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คํานํา 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 กําหนดให3หน�วยงานต3น
สังกัด และสถานศึกษา จัดให3มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให3ถือว�าการประกันคุณภาพ
ภายในเป5นส�วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาท่ีต3องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําป$ เสนอต�อหน�วยงานต3นสังกัด หน�วยงานท่ีเก่ียวข3องและเป5นเผยต�อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู�การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จากข3อกําหนดดังกล�าว 
แสดงให3เห็นว�าการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญยิ่ง และหน�วยงานจะต3องดําเนินการอย�างจริงจัง 
  สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได3จัดทําคู�มือการประกันคุณภาพภายใน หน�วยงานสนับสนุนการเรียนการ
สอน คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําป$การศึกษา 2560 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือให3 
หน�วยงานสายสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม ใช3ในการดําเนินงาน 
กํากับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให3สอดคล3องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานอุดมศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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บทท่ี 1 การประกันคุณภาพภายใน สํานักงานคณบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

 1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก3ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2545 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได3 กําหนดให3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงประกอบด3วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือใช3
เป5นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
 การประกันคุณภาพภายใน เป5นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต3องดําเนินการอย�าง
ต�อเนื่อง โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานให3เป5นไปตามนโยบาย และเปDาหมายคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีการจัดทํารายงาน
ประจําป$เสนอต�อหน�วยงานต3นสังกัด หน�วยงานท่ีเก่ียวข3อง และเปEดเผยต�อสาธารณชนต�อไป 

 2. วัตถุประสงค(ของการประกันคุณภาพ 
 สํานักงานคณบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได3ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป5นของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก3ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  
พ.ศ. 2545 หมวด 6 โดยสํานักงานคณบดีมุ�งม่ันท่ีจะบริหารจัดการเพ่ือส�งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนครพนมอย�างยั่งยืน ท้ังนี้ เพ่ือให3การดําเนินการด3านการประกันคุณภาพเป5นไปในทิศทางเดียวกัน
ท่ัวท้ังสํานักงานคณบดี 
 วัตถุประสงค�ของการประกันคุณภาพภายใน สํานักงานคณบดี มีดังนี้ 
 2.1    เพ่ือเป5นการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ  
ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยได3กําหนด 
 2.2    เพ่ือให3หน�วยงานได3ทราบสถานภาพของหน�วยงาน ซ่ึงจะนําไปสู�การกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาหรือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหน�วยงานตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีต้ังไว3อย�างต�อเนื่องตามแนวทางของ
วงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผนงาน ท่ีกําหนดไว3และการ
จัดเก็บข3อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการปรับปรุง (Act) 
 2.3  ส�งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือเป5นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนา 
และบริหารสํานักงานคณบดีอย�างต�อเนื่อง และยั่งยืน 
 2.4  ส�งเสริมให3บุคลากรทุกสายงานมีส�วนร�วมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานครบวงจร
คุณภาพ PDCA 
 2.5  ส�งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู3 และสร3างความร�วมมือระหว�างหน�วยงานด3าน
การประกันคุณภาพอย�างต�อเนื่อง เพ่ือมุ�งให3เกิดวัฒนธรรมการทํางานขององค�กร และนําไปสู�การสร3าง
วัฒนธรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีดี หรือมีผลการดําเนินงานด3านต�าง ๆ ท่ีก�อให3เกิดการยกระดับคุณภาพของ
หน�วยงานภายในสํานักงานคณบดี เพ่ือนําไปสู�องค�กรแห�งการเรียนรู3 
 2.6    ส�งเสริมการเผยแพร�ข3อมูลอันเป5นผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพแก�สาธารณชน 

3. รอบการประเมิน 
 ป$การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 
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 4. นโยบายด-านการประกันคุณภาพ 
 นโยบายด3านการประกันคุณภาพ มีดังนี้ 
 4.1  ส�งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือเป5นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารสํานักงานคณบดีอย�างต�อเนื่อง และยั่งยืน 
 4.2  ส�งเสริมให3บุคลากรทุกสายงานมีส�วนร�วมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานครบวงจร
คุณภาพ PDCA 
 4.3  ส�งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู3 และสร3างความร�วมมือระหว�างหน�วยงานด3าน
การประกันคุณภาพอย�างต�อเนื่อง เพ่ือมุ�งให3เกิดวัฒนธรรมการทํางานขององค�กร และนําไปสู�การสร3าง
วัฒนธรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) หรือมีผลการดําเนินงานด3านต�าง ๆ ท่ีก�อให3เกิดการยกระดับ
คุณภาพของหน�วยงานภายในสํานักงานคณบดี เพ่ือนําไปสู�องค�กรแห�งการเรียนรู3 
 4.4   ส�งเสริมการเผยแพร�ข3อมูลอันเป5นผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพแก�สาธารณชน 

 5. ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 สํานักงานคณบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได3ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป5นของ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก3ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  
พ.ศ. 2545 และให3สอดคล3องกับกฎกระทรวงว�าด3วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2557 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว�าด3วย เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และเพ่ือให3การดําเนินการด3านการประกันคุณภาพเป5นไปในทิศทางเดียวกัน  
จึงได3ดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม ดังนี้ 
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เร ิ่มต �น

มหาวิทยาลัยนครพนมกําหนดนโยบายประกันคุณภาพ

แต�งต ั้งคณะกรรมการด ําเนินงานและกําหนดนโยบาย

แต�งต ั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ

คณะกรรมการวางแผนการประกันคุณภาพ สํานักงานคณบดี มหาวิทยาล ัยนครพนม

คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Auditing)

รายงานผลการดําเนินงานคุณภาพ
ตามตัวบ�งชี้ 12 เดือน

แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ

นําผลการติดตามและการประก ันค ุณภาพเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ พิจารณาให�ข�อเสนอแนะ

การตรวจสอบ

นําผลของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
เสนอคณะกรรมการประก ันค ุณภาพ เพ่ือพิจารณาให�ข�อเสนอแนะ

นําผลของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
เสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให�ข�อเสนอแนะ

จ ัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan )

แต�งต ั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

ส้ินสุด

คณะกรรมการดําเนินการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control )

ประชุมคณะกรรมการ

- ให�ความรู�ด�านการประก ันค ุณภาพภายใน
- อบรมให�ความรู�เกี่ยวกับตัวบ�งช้ี
- แลกเปล่ียนเรียนร ู�ด�านการประก ันค ุณภาพ
- อ่ืน ๆ

กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน

รายงานผลการติดตาม

คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment)

รายงานการประเมินตนเอง

วิพากษHรายงานการประเมินตนเอง

แต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน

ประเมินผล

เสนอคณะกรรมการพิจารณาผล
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บทท่ี 2 
ตัวบ�งชีแ้ละเกณฑ(การประเมินคุณภาพภายใน 

สํานักงานคณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร( 
มหาวทิยาลยันครพนม 
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บทท่ี 2 ตัวบ�งช้ีและเกณฑ(การประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร( มหาวิทยาลัยนครพนม 

การประกันคุณภาพภายใน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม ป$การศึกษา 
2560 ได3กําหนดไว3 3 องค�ประกอบ 10 ตัวบ�งชี้ คือ องค�ประกอบท่ี 1 การดําเนินการพ้ืนฐาน จํานวน 4 ตัวบ�งชี้ 
องค�ประกอบท่ี 2 การดําเนินงานตามพันธกิจ จํานวน 5 ตัวบ�งชี้ และองค�ประกอบท่ี 3 ตัวบ�งชี้สนับสนุนการ
ประเมินระดับคณะ จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
องค(ประกอบในการประกันคุณภาพ
สํานักงานคณบดี 

ตัวบ�งช้ี 

1. การดําเนินการพ้ืนฐาน 1.1 ระดับความพึงพอใจของผู3ใช3บริการหน�วยงาน 
1.2 การพัฒนาหน�วยงานสู�หน�วยงานแห�งการเรียนรู3 
1.3 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน�วยงาน 
1.4 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม 5ส 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจ 2.1 แผนการปฏิบัติราชการประจําป$ของหน�วยงาน 
2.2 ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2.3 ร3อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได3รับการพัฒนาความรู3   

และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล3องกับการปฏิบัติงาน 
2.4 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุน 

ต�อหน�วยงาน 
2.5 ระบบการพัฒนาคุณภาพของหน�วยงาน 

3. ตัวบ�งชี้สนับสนุนการประเมิน
ระดับคณะ 

3.1 การบริหารของหน�วยงานเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ�ตาม 
พันธกิจ กลุ�มสถาบัน และเอกลักษณ�ของหน�วยงาน 
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องค(ประกอบท่ี 1  การดําเนินการพื้นฐาน 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจของผู-ใช-บริการหน�วยงาน 
ผู-ตรวจสอบข-อมูล นายดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

นายวรมิญช� พันธุรัตน� 
ผู-รับผิดชอบข-อมูล นางสาวปรียาภรณ� ตะวะนะ 
ผู-จัดเก็บข-อมูล นางนิภัทร  ชาภูวงค� 
รอบระยะเวลา ป$การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ� 
ค�าเป;าหมาย ระดับค�าเฉลี่ย 4.01 ข้ึนไป / 4 คะแนน 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี 
 หน�วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีการให3บริการท้ังนักศึกษา อาจารย� เจ3าหน3าท่ี และประชาชน
ท่ัวไป จึงต3องมีการประเมินความพึงพอใจของการให3บริการ เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาให3การ
บริการมีประสิทธิภาพตามความต3องการของผู3รับบริการต�อไป 

เกณฑ(มาตรฐาน  
  คะแนนได3จากการวิเคราะห�และประมวลผล 

เกณฑ(การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม�มีการ

ดําเนินการ 
ค�าเฉลี่ย 

0.01 – 2.00 
ค�าเฉลี่ย 

2.01 – 3.50 
ค�าเฉลี่ย 

3.51 – 4 .00  
ค�าเฉลี่ย 

4.01 – 4.50 
ค�าเฉลี่ย 

4.51 – 5.00 

หมายเหตุ : ผู3ร�วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจน3อยกว�า 50 คน ให3คะแนนเท�ากับ 0 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.2 การพัฒนาหน�วยงานสู�หน�วยงานแห�งการเรียนรู- 
ผู-ตรวจสอบข-อมูล นายดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

นายวรมิญช� พันธุรัตน� 
ผู-รับผิดชอบข-อมูล นางสาวนพคุณ ขันบันจง 
ผู-จัดเก็บข-อมูล 1. นางสาวอรุณี  ชาลีพล 

2. นางนิภัทร  ชาภูวงค� 
3. นายสุวิทย�  ทองหม้ัน 
4. นายจีรวัฒน�  แก3วบุดตา 
5. นางสาวพิมฉัตร โมดา 
6. นางสาวปรียาภรณ� ตะวะนะ  

รอบระยะเวลา ป$การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 
ค�าเป;าหมาย มีการดําเนินการ 3 ข3อ / 3 คะแนน 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา ข3อท่ี 3 กําหนดให3หน�วยงานมีการสร3างและพัฒนาสังคมฐานความรู3 และสังคม
แห�งการเรียนรู3 ซ่ึงต3องมีการจัดการความรู3เพ่ือมุ�งสู�หน�วยงานแห�งการเรียนรู3 โดยทางหน�วยงานได3ตระหนักและให3
ความสําคัญของการจัดการความรู3 (Knowledge Management – KM) โดยมีการรวบรวมองค�ความรู3ท่ีมีอยู�ใน
หน�วยงานซ่ึงกระจัดกระจายอยู�ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให3เป5นระบบ เพ่ือให3ทุกคนในหน�วยงานสามารถ
เข3าถึงความรู3 และพัฒนาตนเองให3เป5นผู3รู3 รวมท้ังปฏิบัติงานได3อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความรู3
ท้ังภายใน และภายนอกหน�วยงาน การสร3างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู3ภายในหน�วยงาน การกําหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู3ใน
หน�วยงานให3ดียิ่งข้ึน 

เกณฑ(มาตรฐาน : 5 ข-อ 
1.  มีการกําหนดประเด็นความรู3และเปDาหมายของการจัดการความรู3ท่ีสอดคล3องกับพันธกิจของหน�วยงาน 
2.  มีการกําหนดกลุ�มเปDาหมายท่ีจะพัฒนาความรู3และทักษะ และมี Facilitator ประจําหน�วยงาน 
3.  มีการแบ�งปiนและแลกเปลี่ยนเรียนรู3 ความรู3ทักษะของผู3มีประสบการณ�ตรง 
4.  มีการวบรวมความรู3ตามประเด็นท่ีกําหนดในข3อ 1 มาจัดเก็บและเผยแพร� 
5.  ร�วมแลกเปลี่ยนเรียนรู3กับหน�วยงานภายในหรือหน�วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑ(การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม�มีการ
ดําเนินการ 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข3อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ข3อ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ข3อ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ข3อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข3อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.3 ระบบบริหารความเส่ียงของหน�วยงาน 
ผู-ตรวจสอบข-อมูล นายดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

นายวรมิญช� พันธุรัตน� 
ผู-รับผิดชอบข-อมูล นางสาวปรียาภรณ� ตะวะนะ 
ผู-จัดเก็บข-อมูล 1. นางสาวอรุณี  ชาลีพล 

2. นางนิภัทร  ชาภูวงค� 
3. นายสุวิทย�  ทองหม้ัน 
4. นายจีรวัฒน�  แก3วบุดตา 
5. นางสาวพิมฉัตร โมดา 
6. นางสาวนพคุณ ขันบันจง 

รอบระยะเวลา ป$งบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 
ค�าเป;าหมาย มีการดําเนินการ 3 ข3อ / 3 คะแนน 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี 
 เพ่ือให3หน�วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปiจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีอาจเป5นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม�ใช�ตัวเงิน เช�น ชื่อเสียง และการฟDองร3อง
จากการไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข3อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ3มค�า) เพ่ือให3ระดับความ
เสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู�ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได3 โดยคํานึงถึงการเรียนรู3
วิธีการปDองกัน จากการคาดการณ�ปiญหาล�วงหน3าและโอกาสในการเกิด เพ่ือปDองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปiญหา รวมท้ังมีแผนสํารองต�อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให3ม่ันใจว�าระบบงานต�างๆ มีความพร3อมใช3งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย�างต�อเนื่องและทันต�อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปDาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�เป5น
สําคัญ 

เกณฑ(มาตรฐาน : 6 ข-อ 
1.  มีการแต�งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู3บริหารระดับสูง และตัวแทน 

ท่ีรับผิดชอบ พันธกิจหลักของส�วนงานร�วมเป5นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
2.  มีการวิเคราะห�ระบุความเสี่ยง และปiจจัยท่ีก�อให3เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน�วยงาน จากตัวอย�าง

ต�อไปนี้ 
2.1 ความเสี่ยงด3านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
      สถานท่ี) 
2.2 ความเสี่ยงด3านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของส�วนงาน 
2.3 ความเสี่ยงด3านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข3อบังคับ 
2.4 ความเสี่ยงด3านการปฏิบัติงาน เช�น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
      การบริหารงานวิจัย ระบบประกันคุณภาพ เป5นต3น 
2.5 ความเสี่ยงด3านบุคลากรและความเสี่ยงด3านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ 
      อาจารย�และบุคลากร 
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2.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 
3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 3 อันดับแรกท่ีได3จากการ

วิเคราะห�ในข3อ 2 
4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงอย�างน3อย 1 แผน ในข3อ 3 และดําเนินการตาม

แผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงานเพ่ือ

พิจารณาอย�างน3อยป$ละ 2 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข3อเสนอแนะไปใช3ในการปรับแผน หรือวิเคราะห�ความเสี่ยงในรอบป$ถัดไป 

 

เกณฑ(การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม�มีการ
ดําเนินการ 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข3อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ข3อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข3อ หรือ 

4 ข3อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข3อ 

มีการ
ดําเนินการ 

6 ข3อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.4 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม  5ส 
ผู-ตรวจสอบข-อมูล นายดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

นายวรมิญช� พันธุรัตน� 
ผู-รับผิดชอบข-อมูล นายจีรวัฒน� แก3วบุดตา 
ผู-จัดเก็บข-อมูล 1. นางสาวอรุณี  ชาลีพล 

2. นางนิภัทร  ชาภูวงค�  
3. นายสุวิทย�  ทองหม้ัน 
4. นางสาวนพคุณ ขันบันจง 
5. นางสาวพิมฉัตร โมดา 
6. นางสาวปรียาภรณ� ตะวะนะ  

รอบระยะเวลา ป$การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 
ค�าเป;าหมาย มีการดําเนินการ 3 ข3อ / 2 คะแนน 

เกณฑ(มาตรฐาน : 6 ข-อ 
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําหน�วยงาน 
2. มีคู�มือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหน�วยงาน 
3. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
4. มีการรายงานผลการประเมินตนเองตามระบบ 5ส 
5. มีระบบการพัฒนาตนเองตามผลการดําเนินงาน 
6. ได3รับการประเมินผลการดําเนินงานจากส�วนกลางและมีผลคะแนนระดับดีเด�น 

เกณฑ(การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข3อ 
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องค(ประกอบท่ี 2  การดําเนินงานตามพันธกิจ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 แผนการปฏิบัติราชการประจําป�ของหน�วยงาน 
ผู-ตรวจสอบข-อมูล นายดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

นายวรมิญช� พันธุรัตน� 
ผู-รับผิดชอบข-อมูล นางสาวปรียาภรณ� ตะวะนะ 
ผู-จัดเก็บข-อมูล 1. นางสาวอรุณี  ชาลีพล 

2. นางนิภัทร  ชาภูวงค� 
3. นายสุวิทย�  ทองหม้ัน 
4. นายจีรวัฒน�  แก3วบุดตา 
5. นางสาวพิมฉัตร โมดา 
6. นางสาวนพคุณ ขันบันจง 

รอบระยะเวลา ป$การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 
ค�าเป;าหมาย มีการดําเนินการ 3 ข3อ / 2 คะแนน 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี 
สํานักงานคณบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนพันธกิจของคณะใน ด3านต�างๆ ได3แก� 

ด3านการเรียนการสอน ด3านการพัฒนานิสิต ด3านวิจัย ด3านบริการทางวิชาการแก�สังคม และด3านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังด3านการบริหารงานต�างๆ ของคณะ ในการดําเนินพันธกิจหลักสํานักงานคณบดี ต3องมีการ
กําหนดทิศทางการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานท่ีสอดคล3องกับแผนกลยุทธ�ของคณะ อีกท้ังต3องมีการพัฒนา
แนวทาง การดําเนินงานของสํานักงานคณบดี เพ่ือให3สํานักงานคณบดีสามารถสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน�ของ
คณะฯ และมีทิศทางการดําเนินพันธกิจต�างๆ เป5นแนวทางเดียวกับคณะ ในกระบวนการจัดทําและพัฒนาแผน
ดําเนินงานหรือปฏิทินดําเนินงานประจําป$ของสํานักงานคณบดี ต3องเปEดโอกาสให3สมาชิกทุกคนมีส�วนร�วมท้ังในการ
จัดทําและการร�วมกันรับผิดชอบดําเนินการตามแผนการดําเนินงานหรือปฏิทินการดําเนินงานท่ีกําหนดข้ึน 

เกณฑ(มาตรฐาน  :  6 ข-อ 

1. บุคลากรทุกคนในหน�วยงาน มีส�วนร�วมในการจัดทําหรือทบทวน แผนการปฏิบัติราชการประจําป$ 
ของหน�วยงาน 

2. มีการนําแผนการปฏิบัติราชการประจําป$ของหน�วยงานไปดําเนินงาน 
3. มีผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป$ของหน�วยงาน บรรลุตัวบ�งชี้ ไม�น3อยกว�า 

ร3อยละ 80  
4. มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนการปฏิบั ติราชการประจําป$ 

ของหน�วยงาน และปรับแก3 หากไม�เป5นไปตามแผนท่ีกําหนด 
5. มีการรายงานผลการดําเนินงานต�อผู3บริหาร อย�างน3อยป$ละ 2 ครั้ง 
6. มีการนําผลการดําเนินงาน ข3อคิดเห็น และข3อเสนอแนะของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหน�วยงาน 

ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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เกณฑ(การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข3อ 

นิยามศัพท( 
 แผนการดําเนินงานหรือแผนการปฏิบัติราชการประจําป$ หมายถึง แผนการทํางานซ่ึงสอดรับกับข้ันตอน
การทํางาน มีการกําหนดระยะเวลาชัดเจน มีความเป5นไปได3ในการปฏิบัติ ในแผนการปฏิบัติงานประกอบไปด3วย  
งานประจําท่ีระบุระยะเวลาจากจุดเริ่มต3นและระยะเวลาสิ้นสุดของงาน พร3อมท้ังกําหนดผู3รับผิดชอบ และผู3ติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2 ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู-ตรวจสอบข-อมูล นายดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

นายวรมิญช� พันธุรัตน� 
ผู-รับผิดชอบข-อมูล นางนิภัทร ชาภูวงค� 
ผู-จัดเก็บข-อมูล 1. นางสาวอรุณี  ชาลีพล 

2. นายสุวิทย�  ทองหม้ัน 
3. นายจีรวัฒน�  แก3วบุดตา 
4. นางสาวพิมฉัตร โมดา 
5. นางสาวนพคุณ ขันบันจง 
6. นางสาวปรียาภรณ� ตะวะนะ  

รอบระยะเวลา ป$การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 
ค�าเป;าหมาย มีการดําเนินการ 4 ข3อ / 4 คะแนน 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี 
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึนถ3าหน�วยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองค�กร มุ�งม่ัน ต้ังใจปฏิบัติ
หน3าท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด ผู3บริหารมีการมอบหมายงานให3กับผู3ใต3บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจของแต�ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน หน�วยงานมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขา
วิชาชีพและหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให3อยู�กับองค�กรตลอดไป 

เกณฑ(มาตรฐาน  :  5 ข-อ 
1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2. มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให3เป5นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีระบบการติดตามการนําความรู3และทักษะของบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีได3จากการพัฒนามาใช3ในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข3อง 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ(การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข3อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.3 ร-อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได-รับการพัฒนาความรู- และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล-องกับการปฏิบัติงาน 
ผู-ตรวจสอบข-อมูล นายดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

นายวรมิญช� พันธุรัตน� 
ผู-รับผิดชอบข-อมูล นางนิภัทร ชาภูวงค� 
ผู-จัดเก็บข-อมูล 1. นางสาวอรุณี  ชาลีพล 

2. นายสุวิทย�  ทองหม้ัน 
3. นายจีรวัฒน�  แก3วบุดตา 
4. นางสาวพิมฉัตร โมดา 
5. นางสาวนพคุณ ขันบันจง 
6. นางสาวปรียาภรณ� ตะวะนะ  

รอบระยะเวลา ป$การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ� 
ค�าเป;าหมาย ร3อยละ 80 ข้ึนไป / 5 คะแนน 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี 
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึนถ3าหน�วยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองค�กร มุ�งม่ัน ต้ังใจปฏิบัติ
หน3าท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด ผู3บริหารสนับสนุนให3บุคลากรสายสนับสนุนได3รับการพัฒนาความรู3 และทักษะ
วิชาชีพท่ีสอดคล3องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพและหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ี
มีประสิทธิภาพให3อยู�กับองค�กรตลอดไป 
 
เกณฑ(มาตรฐาน   
 

แปลงค�าร3อยละของบุคลากรท่ีได3รับการพัฒนาความรู3 เป5นคะแนนระหว�าง 0 – 5  
กําหนดให3เป5นคะแนนเต็ม 5 = ร3อยละ 80 ข้ึนไป 

วิธีการคํานวณ 
 1.  คํานวณร3อยละของจํานวนบุคลากรท่ีได3รับการพัฒนาความรู3และทักษะวิชาชีพ 
 

จํานวนบุคลากรท่ีได3รับการพัฒนาความรู3และทักษะวิชาชีพ 
X 100 

จํานวนบุคลากรท้ังหมด 
 
 2.  แปลงค�าร3อยละท่ีได3จากข3อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

ค�าร3อยละของบุคลากรท่ีได3รับการพัฒนาความรู3และทักษะวิชาชีพ 
X 5 

80 
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ข-อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.  จํานวนบุคลากรท้ังหมด หมายถึง จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ 
 2.  จํานวนบุคลากรท่ีได3รับการพัฒนาความรู3หรือทักษะวิชาชีพ หมายถึง บุคลากรท่ีได3รับการพัฒนา
ความรู3 โดยเข3าร�วมอบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ/ลาศึกษาต�อท้ังในประเทศหรือต�างประเทศและ
การศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกหน�วยงานในป$การศึกษานั้น 
 3.  ไม�นับซํ้าแม3ว�าบุคลากรสายสนับสนุนคนนั้นจะได3รับการพัฒนาหลายครั้งในป$การศึกษานั้นก็ตาม 
 4.  สามารถนับรวมการฝoกอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีคณะ/หน�วยงานของตนเองจัด 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.4 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุนต�อหน�วยงาน 
ผู-ตรวจสอบข-อมูล นายดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

นายวรมิญช� พันธุรัตน� 
ผู-รับผิดชอบข-อมูล นางสาวปรียาภรณ� ตะวะนะ 
ผู-จัดเก็บข-อมูล นางนิภัทร  ชาภูวงค� 
รอบระยะเวลา ป$การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ� 
ค�าเป;าหมาย ระดับค�าเฉลี่ย 4.01 ข้ึนไป 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี 
 การสํารวจความพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีต�อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป5นแนวทางในการกําหนดปiจจัยสําคัญท่ีสร3างความผาสุก
และสร3างความผูกพันของผู3ปฏิบัติงานได3อย�างเหมาะสม โดยมุ�งเน3นผู3ปฏิบัติงานเน3นวิธีปฏิบัติต�างๆ ท่ีสําคัญไปสู�
บรรยากาศการทํางานท่ีมีสมรรถนะสูง รวมท้ังการผูกใจผู3ปฏิบัติงานให3ทํางานเพ่ือสนับสนุนบรรยากาศดังกล�าว 
และทําให3หน�วยงานสามารถปรับเปลี่ยนให3ทันต�อการเปลี่ยนแปลงอันนําไปสู�ความสําเร็จ 
 
วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร 
 คํานวณค�าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต�อสภาพแวดล3อมในการทํางาน โดยมีประเด็น
ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต�อสภาพแวดล3อมในการทํางานดังนี้ 

1. ด3านหน3าท่ีความรับผิดชอบ 
2. ด3านวัฒนธรรมองค�กร 
3. ด3านสภาพแวดล3อมในการทํางาน 
4. ด3านภาวะผู3นําองค�กร 
5. ด3านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. ด3านสวัสดิการ 
7. ด3านการพัฒนาบุคลากร/การสร3างความก3าวหน3าในสายงาน 

 
เกณฑ(มาตรฐาน 
 คะแนนได3จากการวิเคราะห�และประมวลผล 
 
หมายเหตุ : ข3อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจ อย�างน3อยร3อยละ 70 ของจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง  
     (ไม�นับลาศึกษาต�อ) 
 
นิยามศัพท( 
 ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความมุ�งม่ันของผู3ปฏิบัติงานหรือบุคลากรท้ังในด3านจิตใจและ
สติปiญญาเพ่ือสร3างสรรค�ให3งานสําเร็จ บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน�เดียวกัน   
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.5 ระบบการพัฒนาคุณภาพของหน�วยงาน 
ผู-ตรวจสอบข-อมูล นายดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

นายวรมิญช� พันธุรัตน� 
ผู-รับผิดชอบข-อมูล นางสาวพิมฉัตร  โมดา 
ผู-จัดเก็บข-อมูล นางสาวปรียาภรณ� ตะวะนะ 

รอบระยะเวลา ป$การศึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)  
ชนิดของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 
ค�าเป;าหมาย มีการดําเนินการ 4 ข3อ / 4 คะแนน 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป5นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว3ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก3ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงหน�วยงานต3องสร3างระบบและกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหน�วยงานให3เป5นไปตามนโยบาย เปDาประสงค� และ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยหลักสูตรและคณะ ตลอดจนหน�วยงานท่ีเก่ียวข3อง มีการวัดผลสําเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข3อง และ
เปEดเผยต�อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป5นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต3องดําเนินการ
อย�างต�อเนื่อง โดยมีการสร3างจิตสํานึกให3เห็นว�าเป5นความรับผิดชอบร�วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพของ
งานตามภารกิจ ท้ังนี้ เพ่ือเป5นหลักประกันแก�สาธารณชนให3ม่ันใจได3ว�าหน�วยงานสามารถสร3างผลผลิตตามภารกิจท่ี
มีคุณภาพ 

เกณฑ(มาตรฐาน  :  5 ข-อ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน�วยงาน ท่ีเหมาะสมและสอดคล3องกับ

ภารกิจและพัฒนาการของหน�วยงาน 
2. มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน�วยงาน 
3. มีการดําเนินงานด3านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน�วยงาน ท่ีครบถ3วน ประกอบด3วย 

การควบคุม การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
4. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือประเมินคุณภาพ  
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ ข3อคิดเห็น ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน�วยงาน 

เกณฑ(การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข3อ 
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องค(ประกอบท่ี 3  ตัวบ�งช้ีสนับสนุนการประเมินระดับคณะ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ(ตามพันธกิจ กลุ�ม สถาบัน และ

เอกลักษณ(ของคณะ 
ผู-ตรวจสอบข-อมูล นายดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

นายวรมิญช� พันธุรัตน� 
ผู-รับผิดชอบข-อมูล นางสาวพิมฉัตร  โมดา 
ผู-จัดเก็บข-อมูล 1. นางสาวอรุณี  ชาลีพล 

2. นางนิภัทร  ชาภูวงค� 
3. นายสุวิทย�  ทองหม้ัน 
4. นายจีรวัฒน�  แก3วบุดตา 
5. นางสาวนพคุณ ขันบันจง 
6. นางสาวปรียาภรณ� ตะวะนะ 

รอบระยะเวลา ป$การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 
ค�าเป;าหมาย มีการดําเนินการ 4 ข3อ / 5 คะแนน 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก�สังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาจําเป5นต3องดําเนินงานผ�านคณะ 
ดังนั้น คณะต3องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะ ให3สอดคล3องกับ
เปDาหมายและกลุ�มสถาบัน ตลอดจนสนับสนุนการบริหารท้ังด3านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให3การดําเนินงานตามพันธกิจหลักให3บรรลุตามเปDาหมายท่ีกําหนดไว3 

เกณฑ(มาตรฐาน : 4 ข-อ 
1. สนับสนุนให3มีการจัดทําแผนกลยุทธ�จากผลการวิเคราะห� SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะ 

และสอดคล3องกับวิสัยทัศน�ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล3องกับกลุ�มสถาบันและเอกลักษณ�ของคณะ และพัฒนาไปสู�
แผนกลยุทธ�ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป$ตามกรอบเวลาเพื่อให3บรรลุผลตามตัวบ�งช้ีและเปDาหมายของแผนกลยุทธ�
และเสนอผู3บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. สนับสนุนให3มีการวิเคราะห�ข3อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด3วยต3นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร 
สัดส�วนค�าใช3จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย� บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย�างต�อเน่ือง เพื่อวิเคราะห�ความ
คุ3มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน 

3. สนับสนุนผู3บริหารในการบริหารงานด3วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ3วนท้ัง ๑๐ ประการท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานอย�างชัดเจน 

4. สนับสนุนในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
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เกณฑ(การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม�มีการดําเนินการ 
 

มีการดําเนินการ 
1 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข3อ 
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ภาคผนวก 
คณะวิศวกรรมศาสตร( มหาวทิยาลยันครพนม 
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คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม ได3กําหนดเปDาหมายรายตัวบ�งชี้ และได3นํามาบรรจุไว3ใน

คู�มือประกันคุณภาพภายในเล�มนี้ เพ่ือเป5นแนวทางในการกําหนดค�าเปDาหมายและเขียนรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) รวมถึงเป5นแนวทางให3 หน�วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม สามารถดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน�วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ป$การศึกษา 2560 เป5นไปในทิศทางเดียวกัน
และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว3ในแผนการดําเนินงาน 

 

ค�าเป;าหมายรายองค(ประกอบและตัวบ�งช้ีการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร( 
ระดับหน�วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนครพนม ป�การศึกษา 2560 

โดยผ�านความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560  
เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2561 

องค(ประกอบ/ตัวบ�งชี ้ ชนิดตัวบ�งชี้ 
ชนิด
เกณฑ( 

ค�าเป;าหมาย 
ป�การศึกษา 

2560 

ผู-รับผิดชอบ/ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 

องค(ประกอบท่ี 1 การดําเนินการพ้ืนฐาน 

ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจของผู3ใช3บริการ
หน�วยงาน 

ผลลัพธ� ค�าเฉลี่ย ระดับค�าเฉล่ีย 
4.01 ขึ้นไป  
/ 4 คะแนน 

นางสาวปรียาภรณ�  ตะวะนะ 

ตัวบ�งช้ีท่ี 1.2 การพัฒนาหน�วยงานสู�หน�วยงานแห�ง
การเรียนรู3 

กระบวนการ ข3อ มีการดําเนินการ  
3 ข3อ / 3 คะแนน 

นางสาวนพคุณ  ขันบันจง 

ตัวบ�งช้ีท่ี 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน�วยงาน กระบวนการ ข3อ มีการดําเนินการ  
3 ข3อ / 3 คะแนน 

นางสาวปรียาภรณ�  ตะวะนะ 

ตัวบ�งช้ีท่ี 1.4 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
กิจกรรม 5ส 

กระบวนการ ข3อ มีการดําเนินการ  
3 ข3อ / 2 คะแนน 

นายจีรวัฒน�  แก3วบุดตา 

องค(ประกอบท่ี 2 การดําเนินงานตามพันธกิจ 

ตัวบ�ง ช้ี ท่ี  2.1 แผนการปฏิ บัติราชการประจําป$ 
ของหน�วยงาน 

กระบวนการ ข3อ มีการดําเนินการ  
3 ข3อ / 2 คะแนน 

นางสาวปรียาภรณ�  ตะวะนะ 

ตัวบ�ง ช้ี ท่ี  2.2 ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน 

กระบวนการ ข3อ มีการดําเนินการ  
4 ข3อ / 4 คะแนน 

นางนิภัทร  ชาภูวงค� 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.3 ร3อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ท่ี ไ ด3 รั บ กา ร พัฒนาความ รู3  แ ละ ทักษะ วิช า ชีพ 
ท่ีสอดคล3องกับการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ� ร3อยละ ร3อยละ 80 ขึ้นไป 
/ 5 คะแนน 

นางนิภัทร  ชาภูวงค� 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.4 ระดับความพึงพอใจและความผูกพัน
ของบุคลากรสายสนับสนุนต�อหน�วยงาน 

ผลลัพธ� ค�าเฉลี่ย ระดับค�าเฉล่ีย 
4.01 ขึ้นไป  
/ 4 คะแนน 

นางสาวปรียาภรณ�  ตะวะนะ 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.5 ระบบการพัฒนาคุณภาพของหน�วยงาน กระบวนการ ข3อ มีการดําเนินการ  
4 ข3อ / 4 คะแนน 

นางสาวพิมฉัตร  โมดา 

องค(ประกอบท่ี 3 ตัวบ�งชี้สนับสนุนการประเมินระดับคณะ 

ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1 การบริหารของหน�วยงานเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ�ตามพันธ กิจ กลุ� มสถาบัน  และ
เอกลักษณ�ของหน�วยงาน 

กระบวนการ ข3อ มีการดําเนินการ  
4 ข3อ / 5 คะแนน 

นางสาวพิมฉัตร  โมดา 
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คณะผู-จัดทํา 
 
ท่ีปรึกษา 

รองศาสตราจารย� ดร. สนั่น ศรีสุข  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร� 
นายดํารงศักด์ิ   อรัญกูล  รองคณบดีฝwายบริหาร 
นายวรมิญช�   พันธุรัตน� หัวหน3างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

ผู-จัดทํา 
นางสาวพิมฉัตร  โมดา  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

      คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 

ออกแบบปก 
นางสาวพิมฉัตร  โมดา  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

      คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม 
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