
โครงการ 

สานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตัวบ่งช้ี/เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
   ตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

**********************************************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ(สกอ.)ได้จัดท ำองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ ปี พ.ศ. 2557-2561 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบันให้
เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ ระดับคุณภำพมำตรฐำนที่ก ำหนด  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  เป็นสถำบันอุดมศึกษำมีพันธกิจหลัก คือ กำรเรียนกำรสอน          
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงำนในสถำบัน มีกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักและให้เป็นไปตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรประเมินคุณภำพและเพ่ือให้ได้
คุณภำพมำตรฐำนที่ก ำหนด มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงให้ควำมส ำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของ
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่ สกอ. พัฒนำขึ้นจึงน ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของทุกหน่วยงำน  

จำกกำรน ำตัวบ่งชี้ที่ สกอ. พัฒนำขึ้นมำด ำเนินงำนก็พบว่ำตัวบ่งชี้แต่ละตัวสำมำรถตอบสนองต่อระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ จึงเป็นปัญหำส ำคัญยิ่งกับหน่วยงำนสนับสนุน มหำวิทยำลัย จึงต้องให้ควำมส ำคัญและ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนสนับสนุน จึงมีควำมจ ำเป็น
ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดเวทีแสดงควำมคิดเห็นในรูปแบบกำรสำนเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส ำหรับตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงำน ให้มีกำรพัฒนำตัวบ่งชี้ขึ้นใหม่ให้
สอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของแต่ละหน่วยงำนในกำรน ำไปปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำน ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส ำหรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
ของหน่วยงำนสนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงำน 

2. เพ่ือจัดท ำร่ำงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงำน 

4. เป้าหมาย  
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. ผู้บริหำร/อำจำรย์/นักวิชำกำร/เจ้ำหน้ำที่ ของหน่วยงำนสนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงำน 
จ ำนวน 60 คน เข้ำร่วมรับฟังกำรเสวนำแสดงควำมคิดเห็น   
  2. ผู้บริหำร/อำจำรย์/นักวิชำกำร/เจ้ำหน้ำที่ ของหน่วยงำนสนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงำน 
จ ำนวน 60 คน จัดท ำร่ำงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำน  
  

  



                                                                                                                                                       2 

  

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
หน่วยงำนสนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงำน มีตัวบ่งชี้ในกำรประเมินและสำมำรถน ำไปปฏิบัติให้เกดิ

ประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

5. ก าหนดระยะเวลา/สถานที่ประชุมสัมมนา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันพุธที่ 20 มกรำคม 2559 ณ ห้องประชุมดุสิตำ อำคำร 14  ชั้น 2 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
6. กิจกรรมการด าเนินงาน  

กระบวนการจัดท าร่างตัวบ่งชี้  (กิจกรรมครั้งที่ 1) 
1. จัดให้มีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำนเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส ำหรับตัวบ่งชี้และ 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงำน 
 2. แบ่งกลุ่มจัดท ำร่ำงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสนับสนุนทั้ง  
5 หน่วยงำน 

 กระบวนการวิพากษ์ตัวบ่งชี้  (กิจกรรมครั้งที่ 2) 
 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ำงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสนับสนุนทั้ง  
5 หน่วยงำน 

 2. ให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงร่ำงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของ
หน่วยงำนสนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงำน  

7. งบประมาณ  (เงินงบประมำณแผ่นดิน รหัส 59OP50100051)    
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้บริหำร/อำจำรย์/นักวิชำกำร/เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสนับสนุน ได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น   

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของแต่ละหน่วยงำน  
2. ผู้บริหำร/อำจำรย์/นักวิชำกำร/เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงำน จัดท ำร่ำงตัวบ่งชี้

และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของ 
3. หน่วยงำนสนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงำน มีตัวบ่งชี้ในกำรประเมินและสำมำรถน ำไปปฏิบัติให้             

เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
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ก าหนดการสานเสวนา 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

   ตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
****************************************  

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559  เวลา  08.00 – 17.00  น. ณ ห้องประชุมดุสิตา 
เวลา กิจกรรม 

08.00 - 08.30  น. ลงทะเบียน 

08.30 - 09.00  น. 
ชี้แจงวัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ร่ำงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของหน่วยงำนสนับสนุน 
                              โดย กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 

09.00 - 10.00  น. 
น ำเสนอ นโยบำยและกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจและกำรพัฒนำตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงำน   
     โดย  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บัญญัติ  ช ำนำญกิจ  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์          

10.00 - 12.00  น. 

เสวนำและอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  
ของหน่วยงำนสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงำน โดย ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ และ  
            ผศ.ดร.บัญญตัิ  ช ำนำญกิจ  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภฏันครสวรรค์ 
            ดร.ประจักร์  รอดอำวุธ      รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคณุภำพ  
            ผศ.รัตนะ  ยศเมธำกลุ       อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

12.00 – 13.00 น.                        รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 - 15.00 น. 

แบ่งกลุ่มปฏิบัติกำรจัดท ำร่ำงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ ของหน่วยงำน
สนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงำน โดย ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ และ  
            ผศ.ดร.บัญญตัิ  ช ำนำญกิจ  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภฏันครสวรรค์ 
            ดร.ประจักร์  รอดอำวุธ      รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคณุภำพ  
            ผศ.รัตนะ  ยศเมธำกลุ       อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

15.00 - 17.00 น. 

น ำเสนอร่ำงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ ของหน่วยงำนสนับสนุน  
ทั้ง 5 หน่วยงำน โดย ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ และ  
            ผศ.ดร.บัญญตัิ  ช ำนำญกิจ  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภฏันครสวรรค์ 
            ดร.ประจักร์  รอดอำวุธ      รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคณุภำพ  
            ผศ.รัตนะ  ยศเมธำกลุ       อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

หมายเหตุ   1. ตำรำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
               2. อำหำรว่ำง เช้ำ - บ่ำย บริกำร ณ ห้องประชุม 

 
 
 


