
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
(จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมือ่วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



๒ 

 

ค าน า 
 

  
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ และรับ

กำรประเมินคุณภำพภำยใน เมื่อวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.๒๕๕๖ และมีรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตำมที่
มหำวิทยำลัยแต่งตั้งนั้น  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ตระหนักถึงกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Quality 
Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ (จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕) ฉบับนี้ขึ้น  
 

แผนพัฒนำคุณภำพฯ ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประกอบด้วย สิ่งที่หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรเร่งด่วน 
ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ และตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลกำรประเมินต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ โดยระบุ กิจกรรม/แนวทำงกำรพัฒนำ ช่วงเวลำ งบประมำณ และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่ำงชัดเจน เพ่ือสำมำรถติดตำมตรวจสอบผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 
 
  
 
 (อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์     งามนิล) 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
      เมื่อวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ณ ห้องประชุม  ๑๔๘๐๘ 

 

 รอบปีการประเมิน 
      ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ (ระหว่ำงวันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๕๕ – ๓๑  พฤษภำคม   ๒๕๕๖) 

 

 รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
๑ ผศ.ดร.คนึงนิจ  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ ประธำนกรรมกำร คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ม.นเรศวร 
๒ ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ รองประธำนกรรมกำร คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรฯ 
๓ อำจำรย์วีระชำติ   จริตงำม กรรมกำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรฯ 
๔ อำจำรย์วิไลลักษณ์  สร้อยคีรี กรรมกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร 
๕ นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย เลขำนุกำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
สรุปข้อมูลพื้นฐาน 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518  ตำมโครงสร้ำงของพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู โดยมีชื่อ
ว่ำ ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ต่อมำมีภำรกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2527ตำมมำตรำ 7 ต่อมำ
เมื่อมีพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกำศส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบันรำชภัฏ ประกำศ 
ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2538  สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนรำชกำรเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ มำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่เป็น ส ำ นักงำน
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยรับผิดชอบ งำนรับนักศึกษำ งำนทะเบียน งำนประมวลผล งำนหลักสูตร งำนแผนกำรเรียน และบัณฑิตศึกษำ เป็นต้น 
ปรัชญาหรือปณิธาน 
  ส่งเสริมวิชำกำร   รักษำมำตรฐำน   บริกำรด้วยน้ ำใจ 
วิสัยทัศน์  
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว 
พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยทั้งในระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ 
 2. พัฒนำระบบงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ภารกิจ 
 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรหลักสูตรระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 

     มำตรฐำนระดับอุดมศึกษำ 
 2. ด ำเนินงำนด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
 
 
 



๕ 

 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
คะแนน ผลการประเมิน 

องค์ประกอบคุณภาพ    
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ๑ ๔.๐๐ พอใช้ 
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๔ ๔.๕๐ ดี 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๒ ๔.๕๐ ดี 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๓ ๔.๖๗ ดีมำก 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๑ ๔.๐๐ ดี 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๑ ๔.๐๐ ดี 

เฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ ๑๒ ๔.๔๒ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้คุณภาพ    
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ๑ ๔.๗๒ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ๑ ๕.๐๐ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ๑ ๒.๑๖ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ๑ ๔.๔๒ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ๑ ๔.๗๓ ดีมำก 

เฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งช้ีคุณภาพ  ๔.๒๑ ดี 
เฉลี่ยรวม  ๔.๓๕ ดี 

 
 
 
 
 



๖ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเชิงวิเคราะห์  
 ๑.องค์ประกอบที่บรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

  องค์ประกอบที่ ๒ กำรผลิตบัณฑิต ที่บรรลุเป้ำหมำยได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร และตัวชี้วัดที่ ๒.๘ ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน(บัณฑิตวิทยำลัย) มีแนวทำงในกำรพัฒนำและบริหำร
หลักสูตร ที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน รวมทั้งมีกำรส่งเสริมพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ให้
สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร  และจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้แก่นักศึกษำอีกด้วย 
  องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต ที่บรรลุเป้ำหมำยได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ มีกำรวำงแผนกำร
พัฒนำนักศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรต่ำง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำมของไทย  
  องค์ประกอบที่ ๗ กำรบริหำรและกำรจัดกำร ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่ ๗.๔  ระบบบริหำรควำม
เสี่ยง ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำหน่วยงำนไปสู่สถำบันกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ พัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ และสำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งจัดให้มีกำรป้องกัน ควบคุมปัจจัยที่คำดว่ำเป็น
อุปสรรค และส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน โดยกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
   
 

 ๒.องค์ประกอบท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา  
  องค์ประกอบที่ ๗ กำรบริหำรและกำรจัดกำร ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภำวะผู้น ำของสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน จำกเกณฑ์กำรประเมินใน
ข้อ ๑ หน่วยงำนได้ท ำกำรปรับปรุง  และจัดให้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ  ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำน และเป็นไปตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล  ๑๐  ประกำร และน ำเสนอต่อสำธำรณชนต่อไป 
  องค์ประกอบที่ ๘ กำรเงินและงบประมำณ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ โดยน ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินมำท ำกำร
ทบทวนให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
ต่อไป 
  องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกกำรกำรประกันคุณภำพ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ระบบและกลไกกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน กำรพัฒนำ 
งำนวิจัย หรือสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รวมทั้งเผยแพร่ไปยังบุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
 
 



๗ 

 

 ๓.องค์ประกอบท่ีต้องเร่งพัฒนา 
๑. กำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองควรพัฒนำต่อโดยใช้ระบบ CHE QA ONLINE  ในปีต่อไป 

  ๒. กำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนนี้ ควรจะปรับ/สร้ำง องค์ประกอบบำงส่วนให้สอดคล้องกับพันธกิจ ด้วยหน่วยงำนนี้มีพันธกิจหลักด้ำนกำร
สนับสนุน ดังนั้นกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ นอกจำกองค์ประกอบที่ ๑ ๒ ๗ ๘ และ ๙ แล้ว ควรมีองค์ประกอบเพ่ิมเติมตำมพันธกิจ แทนองค์ประกอบที่  ๓ ๔ ๕
และ ๖ เช่น ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และระบบงำนกำรให้บริกำร เป็นต้น 
 
 สิ่งท่ีหน่วยงานต้องด าเนินการเร่งด่วน 
  ๑. กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรต้องมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของแผน เพ่ือน ำไปประเมินควำมส ำเร็จของแผนนั้น ๆ ต่อไป 
  ๒. จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่มีควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย และเป็นไปตำมแนวทำงที่ สกอ. ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ีคะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๓.๕๑ คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๕) 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
องค์ประกอบคุณภาพ      
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน ๘ ข้อ ๘ ข้อ ๕ คะแนน ๕ ข้อ ๓ คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ (สมศ) ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๒๑.๖๒ ๒.๑๖ ร้อยละ ๒๑.๖๒ ๒.๑๖ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ีคะแนนผลการประเมินต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา (ผลการประเมินลดลง) 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๗ ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน ๔ ข้อ ๔ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภำวะผู้น ำของสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน ๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน ๖ ข้อ ๔ คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ ๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน ๖ ข้อ ๔ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕) 
สิ่งท่ีหน่วยงานต้องด าเนินการเร่งด่วน 

 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และ
แผนปฏิบัติรำชกำรต้องมีกำรก ำหนด
ตัวบ่งชี้ของแผน เพ่ือน ำไปประเมิน
ควำมส ำเร็จของแผนนั้น ๆ ต่อไป 
 

๑.๑ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
๑.๒ กำรประชุมบุคลำกร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
เพ่ือทบทวนพิจำรณำ ร่ำงแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๕๗ 
 

ตุลำคม – พฤศจิกำยน 
 

มกรำคม- กุมภำพันธ์ 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน 

๒. จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่มี
ควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินของมหำวิทยำลัย และเป็นไป
ตำมแนวทำงที่ สกอ. ก ำหนด 
 

๒.๑คณะกรรมกำรบริหำรร่วมกันศึกษำกรอบโครงสร้ำง
จัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณระดับส ำนัก
ที่เป็นไปตำมกรอบกำรจัดสรรงบประมำณของ
มหำวิทยำลัย 
๒.๒ บริหำรงบประมำณ โดยจัดสรรงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน และก ำกับกำรใช้
งบประมำณตำมเป้ำหมำยของโครงกำรที่จัดท ำข้ึนมำ 
๒.๓ จัดท ำรำยงำนสรุปกำรเบิกจ่ำยที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน
ตำมรอบระยะเวลำ 
 

ตุลำคม-ธันวำคม - กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน 

 

  



๑๐ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์ 
และแผนกำรด ำเนินกำร 

กำรท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
กำรต้องก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ือน ำไป
ประเมินควำมส ำเร็จของแผนฯ 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผน
กลยุทธ์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

ตุลำคม – 
พฤศจิกำยน 

 

๕๐,๐๐๐* งำนประกัน
คุณภำพ 

องค์ประกอบที่ ๓ 
กิจกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำ 
 

ควรมีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำร
ให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร ข้อเสนอแนะ 
มำเป็นข้อมูลในกำรจัดบริกำรให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
บัณฑิตศึกษำ 

มีนำคม – 
เมษำยน 

๕๐,๐๐๐ ส ำนักงำน
บัณฑิต
วิทยำลัย 

ควรมีกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
ด้ำนกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำร 
เพ่ือป้องกันกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และส่งเสริมควำมรู้คู่คุณธรรม
ให้แก่นักศึกษำ 

โครงกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำน
วิทยำนิพนธ์และวิจัย  

กุมภำพันธ์ – 
สิงหำคม 

๓๓๕,๔๐๐ ส ำนักงำน
บัณฑิต
วิทยำลัย 

กำรประเมินผลคุณภำพกำรให้บริกำร
ข้อมูล ควรกำรจ ำแนกประเภทนักศึกษำ 
และศิษย์เก่ำให้ชัดเจน 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
บัณฑิตศึกษำ 

มีนำคม – 
เมษำยน 

๕๐,๐๐๐ ส ำนักงำน
บัณฑิต
วิทยำลัย 

องค์ประกอบที่ ๗ กำร
บริหำรและกำรจัดกำร 

ควรมีกำรท ำควำมเข้ำใจในประเด็นของ
กำรจัดท ำตัวบ่งชี้ของแผน ทั้งแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือสำมำรถ
น ำไปพัฒนำกำรจัดท ำแผนฯ ได้ 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผน
กลยุทธ์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

ตุลำคม – 
พฤศจิกำยน 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

งำนประกัน
คุณภำพ 

 



๑๑ 

 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ ๗  กำร
บริหำรและกำรจัดกำร
(ต่อ) 

โครงสร้ำงของหน่วยงำน ควรปรับให้
สอดคล้องกับพันธกิจ บัณฑิตศึกษำ ควร
จะแยกจำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน เพ่ือกำรประกันคุณภำพจะ
ได้สอดคล้องเป็นทิศทำงเดียวกัน  

*มหำวิทยำลัยได้ท ำกำรส ำรวจข้อมูล
พ้ืนฐำน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรประ
โครงสร้ำงองค์กรแล้ว 

- - - 

องค์ประกอบที่ ๘ กำรเงิน
และงบประมำณ 

จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่มีควำม
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
ของมหำวิทยำลัย และเป็นไปตำม
แนวทำงท่ี สกอ. ก ำหนด 

- ทบทวนแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ
ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินของมหำวิทยำลัย 
- มีกำรควบคุม ติดตำมกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน 

- - กลุ่มงำนบริหำร 

องค์ประกอบที่ ๙  ระบบ
และกลไกกำรประกัน
คุณภำพ 

ควรปรับองค์ประกอบบำงส่วนให้สอด 
คล้องกับพันธกิจ ของหน่วยงำนนี้ ดังนั้น
กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ นอกจำก
องค์ประกอบที่ ๑ ๒ ๗ ๘ และ ๙ แล้ว 
ควรมีองค์ประกอบเพ่ิมเติมตำมพันธกิจ 
แทนองค์ประกอบที่ ๓ ๔ ๕และ ๖ 

- กำรประชุมคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก 
- คณะกรรมกำรประกันคุณภำพระดับ
ส ำนัก พิจำรณำตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่เป็นอัต
ลักษณ์ของหน่วยงำน 

ตลอดปกีำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

- งำนประกัน
คุณภำพ 

กำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองควร
พัฒนำต่อโดยใช้ระบบ CHE QA 
ONLINE ในปีต่อไป 

- จัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมด้ำนกำร
จัดเก็บข้อมูลผ่ำนระบบ CHE QA 
ONLINE 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

- 

กำรแสดงหลักฐำนควรเขียนให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ต่ำง ๆ ในกำร
รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

- สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเกณฑ์
กำรประเมินคุณภำพรำยตัวชี้วัด  

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

- 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

 



๑๒ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕) 
รายตัวบ่งชี้ท่ีคะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๓.๕๑ 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ ๑  ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ๘ ข้อ - จัดโครงกำรอบรมบุคลำกรจัดท ำ

แผนยุทธศำสตร์ ๕ ปี  
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวน
แผนปฏบิัติรำชกำร วิเครำะห์ swot 
- สนับสนนุกำรด ำเนนิกิจกรรม/
โครงกำรให้เป็นไปตำมแผนงำน 
- จัดให้มีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

ตุลำคม-ธันวำคม ๕๐,๐๐๐ กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน 

ตัวบ่งชี้ สมศ. สมศ.๔ ร้อยละ ๕๐ - จัดให้มีกำรอบรมบริกำรวิชำกำร
เพื่อสนับสนุนกำรตีพิมพบ์ทควำม
งำนวิจยั 
 
 

มิถุนำยน – 
พฤษภำคม 

65,000 ส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัย 

 
 

  



๑๓ 

 

 
รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕) 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

      ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนุพันธุ์   กุศลสถิตย์  ที่ปรึกษำ 
      ๒. อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์     งำมนิล   ประธำนกรรมกำร 
      ๓. อำจำรย์ ดร.ภริตำ   พิมพันธุ์    กรรมกำร 
      ๔. อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ   อินสมบัติ   กรรมกำร 
      ๕. อำจำรย์อนงค์นำถ   ยิ้มช้ำง    กรรมกำร 
      ๖. นำงสำวศิรำณี   จตุรทิศ    กรรมกำร 
      ๗. นำยธรรมนูญ   จูฑำ     กรรมกำร 
      ๘. นำงวรรฒนำ   ไวยมิตรำ    กรรมกำร 
      ๙. นำงสำวขนิษฐำ   พวงมณีนำค    กรรมกำร 
      ๑๐. นำงสำวสุทธิลักษณ์   ศรีสวัสดิ์   กรรมกำร 
      ๑๑. อำจำรย์ภัทริณี   คงชู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ๑๒. นำงสำวณฤนรรณ   เอ่ียมมี    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ๑๓. นำงสำววิลัยลักษณ์   ถ้ ำทองพัฒนำ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 

 โดยมีหน้าที่ 
  ๑.วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพ (Quality Improvement Plan) 
  ๒.ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Quality Improvement Plan) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
  ๓.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Quality Improvement Plan) ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก และมหำวิทยำลัย 


