
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 
(จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557) 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสักนัก 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 22  มนีาคม  2559 
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ค าน า 

 

  
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 และรับ

กำรประเมินคุณภำพภำยใน เมื่อวันที่  30  กันยำยน  พ.ศ.2558 และมีรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตำมที่
มหำวิทยำลัยแต่งตั้งนั้น  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ตระหนักถึงกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Quality 
Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557) ฉบับนี้ขึ้น  
 

แผนพัฒนำคุณภำพฯ ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประกอบด้วย สิ่งที่หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรเร่งด่วน  
ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์ใหม่ที่ สกอ. ได้ระบุ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 และในปี
กำรศึกษำ 2558 งำนประกันคุณภำพ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้รัดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 
เพ่ือสำมำรถติดตำมตรวจสอบผลกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 
 
  
 
 อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์     งำมนิล 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 

      เมื่อวันที่  30  กันยำยน  พ.ศ.2558   ณ ห้องประชุม  14808  อำคำร 14  ชั้น 8 
 

 รอบปีการประเมิน 
      ปีกำรศึกษำ 2557 (ระหว่ำงวันที่ 1  สิงหำคม 2557 – 31  กรกฏำคม  2558) 

 

 รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ ประธำนกรรมกำร 
2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนะ  ยศเมธำกุล กรรมกำร 
3 อำจำรย์ ดร.สมบูรณ์  นิยม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518  ตำมโครงสร้ำงของพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู โดยมีชื่อ
ว่ำ ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ต่อมำมีภำรกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตำมมำตรำ 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 ำนักงำน
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 
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การประเมินคุณภาพภายใน 

กำรประเมินตนเองของส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับส ำนักงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  และ คณะกรรมกำรฯ ได้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมกรอบมำตรฐำนคุณภำพของ สกอ. (4ตัวบ่งชี้) ผล
กำรประเมินตนเอง อยู่ที่ 3.93 คะแนน คุณภำพอยู่ระดับดี 

 ผลกำรประเมินเป็นรำยองค์ประกอบ เป็นดังนี้  
1. องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ผลกำรประเมินตนเองอยู่ที่ 4.00 คะแนน คุณภำพอยู่ระดับดี 
2. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 1 กำรให้บริกำรในภำพรวม ผลกำรประเมินตนเองอยู่ที่ 3.66 คะแนน คุณภำพอยู่ระดับดี 
3. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ผลกำรประเมินตนเองอยู่ 3.22 คะแนน คุณภำพอยู่ระดับพอใช้ 
4. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร ผลกำรประเมินตนเองอยู่ที่ 3.91 

คะแนน คุณภำพอยู่ระดับดี 
 

  ผลวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ  3 ด้ำน ดังนี้  
  1. ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  ไม่มี 
  2. ด้ำนกระบวนกำร ผลกำรวิเครำะห์อยู่ที่ 4.00 คุณภำพอยู่ระดับดี 
  3. ด้ำนผลลัพธ์ ผลกำรวิเครำะห์อยู่ที่ 3.91 คุณภำพอยู่ระดับดี 
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ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักฯ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

 คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ตัวบ่งชี้ I P O รวมเฉลี่ย 

0.00 - 1.50   ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50   ปรับปรุง 
2.51 - 3.50   พอใช้ 
3.51 - 4.50   ดี 
4.51 - 5.00   ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  1 - 4.00  4.00 การด าเนินงานระดับด ี  
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม1 1 -  3.66 3.66 การด าเนินงานระดับด ี  
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม2 1 -  3.22 3.22 การด าเนินงานระดับพอใช้  
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม3 1 -  4.86 4.86 การด าเนินงานระดับดีมาก  

รวม 4 - 1 3 -   

ผลการประเมิน 
- 4.00 3.91 3.93 

การด าเนินงานระดับดี 
 

- ด ี ด ี ดี  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเชิงวิเคราะห์  

1.องค์ประกอบที่ 5 
   1.1 ตัวบ่งชี้ดังกล่ำว มีลักษณะเป็นกระบวนกำร ดังนั้นควรจะต้องน ำเสนอ แสดงให้เห็นถึงระบบและกลไกจัดท ำและพัฒนำแผนกลยุทธ์ มีกำรวิเครำะห์ 
SWOTที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงำนตนเอง หน่วยงำนอื่น และมหำวิทยำลัย  

  1.2 พัฒนำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  
  1.3 ควรสร้ำงระบบและกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์  มีกำรประเมินผล แล้วน ำผลนั้น

ไปด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำต่อไป 
   1.4 ควรแสดงเอกสำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ของระบบและกลไก กำรก ำกับติดตำมด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร และแผนพัฒนำบุคลำกร รวมทั้งมีกำรประเมิน 
เพ่ือน ำผลไปพฒันำต่อไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557) 

สิ่งท่ีหน่วยงานต้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระบบและกลไกจัดท ำและพัฒนำ
แผนกลยุทธ์ มีกำรวิเครำะห์ SWOT
ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน
ตนเอง หน่วยงำนอื่น และ
มหำวิทยำลัย 

1.ปีงบประมำณ 2559 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ได้ประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพ่ือท ำกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (2557-2561) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2559 เพ่ือวิเครำะห์ SWOT  
2.มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
ระดับส ำนัก เพ่ือท ำกำรกลั่นกรองแผน และท ำกำร
วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ส ำนัก กับ
แผนปฏิบัติกำรอ่ืน ๆ มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
3.กำรประชุมบุคลำกร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
เพ่ือทบทวนพิจำรณำ ร่ำงแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 

ธันวำคม 2558 
 
 
 

มกรำคม 2559 
 
 
 
 

มกรำคม 2559 

ด ำเนินกำรโดย
ไม่ใช้

งบประมำณ 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน 

 
 

คณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ฯ 

พัฒนำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 1.คณะกรรมกำรบริหำรศึกษำกรอบโครงสร้ำงจัดท ำแผน
กลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณระดับส ำนักท่ีเป็นไป
ตำมกรอบกำรจัดสรรงบประมำณของมหำวิทยำลัย 
2.บริหำรงบประมำณ โดยจัดสรรงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน และก ำกับกำรใช้
งบประมำณตำมเป้ำหมำยของโครงกำรที่จัดท ำข้ึน 
3.จัดท ำรำยงำนสรุปกำรเบิกจ่ำยที่เป็นข้อมูลปัจจุบันตำม
รอบระยะเวลำ 

ธันวำคม 58-มกรำคม 
59 

ด ำเนินกำรโดย
ไม่ใช้

งบประมำณ 

ผู้บริหำรหน่วยงำน 
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สิ่งท่ีต้องด าเนินการ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ควรแสดงเอกสำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ของระบบและกลไก กำรก ำกับ
ติดตำมด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร 
และแผนพัฒนำบุคลำกร รวมทั้งมี
กำรประเมิน เพื่อน ำผลไปพัฒนำ
ต่อไป 

1.ส ำนักส่งเสริมฯ จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ตำมจุดเน้น
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
ภำระหน้ำที่ ที่รับผิดชอบ และจัดสรรงบประมำณในกำร
พัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนกำรเสนอขอ
งบประมำณประจ ำปี (สนว.359) 
2.จัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำน
ต่ำง ๆ  
3.จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร โดยก ำหนดให้
บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร 
4.จัดโครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ใกล้เคียงกันและมีผล
กำรด ำเนินงำนเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงำนทั่วไป 

ตลอดปีงบประมำณ 500,000 กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน 

ควรสร้ำงระบบและกลไกในกำร
ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้บรรลุตำมตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์  มีกำร
ประเมินผล แล้วน ำผลนั้นไป
ด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำต่อไป 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนส ำเร็จได้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ตำมกระบวนกำรติดตำม  ดังนี้ 
1.ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลำ
ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้ 
2.ติดตำมโครงกำรเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ
ทันเวลำมิฉะนั้นอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
3.ทบทวน/ปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำน ตำมปัญหำ 
อุปสรรคกำรใช้งบประมำณในรอบระยะเวลำ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 
 

ตลอดปีงบประมำณ ด ำเนินกำรโดย
ไม่ใช้

งบประมำณ 

ทุกกลุ่มงำน 
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สิ่งท่ีต้องด าเนินการ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 4.ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนประจ ำปีและ

รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำง  
ดังนี้ 
   4.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร (ก.พ.ร.) 
   4.2 รำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ตำมคู่มือกำร
ประกันคุณภำพภำยใน 
   4.3 รำยงำนประจ ำปี 
   4.4 รำยงำนกำรเบิก – จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ 
   4.5 รำยงำนวิเครำะห์โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 
   4.6 รำยงำนระดับควำมพึงพอใจของผู้บริกำร 
   4.7 รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของหน่วยงำน ผ่ำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ  
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมกำรบริหำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ทุกเดือน 
5. ประเมินผลกำรใช้งำนเพ่ือปรับปรุง/แก้ไขโดยกำร 
   5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
ผลผลิต 
 

ตลอดปีงบประมำณ ไม่ใช้
งบประมำณ 

คณะผู้บริหำร และ
เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง 
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สิ่งท่ีต้องด าเนินการ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
    5.2 ประเมินผลลัพธ์และควำมพึงพอใจของ

กลุ่มเป้ำหมำย 
   5.3 สรุปปัญหำที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้งำน แนวทำงกำร
แก้ไขในปีงบประมำณต่อไป 
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รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557) 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

      1. อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์     งำมนิล   ประธำนกรรมกำร 
      2. อำจำรย์ ดร.ภริตำ   พิมพันธุ์    กรรมกำร 
      3. นำงสำวธิติยำ   หงส์เวียงจนัทร์    กรรมกำร 
      4. นำยธรรมนูญ   จูฑำ     กรรมกำร 
      5. นำงสำวขนิษฐำ   พวงมณีนำค    กรรมกำร 
      6. นำงสำวสุทธิลักษณ์   ศรีสวัสดิ์    กรรมกำร 
      7. อำจำรย์ ดร.สุพัฒนำ  หอมบุปผำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      8. นำงสำวณฤนรรณ   เอ่ียมมี    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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