
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 
(จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558) 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 1  กุมภาพันธ ์ 2560 
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ค าน า 
 

  
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และรับ

กำรประเมินคุณภำพภำยใน เมื่อวันที่  23  สิงหำคม  พ.ศ.2559 และมีรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตำมที่
มหำวิทยำลัยแต่งตั้งนั้น  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ตระหนักถึงกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำ คุณภำพ (Quality 
Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558) ฉบับนี้ขึ้น  
 

แผนพัฒนำคุณภำพฯ ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประกอบด้วย สิ่งที่หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรเร่งด่วน  
ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์ใหม่ที่ สกอ. ได้ระบุ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 และในปี
กำรศึกษำ 2559 งำนประกันคุณภำพ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้รัดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 
เพ่ือสำมำรถติดตำมตรวจสอบผลกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 
 
  
 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำทพิย์     งำมนิล 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
      เมื่อวันที่  23  สิงหำคม  พ.ศ.2559   ณ ห้องประชุม  14808  อำคำร 14  ชั้น 8 

 

 รอบปีการประเมิน 
      ปีกำรศึกษำ 2558 (ระหว่ำงวันที่ 1  สิงหำคม 2558 – 31  กรกฏำคม  2559) 

 

 รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จงดี   ศรีนพรัตน์วัฒน ประธำนกรรมกำร 
2 อำจำรย์ ดร.ทีปพิพัฒน์   สันตะวัน กรรมกำร 
3 อำจำรย์ ดร.สมพร   พูลพงษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์เป็นมหำวิทยำลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับท้องถิ่นและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพสู่
มำตรฐำนสำกล สร้ำงควำมรู้และนวัตกรรม น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล  ชุมชน  องค์กำรและภำคกำรผลิต  ให้บริกำรวิชำกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พื้นฟูและสืบสำนคุณค่ำควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่ำนิยมที่
ดีงำมมีภูมิปัญญำท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงเพ่ิมศักยภำพและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน  โดยมีระบบบริหำรจัดกำรแบ่ งส่วนงำนในกำร
ก ำกับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 ส ำนัก/สถำบัน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ตำมโครงสร้ำงของพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู โดยมีชื่อ
ว่ำ “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมำมีภำรกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตำมมำตรำ 7 
ต่อมำเมื่อมีพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกำศส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบันรำชภัฏ 
ประกำศ ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2538 สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนรำชกำรเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ มำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่เป็น “ส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตำมกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1  มีนำคม พ.ศ.
2548 ซึ่งปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8  มีนำคม 2548  และมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำร
แบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนรำชกำรเป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ซึ่งประกำศ ณ วันที่ 23  มิถุ นำยน พ.ศ. 2549 
ปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3  สิงหำคม 2549 และสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ในกำรประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 3 0 
พฤศจิกำยน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวำคม 2549 เห็นชอบโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยของส ำนักส่งเสริมวิ ชำกำรและงำน
ทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงำน ได้แก่ กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล  กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำรและส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัย มีหน้ำที่ในกำรรับผิดชอบ งำนรับนักศึกษำ งำนทะเบียน งำนประมวลผล งำนหลักสูตร งำนแผนกำรเรียน และบั ณฑิตศึกษำ เป็นต้น โดยขึ้นตรงกับรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยใน ตำมมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ในกำรประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2549 
และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวำคม 2549  
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และในปี พ.ศ. 2558  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกำศให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย”  เป็นส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ แยกออกจำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนำคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไปต ำม ประกำศ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดตั้งส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยส่วน
งำนภำยในที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 25 54  ส่งผลให้
ปัจจุบัน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกลุ่มงำนภำยในจ ำนวน 3 กลุ่มงำน คือ กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กลุ่มงำนทะเบียนและป ระมวลผล  
และกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร  
 
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 2558  และ คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพฯ  ได้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมกรอบมำตรฐำนคุณภำพของ 
สกอ. (5 ตัวบ่งชี้) ผลกำรประเมินตนเอง อยู่ที่ 4.81 คะแนน คุณภำพอยู่ระดับ ดีมำก 

 ผลกำรประเมินเป็นรำยองค์ประกอบ เป็นดังนี้  
1. องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ผลกำรประเมินตนเองอยู่ที่ 5.00 คะแนน คุณภำพอยู่ระดับดีมำก 
2. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร ผลกำรประเมินตนเองอยู่ที่ 4.84 

คะแนน คุณภำพอยู่ระดับดีมำก 
3. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรในภำพรวม ผลกำรประเมินตนเองอยู่ 3.66 คะแนน คุณภำพอยู่ระดับดี 
4. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรน ำเข้ำข้อมูลนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขึ้นฐำนข้อมูล สกอ. ผลกำรประเมินตนเองอยู่ที่ 4.99 

คะแนน คุณภำพอยู่ระดับดีมำก 
5. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 4 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ ผลกำรประเมินตนเองอยู่ที่ 5.00 คะแนน คุณภำพอยู่ระดับดีมำก 
 

  ผลวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ  3 ด้ำน ดังนี้  
  1. ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  ไม่มี 
  2. ด้ำนกระบวนกำร ผลกำรวิเครำะห์อยู่ที่ 5.00 คุณภำพอยู่ระดับดีมำก 
  3. ด้ำนผลลัพธ์ ผลกำรวิเครำะห์อยู่ที่ 4.62 คุณภำพอยู่ระดับดีมำก 
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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 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 1 1 - - 4.84 4.84 การด าเนินงานระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 2 1 - - 3.66 3.66 การด าเนินงานระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 3 1 - - 4.99 4.99 การด าเนินงานระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 4 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

รวม 5 - 1 4 5   

ผลการประเมิน 
- 5.00 4.62 4.81 

การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

- ดมีาก ดีมาก ดีมาก  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเชิงคุณภาพ 
     จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 
 1.1 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในกำรใช้เทคโนโลยีมำสนับสนุนกำรให้บริกำร และกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสีย อย่ำงเป็นรูปธรรม และช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้สอนได้อย่ำงหลำกหลำย และท่ัวถึง 
 1.2 กำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนท ำได้เป็นระบบ มีควำมชัดเจน ในกำรด ำเนินกิจกรรม 
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     ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 2.1 หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และมีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรวิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมรอบ
ระยะเวลำอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถน ำผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวมำรำยงำนในเกณฑ์ประเมินข้อที่ 2 ในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงควำมครบถ้วนและถือเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงำนสนับสนุนอื่น ๆ 
 2.2 กำรรำยงำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ควรเพิ่มเติมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในเชิงข้อมูล และแสดงขั้นตอนในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ว่ำมีข้ันตอนอย่ำงไร มี
กระบวนกำรติดตำมอย่ำงไร 
 2.3 ควรมีกำรส ำรวจประสิทธิภำพกำรใช้ห้องเรียน เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรจัดกำรห้องเรียน และพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดตำรำงเรียน-
ตำรำงสอน และตำรำงสอบ 
 2.4 กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักฯ ควรแสดงให้เห็นถึงกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ที่ได้ และจัดเก็บรวบรวมควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ เป็นลำยลักษณ์อักษร และ
กำรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนควรรำยงำนตำมขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้ 
 2.5 กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ควรระบุให้ชัดเจนว่ำติดตำมจำกเรื่องใด กระบวนกำรเป็นอย่ำงไร 
 
     การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 3.1 มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นระบบ มุ่งเน้นอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกด้ำน โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ เข้ำมำช่วยให้มีควำมทันสมัย 
รวดเร็ว 
 3.2 มีควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร อย่ำงทันท่วงที 
 3.3 ระบบกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพ และกำรเชื่อมโยงเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ เป็นแบบออนไลน์ ถือเป็นรูปแบบกำรรำยงำนที่ดี มีควำมทันสมัย และ
จะแบบอย่ำงที่ดีให้แก่หน่วยงำนอื่น ๆ  
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ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์อาจารย์ 
 1. ควรมีกำรส ำรวจควำมพร้อมของห้องเรียน และจัดให้เหมำะสมกับลักษณะของรำยวิชำที่สอน ก่อนกำรจัดตำรำงเรียน-ตำรำงสอน 
 2. ควำมครบถ้วนของเอกสำรในระบบกำรสืบค้นเอกสำร ที่เกี่ยวข้องกำรอำจำรย์ เช่นระบบตำรำงส ำหรับอำจำรย์ผู้สอน 
 3. อยำกให้ขยำยระยะเวลำในกำรส่งรำยชื่อนักศึกษำหมดสิทธิ์สอบ อำจก ำหนดให้ยื่นรำยชื่อในสัปดำห์สุดท้ำยของกำรเรียนกำรสอน  
 4. กำรจัดรำยกำรจัดสอนส่งคณะ อยำกให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรสลับช่วงเวลำ 
 5. ควรให้มีระบบสนับสนุนกำรจัดท ำ มคอ.3 และ มคอ.5 หรือช่วยเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนตำม มคอ.3 และ มคอ.5 ในรำยวิชำที่มีอำจำรย์จำก
คณะอ่ืนร่วมท ำกำรสอนด้วย เช่น รำยวิชำในกลุ่มเลือกเสรี เป็นต้น 
 6. กำรปรับเปลี่ยนรำยชื่อำอจำรย์ผู้สอน ในส่วนของตำรำงเรียน ตำรำงสอน ในกรณีท่ีมีกำรแก้ไข หรือเปลี่ยนอำจำรย์ผู้สอน ควรมีกำรอัพเดตข้อมูลลงใน
ระบบตำรำงสอนออนไลน์ให้ตรงกัน 
 7. ระบบแผนกำรเรียนของนักศึกษำในแต่ละรุ่น ควรปรับให้ทันสมัยมำกยิ่งขึ้น 
 8. อยำกให้มีกำรปรับปรุง สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ ของห้องเรียนให้มีควำมทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 1. อยำกให้ปรับปรุงเรื่องระบบเน็ตเวิร์คต่ำง ๆ ให้ดีกว่ำนี้ หลุดบ่อย โหลดช้ำ เข้ำระบบงำนทะเบียนค่อนข้ำงช้ำ 
 2. อยำกให้เพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรลงทะเบียน กำรเข้ำระบบงำนทะเบียนนักศึกษำ ระบบกำรตรวจสอบกำรเข้ำกิจกรรมของนักศึกษำ 
ส ำหรับนักศึกษำใหม่ 
 3. กรณีช ำระเงิน ผ่ำนธนำคำร ต้องมำท ำกำรค้นหรือขอรับใบเสร็จเพ่ือน ำไปแนบเบิกค่อนข้ำงล่ำช้ำ ใช้เวลำนำน ควรปรับให้สำมำรถพิมพ์ใบเสร็จจำกระบบได้
เลย เพิ่มอีกหนึ่งช่องทำง 
 4. ควรปรับเรื่องกำรให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำในกำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำ อยำกให้มีกำรอธิบำยขั้นตอนให้กับนักศึกษำทุกคนทรำบ ปรับเรื่องกำรใช้ค ำพูด และ
อยำกให้มีกำรติดชื่อผู้ให้บริกำรด้วย 
 5. ผลกำรเรียนออกช้ำ และไม่ทันกับช่วงเวลำกำรลงเพ่ิม-ถอนรำยวิชำ ในกรณีที่ต้องมีกำรลงทะเบียนเรียนใหม่ อำจส่งผลต่อกำรพ้นสภำพ 
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 6. กำรลงเพ่ิมรำยวิชำอยำกให้ลดขั้นตอนกำรให้อำจำรย์ผู้สอนเซ็นต์ เนื่องจำกลงทะเบียนอยู่ในจ ำนวนที่ก ำหนด 
 7. อยำกให้เพ่ิมช่องในกำรรับช ำระเงินหน้ำเคำท์เตอร์ของกำรเงินมำกกว่ำนี้ เนื่องจำกมีควำมล่ำช้ำ คิวยำว ท ำให้อำจไปเรียนไม่ทัน บัตรคิวกำรเงินควรให้ 1 
คิว ต่อ 1 รำยกำร  ไม่ควรเป็น 1 คิว ท ำได้ 3 รำยกำร 
 8. ระบบค้นหำอำจำรย์ผู้สอน ใช้งำนไม่ค่อยได้ 
 9. อยำกให้เพ่ิมช่องทำงกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร หน้ำเคำท์เตอร์ 
 10. กำรแจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ ของกองพัฒนำนักศึกษำ กรณีเป็นเอกสำรส่วนบุคคลของนักศึกษำ ควรแจ้งเจ้ำตัวให้ทรำบ อย่ำงเป็นทำงกำร ไม่ควรลงในเฟสบุ๊ค 
ที่เป็นเพจสำธำรณะ 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558) 

สิ่งท่ีหน่วยงานต้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงิน และมีกำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงิน รวมถึงกำรวิเครำะห์กำรใช้
จ่ำยงบประมำณตำมรอบระยะเวลำอย่ำง
ต่อเนื่อง สำมำรถน ำผลกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำวมำรำยงำนในเกณฑ์ประเมินข้อที่ 
2 ในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ถึงควำมครบถ้วนและถือเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีแก่หน่วยงำนสนับสนุนอื่น ๆ 

ด ำเนินกำรปรับปรุงแนวทำงกำรแสดงรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ให้ครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำน ทั้งใน
ประเด็นที่รับผิดชอบโดยตรง และประเด็นที่เก่ียวข้อง 
เช่น เรื่องกำรเงินและงบประมำณ โดยจะแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน ข้อ 2 ในกำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ต่อไป 

- - นำงสำวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ 

กำรรำยงำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ควร
เพ่ิมเติมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในเชิง
ข้อมูล และแสดงขั้นตอนในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ว่ำมีข้ันตอนอย่ำงไร มี
กระบวนกำรติดตำมอย่ำงไร 

ปัจจุบันด ำเนินกำรปรับปรุงแบบฟอร์มกำรเขียนรำยงำน
แสดงผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ตำมแนวทำงของ COSO-
ERM โดยมุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรที่เป็น
ขั้นตอนตำมแบบของ COSO  และกระบวนกำรติดตำม
ควบคุมภำยในตำมแบบของ ERM 

ตลอดปีงบประมำณ - นำงสำววรำงคณำ เขียวแก้ว 



12 

 

 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ควรมีกำรส ำรวจประสิทธิภำพกำรใช้
ห้องเรียน เพื่อน ำข้อมูลมำใช้ในกำร
จัดกำรห้องเรียน และพัฒนำกระบวนกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรจัดตำรำงเรียน-สอน-
สอบ 

กำรส ำรวจประสิทธิภำพกำรใช้ห้องเรียนและอำคำร
มหำวิทยำลัยได้มอบให้ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็น
ผู้ด ำเนินกำร 

- - - 

กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักฯ ควรแสดง
ให้เห็นถึงกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ที่ได้ 
และจัดเก็บรวบรวมควำมรู้อย่ำงเป็น
ระบบ เป็นลำยลักษณ์อักษร และกำร
เขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนควร
รำยงำนตำมขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้ 

1. ปรับรูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรจัดกำรควำมรู้ตำม
เป็นไปตำมขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้ ในคู่มือกำรจัดกำร
ควำมรู้ ของ ก.พ.ร. 
2. เพ่ิมเติมกำรจัดเก็บเอกสำร องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
แลกเปลี่ยน เพื่อกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

- - กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ควรระบุ
ให้ชัดเจนว่ำติดตำมจำกเรื่องใด 
กระบวนกำรเป็นอย่ำงไร 

ปรับปรุงกำรก ำกับติดตำมกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
โดยพิจำรณำจำกประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 
    - พิจำรณำจำกรำยงำนกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม และ
แนวทำงกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 
    - พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ซึ่งใน
กำรติดตำมประเด็นดังกล่ำว มีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่องโดยกำรสอบถำม และสังเกตพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติงำนในแต่ละงำนของบุคลำกรแต่ละคน 

- - คณะผู้บริหำรส ำนักฯ 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย (อาจารย์) 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ควรมีกำรส ำรวจควำมพร้อมของห้องเรียน 
และจัดให้เหมำะสมกับลักษณะของรำยวิชำ
ที่สอน ก่อนกำรจัดตำรำงเรียน-ตำรำงสอน 

จัดส่งแบบรำยกำรจัดสอนเพื่อนส ำรวจเวลำและรำยชื่อ
ผู้สอนไปยังคณะวิชำเพ่ือจัดท ำตำรำงสอนล่ำงหน้ำ 6
สัปดำห์ ก่อนจัดตำรำงสอน 

ตลอดปีงบประมำณ 
2560 

- กุล่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

ควำมครบถ้วนของเอกสำร ในระบบกำร
สืบค้นเอกสำร ที่เกี่ยวข้องกับอำจำรย์ เช่น
ระบบตำรำงส ำหรับอำจำรย์ผู้สอน 

1. พัฒนำระบบสืบค้นตำรำงเรียน แบบ Log เวลำ 
พัฒนำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรค้นหำตำรำงเรียนออนไลน 
ตำมข้อกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนที่มีกำรปรับเปลี่ยน 
2. พัฒนำระบบสืบค้นตำรำงเรียน แบบ Log เวลำ 
พัฒนำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรค้นหำตำรำงเรียนออนไลน 
ตำมข้อมูลกำรจองรำยวิชำของนักศึกษำ 

ตลอดปีงบประมำณ 
2560 

- กุล่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

กำรขยำยระยะเวลำในกำรส่งรำยชื่อ
นักศึกษำหมดสิทธิ์สอบ อำจก ำหนดให้ยื่น
รำยชื่อในสัปดำห์สุดท้ำยของกำรเรียนกำร
สอน 

1. จัดท ำแนวปฏิบัติเรื่องก ำหนดระยะเวลำในกำรส่ง
รำยชื่อนักศึกษำที่มีเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียน
รำยวิชำใดน้อยกว่ำร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
ของเวลำเรียนทั้งหมด 
2. จัดท ำแนวปฏิบัติเรื่องก ำหนดระยะเวลำในกำรส่ง
รำยชื่อนักศึกษำที่มีเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียน
รำยวิชำใดน้อยกว่ำร้อยละ 60 ของเวลำเรียนทั้งหมด 

ตลอดปีงบประมำณ 
2560 

- กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย (อาจารย์) 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดรำยกำรจัดสอนส่งคณะ อยำกให้มี
ควำมยืดหยุ่นในกำรสลับช่วงเวลำ 

จัดส่งแบบรำยกำรจัดสอนเพื่อนส ำรวจเวลำและรำยชื่อ
ผู้สอนไปยังคณะวิชำเพ่ือจัดท ำตำรำงสอนล่ำงหน้ำ 6
สัปดำห์ ก่อนจัดตำรำงสอน 

ตลอดปงีบประมำณ 
2560 

- กุล่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

ควรให้มีระบบสนับสนุนกำรจัดท ำ มคอ.3 
และ มคอ.5 หรือช่วยเป็นหน่วยงำนกลำงใน
กำรประสำนตำม มคอ.3 และ มคอ.5 ใน
รำยวิชำที่มีอำจำรย์จำกคณะอ่ืนร่วมท ำกำร
สอนด้วย เช่น รำยวิชำในกลุ่มเลือกเสรี เป็น
ต้น 

จัดให้มีฐำนข้อมูลส ำหรับระบบสนับสนุนกำรจัดท ำ มคอ.
3 และ มคอ. 5 ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยพฒันำระบบ
ฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ nsru-tq-fmis webside : 
http://tqf.nsru.ac.th และ http://mis.nsru.ac.th/ 
และ http://apr.nsru.ac.th/Course_web/TQF/ 

ตลอดปีงบประมำณ 
2560 

- กุล่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

กำรปรับเปลี่ยนรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน ใน
ส่วนของตำรำงเรียน ตำรำงสอน ในกรณีที่มี
กำรแก้ไข หรือเปลี่ยนอำจำรย์ผู้สอน ควรมี
กำรอัพเดตข้อมูลลงในระบบตำรำงสอน
ออนไลน์ให้ตรงกัน 

1. พัฒนำระบบสืบค้นตำรำงเรียน แบบ Log เวลำ 
พัฒนำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรค้นหำตำรำงเรียนออนไลน์ 
ตำมข้อกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนที่มีกำรปรับเปลี่ยน 
2. พัฒนำระบบสืบค้นตำรำงเรียน แบบ Log เวลำ 
พัฒนำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรค้นหำตำรำงเรียนออนไลน์ 
ตำมข้อมูลกำรจองรำยวิชำของนักศึกษำ 
3. จัดพิมพ์เฉพำะหน้ำที่มีกำรแก้ไข้ตำรำงเรียนจัดส่งไป
เพ่ิมเติมที่คณะต่ำงๆ 

ตลอดปีงบประมำณ 
2560 

- กุล่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย (อาจารย์) 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระบบแผนกำรเรียนของนักศึกษำในแต่ละ
รุ่น ควรปรับให้ทันสมัยมำกยิ่งขึ้น 

1.จัดท ำระบบตรวจสอบแผนกำรเรียนส ำหรับนักศึกษำ
ประกำศบนเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน http://regis.nsru.ac.th/new/student46/plans 

2. จัดท ำระบบตรวจสอบรำยวิชำที่เปิดเรียนตำมแผน
เพ่ือนให้นักศึกษำสืบค้นว่ำรำยวิชำที่ต้องกำรเรียนนั้นเปิด
กำรเรียนกำรสอนในภำคกำรศึกษำได้ 
http://regis.nsru.ac.th/new/student46/plans/subject_plans.php 

ตลอดปีงบประมำณ 
2560 

- กุล่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
 

ควรมีกำรปรับปรุง สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ 
ของห้องเรียนให้มีควำมทันสมัย สำมำรถใช้
งำนได้ 

จัดหำครุภัณฑ์เพ่ิมเติมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
จัดหำ wireless presentation ติดตั้งเพ่ิมเติมให้
ห้องเรียนเพื่อให้อำจำรย์ สำมำรถใช้อุปกณ์ต่ำงๆเชื่อมต่อ
กับ project แบบไร้สำย ทั้ง เครื่อง คอมพิวเตอร์ 
nokbook และอุปกรณ์ต่ำงๆทั้งในระบบ android และ 
IOS ใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงสะดวก 

ตลอดปีงบประมำณ 
2560 

งบประมำณ
ตำม สนว.360 

นำยนิรันทร์  มุจรินทร ์
นำยพัทธ์ชยันภ์ ธนวัตพลิน 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย (นักศึกษา) 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อยำกให้เพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรลงทะเบียน กำรเข้ำระบบงำน
ทะเบียนนักศึกษำ ระบบกำรตรวจสอบกำร
เข้ำกิจกรรมของนักศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ
ใหม่ 

แนวทำงในกำรพัฒนำบริกำรนักศึกษำ 
 1. กำรพัฒนำ Mobile Application NSRU Regis เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำในกำรติดต่อกับงำน
ทะเบียน เช่น กำรตรวจสอบผลกำรเรียน ตรวจสอบ
ตำรำงเรียนส ำหรับนักศึกษำ ผลกำรสอบประกัน
คอมพิวเตอร์ ซึ่งในปีงบประมำณ 2559 พัฒนำเพ่ิมเติม
ให้สำมำรถใช้ได้ทั้ง Android และ iOS 
 2. พัฒนำระบบสืบค้นตำรำงเรียน แบบ Log เวลำ 
พัฒนำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรค้นหำตำรำงเรียนออนไลน 
ตำมข้อมูลกำรจองรำยวิชำของนักศึกษำ 
 3. ระบบสืบค้นแผนกำรเรียนนักศึกษำออนไลน์ แบ่งตำม
รหัสนักศึกษำ โดยจะแสดงข้อมูลตั้งแต่ปี 1 จน ปีสุดท้ำย
ของกำรศึกษำตำมแผนกำรเรียนของหลักสูตร 
 4. ระบบเพ่ิม-ถอนรำยวิชำ v.2.0 (นักศึกษำ) 
 5. ระบบกำรสืบค้นรำยวิชำที่เปิดสอน ในแต่ละภำค
กำรศึกษำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ ในกำร
วำงแผนกำรลงทะเบียนเรียน 
 6. ระบบค ำร้องออนไลน์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้
นักศึกษำสำมำรถท ำค ำร้องออนไลน์และสำมำรถติดตำม
สถำนะเอกสำรค ำร้องดังกล่ำวว่ำผ่ำนอินเทอร์เน็ตได้ 

ตลอดปีงบประมำณ 
2560 

- กุล่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย (นักศึกษา) 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กรณีช ำระเงิน ผ่ำนธนำคำร ต้องมำท ำกำร
ค้นหรือขอรับใบเสร็จเพ่ือน ำไปแนบเบิก
ค่อนข้ำงล่ำช้ำ ใช้เวลำนำน ควรปรับให้
สำมำรถพิมพ์ใบเสร็จจำกระบบได้เลย เพิ่ม
อีกหนึ่งช่องทำง 

จัดประชุมร่วมกับกลุ่มงำนกำรคลัง สังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 

- - - 

ควรปรับเรื่องกำรให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำ
ในกำรเพิ่ม-ถอนรำยวิชำ อยำกให้มีกำร
อธิบำยขั้นตอนให้กับนักศึกษำทุกคนทรำบ 
ปรับเรื่องกำรใช้ค ำพูด และอยำกให้มีกำรติด
ชื่อผู้ให้บริกำรด้วย 

1. จัดท ำให้มีระบบ เพ่ิมถอนรำยวิชำทำงอินอินเตอร์เน็ต 
2. จัดท ำคู่มือระบบกำรเพ่ิมถอนรำยวิชำทำงอินเตอร์เน็ต 
3. จัดอบรมและให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรให้บริกำร
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนัก 

ตลอดปีงบประมำณ 
2560 

- กุล่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

ผลกำรเรียนออกช้ำ และไม่ทันกับช่วงเวลำ
กำรลงเพ่ิม-ถอนรำยวิชำ ในกรณีที่ต้องมีกำร
ลงทะเบียนเรียนใหม่ อำจส่งผลต่อกำรพ้น
สภำพ 

1. จัดท ำแนวปฏิบัติเรื่องก ำหนดระยะเวลำในกำรส่งผล
กำรเรียน 
2. จัดท ำแนวปฏิบัติเรื่องกำรด ำเนินกำรทวงผลกำรเรียน
ล่ำช้ำ 

ตลอดปีงบประมำณ 
2560 

- กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

อยำกให้เพ่ิมช่องทำงกำรประเมินควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำร หน้ำเคำท์เตอร์ 

1.จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรหน้ำ
เคำท์เตอร์ 
2.จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรผ่ำน 
Website http://apr.nsru.ac.th/ 

ตลอดปีงบประมำณ 
2560 

- กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ 
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รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558) 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

      1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สธุำทิพย์   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 
 
 

 โดยมีหน้าที่ 
  1.วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพ (Quality Improvement Plan) 
  2.ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Quality Improvement Plan) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
  3.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Quality Improvement Plan) ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก และมหำวิทยำลัย 


