
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก 
ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2561 วันท่ี 10 มกราคม 2561 



 
 

ค าน า 
 

  
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 และรับ

กำรประเมินคุณภำพภำยใน เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2560 และมีรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตำมที่
มหำวิทยำลัยแต่งตั้งนั้น  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ตระหนักถึงกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำ คุณภำพ (Quality 
Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559) ฉบับนี้ข้ึน  
 

แผนพัฒนำคุณภำพฯ ฉบับนี้ จัดท ำข้ึนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประกอบด้วย สิ่งที่หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรเร่งด่วน  
ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์ใหม่ที่ สกอ. ได้ระบุ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 และในปี
กำรศึกษำ 2560 งำนประกันคุณภำพ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ปรับปรุงกำรด ำ เนินงำนให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีระดับหน่วยงำน และระดับ
มหำวิทยำลัย เพื่อสำมำรถติดตำมตรวจสอบผลกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 
 
  
 
 อำจำรยป์รำณี  เนรมิตร 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 
 



 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

 

• วัน เดือน ป และสถานท่ีในการตรวจประเมิน 
      เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2560   ณ หองประชุมดุสิตา อาคาร 14  ช้ัน 2 

 

• รอบปการประเมิน 
      ปการศึกษา 2559 (ระหวางวันที่ 1  สิงหาคม 2559 – 31  กรกฏาคม  2560) 

 

• รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธ  กุศลสถิตย ประธานกรรมการ 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบรูณ  นิยม กรรมการ 
3 อาจารย ดร.สมพร   พูลพงษ กรรมการและเลขานุการ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหารจากผลการประเมิน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนมหาวิทยาลัยที่ เปดสอนเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับทองถ่ินและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสู

มาตรฐานสากล สรางความรูและนวัตกรรม นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล  ชุมชน  องคการและภาคการผลิต  ใหบริการวิชาการ

ถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนของทองถ่ินไทย พื้นฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทีเ่ปนวิถีชีวิตประเพณี มีคานิยมที่

ดีงามมีภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอมทองถ่ินรวมถึงเพิ่มศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน  โดยมีระบบบริหารจัดการแบงสวนงานในการ

กํากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 สํานัก/สถาบัน 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกอต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2518 ตามโครงสรางของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีช่ือ

วา “ฝายทะเบียนและวัดผล” ตอมามีภารกิจเพิ่มข้ึน จึงไดจัดต้ังเปน สํานักสงเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 

ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2538 และประกาศสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑการแบงสวนราชการสถาบันราชภัฏ 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงไดแบงสวนราชการเปน “สํานักสงเสริมวิชาการ” 

 ในป พ.ศ. 2548 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค มาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงมีการแบงสวนราชการใหมเปน “สํานักงาน

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตามกฎกระทรวงจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ.

2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8  มีนาคม 2548  และมีการแบงสวนราชการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ

แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2549 โดยใหแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 

ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3  สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549 เห็นชอบโครงสรางการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน โดยแบงออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริหารสํานักงานผูอาํนวยการ  กลุมงานทะเบียนและประมวลผล  กลุมงานสงเสริมวิชาการและสาํนักงานบณัฑิต

วิทยาลัย มีหนาที่ในการรับผิดชอบ งานรับนักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษา เปนตน โดยข้ึนตรงกับรอง

อธิการบดีฝายวิชาการ มีโครงสรางการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 

และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549  
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และในป พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีมติเห็นชอบประกาศใหจัดต้ัง “บัณฑิตวิทยาลัย”  เปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ แยกออกจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งเปนไปตาม ประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดต้ังสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยสวน

งานภายในที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554  สงผลให

ปจจุบัน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกลุมงานภายในจํานวน 3 กลุมงาน คือ กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ กลุมงานทะเบียนและประมวลผล  

และกลุมงานสงเสริมวิชาการ  

 

ปรัชญาหรือปณิธาน 

  สงเสริมวิชาการ   รักษามาตรฐาน   บริการดวยนํ้าใจ 

วิสัยทัศน  

 สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนเปนองคกรที่ทันสมัย ใหบริการถูกตอง รวดเร็ว 

พันธกิจ  

 1. สงเสรมิการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 2. พัฒนาระบบงานการใหบริการวิชาการอยางมปีระสิทธิภาพ 

ภารกิจ 

 1. สงเสรมิการจัดการหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

 2. ดําเนินงานดานงานทะเบียนและประมวลผล 

 3. ใหบริการดานวิชาการแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคลทั่วไป 

 4. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
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การประเมินคุณภาพภายใน 

การประเมินตนเองของสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนการประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับสํานักงาน ประจําปการศึกษา 2559  และ คณะกรรมการไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. และตัวบงช้ี

เพิ่มเติมของหนวยงาน ผลการประเมินตนเอง อยูที่ 4.54 คะแนน คุณภาพอยูระดับ ดีมาก 

• ผลการประเมินเปนรายองคประกอบ เปนดังน้ี  

1. องคประกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ ผลการประเมินตนเองอยูที่ 5.00 คะแนน คุณภาพอยูระดับดีมาก 

2. ตัวบงช้ีเพิ่มเติมที่ 1 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ผลการประเมินตนเองอยูที่ 4.65 

คะแนน คุณภาพอยูระดับดีมาก 

3. ตัวบงช้ีเพิ่มเติมที่ 2 รอยละความพึงพอใจการใหบริการในภาพรวม ผลการประเมนิตนเองอยู 3.72 คะแนน คุณภาพอยูระดับดี 

4. ตัวบงช้ีเพิ่มเติมที่ 3 รอยละความสําเร็จของการนําเขาขอมูลนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาข้ึนฐานขอมลู สกอ. ผลการประเมินตนเองอยูที่ 5.00 

คะแนน คุณภาพอยูระดับดีมาก 

5. ตัวบงช้ีเพิ่มเติมที่ 4 รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนา ผลการประเมินตนเองอยูที่ 5.00 คะแนน คุณภาพอยูระดับดีมาก 

6. ตัวบงช้ีเพิ่มเติมที่ 5 ระดับความพงึพอใจของผูใชสารสนเทศของหนวยงาน ผลการประเมินตนเองอยูที่ 3.88 คะแนน คุณภาพอยูในระดับดี 
 

 • ผลวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  3 ดาน ดังน้ี  

  1. ดานปจจัยนําเขา  ไมมี 

  2. ดานกระบวนการ ผลการวิเคราะหอยูที่ 5.00 คุณภาพอยูระดับดีมาก 

  3. ดานผลลพัธ ผลการวิเคราะหอยูที่ 4.45 คุณภาพอยูระดับดีมาก 
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ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักฯ 

องคประกอบคุณภาพ 

 คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ตัวบงชี้ I P O รวมเฉลี่ย 

0.00 - 1.50   ปรับปรุงเรงดวน 
1.51 - 2.50   ปรับปรุง 
2.51 - 3.50   พอใช 
3.51 - 4.50   ดี 
4.51 - 5.00   ดีมาก 

องคประกอบที่ 5  1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ตัวบงช้ีเพิ่มเติม 1 1 - - 4.65 4.65 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ตัวบงช้ีเพิ่มเติม 2 1 - - 3.72 3.72 การดําเนินงานระดับดี  
ตัวบงช้ีเพิ่มเติม 3 1 - - 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ตัวบงช้ีเพิ่มเติม 4 1 - - 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ตัวบงช้ีเพิ่มเติม 5 1   3.88 3.88 การดําเนินงานระดับดี  

รวม 5 - 1 5 6   

ผลการประเมิน 
- 5.00 4.45 4.54 

การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

- ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเชิงคุณภาพ 

     จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

 1.1 มีการเพิม่ชองทางการใหบริการโดยการใชระบบสารสนเทศและเครือขายมาใชประโยชน รวมถึงการใหบริการสนับสนุนอาจารยที่ปรึกษาและอาจารย

ประจําหลักสูตรที่ชวยสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็วและขจัดปญหาไดสําเร็จลลุวงดวยดี 

 1.2 มีการประชุมของ สกอ. เรื่องการจัดสงขอมลูฯ ทุกป และมีการมอบหมายเจาหนาที่เพื่อการดําเนินการที่ชัดเจน พรอมทั้งไดศึกษาขอปฏิบติัอยางรอบคอบ

ทําใหไดคะแนนเต็ม 
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     ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 2.1 จากวิสัยทัศนที่วา “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีนเปนองคกรที่ทันสมัย ใหบริการถูกตอง รวดเร็ว” น้ัน การกําหนดวิสัยทัศนควรจะสามารถวัด

และประเมินไดเพื่อวัดระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงาน อาจจะนิยามหรือขยายความเพิ่มเติม เชน องคทีท่ันสมัย หมายถึงอะไร และ การบริการถูกตอง รวดเร็ว 

หมายถึงอะไร จะวัดฯอยางไร 

 2.2 ควรมีการทบทวนภารกิจของหนวยงานใหสอดคลอง ครบถวนตามพันธกิจที่ไดรบัจัดต้ังหนวยงานของ และบางภารกจิอาจจะไมเกี่ยวของโดยตรง 

 2.3 ควรพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงานโดยมีตัวช้ีวัดและกาํหนดเปาหมายทีส่ามารถบรรลุตามวิสัยทัศน 

 2.4 เพิ่มหลักฐานคูมือกระบวนการจัดการหรือบริหารความเสี่ยง 

 2.5 การกําหนดประเด็นความเสี่ยงควรสอดคลองกับพันธกิจ วัตถุประสงค หรือ เปาหมายกลยุทธของหนวยงานทีม่ีตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณหรือคุณภาพเพื่อทีจ่ะใช

ในการประเมินความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงใหระดับความเสี่ยงลดลงหรอืขจัดออกไป 

 2.6 การใหบริการแบบจิตบริการ ควรมีการจัดอบรมอยางตอเน่ือง โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิเพื่อเนนให สนส. เปนองคกรที่มีการบริการเปนเลิศแบบจิตบริการ 

 2.7 การใหบริการดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการปฏิบัติงาน อาจจะมีการอบรมใหกับอาจารยใหม อาจารยทีป่รกึษา รวมถึงนักศึกษาใหม 

ในการฝกใชระบบดังกลาว 

 2.8 ควรสนับสนุนใหบุคลากรไดรบัการพัฒนาตนเองเปนข้ันตอนอยางชัดเจน เชน การพัฒนาตนเองเพื่อการเขาสูตําแหนงหัวหนาสํานักงาน หรือ กลุมงาน 

(Career path) โดยจะตองเตรียมตัวอยางไร มีคุณภาพอยางไร ตองผานการปฏิบัติหนาทีอ่ะไรมากอนบาง หรอื จะตองอบรมหลักสูตรอะไรบาง เปนตน 

 2.9 เพิ่มการรายงานผลการดําเนินงานทีส่อดคลองกบัแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก ซึ่งตองแสดงใหเห็นวาหนวยงานไดดําเนินตาม

แผนหรือไม ปญหา/อุปสรรค และการปรับแผนฯดวย 

 2.10 ควรเพิ่มแนวทางการไดมาซึ่งความพงึพอใจในหลายวิธีนอกเหนือจากแบบสอบถาม เชน การสมัภาษณ หรือ สรุปจาก สนส. สญัจร เปนตน 

 2.11 ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธการใหบริการ เชน บอรดประชาสมัพันธของคณะ ตูสารนิเทศ (Kiosk) 

 2.12 ควรมีการจัดประชุม KM ของ สนส. ระหวางสถาบันอืน่ๆ หรือในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง เปนตน เพื่อรักษาคุณภาพในการทํางานให

ไดเปาหมายรอยละ 100 ทุกป 

 2.13 โครงการพฒันาบุคลากรควรเนนสายสนับสนุนวิชาการเพื่อการตอยอดในการเขาสูตําแหนงของแตละบุคคล เชน การอบรมโครงการทีเ่นนงานบริหาร

สํานักงาน งานสงเสริมวิชาการ หรือ งานทะเบียนและประเมินผล เปนตน ทีส่ําคัญคือ บุคลากรทกุฝายควรผานการอบรมการพฒันาทางดานจิตใจ หรือการใหบรกิารที่
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ดีอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยใชช่ือวา CNSRU (Concentrate of NSRU) หรอืใชช่ือโครงการอื่นตามสมควร เพือ่เปนการพัฒนางานบริการของ สนส. ใหเปน

หนวยงานที่ใหบรกิารเปนเลิศ 

 2.14 ควรพัฒนา Application ระบบแจงเตือนในงานสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน โดยแยกระบบออกเปน 
 ระบบแจงเตือนสําหรับอาจารย ไดแก 
 อาจารยผูสอน ในเรื่องการสงเกรด การสงผลงานวิชาการ 
 อาจารยที่ปรึกษา ในเรื่องการลงทะเบียน นักศึกษาขาดสอบ หมดสทิธ์ิสอบ พนสภาพการเปนนักศึกษา เปนตน 

 ระบบแจงเตือนสําหรับนักศึกษา ไดแก การพนสภาพนักศึกษา การชําระคาลงทะเบียน เปนตน 

     การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 - 
 

ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณอาจารย 

1. อาจารย 
ผูเขารบัการสมัภาษณ มีจํานวน 5 คน ประกอบดวยอาจารยจํานวน 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม คณะ

วิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1) การไดใชบริการ  
1.1. เรื่อง หลกัสูตร (การพัฒนา การปรบัปรุง พฒันา) การจัดตารางสอน (เทียบโอน) การลงทะเบียน การประสานงานระหวางอาจารยที่ปรึกษาในดานการ

ลงทะเบียน เมื่อมกีารผิดพลาด เชน รหัสรายวิชาที่ผิด สงผลการลงทะเบยีนและตารางสอนผิดพลาด สามารถสอบถามไดเพื่อการวางแผนใหถูกตอง  
1.2. การใชระบบสารสนเทศ เมื่อมีการทํางานผิดพลาดใหทาง สนส. ไดดําเนินการแกไขและใหขอเสนอแนะที่ดี 
1.3. ตารางเรียนตารางสอนสําหรับอาจารย เอื้อตอการปฏิบัติงานของอาจารย 
1.4. สรปุแนวทางการรบับริการ 

1.4.1.ทางตรง สื่อสารกบัเจาหนาที ่
1.4.2.ทางออม ผานระบบออนไลน การลงทะเบียน การสงเกรด ตรวจสอบโครงสราง  

2) ชองทางการสื่อสารหรือเคร่ืองมือในการใชในการติดตอสื่อสารกับ สนส. : ทุกคําถามมีคําตอบ 
2.1. พบทีส่ํานักงานฯโดยตรง 
2.2. โทรศัพท บริการไดตลอดเวลา (24 ช่ัวโมง) 
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2.3. การมีไลนสวนตัว  
2.4. สนส. สัญจร ไดรับคําแนะนําจากอาจารยแลวนําไปปรบัแกไขการดําเนินงานของสํานักฯ เชน การประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ โครงสรางหลักสูตร ฯลฯ ชวย

ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบขอมลูได 
2.5. มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่อาํนวยความสะดวกการทาํงานของอาจารยเพิ่มข้ึน 
3) อัธยาศัยและจิตการบริการของเจาหนาท่ี มีความประทับใจ ดังน้ี 
3.1. เจาหนาที่เสียงดัง แตใจดี หากเขาใจ 
3.2. ใหความชวยเหลือในการปรับแกกรณีหรือปญหาทีเ่กิดข้ึนในการลงทะเบียน การเปดรายวิชา รายวิชาเลือกเสรี การเปดกลุมเรียนพเิศษ ทําใหแกปญหาใหกับ

นักศึกษาได ซึ่งเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการสําหรบัอาจารยทีป่รกึษา 
3.3. มีการจัดเตรียมเอกสารใหกับอาจารยที่ปรึกษาชวยในการตรวจโครงสรางหลักสูตรสําหรับนักศึกษา 
3.4. ใหขอเสนอแนะและมีตัวอยางประกอบการดําเนินการ 
3.5. สามารถแกปญหาการสําเร็จการศึกษาได ชวยประสานงานกบัผูบรหิาร และ รองอธิการบดีฝายวิชาการในการพิจารณาแกปญหาอยางใสใจและติดตาม

ตอเน่ืองจนปญหาน้ันไดถึงจนถึงจุดสิ้นสุด ไมคางคา 
4) แนวทางการดําเนินงาน 
4.1. มีนักศึกษาคางคาเลาเรียน ไมตองใหนักศึกษามาเซ็นตรับทราบวาไดมาเรียนจริง เพราะตองตามเซ็นตทกุวิชา มีการเซ็นตแทนควรมี App. ยืนยันจะสะดวกข้ึน 
4.2. กรณีการกรอกผลการเรียนผิดพลาด ขอใหแกไขผานคณะฯ ไดหรือไม 
4.3. มีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของขอมลูสําหรบัอาจารยประจําหลกัสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยทีป่รึกษา  
4.4. การตรวจสอบสถานะภาพนักศึกษาวายังอยูในระบบการเรียนการสอนหรือไม 
4.5. มีระบบการผอนชําระคาเลาเรียนไดหรอืไม 
4.6. ควรหางานพเิศษใหกับนักศึกษามาปฏิบัติงานในสํานักงาน โดยพิจารณาจากกลุมทีเ่รียนแลวแตไมมีเงินชําระคาเลาเรียน โดยคัดกรองจากคณะและอาจารยที่

ปรึกษาหรืออาจารยประจําหลกัสูตรพรอมยืนยันความประพฤติ เพื่อใหมีช่ืออยูในระบบการผอนฯ  
4.7. ควรมีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน และมกีารแจงเตือนเปนระยะวาอยูในชวงกิจกรรมอะไร 
4.8. ควรมี App. แจงเตือนสําหรับอาจารยที่ปรึกษา เชน นักศึกษาจะพนสภาพ ฯลฯ 
4.9. ควรมีระบบการรวบรวมปญหาที่พบ และ มีการอบรมเพิ่มเติมใหกับอาจารยใหม 
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5) ขอเสนอแนะ 
5.1. ควรมีระบบ e-Office เพื่อลดการใชกระดาษ และการเซ็นตหรือยืนยันผานระบบ เชน เพื่อการตรวจสอบบางเรื่อง ไดแก ระบบการเซ็นตยืนยันการเขาเรียน

กรณีนักศึกษาคางการจายเงินคาเลาเรียน ประโยชนทําใหระบบรวดเร็วข้ึน 
5.2. ควรมีการสงเสริมใหใชระบบสารสนเทศมากย่ิงข้ึน 

 

ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณนักศึกษา 

 มีนักศึกษาใหขอมลูจํานวน 11 คน (ชาย 2 คน หญิง 9 คน) จาก 4 คณะ ประกอบดวย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1) การมาใชบริการ 
1.1. แกไขวิชาผิด ขอรับเอกสาร การลงทะเบียนแตไมมีช่ือ (ใหเหตุผลของปญหาวามาจากระบบฯและดําเนินแกไขทันที) ขอใบรับรองการเปนนักศึกษา (แจงวัน

ดําเนินการ 2 วัน)  
1.2. งานการคลงั: จุดรับเงินไมแนะการมารับบรกิาร 
2) จิตบริการ  
2.1. ควรใหขอแนะนําการขอใชหองเรียนเพิ่มเติมสําหรบันักศึกษา 
2.2. เปดใหบรกิารเพิ่มเติมกรณีที่เลยกําหนดเวลาไปแลว 
2.3. ดําเนินการจัดทําใบรับรองเรงดวนได 
2.4. ใหบรกิารดี ย้ิมแยมดี ใหขอแนะนําดี 
3) ระบบโปรแกรมออนไลนสําหรับนักศึกษา 
3.1. การดูเกรดดี 
3.2. การประเมินผูสอน กรณีที่นักศึกษาใหขอเสนอแนะแลวอาจารยผูสอนไมพงึพอใจ อาจมผีลกระทบตอนักศึกษาในช้ันเรียนตอไปหรอือาจารยประจําสาขาวิชา 
3.3. เสนอแนะวิธีการประเมินอาจารยผูสอนโดยการสุมดีกวาทีจ่ะประเมินทั้งหมด 
4) ขอเสนอแนะ 
4.1. การเงินมีจํานวนที่น่ังไมพอ บางตัวที่เสีย นักศึกษายืนรอมาก โดยเฉพาะชวงกอนเที่ยง  
4.2. พบปญหาการใหบรกิารชาในชวงรับสมัครนักศึกษาใหม 
4.3. ควรมี App. ในการแจงเตือน เชน ผลการเรียนออกแลว ปฏิทินวิชาการ ไดแก หมดเวลาเพิ่มรายวิชา การเลือกวิชาเสรี เปนตน 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2560 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559) 

สิ่งท่ีหนวยงานตองดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
 

สิ่งท่ีตองดําเนินการ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. จากวิสัยทัศนที่วา “สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียนเปนองคกรที่
ทันสมัย ใหบรกิารถูกตอง รวดเร็ว” น้ัน 
การกําหนดวิสัยทัศนควรจะสามารถวัด
และประเมินไดเพื่อวัดระดับความสําเรจ็
ของการดําเนินงาน อาจจะนิยามหรือ
ขยายความเพิ่มเติม เชน องคทีท่ันสมัย 
หมายถึงอะไร และ การบรกิารถูกตอง 
รวดเร็ว หมายถึงอะไร จะวัดฯอยางไร 

     คณะกรรมการบริหารสํานักฯ กําหนดกิจกรรม เพื่อ

ปรับปรุง และทบทวนแนวทางการดําเนินงาน ในการ

วางแผนงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายขององคกรและ

สอดคลองกับนโยบายดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เปน

ประจําทุกป ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนด

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

และจัดทําแผนปฏิบั ติการสํานักฯ  รายละเอียดของ

โครงการ ดังน้ี 

     1. การทบทวนวิสัยทัศน ปรัชญาและอัตลักษณของ

หนวยงาน 

     2. การทบทวนนโยบาย แนวทางการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

     3. แผนงาน ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่เกี่ยวของ 

     4. กิจกรรม/โครงการดําเนินงาน 

ตุลาคม – ธันวาคม 19,000 กลุมงานบริหารสํานักงานฯ 

2. ควรมีการทบทวนภารกจิของ
หนวยงาน ใหสอดคลอง ครบถวนตาม
พันธกิจที่ไดรบัจัดต้ังหนวยงานของ และ
บางภารกจิอาจจะไมเกี่ยวของโดยตรง 

3. ควรพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงาน
โดยมีตัวช้ีวัดและกําหนดเปาหมายที่
สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน 
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สิ่งท่ีตองดําเนินการ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. การใหบริการแบบจิตบริการ ควรมีการ
จัดอบรมอยางตอเน่ือง โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิเพือ่เนนให สนส. เปนองคกร
ที่มีการบรกิารเปนเลิศแบบจิตบรกิาร 

   ตามแผนปฏิบัติการประจําป แผนพฒันาบุคลากร ของ
หนวยงาน ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ทั้ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน รวมทัง้
ทักษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายใน และกําหนดเปนกิจกรรม/โครงการไวในแผน
งบประมาณ ดังน้ี 
     1. โครงการสงเสริมการพฒันาสมรรถนะดานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
     2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสรมิการจัดการ
ความรู ระดับสํานักฯ 

มกราคม - มิถุนายน 60,00 กลุมงานบริหารสํานักงานฯ 

5. การใหบริการดานการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการปฏิบัติงาน 
อาจจะมีการอบรมใหกับอาจารยใหม 
อาจารยทีป่รึกษา รวมถึงนักศึกษาใหม ใน
การฝกใชระบบดังกลาว 

   หนวยงานปรับปรุงการดําเนินงาน โดยแบงกจิกรรม
ออกเปน 2 สวน ไดแก 
     1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบงานอาจารยที่
ปรึกษา และระบบ Mobile Application เปนกิจกรรมที่
จัดข้ึนเพื่อแจงขอมลูทีเ่กี่ยวของกบัระบบงานใหม ๆ ของ
หนวยงาน พรอมทั้งการสอนใชงานระบบใหแกอาจารย
ภายในมหาวิทยาลัย 
     2. กิจกรรมแนะนําการใชงานระบบใหบริการของ
หนวยงาน แกนักศึกษาใหม ในวันปฐมนิเทศ 
     3. เอกสารแผนพบัประชาสมัพันธของหนวยงาน 
     4. การใชชองทางเผยแพรขอมลู ขาวสาร เชน web 
page  Facebook  Application  Billboard ฯลฯ 
     5. ตูสารนิเทศ (Kiosk)  

ตลอดปงบประมาณ 55,000 ทุกกลุมงาน 
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สิ่งท่ีตองดําเนินการ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
6. ควรสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาตนเองเปนข้ันตอนอยางชัดเจน 
เชน การพัฒนาตนเองเพื่อการเขาสู
ตําแหนงหัวหนาสํานักงาน หรือ กลุมงาน 
(Career path) โดยจะตองเตรียมตัว
อยางไร มีคุณภาพอยางไร ตองผานการ
ปฏิบัติหนาทีอ่ะไรมากอนบาง หรอื 
จะตองอบรมหลักสูตรอะไรบาง เปนตน 

   หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ไดรับการ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน ตลอดไปจนถึงการเขาสูตําแหนงงาน เพื่อ
ความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
ในปงบประมาณ 2561 หนวยงานการดําเนินการ ดังน้ี 
     1. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเขารับการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยมีขอ
กําหนดใหบุคลากรทุกคนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ดานตาง ๆ  
     2. สงเสริมความกาวหนาในสายงานของบุคลากร 
โดยการเตรียมความพรอม และใหความรูที่เกี่ยวของกับ
การเขาสูตําแหนงงาน ทั้งในเรื่องการประเมินคางาน การ
จัดทํ ากรอบภาระงาน การจัดทํ าคูมื อป ฏิบั ติ งาน 
ตลอดจนการสงเสรมิการทําวิจัยภายในหนวยงาน เพื่อให
สอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ตลอดปงบประมาณ งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ 

กลุมงานบริหารสํานักงาน 

7. โครงการพัฒนาบุคลากรควรเนนสาย
สนับสนุนวิชาการ เพื่อการตอยอดในการ
เขาสูตําแหนงของแตละบุคคล เชน การ
อบรมโครงการที่เนนงานบรหิารสํานักงาน 
งานสงเสริมวิชาการ หรือ งานทะเบียน
และประเมินผล เปนตน ทีส่ําคัญคือ 
บุคลากรทุกฝายควรผานการอบรมการ
พัฒนาทาง ดานจิตใจ หรอืการใหบริการที่
ดีอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยใชช่ือวา 
CNSRU (Concentrate of NSRU) หรือ
ใชช่ือโครงการอื่นตามสมควร เพื่อเปน
การพัฒนางานบริการของ สนส. ใหเปน
หนวยงานที่ใหบรกิารเปนเลิศ 
8. ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ
การใหบริการ เชน บอรดประชาสัมพันธ
ของคณะ ตูสารนิเทศ (Kiosk) 

ปงบประมาณ 2561 หนวยงานมีแผนงานจัดทํา ตู
ใหบรกิารอัตโนมัติ เพื่อติดต้ังใหบริการขอมลู ขาวสาร
ของหนวยงาน 

ตุลาคม – ธันวาคม 25,000 กลุมงานสงเสรมิวิชาการ 
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สิ่งท่ีตองดําเนินการ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
9. ควรพัฒนา Application ระบบแจง
เตือนในงานสงเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ปงบประมาณ 2561 หนวยงานอยูระหวางการพฒันา
Application ระบบแจงเตือนขอมลู ขาวสารตาง ๆ  ทั้ง
ในสวนของงานใหบรกิาร และ Mobile Application 

มกราคม – มีนาคม 4,500 กลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2560 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559) 

ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสีย 
 

ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. มีนักศึกษาคางคาเลาเรียน ไมตองให
นักศึกษามาเซ็นตรับทราบวาไดมาเรียนจรงิ 
เพราะตองตามเซ็นตทกุวิชา มีการเซ็นต
แทน ควรมี App. ยืนยันจะสะดวกข้ึน 

   การดําเนินการในปจจบุันมี 2 กรณี ดังน้ี 
     กรณีที่ 1 หากนักศึกษาดําเนินการจองรายวิชา
เรียนไวแลว นักศึกษาไมตองตามใหอาจารยผูสอน และ
อธิการบดี ลงนาม เน่ืองจากไดมกีารปรบัลดข้ันตอน
การดําเนินในสวนน้ี ใหแคหัวหนากลุมงานทะเบียนฯ 
ลงนามอนุญาต 
     กรณีที่ 2 นักศึกษายังไมไดจองรายวิชาไว ยังอยูใน
ข้ันตอนของการรอปรับปรงุ 

ตลอดปงบประมาณ - กลุมงานทะเบียนและ

ประมวลผล 

2. กรณีการกรอกผลการเรียนผิดพลาด 
ขอใหแกไขผานคณะฯ ไดหรือไม 

   ยังอยูในระหวางการปรับปรุงข้ันตอน และวิธีการ
ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีการดําเนินการตองอยูภายใตระเบียบ  
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และเกี่ยวเน่ืองกับสิทธ์ิการ
เขาถึงขอมูลที่มีความสําคัญ (ขอมูลงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาของนักศึกษา) 

- - คณะกรรมการวิชาการ / 

คณะอนุกรรมการสภา

วิชาการ / สภาวิชาการ/

สํานักสงเสรมิวิชาการ 

3. ควรหางานพิเศษใหกบันักศึกษามา
ปฏิบัติงานในสาํนักงาน โดยพิจารณาจาก

   ในสวนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
การเปดรบัสมัคร นักศึกษาชวยงาน เสาร-อาทิตย 

ตลอดปงบประมาณ งบประมาณ กลุมงานบริหารสํานักงาน 
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ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
กลุมที่เรียนแลวแตไมมีเงินชําระคาเลาเรียน 
โดยคัดกรองจากคณะและอาจารยทีป่รึกษา
หรืออาจารยประจําหลกัสูตรพรอมยืนยัน
ความประพฤติ เพื่อใหมีช่ืออยูในระบบการ
ผอนผัน 

เพื่อใหนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ไดมีรายไดพเิศษ
ระหวางเรียน  

เบิกจายจากคา

ดําเนินการ 

กศ.บป. 

4. ควรมี App. แจงเตือนสําหรบัอาจารยที่
ปรึกษา เชน นักศึกษาจะพนสภาพ ฯลฯ 

อยูระหวางการพฒันา Mobile Application สําหรับ
อาจารยทีป่รึกษา 

มกราคม – มีนาคม 4,500 กลุมงานทะเบียนและ

ประมวลผล 

5. ควรมีระบบการรวบรวมปญหาทีพ่บ 
และ มีการอบรมเพิ่มเติมใหกบัอาจารยใหม 

หนวยงานดําเนินโครงการอบรมอาจารย อาจารยใหม 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางอาจารย อาจารย
ใหม ในประเด็นทีเ่กี่ยวของกบัการจัดการเรียนการสอน 
การดําเนินงานดานทะเบียนและประมวลผล งานดาน
วิชาการตาง ๆ อยางตอเน่ืองทุกป 

เมษายน – มิถุนายน 18,000 กลุมงานสงเสรมิวิชาการ 

6. ควรมีระบบ e-Office เพื่อลดการใช
กระดาษ และการเซ็นตหรือยืนยันผาน
ระบบ เชน เพื่อการตรวจสอบบางเรือ่ง 
ไดแก ระบบการเซ็นตยืนยันการเขาเรียน
กรณีนักศึกษาคางการจายเงินคาเลาเรียน 
ประโยชนทําใหระบบรวดเร็วข้ึน 

     ปจจุบันอยูระหวางการพฒันาระบบสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ซึ่งอาจมบีางประเด็นมีความลาชา เน่ืองจาก
ระบบตาง ๆ ถูกพัฒนาข้ึนโดยบุคลากรภายใน
หนวยงาน  

ตลอดปงบประมาณ - กลุมงานสงเสรมิวิชาการ 

7. ควรใหขอแนะนําการขอใชหองเรียน
เพิ่มเติมสําหรบันักศึกษา 

     การใหบริการหองเรียน ปจจบุันมี 2 ลักษณะ คือ 
1) หองเรียนทีอ่ยูในความดูแลของคณะตาง ๆ และ 2) 
หองเรียนในความดูแลของสํานักสงเสริมฯ  ซึ่งการ
ใหบรกิารหองเรียนในความรบัผิดชอบของหนวยงาน 
นอกเหนือจากตารางเรียน-ตารางสอนปกติทีจ่ัดใหแลว

ตลอดปงบประมาณ - กลุมงานสงเสรมิวิชาการ 
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ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
น้ัน หนวยงานมีระบบสนับสนุนการจองหองเรียน
ออนไลน ที่ http://apr.nsru.ac.th/Classroom 
/Classroom_page.php  

8. การประเมินผูสอน กรณีทีม่ีนักศึกษาให
ขอเสนอแนะแลวอาจารยผูสอนไมพงึพอใจ 
อาจมผีลกระทบตอนักศึกษาในช้ันเรียน
ตอไปหรอือาจารยผูสอนประจําสาขาวิชา 

     การประเมินการสอนผานระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผล เปนระบบที่ไมเปดเผยขอมลูของผูตอบ
แบบประเมิน ดังน้ันจงึไมกระทบกับนักศึกษา อีกทั้งยัง
เปนขอมลูเพื่อชวยใหอาจารยผูสอนปรบัปรุงวิธีการสอน
เพื่อเขาถึงนักศึกษามากย่ิงข้ึน 

- - กลุมงานทะเบียนและ

ประมวลผล 
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2560 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559) 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

      1. อาจารยปราณี   เนรมิตร   ประธานกรรมการ 
      2. อาจารยธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม   กรรมการ 
      3. อาจารยเอกวิทย  สิทธิวะ   กรรมการ 
      4. นายธรรมนูญ   จูฑา    กรรมการ 
      5. นางสาวขนิษฐา   พวงมณีนาค   กรรมการ 
      6. นางสาวธิติยา  หงสเวียงจันทร   กรรมการ 
      6. นางสาวสุทธิลกัษณ   ศรีสวัสด์ิ   กรรมการ 
      7. อาจารย ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
      8. นางสาวณฤนรรณ   เอี่ยมม ี   ผูชวยเลขานุการ 
 
 โดยมีหนาท่ี 
  1. วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเปนขอมลูพื้นฐานในการจัดทําแผนพฒันา
คุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
  2. ดําเนินการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาํปการศึกษา 2560 
  3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ตอคณะกรรมการประจําสํานัก และมหาวิทยาลัย 


