
 
 

 
ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) 

ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม 
ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจ าปกีารศึกษา 2560 รอบ ๑๒ เดือน  

องค์ประกอบที่ 1 การด าเนนิการพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการประเมินฯ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา/ 
งบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(ให้ใส่  ในช่อง

สถานการณ์ 
การด าเนินการตามความ

เป็นจริง) 

ปัญหาและอุปสรรค (ให้ระบุเป็นข้อกรณีที่    
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 
ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้ใช้บริการ 

1. แบบประเมินควรปรับให้ตรง
กับบริบทของส านักงานคณบดี 
2. การตอบแบบประเมินของ
ผู้รับบริการ ควรก าหนดช่วงเวลา
ที่ชัดเจน อาจประเมินทุกครั้ง
หลังการรับบริการในแต่ละงาน 
หรือมีการประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์ ควรก าหนดให้ชัดเจน 
และด าเนินการให้เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันอย่างครอบคลุม
ทุกงานบริการ 
3. ควรส ารวจจ านวนผู้ใช้บริการ  
และให้กลุ่มเป้าหมายตอบ คือ  
ผู้ใช้บริการ จึงจะสอดคล้องตาม 
สภาพจริง 
4. การประเมินในตัวบ่งชี้นี้
หลังจากได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการแล้ว ให้น ามา
เทียบคะแนนตามเกณฑ์การ

1. ฝ่ายงานส านกังานคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทุกฝ่ายงานและ   
ได้มีการปรับแบบประเมิน         
ให้เหมาะสมกับบริบทของฝ่ายงาน 
2. ฝ่ายงานได้ก าหนดช่วงเวลา 
ในการจัดเก็บแบบประเมิน 
ตามความเหมาะสมกับบริบท 
ของฝ่ายงาน 
3. ส ารวจจ านวนผู้ใช้บริการและ
ให้กลุ่มเป้าหมายตอบ คือ  
ผู้ใช้บริการ จึงจะสอดคล้อง 
ตามสภาพจริง 
4. มีการสรุปผลการประเมินและ
น ามาเทียบคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

1 ต.ค. 60 
- 

30 ก.ย. 61 
 

5,000 บาท 

 ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

1. ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการประชุมชี้แจงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ทุกฝ่ายงาน 
รับทราบและปรับแบบประเมินให้เหมาะสมกับ
บริบทของฝ่ายงาน 
2. ส านักงานคณบดี ให้ทุกฝ่ายงานจัดเก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกครั้งที่มี
ผู้มารับบริการฝ่ายงานของตนเอง ซึ่งได้
ด าเนินการเก็บแบบสอบถามแล้ว 
3. ส านักงานคณบดี ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้มารับบริการตามฝ่ายงาน ฝ่ายงานละ 100 
คน 
4. ทุกฝ่ายงานในส านักงานคณบดี ได้ด าเนินการ
สรุปผลการประเมินของตนเองเรียบร้อยแล้ว  
 

1. นางสภาพร  
คงเกษม 
2. น.ส.ธิติมา      
สีสุทร   
(งานการเงินและ
บัญชี) 
3. นางจิตราพร  
สมพล  
(งานพัสดุ) 
4. น.ส.กิตติยา  
กิ่งไม้กลาง  
(งานทะเบียนฯ) 
5. นายปิยรัตน์  
บุตรศรี  
(งานบุคลากร) 
6. นางกัญจนพร  
ยืนนาน  
(งานวิเคราะห์
นโยบายฯ) 
7. น.ส.อาติมา  
โอภาส  
(งานธุรการ) 
8. น.ส.อาติมา  

- รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และวางแผน 



 
 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการประเมินฯ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา/ 
งบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(ให้ใส่  ในช่อง

สถานการณ์ 
การด าเนินการตามความ

เป็นจริง) 

ปัญหาและอุปสรรค (ให้ระบุเป็นข้อกรณีที่    
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

ประเมิน โอภาส  
(งานวิจัย) 
9. น.ส.นันทภัค  
ต้นโพธิ์  
(งานกิจการ
นักศึกษา) 
10. นายชรินทร์  
เดชะค าภู  
(งาน
โสตทัศนูปกรณ์) 
11. นายชรินทร์  
เดชะค าภู 
(งานอาคาร
สถานที่) 
12.
นายณธีพัฒน์  
ปาละเสริฐธัญกุล 
(งาน
คอมพิวเตอร์) 
13. น.ส.มีนา  
บุญระมี  
(งานประกัน
คุณภาพฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 
1.2 
การพัฒนา 
หน่วยงาน 
สู่สถาบัน 
การเรียนรู้ 

1. ส านักงานคณบดี ควรก าหนด 
ประเด็นการจัดการความรู้ 
ร่วมกันและมีการขับเคลื่อน 
การจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม 
 
 

มีการก าหนดประเด็นการจัดการ 
ความรู้ โดยการจัดท าแผนการ 
ด าเนินงาน/ปฏิทิน การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้และได้มีการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
มีการก ากับ ติดตาม และรายงาน

1 ต.ค. 60 
- 

30 ก.ย. 61 
 

5,000 บาท 

 ด าเนินการแล้ว 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

1. ส านักงานคณบดีได้มีการก าหนดประเด็น 
การจัดการความรู้ คือ เทคนิคการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยผ่านมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560 
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560  

น.ส.ชนกนันท์ 
บุโพธิ์ 

 

- รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
วิจัย และ
งานประกัน
คุณภาพฯ 



 
 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการประเมินฯ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา/ 
งบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(ให้ใส่  ในช่อง

สถานการณ์ 
การด าเนินการตามความ

เป็นจริง) 

ปัญหาและอุปสรรค (ให้ระบุเป็นข้อกรณีที่    
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

 
 
 

ผล ส านักงานคณบดี  ได้จัด
ประชุมเพื่อหาประเด็นเกี่ยวกับ
การจัดการองค์ความรู้ส าหรับสาย
สนับสนุนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหา 
แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน  

2. ส านักงานคณบดีได้มีการก าหนดระยะเวลา 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่ 
ก าหนด ในวันศุกร์ ที่ 2 ก.พ. 2561 ครั้งที่ 2 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
และรายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์จริง 
ในวันพุธ ที่ 2 พ.ค. 2561 
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการการจัดการความรู้ส านักงานคณบดี 
ค าสั่งที่ 029/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 ม.ค.  
2561 
4. ได้ด าเนินการจัดโครงการการจัดการความรู้ 
ส านักงานคณบด ีครั้งที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในประเด็นที่ก าหนด ในวันที่ 2 ก.พ.  
2561 โดยเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 25 คน ได้ระดมสมอง และเสนอ 
ความคิดเห็นในประเด็นเทคนิคการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งสามารถ 
สรุปประเด็นความรู้ ได้ดังนี้  
1.บริการด้วยความเป็นมิตร 
2.บริการบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 
3.บริการด้วยรอยยิ้ม (Smile Service) 
4.บริการด้วยความใส่ใจ 
และทุกฝ่ายงานในส านักงานคณบดีได้
ด าเนินการน าประเด็นความรู้เทคนิคการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ไปปรับใช้ในการ



 
 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการประเมินฯ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา/ 
งบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(ให้ใส่  ในช่อง

สถานการณ์ 
การด าเนินการตามความ

เป็นจริง) 

ปัญหาและอุปสรรค (ให้ระบุเป็นข้อกรณีที่    
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

ปฏิบัติงาน และรายงานผลการน าไปใช้
ประโยชน์จริง ในวันพุธ ที่ 2 พ.ค. 2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 
1.3 
ระบบ
บริหาร   
ความเสี่ยง 

1. ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ของส านักงานคณบดี ตั้งเป้า 
ประสงค์ของการด าเนินงาน 
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
2. น าผลการด าเนินงานมาสรุป 
จัดท าจุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์  
SWOT ของแต่ละงาน จัดท า
แผนงานส านักงานคณบดี      
เพื่อเป็นเครื่องมือของหัวหน้า
ส านักงานคณบดใีนการติดตาม
งาน 
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงโดย 
พิจารณาจากสิง่ที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของ 
ส านักงานคณบดี 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง โดยมีหัวหน้า
ส านักงานคณบดเีป็นเลขานุการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง  
ท าแผนก ากับ ติดตาม น าเสนอ
ผล 

1. ส านักงานคณบดีได้มีการ
ประชุมเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ 
พร้อมกับตั้งเป้าประสงค์ของการ
ด าเนินงาน ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 
2560 
2. ส านักงานคณบดี มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ระดับส านักงานคณบดี  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
3. ส านักงานคณบดีมีการประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ระดับส านักงานคณบดีเพื่อ 
ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากสิ่งที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของ 
ส านักงานคณบด ี

ต.ค.60 
- 

ก.ย.61 
 

5,000 บาท 

 ด าเนินการแล้ว 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

1. ส านักงานคณบดีได้มีการประชุมจัดท า
แผนการด าเนินงานส านักงานคณบดี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พร้อม
เป้าประสงค์ของการด าเนินงาน ผ่านที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 วันพุธ ที่ 6 
กันยายน 2560  
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ที่ 311/2560 สั่ง ณ วันที ่21 กรกฎาคม 
2560  
3. ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ ได้ประชุมจัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงส านักงานคณบดี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์    
ความเสี่ยง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560       
ณ ห้องประชุมปัญญาวี โดยผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 
วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560  

นางกัญจนพร   
ยืนนาน 

 

-รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนนิงานตามพนัธกิจ 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(ให้ใส่  ในช่อง

สถานการณ์ 
การด าเนินการตามความ

เป็นจริง) 

ปัญหาและอุปสรรค (ให้ระบุเป็นข้อกรณีที่    
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้

ตรวจสอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
2.1 
แผนการ
ด าเนินงาน
หรือปฏิทิน
การด าเนิน 
งานประจ าป ี

1. ควรมีการจัดท าปฏิทินของ
แต่ละงาน และรวบรวมเป็น
แผนการด าเนินงานหรือปฏิทิน
การด าเนินงานประจ าปี  
ของส านักงานคณบดี โดยควรมี
ความสอดคล้องกันกับแผนของ
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
2. ส านักงานคณบดีควรมีการ
ก าหนดการประชุมเพื่อก ากับ
ติดตามงานอย่างน้อย 
สองเดือนต่อครั้ง หรือประชุม
เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ในแต่ละไตรมาส 

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน              
ได้ด าเนินการจัดท าปฏิทิน       
การด าเนินงานประจ าปี เพ่ือน าไป
รวบรวมในระดับส านักงานคณบด ี 
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน             
มีการด าเนินการตามปฏิทินที่
ก าหนดไว้  

ต.ค.60 
- 

ก.ย.61 
 

5,000 บาท 

 ด าเนินการแล้ว 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ด าเนินการ
จัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานส านักงานคณบดี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ติดตาม
การด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ เป็นราย
ไตรมาส โดยได้รายงานผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาสที่ 1 เข้าที่ประชุมกรรมการ 
ประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2561 วันอังคาร ที ่23 มกราคม 2561    
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา       
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

นางกัญจนพร  
ยืนนาน 

 

-รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และ
วางแผน 

ตัวบ่งชี้ที่ 
2.2 
ระบบการ
พัฒนา
บุคลากร 
 

1. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร และควรมีแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
2. มีการสร้างตัวชี้วัดเพื่อ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน   
โดยบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจ
ร่วมกันและมีการประเมินผล
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
บุคลากร 
3. ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานในแต่ละงาน 

1. มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรโดยมีโครงการพัฒนา
บุคลากรส านักงานคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
ตามสายงานหรือสายวิชาชีพ 
2. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งบุคลากร   
ในส านักงานคณบดีให้มีภาระงาน-
หน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจน 
3. ให้แต่ละฝ่ายงานได้จัดท า
แผนภาพแสดงขั้นตอนการท างาน 

ต.ค.60 
- 

ก.ย.61 
 

30,000 บาท 

 ด าเนินการแล้ว 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

1. ส านักงานคณบดีมีการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 30 ตุลาคม 2560 
ณ ห้องประชุมปัญญาวี โดยให้บุคลากรได้รับ 
การอบรมสัมมนาการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน  
และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส าหรับ
บคุลากร 
สายสนับสนุน ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณละ  
1 เรื่อง/1 ครั้ง /1 คน 
2. ส านักงานคณบดี ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งและ 
มอบหมายภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานที่ 
ชัดเจน ค าสั่งคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

นายปิยรัตน์  
บุตรศรี 

-รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และ
วางแผน 



 
 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(ให้ใส่  ในช่อง

สถานการณ์ 
การด าเนินการตามความ

เป็นจริง) 

ปัญหาและอุปสรรค (ให้ระบุเป็นข้อกรณีที่    
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้

ตรวจสอบ 

(Job Description) 
4. ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงานควร
มีความรู้ความเข้าใจในงานว่า
ภาระงานของตนเองคืออะไร 
และควรพัฒนาตนเองในด้านใด 
5. ควรมีการแบ่งภาระงาน   
และมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน
ให้ชัดเจน 
6. ควรมีการก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง   
ที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนบัสนุน 
 
 

(flowchart) ของตนเอง  
4. มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
และพัฒนาความรู้ในสายงานของ
ตนเองทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ที่ 757/2558, 844/2558, 400/2560 
3. ขั้นตอนการท างาน (flowchart) ของแต่ละ 
ฝ่ายงาน ได้ด าเนินการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 
19-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมหาด 
ทรายทอง จังหวัดจันทบุรี และสวนย่ารีสอร์ท 
จังหวัดตราด 
4. บุคลากรสายสนับสนุนมีการเข้าร่วมพัฒนา 
ตนเองตามสายงานหรือสายวิชาชีพ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 6 คน 
อบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ จ านวน 1 คน  
- วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม 
อิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ จ านวน 3 คน 
อบรมเกี่ยวกับการเงินและบัญชี  
- วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ 
โรงแรมเชียงใหม่ภูค า บุคลากรสายสนับสนุน 
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเทคนิค 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
- การเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 
19 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 20 คน 
ณ โรงแรมหาดทรายทอง จังหวัดจันทบุรี และ 
สวนย่ารีสอทร์ จังหวัดตราด  
- สายสนับสนุนเข้าอบรมสัมมนาเครือข่ายองค์ 
ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini 
Ukm) ครั้งที่ 18 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว 



 
 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(ให้ใส่  ในช่อง

สถานการณ์ 
การด าเนินการตามความ

เป็นจริง) 

ปัญหาและอุปสรรค (ให้ระบุเป็นข้อกรณีที่    
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้

ตรวจสอบ 

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครฯ จ านวน 3 คน  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรงาน 
ทะเบียนและประมวลผล และอบรมการการใช้ 
ระบบบริการการศึกษา ประจ าปี 2561 วันที่  
15 - 16 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย 
นครพนม 
- บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย 
เบื้องต้น กับหน่วยงานอาคารสถานที่ 
มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 28 กุมภาพันธ์  
2561 จ านวน 8 คน 

ตัวบ่งชี้ที่ 
2.3 
ร้อยละของ
บุคลากร    
ที่ได้รับการ
พัฒนา
ความรู้และ
ทักษะ
วิชาชีพที่
สอดคล้อง
กับการ
ปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรควรได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย ปีละ      
1 ครั้ง ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง 
และมีความสนใจ 
2. การวางคนให้เหมาะสมกับ
งาน เพื่อการท าผลงานในระดับ
ที่สูงขึ้น 

1. ส านักงานคณบดีคณะ        
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์     
ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตาม
วิชาชีพในการปฏิบัติงานและจัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อจะ
ได้มีความรู้มาพัฒนาสายงานของ
ตนเองทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

1 ต.ค. 60 
- 

30 ก.ย. 61 
 
30,000 บาท 

 ด าเนินการแล้ว 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

1. บุคลากรสายสนับสนุนมีการเข้าร่วมพัฒนา 
ตนเองตามสายงานหรือสายวิชาชีพ  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 6 คน  
อบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ จ านวน 1 คน  
- วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม 
อิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ จ านวน 3 คน 
อบรมเกี่ยวกับการเงินและบัญชี  
- วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ 
โรงแรมเชียงใหม่ภูค า บุคลากรสายสนับสนุนได้
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเทคนิค
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
- การเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 
19 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 20 คน  

นายปิยรัตน์  
บุตรศรี 

-รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และ
วางแผน 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(ให้ใส่  ในช่อง

สถานการณ์ 
การด าเนินการตามความ

เป็นจริง) 

ปัญหาและอุปสรรค (ให้ระบุเป็นข้อกรณีที่    
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้

ตรวจสอบ 

ณ โรงแรมหาดทรายทอง จังหวัดจันทบุรี และ
สวนย่ารีสอทร์ จังหวัดตราด 
- สายสนับสนุนเข้าอบรมสัมมนาเครือข่ายองค์ 
ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini 
Ukm) ครั้งที่ 18 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว  
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานครฯ จ านวน 3 คน  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรงาน 
ทะเบียนและประมวลผล และอบรมการการใช้ 
ระบบบริการการศึกษา ประจ าปี 2561 วันที่ 
15 
- 16 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม 
- บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย 
เบื้องต้น กับหน่วยงานอาคารสถานที่ 
มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 28 กุมภาพันธ์  
2561 จ านวน 8 คน 
2. ส านักงานคณบดี ได้จัดท าแผนการบริหาร 
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งในรอบ 9 
เดือนที่ผ่านมาบุคลากรได้เข้าร่วมอบรม จ านวน 
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 25 คน 
ค านวณ ค านวณ 25÷25x100  
= 100 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนน 100 x  
5÷80 = 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 
2.4 
ระดับความ

1. ควรมีการปรับแก้ไขแบบ
ประเมินในประเด็นข้อค าถาม
บางข้ออาจไปประเมินในระดับ

1. มีการปรับแก้ไขแบบประเมินให้
เหมาะสมกับบริบทของส านักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ

1 ต.ค. 60 
- 

30 ก.ย. 61 

ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. ส านักงานคณบดีได้ด าเนินการจัดท าและสรุป
ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน คิดเป็นคะแนน 

นายปิยรัตน์  
บุตรศรี 

-รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และ



 
 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(ให้ใส่  ในช่อง

สถานการณ์ 
การด าเนินการตามความ

เป็นจริง) 

ปัญหาและอุปสรรค (ให้ระบุเป็นข้อกรณีที่    
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้

ตรวจสอบ 

พึงพอใจและ     
ความผูกพัน
ของ 
บุคลากร   
ต่อสภาพ
แวด 
ล้อมในการ
ท างาน 

คณะและเสนอแนะให้แบบ
ประเมินควรมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
2. หัวหน้าส านักงานควรมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสาย
สนับสนุน 
3. ข้อจ ากัดของผู้ตอบ
แบบสอบถามควรมาจากจ านวน
บุคลากรทั้งหมด หรือเฉพาะผู้ที่
ได้รับบริการ 
4. ควรมีการประเมินแบบ
ออนไลน์เพื่อความสะดวกและ
ลดปริมาณกระดาษ 

วิทยาศาสตร์ 
2. หัวหน้าส านักงานได้มีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุน 
3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะตอบ
แบบสอบถามคือผู้รับบริการ  
 

 
 

 ยังไม่ด าเนินการ 4.93 คะแนน 
2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท า 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ 
ปฏิบัติงานของบลุากร ค าสั่งที่ 093/ 2561  
ลงวันที่ 13  มีนาคม 2561 
3. กลุ่มเป้าหมายที่จะตอบแบบสอบถาม คือ 
ผู้รับบริการ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 
25 คน 
  
 

วางแผน 

ตัวบ่งชี้ที่ 
2.5 
ระบบและ
กลไก
สนับสนุน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

1. ควรมีการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ในระดับ
ส านักงานคณบดี 
2. ควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการของส านักงาน
คณบดี เพื่อด าเนินงานให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ที่วางไว้ ด าเนินการ
ประชุม ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น 
3. ก าหนดให้ทุกคน ทุกงานมี
ส่วนร่วม มีความรู้ เข้าใจร่วมกัน

1. มีการด าเนินการด้านประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมี
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานคณบดีตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
2561 มีการสร้างกลไก ในการ
ด าเนินการประกอบด้วย มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการของ
ส านักงานคณบด ี มีการจัดท าแผน 
คู่มือ และด าเนินงานตามระบบที่
ก าหนด โดยมีการควบคุม ติดตาม
การด าเนินงานและประเมิน

1 ต.ค. 60 
- 

30 ก.ย. 61 
 

50,000 บาท 

 ด าเนินการแล้ว 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

1. มีการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพและ 
มีการสร้างกลไกในการด าเนินงาน โดยค าสั่ง 
และจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ ระดับ 
ส านักงานคณบด ีปีการศึกษา 2560 ผ่านมติที ่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 
มี.ค. 61  
2. มีค าสั่งที่ 461/ 2560 เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี  
ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่ง 

น.ส.มีนา    
บุญระมี 

นางสภาพร  
คงเกษม 

-รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และ
วางแผน 
  



 
 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(ให้ใส่  ในช่อง

สถานการณ์ 
การด าเนินการตามความ

เป็นจริง) 

ปัญหาและอุปสรรค (ให้ระบุเป็นข้อกรณีที่    
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้

ตรวจสอบ 

ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อประกันว่า
งานที่รับผิดชอบจะบรรลุ
เป้าหมายตามที่วางไว้ โดย
ด าเนินการตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คุณภาพพร้อมทั้งจัดท ารายงาน
ประเมินคุณภาพประจ าปีเสนอต่อ
คณะฯ ตามก าหนดเวลา 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของ
ส านักงานคณบดเีพื่อด าเนินงานให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ที่วางไว้ ด าเนินการ
ประชุม ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 
3. มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานคณบดี เพื่อ
ติดตาม ตรวจสอบ ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  
เพื่อประกันว่างานที่รับผิดชอบจะ
บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ โดย
ด าเนินการตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ  
ระดับส านักงานคณบด ี
3. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
ส านักงานคณบด ีประจ าปีการศึกษา 2560 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 60 
เพื่อวางแผนและก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพฯ ระดับส านักงานคณบดี ให้มี 
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 3 ตัวบง่ชี้สนับสนุนการประเมินระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(ให้ใส่  ในช่อง

สถานการณ์ 
การด าเนินการตามความ

เป็นจริง) 

ปัญหาและอุปสรรค (ให้ระบุเป็นข้อกรณีที่    
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
3.1 
การบริหาร
ของคณะ
เพื่อการ
ก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม    
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

1. ควรพิจารณาปรับเกณฑ์การ
ประเมินให้เป็นเกณฑ์ในระดับ
ส านักงานคณบดี 
2. เห็นว่าเกณฑ์การประเมินใน
ข้อหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ 
ควรคงไว ้
3. ควรมีการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์การด าเนินงานในแต่ละ
งานในส านักงานคณบด ี
4. การประเมินในตัวบ่งชี้นี ้คือ 
- ถ้าเป็นคณะที่จัดการเรียนการ
สอน ระดับอาชีวศึกษา ให้เลือก
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ของ สอศ. มาใช้
สนับสนุนการประเมิน 
- ถ้าเป็นคณะที่จัดการเรียนการ
สอน ระดับอุดมศึกษา ให้เลือก
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ของ สกอ. มาใช้
สนับสนุนการประเมิน 

1. ส านักงานคณบดีคณะ       
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์     
ได้มีเกณฑ์การประเมินโดยได้
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 1 ข้อ คือ 
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
2. มีการวางแผนประชุม ก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์การด าเนินงานใน
แต่ละงานในส านักงานคณบด ี
 

1 ต.ค. 60 
- 

30 ก.ย. 61 
 
 

 ด าเนินการแล้ว 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ยังไม่ด าเนินการ 

1. ส านักงานคณบดีได้จัดท าคู่มือเฉพาะเกณฑ์ 
การประเมินให้เป็นเกณฑ์ในระดับส านักงาน 
คณบด ี
2. ส านักงานคณบดีได้สนับสนุนให้มีเกณฑ์การ 
ประเมินในข้อหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ในการ 
ประเมินระดับส านักงานคณบด ี
3. ส านักงานคณบดีได้ประชุมการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรส านักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4. ส านักงานคณบดีได้สนับสนุนเกณฑ์ตัวบ่งชี้ 
ของ สกอ. มาใช้สนับสนุนการประเมินระดับ 
ส านักงานคณบด ีส่งผลให้ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ได้ ๕ 
คะแนน 

น.ส.อาติมา  
โอภาส 

นางสภาพร  
คงเกษม 

 

-รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

 
 

 


