
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๑ 

บทท่ี ๑  
สรุปภาพรวมผลการประเมิน 

.  
๑.๑ ตารางที่ ป.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 

 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนผล
การประเมิน 

การบรรลุ 

องค์ประกอบที ่๑ 
   ตัวบ่งช้ี ๑.๑ ๔ คะแนน ๑๗.๒๑ / ๑๔ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ไม่บรรลุ 
   ตัวบ่งช้ี ๑.๒ ร้อยละ ๓๐ (((๒๘ x ๑๐๐) / ๘๑) x ๕) /๔๐ ๓๔.๕๗ ๔.๓๒ บรรลุ 
   ตัวบ่งช้ี ๑.๓ ร้อยละ ๔๕ (((๘ x ๑๐๐) / ๘๑) x ๕) /๖๐ ๙.๘๘ ๐.๘๒ ไม่บรรลุ 
   ตัวบ่งช้ี ๑.๔ ร้อยละ ๑๒ (((๑๕๐๔.๑๗/๘๑)-๒๕)x๑๐๐)/๒๕ -๒๕.๗๒ ๕ บรรลุ 
   ตัวบ่งช้ี ๑.๕ ๕ ข้อ  ๔ ๓ ไม่บรรลุ 
   ตัวบ่งช้ี ๑.๖ ๕ ข้อ  ๔ ๓ ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่๑ ๒.๙  
องค์ประกอบที ่๒ 
   ตัวบ่งช้ี ๒.๑ ๕ ข้อ  ๕ ๔ บรรลุ 
   ตัวบ่งช้ี ๒.๒ ๒๐,๐๐๐ บาท ((๒๘๓๘๔๙๓ / ๘๑) x ๕)/๒๕,๐๐๐ ๓๕๐๔๓.๑๒ ๕ บรรลุ 
   ตัวบ่งช้ี ๒.๓ ร้อยละ ๑๕ (((๑.๔ x ๑๐๐) / ๘๑) x ๕)/๒๐ ๑.๗๓ ๐.๔๓ ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่๒ ๓.๑๔  
องค์ประกอบที ่๓ 
   ตัวบ่งช้ี ๓.๑ ๕ ข้อ  ๖ ๕ บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่๓ ๕  
องค์ประกอบที ่๔ 
   ตัวบ่งช้ี ๔.๑ ๕ ข้อ  ๓ ๓ ไม่บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่๔ ๓  
องค์ประกอบที ่๕ 
   ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ๕ ข้อ  ๕ ๔ บรรลุ 
   ตัวบ่งช้ี ๕.๒ ๔ ข้อ  ๒ ๒ ไม่บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่๕ ๓  
รวมทุกองค์ประกอบ ๓.๑๔ การบรรลุ  

๖/๑๓ 
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๑.๒ ตารางที่ ป.๒ ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ   
 

องค์ประกอบ 

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ผลการประเมิน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

 
ปัจจัย
น าเข้า 

 

กระบวนการ ผลลัพธ์ 
คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๐-๑.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑–๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๑ ๖ (๑.๒) 
๔.๓๒, 
(๑.๓) 
๐.๘๒, 
(๑.๔) 

๕ 

(๑.๕) 
๓, 

(๑.๖) 
๓ 

(๑.๑) 
๑.๒๓ 

๒.๙ การด าเนินงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบที่ ๒ ๓ (๒.๒)  
๕ 

(๒.๑) 
๔ 

(๒.๓) 
๐.๔๓ 

๓.๑๔ การด าเนินงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบที่ ๓ ๑  (๓.๑) 
๕ 

 ๕ การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๔ ๑  (๔.๑) 
๓ 

๑ ๓ การด าเนินงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบที่ ๕ ๒  (๕.๑)  
๔, 

(๕.๒)  
๒ 

 ๓ การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบ 

 ๓.๗๙ ๓.๔๓ ๐.๘๓ ๓.๑๔ การด าเนินงานระดับพอใช้ 

 
๑.๓ ข้อเสนอแนะภาพรวม 
องค์ประกอบท่ี ๑  การผลิตบัณฑิต 

๑) จุดแข็ง 
        - 
๒) จุดที่ควรพัฒนา 

๒.๑) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ามาตรฐาน 
๒.๒)  ขาดการน าผลการประเมินการบริการนิสิตทุกประเด็นมาพัฒนาปรับปรุงพัฒนาการ                

ให้บริการและการให้ข้อมูล 
๒.๓) ขาดการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
๒.๔) ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

๓) แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๓.๑) นโยบาย หรือมาตรการส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ท าผลงานทางวิชาการ เช่น  

- สนับสนุนงบประมาณ   
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- สนับสนุนด้านการประสานงาน การด าเนินงานการท าผลงานทางวิชาการ 
- สนับสนุนด้านการจัดพิมพ์เอกสาร  
- จัดท าคลินิกที่ปรึกษาการจัดท าผลงานวิชาการ 

๓.๒) ควรน าผลการประเมิน ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิต,  
ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นิสิต, ด้านการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  โดยน าผล
การประเมินทั้งสามด้านมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น 
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

๓.๓) ควรมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (ซึ่งไม่ใช่
การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม) และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานิสิต 
 

องค์ประกอบท่ี ๒  การวิจัย 
๑) จุดแข็ง 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมี 
การสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) จุดที่ควรพัฒนา 
จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่และน าไปใช้

ประโยชน์ในเชิงวิชาการต่ ากว่ามาตรฐาน 
๓) แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีนโยบายส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ใน
รูปของบทความวิจัย บทความทางวิชาการ โดยสนับสนุน ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลส าหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ การสนับสนุนงบประมาณ และให้รางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
และตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น  
 

องค์ประกอบท่ี ๓  การบริการทางวิชาการ 
๑) จุดแข็ง 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มีระบบ กลไก และกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีมี
มาตรฐานเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตและชุมชน ทั้งในระดับวิทยาลัย และหน่วย
วิทยาบริการ โดยมีการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิชาการแก่สังคมและน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตให้มีประสบการณ์จากการ
เรียนรู้สภาพจริงได้อย่างมีมาตรฐาน 

๒) จุดที่ควรพัฒนา 
    - 

๓) แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยสงฆ์ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ  ติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการ  และมีการประเมินตามความส าเร็จของแผนฯ ตาม KPI  ที่ก าหนดไว้ในแผน  แล้วรายงานให้
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ ได้รับทราบเมื่อสิ้นสุดการศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) จุดแข็ง 

  - 
๒) จุดที่ควรพัฒนา 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไม่มีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

๓) แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๓.๑) ควรมีการด าเนินการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

๓.๒) ควรมีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผน และ
รายงานต่อสถาบันเพ่ือพิจารณา โดยมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน และประเมินผลความส าเร็จของ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ของการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อสถาบัน และน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสถาบันไปใช้ใน
การปรับแผนในรอบปีถัดไป 
 

องค์ประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ 
๑) จุดแข็ง 

๑.๑)  มีแผนพัฒนา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ระยะท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนปฏิบัติการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

๑.๒)  มีคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน/คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้เงิน (ภายใน-นอก) (แต.่..ไม่พบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เหล่านี้) 

๑.๓) มีรายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนฯ/มีคณะกรรมการจัดท าค าของงบ/มีสรุปการ
ด าเนินตามโครงการ (ไตรมาส๑-๒-๓-๔) แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณ/มีเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน/
มีเอกสารรายงานผลด าเนินโครงการต่างๆ เป็นรูปเล่ม/มีการแจ้งผลการด าเนินงานการเงินต่อท่ีประชุม 

๒) จุดที่ควรพัฒนา 
๒.๑)  ขาดการด าเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ไม่มีการก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และรายงานต่อสถาบัน 
๒.๒) ขาดการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และขาดการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ

การที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรในสถาบันและด าเนินการ
แก้ไข เพ่ือลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๓) ขาดการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ
สถาบันเพื่อพิจารณา  

๒.๔ ) ไม่มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระบบที่ก าหนดไว้ในแผนประกันคุณภาพการศึกษา 

๓) แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๒.๑) ควรมีการด าเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมีการก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และรายงานต่อสถาบันเพ่ือพิจารณา โดยมี
การรายงานสรุปผลการด าเนินงาน และประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๕ 

ทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อสถาบันและน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากสถาบันไปใช้ในการปรับแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 

๒.๒) ควรมีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย และก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรในสถาบัน
และด าเนินการแก้ไขลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๓) ควรมีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ
สถาบันเพื่อพิจารณา โดยมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อ
สถาบันและน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

๒.๔ ) ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระบบที่ก าหนดไว้ในแผนประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ ๑  ครั้ง  แล้วรายงานให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ได้รับทราบและมีมาตรฐานในการ
แก้ไขต่อไป 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๖ 

บทท่ี ๒ 
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
 

จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ เพื่อการ

พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตาม 

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการต่ ากว่า
มาตรฐาน 

๑.  จัดท าแผนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๒. จัดท าโครงการอบรมการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ  

๓. สนับสนุนงบประมาณใน
การท าผลงานทาง
วิชาการ  

๔. จัดตารางสอนและภาระ
งานให้สอดคล้องกับการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ 

๕. ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นระยะ 

๑. แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ จ านวน ๑ แผน 

๒. มีโครงการอบรมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อย
กว่าปีละ ๑ ครั้ง 

๓. จ านวนอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติ เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ๓ รูป/คน 

๔. มีการจัดประชุมเพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินงาน ปีละ ๒ 
ครั้ง 

 
 

- ส านักงานวิชาการ 
- ส านักงานวิทยาลัย 
- ศูนย์บัณฑิตศึกษา 
- สาขาวิชา 

๒. ขาดการน าผลการ
ประเมินการบริการนิสิต
ทุกประเด็นมาพัฒนาการ
ให้บริการและการให้
ข้อมูล 

๑. ก าหนดให้ทุกโครงการที่
มีการให้บริการนิสิต มี
การประเมิน  

๒. น าผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน 

๓.  จัดให้บริการตามผลการ
วิเคราะห์ ตามความ
ต้องการของนิสิต 

๑. รายงานผลการประเมิน
โครงการการบริการนิสิต 
จ านวน ๑ ฉบับ 

๒. รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของนิสิต 

๓. มีการประชุมเพื่อพัฒนา
แผนพัฒนานิสิตไม่น้อยกว่าปี
ละ ๒ ครั้ง 

- ส านักงานวิชาการ 
- สาขาวิชา 
- องค์กรนิสิต 
- สโมสรนิสิตคฤหัสถ์ 
- เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๓.  ขาดการประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิน
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

๒. น าผลการประเมิน
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต มาวิเคราะห์

 ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  
จ านวน ๑ ชุด 

๒. รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนการจัดกิจกรรม

- ส านักงานวิชาการ 
- สาขาวิชา 
- เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๗ 

จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ เพื่อการ

พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตาม 

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการพัฒนา  พัฒนานิสิต จ านวน ๑ ครั้ง 
๓. รายงานผลการประเมิน

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔. ขาดการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 ๑. น าผลการประเมินแผน
กิจกรรมพัฒนานิสิตและ
แนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๒.น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มาด าเนินการจัดท าแผน
ในปีถัดไป 

๑. มติคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  

๒. แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ที่
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา (แผนในปีถัดไป) 
จ านวน ๑ ฉบับ 

 

- ส านักงานวิชาการ 
- สาขาวิชา 
- เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต 

 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะ เพื่อการ
พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตาม 

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. จ านวนผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยที่มี
การตีพิมพ์เผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการต่ ากว่ามาตรฐาน 

๑. จัดท าโครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 

๒. ก าหนดให้คณาจารย์ เขียน
บทความทางวิชาการ/
บทความวิจัย อย่างน้อยคน
ละ ๑ บทความ/ต่อปี 

๓.  สนับสนุนงบประมาณใน
การส่งบทความวิชาการ/
บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์
แพร่ ในฐานข้อมูล TCI 

๔. จัดโครงการฝึกอบรมการ
เขียนบทความทางวิชาการ/
บทความวิจัยแก่คณาจารย์ 

๑. ศูนย์วิจัยวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ จ านวน ๑ แห่ง 

๒. บทความวิชาการ/บทความ
วิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร
ที่มีฐานข้อมูลใน TCI อย่าง
น้อย ๔๕ ชิ้น/ต่อปี 

๓. มีการท าความตกลงกับ
สถาบันการศึกษาท่ีมีวารสาร
ในฐาน TCI อย่างน้อย ๑ 
แห่ง 

๔. มีเครือข่ายหรือองค์กร
ภายนอกที่ร่วมงานวิจัยอย่าง
น้อย ๑ แห่ง 

 

- ส านักงานวิทยาลัย 
- ส านักงานวิชาการ 
- ศูนย์บัณฑิตศึกษา 
- สาขาวิชา 
- คณาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะ เพื่อการ
พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตาม 

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

- - - - 
 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะ เพื่อการ
พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตาม 

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ไม่มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๑. ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อจัดท า
แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒. คณะกรรมการร่วมกัน
จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยก าหนด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จอย่างชัดเจน 

๓. มีการประชุมติดตามผล
การด าเนินงานตามแผน
และน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาในทุกๆ
ด้าน 

๔ . น าผลการประเมินแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและแนวทางการ
พัฒนา เสนอ ต่อ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๕ .น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มาด าเนินการจัดท าแผนใน
ปีถัดไป 

 ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จ านวน ๑ ชุด 

๒. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ จัดท าแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน ๒ ครั้ง 

๓. แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. รายงานผลการประเมินแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. มติคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

- ส านักงานวิทยาลัย 
- ส านักงานวิชาการ 
- ศูนย์บัณฑิตศึกษา 
- สาขาวิชา 
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องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะ เพื่อการ
พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตาม 

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขาดการด าเนินการตาม
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ไม่มีการ
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารและพัฒนา
บุคลากร และรายงาน
ต่อสถาบัน 

๑. ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรและ
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

๒. คณะกรรมการร่วมกัน
ประชุมจัดท าแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยก าหนด เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จอย่าง
ชัดเจน 

๓. มีการประชุมติดตามผล
การด าเนินงานตามแผน
และน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาในทุกๆ
ด้าน 

๔ . น าผลการประเมิน
แผน พัฒนาบุคลากร และ
แนวทางการพัฒนา เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๕ .น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มาด าเนินการจัดท าแผนใน
ปีถัดไป 

๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
และก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล จ านวน ๑ ฉบับ 

๒. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร และ
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล จ านวน ๒ ครั้ง 

๓. แผนพัฒนาบุคลากร จ านวน 
๑ ฉบับ 

๔. รายงานผลการประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากร จ านวน 
๑ ฉบับ 

๕. มติคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

- ส านักงานวิทยาลัย 
- ส านักงานวิชาการ 
- เจ้าหน้าที่

บริหารงานบุคคล 

๒. ขาดการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 
และขาดการก าหนด
มาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนบริหาร
ความเสี่ยงให้กับ

๑. จัดท าโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงแก่บุคลากรของ
วิทยาลัย 

๒. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงใน
สถาบันอุดมศึกษาแจกแก่
บุคลากรในวิทยาลัยทุก

๑. มีโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยวแก่บุคลากร ไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/ปี 

๒. คู่มือการบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
จ านวน ๑ เล่ม 

๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

- ส านักงานวิทยาลัย 
- ส านักงานวิชาการ 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๑๐ 

จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ เพื่อการ

พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตาม 

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรในสถาบันและ
ด าเนินการแก้ไข เพ่ือลด  
หรือป้องกันความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 

ท่าน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงของวิทยาลัย 

 

ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง จ านวน ๑ ชุด 

๔. แผนบริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 

๓. ขาดการติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง และ
รายงานต่อสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

๑. ประชุมติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่วางไว้
เป็นระยะ 

๒. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยเป็นล าดับ 

๓ .น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยมาด าเนินการ
จัดท าแผนในปีถัดไป 

๑. มีการประชุมเพื่อติดตามผล
การด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/ปี 

๒. รายงานผลการประเมินแผน
บริหารความเสี่ยงในรอบปี 
จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. มติคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยและแนวทางการ
พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

- ส านักงานวิทยาลัย 
- ส านักงานวิชาการ 

๔. ไม่มีคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดไว้ในแผนประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 

๒. จัดประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยตามระบบที่
ก าหนดไว้เป็นรายไตรมาส 

๓. สรุปผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และน าเสนอต่อ

๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
จ านวน ๑ ชุด 

๒. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ก ากับติดตาม
การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์  จ านวน ๔ 
ครั้ง 

๓. สรุปผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา จ านวน ๒ ฉบับ 

- ส านักงานวิทยาลัย 
- ส านักงานวิชาการ 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๑๑ 

จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ เพื่อการ

พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตาม 

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยภาคการศึกษาละ 
๑ ครั้ง 

๔. น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยมาปรับปรุง
กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. มติและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๑๒ 

บทท่ี ๓ 
แนวทางการปรับปรุงตัวบ่งชี้ท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  
ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

๔ คะแนน จ านวนหลักสูตร ๑๔ 
หลักสูตร ผ่านเกณฑ์
การประเมิน จ านวน 
๔ หลักสูตร จึงท าให้
การด าเนินการใน
ตัวชี้วัดข้อนี้ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

๑. จัดประชุมผู้บริหาร
และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

๒. ร่วมกันวิเคราะห์หา
แนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตร
ให้ผ่านเกณฑ ์

๓. มีการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนงานที่วางไว้ทุก
ภาคการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง 

๔. ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกหลักสูตร
น าไปปรับปรุง 

๕. สรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

ภายใน 
ตุลาคม 
๒๕๕๘ 

- ส านักงานวิชาการ 
- ส านักงานวิทยาลัย 
- ศูนย์บัณฑิตศึกษา 
- สาขาวิชา 
- อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓  
อาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
๔๕ 

อาจารย์ประจ าด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน ๘ รูป/คน 
จากอาจารย์ทั้งหมด 
๘๑ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละออกมาแล้วได้
คะแนน ร้อยละ 
๙.๘๘ต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 

๑.  จัดท าแผนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๒. จัดท าโครงการอบรม
การผลิตผลงานทาง
วิชาการ  

๓. สนับสนุนงบประมาณ
ในการท าผลงานทาง
วิชาการ  

 

ตุลาคม 
๒๕๕๘ – 
พฤษภาคม 

๒๕๕๙ 

- ส านักงานวิชาการ 
- ส านักงานวิทยาลัย 
- ศูนย์บัณฑิตศึกษา 
- สาขาวิชา 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๑๓ 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๔๕ ๔. จัดตารางสอนและ
ภาระงานให้สอดคล้อง
กับการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของ
คณาจารย์ 

๕. ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นระยะ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔  
จ านวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
๑๒ 

จ านวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าของ
วิทยาลัยไม่สมดุลกับ
อาจารย์ประจ า คือ มี
อาจารย์มากกว่านิสิต
เมื่อเทียบเกณฑ์
มาตรฐาน คือ ๑ ต่อ 
๒๕ 

๑. ประชุมผู้บริหาร 
กรรมการบริหาร
หลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

๒. ร่วมกันวางแผนใน
การประชาสัมพันธ์
และแนะแนว
การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
จ านวนนิสิตให้มากขึ้น 

๓. วางนโยบายในการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีผู้
มาเรียนที่วิทยาลัย
เพ่ิมข้ึน เช่น การให้
ทุนการศึกษา การให้
โควต้า เป็นต้น  

๔. ออกประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษา
ตามแผนที่วางไว้ 

๕. ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานและหา
แนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางในปี
การศึกษาต่อไป 

ตุลาคม 
๒๕๕๘ – 
พฤษภาคม 

๒๕๕๙ 

- ส านักงานวิชาการ 
- ส านักงานวิทยาลัย 
- ศูนย์บัณฑิตศึกษา 
- สาขาวิชา 
- อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕  
การบริการนิสิต
ระดับปริญญา
ตรี 

๕ ข้อ เกณฑ์ข้อที ่๕ 
น าผลการประเมิน
จากข้อ ๔ มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูล  

๑. น าผลการประเมิน
การให้บริการแก่นิสิต
มาประชุมวางแผนใน
การปรับปรุงพัฒนาใน
ปีการศึกษาใหม่ 

ตุลาคม 
๒๕๕๘ – 
พฤษภาคม 

๒๕๕๙ 

- ส านักงานวิชาการ 
- ส านักงานวิทยาลัย 
- สาขาวิชา 
- อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๑๔ 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความ
คาดหวังของนิสิต 

๒. ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการด้านต่างๆ 
ตามมติการประชุม
และแผนงานที่ก าหนด 

๓. ประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

- เจ้าหน้าที่กิจการ
นิสิต 

เกณฑ์ข้อที ่๖ 
ให้ข้อมูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

๑. ด าเนินการขอบรรจุ
โครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรมความรู้ใน
การประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

๒. ด าเนินการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า
ตามก าหนดระยะเวลา
ของแผนปฏิบัติการที่
ก าหนดไว้ 

๓. สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมเสนอต่อ
ส านักงานวิชาการเพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลในการ
ปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

สิงหาคม 
๒๕๕๘ -  

พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

- ส านักงานวิชาการ 
- ส านักงานวิทยาลัย 
- สาขาวิชา 
- เจ้าหน้าที่กิจการ

นิสิต 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ 
กิจกรรมนิสิต
ระดับปริญญา
ตรี 

๕ ข้อ เกณฑ์ข้อที่ ๕  
การประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 
 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิน
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

๒. น าผลการประเมิน
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต มา
วิเคราะห์แนวทางการ

ภายใน 
ตุลาคม 
๒๕๕๘ 

- ส านักงานวิชาการ 
- สาขาวิชา 
- เจ้าหน้าที่กิจการ

นิสิต 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๑๕ 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนา  
เกณฑ์ข้อที่ ๖  
การน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต 

๑. น าผลการประเมิน
แผนกิจกรรมพัฒนา
นิสิตและแนวทางการ
พัฒนาต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 

๒.น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มาด าเนินการจัดท า
แผนในปีถัดไป 

ภายใน 
ธันวาคม 
๒๕๕๘ 

- ส านักงานวิชาการ 
- สาขาวิชา 
- เจ้าหน้าที่กิจการ

นิสิต 

 
องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ 
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ 
๑๕ 

ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการต่ ากว่า
มาตรฐาน 

๑. จัดท าโครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 

๒. ก าหนดให้คณาจารย์ 
เขียนบทความทาง
วิชาการ/บทความวิจัย 
อย่างน้อยคนละ ๑ 
บทความ/ต่อปี 

๓.  สนับสนุนงบประมาณ
ในการส่งบทความ
วิชาการ/บทความวิจัย 
เพ่ือตีพิมพ์แพร่ ใน
ฐานข้อมูล TCI 

๔. จัดโครงการฝึกอบรม
การเขียนบทความ
ทางวิชาการ/บทความ
วิจัยแก่คณาจารย์ 

ตุลาคม 
๒๕๕๘ - 

พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

- ส านักงานวิทยาลัย 
- ส านักงานวิชาการ 
- ศูนย์บัณฑิตศึกษา 
- สาขาวิชา 
- คณาจารย์ 

 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๑๖ 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - 
 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ 
ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๕ ข้อ เกณฑ์ข้อที่ ๔ 
ประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
จัดท าแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. คณะกรรมการ
ร่วมกันจัดท าแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดย
ก าหนด เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
อย่างชัดเจน 

๓. มีการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนและน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาในทุกๆ
ด้าน 

ตุลาคม 
๒๕๕๘ - 

พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

- ส านักงานวิชาการ 
- คณะกรรมการท านุ

บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ข้อที่ ๕ 
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๑ . น าผลการประเมิน
แผน ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และ
แนวทางการพัฒนา
เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 

๒. น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มาด าเนินการจัดท า
แผนในปีถัดไป 

ภายใน 
พฤษภาคม 

๒๕๕๙ 

- ส านักงานวิชาการ 
- คณะกรรมการท านุ

บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- สาขาวิชา 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๑๗ 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์ข้อที่ ๖ 
เผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

๑. รวมรวมผลงานและ
กิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็น
ระบบ 

๒. เผยแพร่ ผลงานด้าน
การท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรมผ่านสื่อ
ต่างๆ ดังนี้      
๑) เว็บไซต์ 
๒) Facebook 
๓) วารสาร/สิ่งพิมพ์ 
๔) สื่อโทรทัศน์  
๕) นิทรรศการ 

ภายใน 
พฤษภาคม 

๒๕๕๙ 

- ส านักงานวิชาการ 
- คณะกรรมการท านุ

บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ข้อที่ ๗ 
ก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

- - - 

 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ 
การบริหารของ
คณะเพ่ือการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์
ของคณะ 

๕ ข้อ เกณฑ์ข้อที ่๕ 
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่
ในตัวบุคคล  ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็น
ความรู้  อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย  

๑. แต่งตั้งคณะท างาน
เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ข้อวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ 

๒. ประชุมเพ่ือก า หนด
ประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการ
จัดการความรู้  ที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยอย่าง

ตุลาคม 
๒๕๕๘ - 

พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

- ส านักงานวิชาการ 
- ส านักงานวิทยาลัย 
- ศูนย์บัณฑิตศึกษา 
- สาขาวิชา 
- คณาจารย์ 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๑๘ 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

น้อยครอบคลุมพันธ
กิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการ
วิจัย  และ ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ที่จะ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนด 

๓. จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ของวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ 

๔. จัดกิจกรรม แบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนด และเผยแพร่
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

๕.  รวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่
ก าหนดมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.  น าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันมา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์ข้อที ่๖ 
การก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

๑. ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรและก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

๒. คณะกรรมการ
ร่วมกันประชุมจัดท า
แผนท านุบ ารุงศิลปะ

ตุลาคม 
๒๕๕๘ - 

พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

- ส านักงานวิทยาลัย 
- ส านักงานวิชาการ 
- เจ้าหน้าที่

บริหารงานบุคคล 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๑๙ 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

และวัฒนธรรม โดย
ก าหนด เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
อย่างชัดเจน 

๓. มีการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนและน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาในทุกๆ
ด้าน 

๔ . น าผลการประเมิน
แผน พัฒนาบุคลากร
และแนวทางการ
พัฒนา เสนอ ต่อ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 

๕.น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ มา
ด าเนินการจัดท าแผน
ในปีถัดไป 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ 
ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

๔ ข้อ เกณฑ์ข้อที่ ๒ 
มีคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ ๑ และรายงาน
ผลการติดตามให้
กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา 

๑. ก าหนดให้
คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์
ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้
เป็นตามระบบที่วางไว้  
ภาคการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง 

๒. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานเพื่อแจ้งต่อ
คณะกรรมการประจ า

ตุลาคม 
๒๕๕๘ – 
พฤษภาคม 

๒๕๕๙ 

- ส านักงานวิชาการ 
- คณะกรรมการ

ประจ าวิทยาลัย 
- คณะอนุกรรมการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- สาขาวิชา 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๒๐ 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนา ภาคการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง 

๓. น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยมาปรับปรุง
และพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีระบบ
ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

เกณฑ์ข้อที่ ๔ 
มีการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตาม 
มคอ .๗ ตามก าหนด  
เวลาทุกหลักสูตร  
และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 

๑. ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรที่เปิดการ
เรียนการสอนของ
วิทยาลัยรายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.๗) ต่อ
ส านักงานวิชาการ 

๒. ส านักงานวิชาการ
รวบรวมรายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.๗) 
เพ่ือแจ้งต่อการประชุม
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนา 

ภายใน 
พฤษภาคม 

๒๕๕๘ 

- ส านักงานวิชาการ 
- กรรมการบริหาร

หลักสูตร 
- คณาจารย์ 
- คณะกรรมการ

ประจ าวิทยาลัย 

เกณฑ์ข้อที่ ๕ 
น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๑. ส านักงานวิชาการ น า
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยมาแจ้ง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

๒. คณะกรรมการบริหาร

ภายใน 
พฤษภาคม 

๒๕๕๘ 

- ส านักงานวิชาการ 
- กรรมการบริหาร

หลักสูตร 
- คณาจารย์ 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๗ ๒๑ 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรน าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยมา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน
ของหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 


