
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
(จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖) 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
 
 
 

ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

  



 
คํานํา 

 

  
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ และรับ

การประเมินคุณภาพภายใน เม่ือวันท่ี  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามท่ี
มหาวิทยาลัยแตงต้ังนั้น  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๗ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖) ฉบับนี้ข้ึน  
 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย สิ่งท่ีหนวยงานตองดําเนินการเรงดวน 
ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้ท่ีคะแนนผลการประเมินต่ํากวา ๓.๕๑ โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ชวงเวลา งบประมาณ และ
ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 
 
 
  
 
 อาจารย ดร.สุธาทิพย     งามนิล 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 
 
 
 

  

๒ 
 



 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

• วัน เดือน ป และสถานท่ีในการตรวจประเมิน 
      เม่ือวันท่ี  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๗   ณ หองประชุม  ๑๔๘๐๘  อาคาร ๑๔  ชั้น ๘ 

 

• รอบปการประเมิน 
      ปการศึกษา ๒๕๕๖ (ระหวางวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๗) 

 

• รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๑ รศ.ดร.ธานี     เกสทอง ประธานกรรมการ 
๒ ผศ.ดร.จงดี    ศรีนพรัตนวัฒน รองประธานกรรมการ 
๓ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ   ภูเทศ กรรมการ 
๔ อาจารย ดร.สมบูรณ  นิยม กรรมการ 
๕ ผศ.ดร.สุรชัย   บุญเจริญ เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 



 
 
บทสรุปสําหรับผูบริหารจากผลการประเมิน 
สรุปขอมูลพ้ืนฐาน 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๘  ตามโครงสรางของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อ
วา ฝายทะเบียนและวัดผล ตอมามีภารกิจเพ่ิมข้ึน จึงไดจัดตั้งเปน สํานักสงเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ตามมาตรา ๗ ตอมา
เม่ือมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๓๘ และประกาศสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑการแบงสวนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  สถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงไดแบงสวนราชการเปน สํานักสงเสริมวิชาการ 
 ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค มาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงมีการแบงสวนราชการใหมเปน สํานักงาน
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยรับผิดชอบ งานรับนักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษา เปนตน 
ปรัชญาหรือปณิธาน 
  สงเสริมวิชาการ   รักษามาตรฐาน   บริการดวยน้ําใจ 
วิสัยทัศน  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนองคกรท่ีทันสมัย ใหบริการถูกตอง รวดเร็ว 
พันธกิจ  
 ๑. สงเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
 ๒. พัฒนาระบบงานการใหบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
ภารกิจ 
 ๑. สงเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 ๒. ดําเนินงานดานงานทะเบียนและประมวลผล 
 ๓. ใหบริการดานวิชาการแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคลท่ัวไป 
 ๔. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
 
 
  

๔ 
 



 
คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

โดยคณะกรรมการ 
(เกณฑ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน  
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
ตัวบงชี้ท่ี 7.2 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 6 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน ยังไมมีการจัดการความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงจึงยังไม

มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ ขอ 4,5 และ6 ท่ีชัดเจน 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
ตัวบงชี้ท่ี 9.1 8 ขอ 8 ขอ 4 คะแนน  
ตัวบงชี้ท่ี 9.2 (ไมนํามาคิดคะแนน) 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน ตัวบงชี้ตามอัตลักษณ 

รวมคะแนนการประเมิน ( 27/6 ) 4.50 คะแนน  
 
 
  

๕ 
 



 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเชิงวิเคราะห  

 ๑.องคประกอบท่ีบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย 
  องคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน  มีแนวทางมีกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับพันธกิจ ดานสนับสนุน สงเสริมการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาระบบการใหบริการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มาใชใน
การบริหารจัดการ และมีคณะกรรมการประจําสํานัก มาชวยกํากับ ดูแลใหคําชี้แนะในการบริหารงาน 
  องคประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ ไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๗.๑  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน และตัวชี้วัดท่ี ๗.๒ 
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู ภายใตการบริหารงานของคณะผูบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท่ีมีการปรับใชสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ดําเนินงาน  และมุงเนนการพัฒนาหนวยงานไปสูสถาบันการเรียนรู เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรู และสามารถนําความรูมา
พัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อยางตอเนื่อง จนสามารถจัดทําข้ันตอนเปน Best 
Practice ในงานประกันคุณภาพไดเปนอยางดี 
 

 ๒.องคประกอบท่ีอยูระหวางการพัฒนา  
  องคประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ ไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ โดยนําแผนกลยุทธทางการเงินมาทําการ
ทบทวนใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสํานัก และสอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ  
ซ่ึงในโอกาสตอไปควรพัฒนาสารสนเทศทางดานการเงินและงบประมาณ ใหออกมาในรูปของสารสนเทศเชิงวิเคราะหงบประมาณเพ่ือความมีเสถียรภาพทางดาน
การเงิน 
  องคประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการการประกันคุณภาพ ไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๙.๑ ระบบและกลไกการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การพัฒนา 
งานวิจัย หรือสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังเผยแพรไปยังบุคคล หนวยงาน หรือองคกรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
 

 ๓.องคประกอบท่ีตองเรงพัฒนา 
  องคประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ ไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง  จากเกณฑการประเมินหนวยงานควรเรงพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงโดยการกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง พรอมท้ังกําหนดแนวทาง/กระบวนการติดตาม และประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม  
 
 

๖ 
 



 
 ส่ิงท่ีหนวยงานตองดําเนินการเรงดวน 
  ๑. การจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการตองมีการกําหนดตัวบงชี้ของแผน เพ่ือนําไปประเมินความสําเร็จของแผนนั้น ๆ ตอไป 
  ๒. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย และเปนไปตามแนวทางท่ี สกอ. กําหนด 
 
ตัวบงช้ีท่ีคะแนนผลการประเมินต่ํากวา ๓.๕๑ คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๕) 

ตัวบงช้ี คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ผลการดําเนินงาน คะแนน 
องคประกอบคุณภาพ      
ตัวบงชี้ท่ี ๗.๔  ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 3 ขอ 3 คะแนน 

 
  

๗ 
 



 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖) 
ส่ิงท่ีหนวยงานตองดําเนินการเรงดวน 

 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการเรงดวน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๑. การจัดทําแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติราชการตองมีการกําหนด
ตัวบงชี้ของแผน เพ่ือนําไปประเมิน
ความสําเร็จของแผนนั้น ๆ ตอไป 
 

๑.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
๑.๒ การประชุมบุคลากร และคณะกรรมการประจําสํานัก
เพ่ือทบทวนพิจารณา รางแผนกลยุทธ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

ตุลาคม – พฤศจกิายน 
 

มกราคม- กุมภาพันธ 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 

กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

๒. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีมี
ความสอดคลองกับแผนกลยุทธทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย และเปนไป
ตามแนวทางท่ี สกอ. กําหนด 
 

๒.๑คณะกรรมการบริหารรวมกันศึกษากรอบโครงสราง
จัดทําแผนกลยุทธดานการเงินและงบประมาณระดับสํานัก
ท่ีเปนไปตามกรอบการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
๒.๒ บริหารงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน และกํากับการใช
งบประมาณตามเปาหมายของโครงการท่ีจัดทําข้ึนมา 
๒.๓ จัดทํารายงานสรุปการเบิกจายท่ีเปนขอมูลปจจุบัน
ตามรอบระยะเวลา 
 

ตุลาคม-ธันวาคม - กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

 

  

๘ 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖) 

ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบ ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเว    
องคประกอบ
ท่ี ๑ ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค 
และแผนการ
ดําเนินการ 

การจัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร 
ควรประกอบ
ไปดวยผูมี
สวนไดสวน
เสียท่ี
หลากหลาย 

  ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติการตาง ๆ ของหนวยงาน 
  ๒. นําขอมูลจากความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสียจากหลาย ๆ กลุมมาเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการจัดทํา
แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการตาง ๆ  โดยขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตาง ๆ ไดรวบรวมจากการจัดกิจกรรม / โครงการท่ีเก่ียวของกับผูมีสวนได
สวนเสีย เชน  
     ๒.๑ โครงการ สนส. สัญจร 
     ๒.๒ โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
     ๒.๓ การสํารวจความคาดหวังในการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
     ๒.๔ โครงการอบรมจติบริการ  
  ๓. ทบทวนแผนยุทธศาสตรของหนวยงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  

ตุลาคม  
ธันวาค  

 

 

 

 
องคประกอบ ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๙ 
 



องคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนการดําเนินการ 
(ตอ) 

กระบวนการถายทอดแผน นอกจาก
ถายทอดไปยังบุคลากรภายในหนวยงาน
แลว ควรมีการถายทอดไปสูคณะตาง ๆ  
และมีหลักฐานท่ีชัดเจน เชน การจัด
โครงการ สนส. สัญจร 

    ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
หนวยงานมีแผนงานดําเนินโครงการ 
สนส.สัญจร และไดมีการนําประเด็นตาง 
ๆ ของแผนฯ แจงแกคณาจารยคณะตาง 
ๆ เพ่ือใหทราบทิศทางของแผนและการ
ดําเนินงานของหนวยงาน  

เมษายน – 
มิถุนายน 

๓๓,๗๐๐ หัวหนากลุม
งาน 

คณะกรรมการประจาํสํานัก ควรมี
บุคลากรท่ีเปนตัวแทนคณาจารยแตละ
คณะเขามามีสวนรวม ในการเปน
คณะกรรมการ 

     การแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึง
คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก สวน
ราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘   
ขอ ๕  คณะกรรมการ ประกอบดวย  

(๑) ผูอํานวยการเปนประธาน 
(๒) รองผูอํานวยการเปน 

กรรมการ โดยตําแหนง 

(๓) หัวหนาสวนราชการหรือ 
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทากองเปนกรรมการ โดยตําแหนง 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง 
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการตาม (๑) (๒) (๓)  

- - - 

 

๑๐ 
 



องคประกอบ ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
องคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนการดําเนินการ 
(ตอ) 

ในอนาคตอาจมีการปรับ ทบทวน
วิสัยทัศน ใหเหมาะสมกับพันธกิจของ
หนวยงาน แลวควรรวมบัณฑิตศึกษาเขา
ไปเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน 

  สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อยูในระหวาง
การจัดตั้งเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ 
แยกจากสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

- - สํานักงาน
บัณฑิต
วิทยาลัย 

องคประกอบท่ี ๗ การ
บริหารและการจัดการ 

การใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ควรมีกิจกรรมเสริมสราง
ขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน ใหแก
บุคลากรอยางตอเนื่อง เชน การสราง
แรงจูงใจดวยการใหรางวัล ซ่ึงจะสงผล
ใหบคุลากรเกิดความรักในองคกร 

  ผูบริหารมีแนวทางในการสรางขวัญและ
กําลังใจแกบุคลากรภายในหนวยงานใน
ดานตาง ๆ ดังนี้ 
    ๑.สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนา
ในตําแหนงงาน และสนับสนุนใหเขาสู
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
    ๒.จัดใหมีกองทุนสวัสดิการบุคลากร
ภายในหนวยงาน ซ่ึงเกิดจากการ
สนับสนุนของคณะผูบริหาร 
    ๓.สรางขวัญและกําลังใจตามโอกาส
ตาง ๆ เชน งานวันเกิด งานสังสรรคตาม
โอกาสตาง ๆ เปนตน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

N/A กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 
 
กลุมงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

การกําหนดประเด็นความรู และ
เปาหมายของการจัดการความรู อยาง
นอยตองครอบคลุม พันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิต และการวิจัย เพ่ิมเติมจาก
สิ่งท่ีสํานักฯ ดําเนินการ 

  การจัดการความรูในนั้น หนวยงาน
ดําเนินการแยกออกเปน ๒  สวน คือ  
  ๑. การจัดการความรูภายในหนวยงาน
เริ่มจากบุคลากรภายในหนวยงานซ่ึง
สอดคลองกับการดําเนินงานตามพันธกิจ 
  ๒. การจัดการความรูในระดับ
มหาวิทยาลัย หนวยงานกําหนดแผนงาน  

ตลอด
ปงบประมาณ 

N/A กลุมงานบริหาร
สํานัก 

 

๑๑ 
 



องคประกอบ ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
องคประกอบท่ี ๗ การ
บริหารและการจัดการ 
(ตอ) 

 โดยมีกิจกรรมการจัดการความรูใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียน
การสอนท่ีเปนหัวใจหลักของพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

   

จัดสรรงบประมาณในการทําฐานขอมูล 
หรือทําวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวของกับขอมูล
ท่ีจะนํามาบริหารจัดการ เชน ขอมูล
หองเรียน ขอมูลความพึงพอใจ หรือ
ขอคิดเห็นในการใชบริการดานตาง ๆ 
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 

ปจจุบันหนวยงานจัดใหมีสารสนเทศใน
การจัดการหองเรียนอาคารเรียนรวม ตึก 
14 เพ่ือใหบริการแกคณาจารย 

- - กลุมงาน
สงเสริม
วิชาการ 

เนื่องจากหนวยงานเปนหนวยงานท่ี
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ใน
อนาคตควรพัฒนาและนํานวัตกรรมใหม 
ๆ เขามาใชในการใหบริการแก นักศึกษา 
คณาจารย และบุคคลภายนอก 

   หนวยงานดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานเพ่ือ
พัฒนาระบบการใหบริการแกผูมีสวนได
สวนเสียอยางตอเนื่อง  

- ๑๐๐,๐๐๐ กลุมงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
  

๑๒ 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖) 

รายตัวบงช้ีท่ีคะแนนผลการประเมินต่ํากวา ๓.๕๑ 
 

องคประกอบ ตัวบงช้ี คาเปาหมาย กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
องคประกอบที่ ๗ ตัวบงชี้ ๗.๔ ระบบบริหาร

ความเสี่ยง 
๖ ขอ - การจัดทําแผนบริหารความเสีย่ง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 นั้น 
หนวยงาน ไดดาํเนินงานตาม
ข้ันตอนของการจัดทําแผนการ
จัดการความเสี่ยง จาก ก.พ.ร. และ
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
- จัดสงบุคลากรเขารวมในการ
ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การจัดการความเสี่ยง 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

 
 

  

๑๓ 
 



 
รายช่ือคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖) 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

      ๑. อาจารย ดร.ประจักร     รอดอาวุธ   ท่ีปรึกษา 
      ๒. อาจารย ดร.สุธาทิพย     งามนิล   ประธานกรรมการ 
      ๓. อาจารย ดร.ภริตา   พิมพันธุ    กรรมการ 
      ๔. อาจารย ดร.บัณฑิตา   อินสมบัติ   กรรมการ 
      ๕. อาจารยอนงคนาถ   ยิ้มชาง    กรรมการ 
      ๖. นางสาวธิติยา   หงสเวียงจนัทร    กรรมการ 
      ๗. นายธรรมนูญ   จูฑา     กรรมการ 
      ๘. นางวรรฒนา   ไวยมิตรา    กรรมการ 
      ๙. นางสาวขนิษฐา   พวงมณีนาค    กรรมการ 
      ๑๐. นางสาวสุทธิลักษณ   ศรีสวัสดิ ์   กรรมการ 
      ๑๑. อาจารย ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา   กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๒. นางสาวณฤนรรณ   เอ่ียมมี    ผูชวยเลขานุการ 
      ๑๓. นางสาววิลัยลักษณ   ถํ้าทองพัฒนา   ผูชวยเลขานุการ 
 
 

 โดยมีหนาท่ี 
  ๑.วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
  ๒.ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๓.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ตอคณะกรรมการประจําสํานัก และมหาวิทยาลัย 

๑๔ 
 


