การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบปีการศึกษา 2557 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
ลําดับ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ.
ผู้กํากับดูแล
ผู้จัดเก็บและรายงานผล
องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก (กลุ่มส่วนงานบริการการศึกษา)
1
1.1 ระบบและกลไกการให้บริการ
นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม
นางสาวลินทร์ณภัทร พัฒนปวีร์กุล
การศึกษา
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1.2 ร้อยละของผู้รับบริการ
ขอไม่ดําเนินการ เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยยังไม่มีข้อมูลจํานวนนักศึกษา
ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ปี ก ารศึ ก ษา 2556 เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประมาณการในปีการศึกษา 2557
2
1.3 ระดับความพึงพอใจของ
นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม
นางสาวลินทร์ณภัทร พัฒนปวีร์กุล
ผู้รับบริการ
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3
1.4 ตัวบ่งชี้เฉพาะตามจุดเน้นเฉพาะ ผศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว
ฝ่ายวิชาการ
ของส่วนงาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย)
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
4
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
นางบุญเรือน เจนธัญกรณ์
นางสาวศันสนีย์ เอมปรากฎ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม
นางสาวพีรกร ดําเนินภัณฑ์
5
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม
นางสาวพีรกร ดําเนินภัณฑ์
6
2.3 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนา
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7
2.4 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับ นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม
นางสาวลินทร์ณภัทร พัฒนปวีร์กุล
ของส่วนงาน
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8
2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบัน
ผศ.ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
คณะอนุกรรมการการจัดการเรียนรู้
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความรู้ ปีการศึกษา 2557
และประกันคุณภาพการศึกษา
9
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
นางสุชาดา จิราสุคนธ์
นางสาวนิภาพร จันต๊ะพรมมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
10 2.7 ระบบและกลไกการประกัน
นางบุญเรือน เจนธัญกรณ์
นางบุญเรือน เจนธัญกรณ์
คุณภาพภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศันสนีย์ เอมปรากฎ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11 2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง นางบุญเรือน เจนธัญกรณ์
นางบุญเรือน เจนธัญกรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศันสนีย์ เอมปรากฎ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษา 2557 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
1.1 ระบบและกลไกการให้บริการการศึกษา
1.2 ร้อยละของผู้รับบริการ
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1.4 ตัวบ่งชี้เฉพาะของส่วนงาน (อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย)
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
2.4 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง

หน่วยนับ

จํานวน

เป้าหมาย

ข้อ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ข้อ

5

5

ข้อ
ข้อ
ร้อยละ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
วัน

ไม่ดําเนินการ
5
3.51
5
5
8
8
6
6
80
80
5
5
5
5
6
6
6
5
ภายในกําหนด ภายในกําหนด

เป้ าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชีการประกันคุณภาพภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบปี การศึกษา 2557 (เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558)
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
1.1 ระบบและกลไกการให้บริการการศึกษา
1.2 ร้อยละของผู้รับบริการ

หน่วยนับ

จํานวน

เป้าหมาย

ข้อ

5

5

ร้อยละ

ไม่ดําเนินการ

1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ค่าเฉลี่ย
5
3.51
1.4 ตัวบ่งชี้เฉพาะของส่วนงาน
ข้อ
5
5
(อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย)
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ข้อ
8
8
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อ
6
6
2.3 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ร้อยละ
80
80
2.4 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน ข้อ
5
5
2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
ข้อ
5
5
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
ข้อ
6
6
2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ข้อ
6
5
2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง
วัน ภายในกําหนด ภายในกําหนด

