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายทีกําหนด
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการความรู้ในรู ปแบบของ
การประชุมบุคลากรประจําสํานัก มีการถ่ายทอดความรู้ของ
บุคลากรทีเข้าร่ วมประชุม ฝึ กอบรมในเรื องต่างๆ โดยต่อเนือง

7-7.2-GS-MR-3
รายงานการประชุม
สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
7-7.2-GS-MR-4
ภาพถ่ายการประชุม
สํานักงาน

 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทีกําหนดในข้อ 1 ทังที
มีอยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่งเรี ยนรู้อืนๆ ทีเป็ นแนวปฏิบตั ิทีมีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge)
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยจะได้รวบรวมความรู้โดยการจัดทํา
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา

7-7.2-GS-MR-5
หน้าเวปไซต์
http://www.nsru.ac.th/gr
aduate/journal.php
7-7.2-GS-MR-6 วาสาร
วิชาการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

 5 มีการนําความรู้ทีได้จากการจัดการความรู้ในปี การศึกษา
ปัจจุบนั หรื อปี การศึกษาทีผ่านมาทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(explicit knowledge) ทีเป็ นแนวปฏิบตั ิทีดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิจริ ง
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดการความรู้โดยการ
แลกเปลียนเรี ยนในการไปศึกษาดูงาน ด้าน 5 ส และด้านการ
บริ การจากการนําความรู้ทีได้รับจากการไปศึกษาดูงาน
บุคลากรของสํานักงานได้รับความรู้จากหน่วยงานอืนสามรถ
นํากลับเพิมประสิทธิภาพปรับปรุ ง แก้ไข ในการให้บริ การ

7-7.2-GS-MR-7
รายงานความพึงพอใจใน
การให้บริ การสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
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การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่งชีที 7.2
-

การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่งชีที 7.2
4 ข้อ
5 ข้อ
 บรรลุ / ไม่บรรลุ
5
การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
ตัวบ่งชีที 7.2
4 ข้อ
5 ข้อ
 บรรลุ / ไม่
5
บรรลุ

การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายที
ผลของเป้ าหมายที การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
กําหนด
ได้
ตัวบ่งชีที 7.2
4 ข้อ
5 ข้อ
 บรรลุ / ไม่
5
บรรลุ
จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบ่ งชีนี
หลักฐานอ้างอิง:
7-7.2-GS-MR-1
7-7.2-GS-MR-2
7-7.2-GS-MR-3
7-7.2-GS-MR-4
7-7.2-GS-MR-5
7-7.2-GS-MR-6
7-7.2-GS-MR-7

แผนยุทธศาสตร์สาํ นักงานบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการส่งเสริ มประสิทธิภาพการให้บริ การ
รายงานการประชุม สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ภาพถ่ายการประชุมสํานักงาน
หน้าเวปไซต์ http://www.nsru.ac.th/graduate/journal.php
วาสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รายงานความพึงพอใจในการให้บริ การสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชีที 7.3 : ระบบสารสนเทศเพือการบริหาร และการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
3 ข้อ
4 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
ผลการดําเนินงาน
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีนโยบายการนํา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ หาร จัดการและมีการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ โดยมีการแต่งตัง
คณะกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศเพือการจัดการและ
สนับสนุนการตัดสินใจ มีหน้าทีพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานัก ดูแลและพัฒนาระบบโปรแกรม นอกจากนี
มีแผนการดําเนินงาน ด้านการส่งเสริ มและการพัฒนา
โปรแกรมฐานข้อมูล อย่างต่อเนือง เพือให้เป็ นระบบที
สมบูรณ์ สามารถเชือโยงกับทุกหน่วยงานทีเกียวข้องทัง
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย และเป็ นระบบทีใช้งาน
ได้ทงเพื
ั อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบ้ ริ หารทุก
ระดับ เพือให้สอดคล้องกับแผน
- แผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2553
- นโยบายการให้บริ การวิชาการประจําปี งบประมาณ
2553

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
7-7.3-GS-MR-1 คําสังแต่งตัง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
7-7.2-GS-MR-2โครงการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 2 มีระบบสารสนเทศเพือการบริ หารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องคลอบคลุมการ
เรี ยน การสอน การวิจยั การบริ หารจัดการ และการเงิน
และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพือการตัดสินใจตามนโยบายทีครอบคลุมการ
จัดการเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ได้แก่
- ฐานข้อมูลระบบบริ หารงบประมาณ (GFMIS)
- ฐานข้อมูลวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา
- ฐานข้อมูลหลักสูตร
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
ผลการดําเนินงาน
ได้มีการดําเนินการทําระบบการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศทีพัฒนาขึนในแบบออนไลน์
ผ่านเวปไซต์

หลักฐาน (รหัส)
7-7.2-GS-MR-3 หน้าจอ
โปรแกรมบริ หารงบประมาณ
7-7.2-GS-MR-4 ตัวอย่าง
ฐานข้อมูล

 4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินความพึงพอใจ สํานักส่งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียนได้นาํ ผลการประเมินมาปรับปรุ ง

7-7.2-GS-MR-7 รายงานการ
ประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้
สารสนเทศเพือการบริ หาร
จัดการ

7-7.2-GS-MR-5 แบบสํารวจ
ความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
http://intra.nsru.ac.th/
7-7.2-GS-MR-6 แบบสํารวจ
และสรุ ปผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้ระบบของ
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน
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เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน (รหัส)
ระบบงานสานเทศให้มีประสิทธิภาพยิงขึน เพือให้ตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้
 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของหน่วยงานภายนอก 7-7.2-GS-MR-8 หน้าจอ
โปรแกรม
ทีเกียวข้องตามทีกําหนด
ผลการดําเนินงาน
มีการส่งข้อมูลด้านการสําเร็ จการศึกษาให้แก่สาํ นักงาน
เลขาธิการคุรุสภาทุกครังทีมีการอนุมตั ิผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี ข้ อ

การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 7.3
-

การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 7.3
4 ข้อ
5 ข้อ
 บรรลุ / ไม่บรรลุ
5
การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 7.3
4 ข้อ
5 ข้อ
 บรรลุ / ไม่
5
บรรลุ
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การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่งชีที 7.3
4 ข้อ
5 ข้อ
 บรรลุ / ไม่
5
บรรลุ
จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบ่ งชีนี
หลักฐานอ้างอิง :
7-7.3-GS-MR-1
7-7.2-GS-MR-2
7-7.2-GS-MR-3
7-7.2-GS-MR-4
7-7.2-GS-MR-5
7-7.2-GS-MR-6
7-7.2-GS-MR-7
7-7.2-GS-MR-8

คําสังแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าจอโปรแกรมบริ หารงบประมาณ
ตัวอย่างฐานข้อมูล
แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์http://intra.nsru.ac.th/
แบบสํารวจและสรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบของ
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
รายงานการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้สารสนเทศเพือการบริ หาร
จัดการ
หน้าจอโปรแกรม
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ตัวบ่ งชีที 7.4 : ระบบบริหารความเสียง
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
3 หรื อ 4 ข้อ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการแต่งตังคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสียง
โดยมีผบู้ ริ หารระดับสูงและตัวแทนรับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบันร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน
ผลการดําเนินงาน
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีการแต่งตัง
คณะกรรมการความเสียงในการดําเนินการด้านความเสียง
ระดับสํานัก
 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสียงและปัจจัยทีก่อให้เกิดความ
เสียงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริ บทของสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีการวิเคราะห์และระบุความเสียง
และปัจจัยทีก่อให้เกิดความเสียงทีส่งผลกระทบหรื อสร้างความ
เสียหาย ให้กบั สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
7-7.4-GS-MR-1 คําสัง
แต่งตังคณะกรรมการ
บริ หารความเสียงระดับ
สํานัก

7-7.4-GS-MR-2
ตารางระบุความเสียง
วิเคราะห์ความเสียงระดับ
บุคคล
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มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 3 มีการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสียงและ
จัดลําดับความเสียงทีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ระบบ
สวัสดิการและเสริ มสร้างสุขภาพทีดี และสร้างบรรยากาศทีดี
ให้กบั บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยูอ่ ย่างมี
ความสุข
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสียงทีอาจจะเกิดขึนหรื อเกิดขึนแล้วในการทํางาน
และได้จดั ลําดับความเสียงทีได้จากการวิเคราะห์ ความเสียง
ระดับบุคคล รวมรวบความเสียงในระดับบุคคลเพือหาแนวทาง
ในการป้ องกันในการทํางาน
 4 มีการทําแผนบริ หารความเสียง ทีมีระดับความเสียงสูง และ
ดําเนินการตามแผน
ผลการดําเนินงาน
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้มกี ารทําความเข้าใจ
เกียวกับการปฏิบตั ิงานเพือป้ องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึน
หรื อทีเกิดขึนแล้วให้กบั บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานและ ได้
มีการจัดทําแผนบริ หารความเสียงสํานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน
 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อสภาสถาบันเพือพิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
ผลการดําเนินงาน
จากการจัดทําแผนบริ หารความเสียง ได้มีการกํากับดูแล ให้
การดําเนินงานเป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้และทําการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสียง
6 มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้
ในการปรับแผน หรื อวิเคราะห์ความเสียงในรอบปี ถัดไป
ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน (รหัส)
7-7.4-GS-MR-2
ตารางระบุความเสียง
วิเคราะห์ความเสียงระดับ
บุคคล

7-7.4-GS-MR-3
แผนบริ หารความเสียง
สํานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน

7-7.4-GS-MR-4 รายงาน
ผลการติดตามความเสียง
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี ทีแล้ว :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
ค่าคะแนนทีได้
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้
การบรรลุ
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชีที 7.4
ผลการประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้
การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 7.4
 บรรลุ / ไม่บรรลุ
5
5
4
ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 7.4
 บรรลุ / ไม่
5
5
4
บรรลุ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้ าหมายทีกําหนด ผลของเป้ าหมายทีได้ การบรรลุเป้ าหมาย ค่าคะแนนทีได้
ตัวบ่ งชีที 7.3
 บรรลุ / ไม่
5
5
4
บรรลุ
จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบ่ งชีนี
หลักฐานอ้างอิง :
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7-7.4-GS-MR-1
7-7.4-GS-MR-2
7-7.4-GS-MR-3
7-7.4-GS-MR-4

คําสังแต่งตังคณะกรรมการบริ หารความเสียงระดับสํานัก
ตารางระบุความเสียงวิเคราะห์ความเสียงระดับบุคคล
แผนบริ หารความเสียงสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
รายงานผลการติดตามความเสียง
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องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชีที 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1
ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2
หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 6
ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้ อ
เกณฑ์ การประเมิน
 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนตามพันธกิจและเชือมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏครสวรรค์
2 มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็ นรายไตรมาส และเบิก –
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี โดยมีระบบการตัดยอดเงิน
จากโปรแกรม GFMIS และระบบบริ หารการจัดการทางด้านการเงิน MIS
center ซึ งสามารถตรวจสอบการเบิก – จ่าย ได้ทุกเวลา
3 มีงบประมาณประจําปี ทีสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการในแต่ละพันธกิจ และ
การพัฒนาสถาบัน และบุคลากร
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 2553 โดยสอดคล้องกับ
กิจกรรม /โครงการทีมีการวางแผนไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี 2553
ครอบคลุมทุกพันธกิจของสํานักฯ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
8-8.1-GS-MR-1
แผนกลยุทธ์การเงิน
8-8.1-GS-MR-2
แผนยุทธศาสตร์ สาํ นักฯ
8-8.1-GS-MR-3
คําขอตังงบประมาณรายจ่าย
( สนว. 354 ) ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2553

8-8.1-GS-MR-3
คําขอตังงบประมาณรายจ่าย
( สนว. 354 ) ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
8-8.1-GS-MR-4
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
8-8.1-GS-MR-5
รายงานผลวิเคราะห์การใช้
งบประมาณ
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ข้ อ
เกณฑ์ การประเมิน
 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง
ผลดําเนินการ
มีการจัดทํารายงานการใช้งบประมาณรอบ 6 และ 12 เดือน และรายงานการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินประจําปี งบประมาณ 2553 เสนอต่อผูบ้ ริ หารเพือใช้
ประกอบการตัดสิ นใจในการดําเนินงานต่อไป
 5 มีการนําเสนอข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมันคงขององค์การอย่างต่อเนือง
ผลดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยได้จดั ทํารายงานการวิเคราะห์ทางการเงินและเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารสํานัก เพือนําข้อมูลการวิเคราะห์สถานะทางการเงินไปใช้
พิจารณาหาแนวทางในการเนินงานทางเงิน และสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
ของสํานัก ฯ อย่างต่อเนือง
 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าทีตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีสถาบันกําหนด
ผลดําเนินการ
มีหน่วยงานทังภายใน และภายนอกเข้ามาตรวจสอบการดําเนินงาน และ
ติดตามการใช้เงินงบประมาณของสํานักฯ พร้อมทังจัดทํารายงาน การ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลการใช้งบ
ประมาณการจัดการศึกษาประจําปี งบประมาณ 2553 เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ เพือให้การ
ดําเนินงานด้านงบประมาณเป็ น ไปด้วยความถูกต้อง โปร่ งใส ตรวจสอบได้
 7 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าทีตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีสถาบันกําหนด
ผลดําเนินการ
มีหน่วยงานทังภายใน และภายนอกเข้ามาตรวจสอบการดําเนินงาน และ
ติดตามการใช้เงินงบประมาณของสํานักฯ พร้อมทังจัดทํารายงาน การ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลการใช้งบ
ประมาณการจัดการศึกษาประจําปี งบประมาณ 2553 เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ เพือให้การ
ดําเนินงานด้านงบประมาณเป็ น ไปด้วยความถูกต้อง โปร่ งใส ตรวจสอบได้
มี

หลักฐาน (รหัส)
8-8.1-GS-MR-6
รายงานการใช้งบประมาณ
รอบ 6 เดือน และรอบ 12
เดือน

8-8.1-GS-MR-7
รายงานผลการวิเคราะห์
การใช้งบประมาณ

8-8.1-GS-MR-8
คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
8-8.1-GS-MR-9
คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจ ติดตาม และ
ประเมินผล
8-8.1-GS-MR-8
คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
8-8.1-GS-MR-9
คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจ ติดตาม และ
ประเมินผล

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 99
บัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ
เกณฑ์ การประเมิน
 8 ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและนํา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
ผลดําเนินการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ประจําปี งบประมาณ 2553 ได้ตรวจสอบรายงานของ
สํานักและให้ขอ้ เสนอแนะ ซึ งสํานักได้นาํ มาเป็ นกรอบในการขอจัดสรร
งบประมาณประจําปี งบประมาณ 2554
มี

ผลการประเมินปี ทีแล้ วของคณะกรรมการ :
ลําดับตัวบ่ งชี
ตัวบ่ งชีที
ตัวบ่งชีที 8.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริ หารหลักสู ตร
การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่ งชี
ตัวบ่ งชีที
ตัวบ่งชีที 8.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริ หารหลักสู ตร
การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี (CAR) :
ลําดับตัวบ่ งชี
ตัวบ่ งชีที
ตัวบ่งชีที 8.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริ หารหลักสู ตร

หลักฐาน (รหัส)
8-8.1-GS-MR-10
รายงานผลการติดตามความ
ก้าวหน้าการดําเนิน
โครงการ
8-8.1-GS-MR-11
รายงานคณะกรรมการตรวจ
ติดตาม และประเมินผล
8-8.1-GS-MR-12
ระบบฐานข้อมูลทาง
การเงิน (GFMIS)

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ
ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้
เป้าหมาย
ทีได้
-

-

-

-

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ
ค่าคะแนน
เป้าหมาย
กําหนด
เป้าหมายทีได้
ทีได้
8 ข้อ
บรรลุ
5
5 ข้อ
เป้ าหมาย
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ
ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้
เป้าหมาย
ทีได้
8 ข้อ
บรรลุ
5
5 ข้อ
เป้ าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 100
บัณฑิตวิทยาลัย
การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่ งชี
ตัวบ่ งชีที
ตัวบ่งชีที 8.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริ หารหลักสู ตร

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ
ค่าคะแนน
เป้าหมาย
ทีได้
กําหนด
เป้าหมายทีได้
8 ข้อ
บรรลุ
5
5 ข้อ
เป้ าหมาย

จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดทีควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสําหรับตัวบ่งชีนี
-

หลักฐานอ้ างอิง (สํ านักงานบัณฑิตวิทยาลัย สํ านั กส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน : (GS-MR)
8-8.1-GS-MR-1 แผนกลยุทธ์การเงิน
8-8.1-GS-MR-2 แผนยุทธศาสตร์ สาํ นักฯ
8-8.1-GS-MR-3 คําขอตังงบประมาณรายจ่าย( สนว. 354 )ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
8-8.1-GS-MR-4 แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
8-8.1-GS-MR-5 รายงานผลวิเคราะห์การใช้งบประมาณ
8-8.1-GS-MR-6 รายงานการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
8-8.1-GS-MR-7 รายงานผลการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ
8-8.1-GS-MR-8 คําสังแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8-8.1-GS-MR-9 คําสังแต่งตังคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และประเมินผล
8-8.1-GS-MR-10 รายงานผลการติดตามความ ก้าวหน้าการดําเนินโครงการ
8-8.1-GS-MR-11 รายงานคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และประเมินผล
8-8.1-GS-MR-12 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน (GFMIS)
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บัณฑิตวิทยาลัย

องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชีที 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ4
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ หรื อ 5 หรื อ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรื อ 8 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการ
พัฒนาของสถาบัน ตังแต่ระดับภาควิชาหรื อ
หน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที
กําหนด
ผลดําเนินการ
- บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายในเดียวกันกับ
ของมหาวิทยาลัยและมีการดําเนินการตามระบบและ
กลไก ทังการประกันคุณภาพภายในโดยใช้หลักการ
พัฒนาและดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
3 ระบบ คือ 1. ระบบการพัฒนาคุณภาพ กลไกของ
ระบบ คือ มีนโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยทีผ่านการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ทีสํานักต้องปฏิบตั ิ สํานักมีแผนงานการประกัน
คุณภาพภายใน มีการกําหนดตัวบ่งชีร่ วมทีปรากฏใน
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี มีการจัดทําแผนงานการ
ประกันคุณภาพ ทีสอดคล้องกับระยะเวลาการประกัน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ข้อ

หลักฐาน (รหัส)
9-9.1.1- MR-1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
9-9.1.1-MR-2
แผนการประกันคุณภาพภายใน
9-9.1.1- GS-MR-3
คําสังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที
486/2553 เรื อง แต่งตังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9-9.1.1- GS-MR-4
รายงานการประเมินตนเอง ปี การศึกษา
2552
9-9.1.1-NSRU-5
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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มี ข้ อ

 2

 3

เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยและมีคณะกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของสํานัก มีการทบทวน
กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระบบการติดตามคุณภาพ กลไกของระบบ
คือ สํานักมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีการ
ตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ระดับสํานัก
3. ระบบการประกันคุณภาพ กลไกของระบบ
คือ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมิน
ตนเอง มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล
ระดับสํานักเพือเตรี ยมความพร้อมในการรับการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก
มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสูงสุดของสถาบัน
ผลดําเนินการ
- บัณฑิตวิทยาลัยให้ความสําคัญกับระบบ
ประกันคุณภาพ จึงมีนโยบายการดําเนินการด้าน
ประกันคุณภาพ โดยให้มีการบูรณาการตัวบ่งชีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตัวชีวัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ก.พ.ร.) ตัวบ่งชีของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ตัวบ่งชีการรับรองวิทยฐานะ
(สกอ.) เข้าด้วยกัน
มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี เพิมเติมตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน
ผลดําเนินการ
- บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐานตัว

หลักฐาน (รหัส)

9-9.1.2- GS-MR-1
รายงานการประชุมเกียวกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9-9.1.2- NSRU-2
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

9-9.1.3- MR-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพเพือกําหนดตัวบ่งชีตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
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มี ข้ อ

เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน (รหัส)
บ่งชี และเกณฑ์คุณภาพทีสอดคล้องกับมาตรฐานการ 9-9.1.3- MR-2
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี 2553
อุดมศึกษา และมาตรฐานอืน ๆ ทีเกียวข้อง และ
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก

 4

มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทีครบถ้วน ประกอบด้วย 1)การควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และงานประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงาน
การประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา
โดยเป็ นรายงานทีมีขอ้ มูลครบถ้วนตามทีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ผลดําเนินการ
- บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพทีครบถ้วนโดยมีการจัดทําแผนประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการสร้างความเข้าใจให้กบั
บุคลากร มีการดําเนินการตามแผน ตามวงจร PDCA
คือ วางแผนผ่านโครงการ/กิจกรรมทีครอบคลุมพันธ
กิจของบัณฑิตวิทยาลัย (P) มีการดําเนินโครงการตาม
แผน (D) มีการประเมินผลการดําเนินการ (C) และนํา
ผลการประเมินเสนอคณะกรรมการเพือพัฒนา
ปรับปรุ ง (A) บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชีของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา โดยใช้
CHE QA Online เป็ นไป

9-9.1.4 - GS-MR-1
รายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report) ประจําปี การศึกษา
2552
9-9.1.4 - GS-MR-2
รายงานการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553
9-9.1.4 - GS-MR-3
คําสังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที
486/2553 เรื องแต่งตังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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มี ข้ อ
เกณฑ์การประเมิน
 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการ
ดําเนินงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี
ผลดําเนินการ
- บัณฑิตวิทยาลัยมีการนํารายงานสรุ ปผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาพัฒนา
ปรับปรุ งการดําเนินงานโดยปรับบทบาทหน้าทีของ
บุคลากรผูด้ ูแลรับผิดชอบดูแลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี
 6

 7

มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครบทัง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
ผลดําเนินการ
- บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภายในครบทัง 9 องค์ประกอบ คือ
ฐานข้อมูลงานธุรการ ฐานข้อมูล 3 มิติ ฐานข้อมูล
กิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฐานข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์
ฐานข้อมูล MIS. ฐานข้อมูลการลงทะเบียนของ
บัณฑิตและฐานข้อมูลงานวิจยั ของบัณฑิตวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย CHE QA ONLINE
มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
และผูใ้ ช้บริ การตามพันธกิจของสถาบันภายนอก
สถาบัน
ผลดําเนินการ
- บัณฑิตวิทยาลัยมีการให้บุคลากรทุกระดับ

หลักฐาน (รหัส)
9-9.1.5 - GS-MR-1
รายงานการประชุมสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
9-9.1.5 - GS-MR-2
รายงานการประเมินตนเอง ปี การศึกษา
2552
9-9.1.5 - GS-MR-3
คําสังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที
486/2553 เรื อง แต่งตังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานัก
ส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
9-9.1.6 – NSRU -1
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษา

9-9.1.7 – NSRU -1
ข้อมูลสรุ ปความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต
9-9.1.7 - GS-MR-2
รายงานการประชุมสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
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มี ข้ อ

8

9

เกณฑ์การประเมิน
เข้ามามีส่วนร่ วมตังแต่การวางแผน (P) การ
ดําเนินงาน (D) การประเมิน (C) และการพัฒนามา
ปรับปรุ ง (A) นอกจากนี ได้มีการเก็บข้อมูลความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทีทําให้ได้ขอ้ มูลมาสู่การ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพ
มีระบบส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่ วมกัน
ผลดําเนินการ
1. บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง สร้างเครื อข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ลําปาง อุตรดิตถ์ พิบูล
สงคราม กําแพงเพชร และนครสวรรค์ โดยมีการ
แลกเปลียนการเรี ยนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเกียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
ร่ วมกันจัดเวทีนาํ เสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา
และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
มีแนวทางปฏิบตั ิทีดีหรื องานวิจยั ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาทีหน่วยงานพัฒนาขึน และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ผลดําเนินการ

การประเมินปี ทีแล้วของคณะกรรมการ :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที 9.1

หลักฐาน (รหัส)

9-9.1.8 - GS-MR-1
หนังสือเชิญร่ วมประชุมคณะกรรมการ
เครื อข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ
9-9.1.8 - GS-MR-2
ภาพกิจกรรมการจัดงานนําเสนอผลงาน
วิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเครื อข่ายภาคเหนือ

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
-
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การประเมินตนเองปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที 9.1
การตรวจสอบของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที 9.1

การประเมินของคณะกรรมการปี นี :
ลําดับตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชีที 9.1

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
ระดับ 6
ระดับ 6
บรรลุ
3 คะแนน
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
ระดับ 6
ระดับ 6
บรรลุ
3 คะแนน

ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี สกอ.
เป้าหมายที
ผลของ
การบรรลุ ค่าคะแนน
กําหนด
เป้าหมายทีได้ เป้าหมาย
ทีได้
ระดับ 6
ระดับ 6
บรรลุ
3 คะแนน

จุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักฐานอ้างอิง (สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : (GS-MR)
9-9.1.1 - MR – 1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
9-9.1.1 - MR – 2 แผนการประกันคุณภาพภายใน
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9-9.1.1 - GS-MR – 3 / 9-9.1.4 - GS-MR – 3 / 9-9.1.5 - GS-MR – 3
คําสังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที 486/2553 เรื องแต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
9-9.1.1 - GS-MR – 4 / 9-9.1.4 - GS-MR – 1 / 9-9.1.5 - GS-MR – 2
รายงานการประเมินตนเองปี การศึกษา 2552
9-9.1.1 - NSRU – 5 / 9-9.1.2 - NSRU – 2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
9-9.1.2 - GS-MR – 1 รายงานการประชุมเกียวกับนโยบายการประกันคุณภาพ
9-9.1.3 - MR – 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพือกําหนดตัวบ่งชีตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
9-9.1.3 - GS-MR – 2 แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี 2553
9-9.1.4 - GS-MR – 2 รายงานการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ 2553
9-9.1.5 - GS-MR – 1 รายงานการประชุมสํานักงานบัณฑิต
9-9.1.6 - NSRU – 1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา
9-9.1.7 - GS-MR – 1 รายงานการประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
9-9.1.8 - GS-MR – 1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎภาคเหนือ
9-9.1.8 - GS-MR – 2 ภาพกิจกรรมการจัดงานนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเครื อข่ายภาคเหนือ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
บัณฑิตวิทยาลัย

ส่ วนที 3
สรุ ปผลการประเมินตนเอง
สรุ ปผลการประเมินตนเอง
ตาราง ส 1 ตารางสรุ ปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชีคุณภาพ

ตัวบ่งชี 1.1
ตัวบ่งชี 2.1
ตัวบ่งชี 2.2
ตัวบ่งชี 2.3
ตัวบ่งชี 2.4
ตัวบ่งชี 2.5
ตัวบ่งชี 2.6
ตัวบ่งชี 2.7
ตัวบ่งชี 2.8
ตัวบ่งชี 3.1
ตัวบ่งชี 3.2

เป้าหมาย

6
5
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
5
6
6
2
3
4
5

ตัวตัง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(%หรือสั ดส่ วน)

7
6
ร้อยละ 64.81
ร้อยละ 53.70
7
7
7
4
3
5
6

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมิน หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล
(เกณฑ์ สกอ.)
การประ เมินทีต่ างจาก SAR)

 = บรรลุ
X = ไม่ บรรลุ












4
5
5
5
5
5
5
4
3
5
5
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชีคุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี 4.1
ตัวบ่งชี 4.2
ตัวบ่งชี 4.3
ตัวบ่งชี 5.1
ตัวบ่งชี 5.2
ตัวบ่งชี 6.1
ตัวบ่งชี 7.1

6
5
40,000 บาท
4
4
4
6

ตัวบ่งชี 7.2
ตัวบ่งชี 7.3
ตัวบ่งชี 7.4
ตัวบ่งชี 8.1
ตัวบ่งชี 9.1

ตัวตัง
ตัวหาร

บรรลุเป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือสั ดส่ วน)

คะแนนประเมิน หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล
(เกณฑ์ สกอ.)
การประ เมินทีต่ างจาก SAR)

 = บรรลุ
X = ไม่ บรรลุ

6
5
41,103 บาท
5
5
4
7









4
4
5
5
5
4
5

4
4

5
5




5
5

5
5
6

5
8
6





4
5
3
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ตาราง ส.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพองค์ประกอบ
ผลการประเมิน
≤ 1.5 การดําเนิ นงาน ยังไม่ได้คุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนิ นงาน คุณภาพระดับพอใช้
2.01-2.50 การดําเนิ นงาน คุณภาพระดับดี
2.51-3.00 การดําเนิ นงาน คุณภาพระดับดีมาก
ตัวบ่ งชี สกอ.
ตัวบ่ งชี สกอ. + สถาบัน

คะแนนการประเมินเฉลีย

องค์ ประกอบ
คุณภาพ
I

ตัวบ่ งชี สกอ
P
O

รวม

องค์ ประกอบที 2
องค์ ประกอบที 3
องค์ ประกอบที 4
องค์ ประกอบที 5
องค์ ประกอบที 6
องค์ ประกอบที 7
องค์ ประกอบที 8

5
5
-

4
4.75
5
4
5
4
4.75
5

3

4
4.875
5
4.5
5
4
4.75
4

องค์ ประกอบที 9

-

3

-

3

5
ดีมาก

4.5
ดีมาก

3
ดี

4.35
ดี

องค์ ประกอบที 1

เฉลียรวมของ
ทุกองค์ ประกอบ
ผลการประเมิน

I

ตัวบ่ งชี สกอ+ สถาบัน
P
O

รวม

หมายเหตุ

