
 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี ผูจัดเก็บขอมูลและผูรับผิดชอบดําเนินการตามองคประกอบและตัวบงช้ี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

องคประกอบและตัวบงชี ้ ผูกํากับตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบดําเนินการหลัก ผูดําเนินการรวม 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

   - กลุมงานมาตรฐานการศึกษา 

คณบดี  5  คณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา 

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

   - กองกลาง (กลุมงานการเจาหนาท่ี) 

 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

คณบดี 5 คณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ผศ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

- กองพัฒนานักศึกษา 

คณบดี 5 คณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   - ศูนยภาษา 

คณบดี 4 คณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล อาจารยภาสกร วรอาจ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คณบดี 5 คณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม 

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

คณบดี 5 คณะ 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม 

ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดี 5 คณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี
นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
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องคประกอบและตัวบงชี ้ ผูกํากับตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบดําเนินการหลัก ผูดําเนินการรวม 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสรมิสรางความสมัพันธ

กับชุมชน 

ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดี 5 คณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

องคประกอบท่ี  4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และความ

เปนไทย 

อาจารยภาสกร วรอาจ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

 

คณบดี 5 คณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

องคประกอบท่ี5 การบริหารจัดการ  

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

คณบดี 5 คณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน  

ขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะหSWOT กับ

วิสัยทัศนของสถาบันและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน

และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุตามตัว

บงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 

ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร 

ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา 

 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

   - กองนโยบายและแผน 

 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

   - กองกลาง 

คณบดี 5 คณะ 

ขอ 2 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุน
ตอหนวยในแตละหลักสูตรสดัสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา
อาจารยบุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองเพ่ือ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน 
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องคประกอบและตัวบงชี ้ ผูกํากับตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบดําเนินการหลัก ผูดําเนินการรวม 

ขอ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งท่ีเปนผลจาก

การวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่งท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยภายนอก

หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตาม

พันธกิจของสถาบันและในระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ อยาง

นอย 1 เรื่อง 

ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา 

 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

   - กองกลาง 

 

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

คณบดี 5 คณะ 

ขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 

10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา 

อาจารยภาสกร วรอาจ 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

คณบดี 5 คณะ 

ขอ 5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

สถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณบดี 5 คณะ 

ขอ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ

บริหารและแผน พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

   - กองกลาง (กลุมงานการเจาหนาท่ี) 

คณบดี 5 คณะ 

ขอ 7 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพภายในตาม

ระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนดประกอบดวยการควบคุม

คุณภาพการตรวจสอบคณุภาพและการประเมินคุณภาพ 

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

   - กลุมงานมาตรฐานการศึกษา 

 

คณบดี 5 คณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูรและ

คณะ 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

คณบดี 5 คณะ 

 


