ผูกํากับตัวบงชี้ ผูจัดเก็บขอมูลและผูรับผิดชอบดําเนินการตามองคประกอบและตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
องคประกอบและตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ
ตัวบงชี้ที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทลั

ผูกํากับตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการหลัก

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง (กลุมงานการเจาหนาที่)

ผศ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- กองพัฒนานักศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- ศูนยภาษา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อาจารยภาสกร วรอาจ

ตัวบงชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสราง
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
นวัตกรรม
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ
ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร
นวัตกรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชนตอชุมชน

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูดําเนินการรวม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- กลุมงานมาตรฐานการศึกษา
คณบดี 5 คณะ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
คณบดี 5 คณะ
คณบดี 5 คณะ
คณบดี 4 คณะ
คณบดี 5 คณะ
คณบดี 5 คณะ

คณบดี 5 คณะ

๒
องคประกอบและตัวบงชี้
ผูกํากับตัวบงชี้
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธ ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร
กับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกบั ชุมชน
องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และความ
อาจารยภาสกร วรอาจ
เปนไทย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
องคประกอบที่5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ผูรับผิดชอบดําเนินการหลัก
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณบดี 5 คณะ

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คณบดี 5 คณะ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน
ขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะหSWOT กับ
ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
วิสัยทัศนของสถาบันและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน
ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา
- กองนโยบายและแผน
และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุตามตัว
บงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
ขอ 2 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุน
ตอหนวยในแตละหลักสูตรสัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารยบุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน

ผูดําเนินการรวม

คณบดี 5 คณะ

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
คณบดี 5 คณะ

๓
องคประกอบและตัวบงชี้
ขอ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งที่เปนผลจาก
การวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่ งที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก
หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและในระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยาง
นอย 1 เรื่อง
ขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง
10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
ขอ 5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน
สถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ
ขอ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผน พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ขอ 7 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน
ในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกที่สถาบันกําหนดประกอบดวยการควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ

ผูกํากับตัวบงชี้
ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา

ผูรับผิดชอบดําเนินการหลัก
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง

ผูดําเนินการรวม
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
คณบดี 5 คณะ

ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา
อาจารยภาสกร วรอาจ
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร
ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
คณบดี 5 คณะ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณบดี 5 คณะ
คณบดี 5 คณะ

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง (กลุมงานการเจาหนาที่)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- กลุมงานมาตรฐานการศึกษา

คณบดี 5 คณะ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
คณบดี 5 คณะ

