
รายชื่อระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

สรุปมีท้ังสิ้นจ ำนวน  ๒๐  ระบบ ตำมล ำดับ ดังนี้ 

๑. ระบบกำรรับนักศึกษำ 
๒. ระบบกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
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        กำรบริกำร วิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๒. ระบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ TQF 
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๑๕. ระบบกำรส่งเสริมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
๑๖. ระบบกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
๑๗. ระบบกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ 
๑๘. ระบบกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๙. ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยนครพนม 
๒๐. ระบบกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพหลักสูตร 

 



๑. ระบบการรับนักศึกษา

เริ่มต้น

ก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบาย

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

ร่วมท า “แนวทางการรับนักศึกษาฯ ของ มหาวิทยาลัย” โดยวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา 
เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ วิธีการคัดเลือกฯ และการก ากับ ติดตาม ของคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาและประชุมช้ีแจงระบบการรับนักศึกษา

ประชุมและมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการรับนักศึกษา

ด าเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานด้านภูมิล าเนาและการศึกษาของผู้มีสิทธิ์ฯ

สัมภาษณ์ตามประเด็นหรือแบบประเมินการสัมภาษณ์

ประชุมรายงานผลการรับนักศึกษาฯ ต่อคณะกรรมการตัดสินผล

ตัดสิทธิ์สัมภาษณ์

สิ้นสุด

คณะกรรมการฯ
ประชุมตัดสินผล

สิ้นสุด

บันทึกผลตามระบบการรับนักศึกษาฯ ของ กสบ.

a

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน



a

ก ากับ ติดตามการบันทึก

ยืนยันผลการบันทึก ในระบบรับนักศึกษาฯ ของ มหาวิทยาลัย

พิมพ์ผลการรับนักศึกษาเสนอผู้อ านวยการลงนามรับรอง

รับรายงานตัวนักศึกษาตามก าหนดการและขั้นตอนที่ก าหนดฯ

รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบการรับนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย

ประชุมประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา

รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหาร

ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา

รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร

รายงานแนวทางปฏิบัติที่ดีของกระบวนการรับนักศึกษา

ส้ินสุด



๒. ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา

คณะกรรมการฯ ประชุมทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา และจัดท า
แผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2

คณะกรรมการบริหารพิจารณาแผนการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา

ด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ติดตาม / ประเมินผลโครงการ / กิจกรรม และปรับปรุงการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

มีการรายงานผลการปรับปรุง พัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

จัดท ารายงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เช่ือถือได้

ส้ินสุด

ไม่ผ่าน

ผ่าน



ไม่เห็นด้วย

๓. ระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี

เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวฯ
เสนอแนวทางการปฏิบัติในการให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา/การจัดการ
ความเส่ียงด้านนักศึกษาให้คณะกรรมการบริหาร

พิจารณา

ทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา/บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาให้มีหน้าที่ครอบคลุมทั้งการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาทุกช้ันปี

ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา / 
การจัดการความเส่ียงด้านนักศึกษา

ประกาศใช้แนวทางด าเนินการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา / 
การจัดการความเส่ียงด้านนักศึกษา

ก าหนดช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาและก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษาทั้งวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

a

เห็นด้วย

จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนักศึกษาและแลกเปล่ียนข้อมูลนักศึกษา

ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา / 
การจัดการความเส่ียงด้านนักศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด



a

ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา

มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา / 
การจัดการความเส่ียงตามผลการประเมิน

มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาและมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ส้ินสุด

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา



๔. ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี ๒๑

เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑

ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์และจัดท าแผน / โครงการ / กิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ก.  ในห้องเรียน
     ๑. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
     ๒. หลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น PBL, SBL
     ๓. ประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่
ข.  นอกห้องเรียน
     ๑. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
     ๒. โครงการเสริมสร้างการยึดมั่นผูกพันกับสถาบัน และความเป็นพลเมืองดี
     ๓. กิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

คณะกรรมการบริหารพิจารณาแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ทักษะของนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนที่ก าหนด

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์โครงการ /กิจกรรม

พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ตามการประเมิน

รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน

หลักสูตรจัดท าแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑

ส ารวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา

a



น าผลวิเคราะห์/สังเคราะห์ ด้านกระบวนการมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเทียบเคียงกับสถาบันอื่นเพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี

เสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือ
พิจารณาการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ก าหนดและประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

สรุป และจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ยกย่องชมเชย/ให้รางวัลผู้ที่ด าเนินการจนได้รับการยกย่องให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสู่ระดับสากล เข้าสู่ระบบการน าไปใช้ในองค์กรอย่างยั่งยืน

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ส้ินสุด

a



๕. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เริ่มต้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์ของ สกอ.

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ พิจารณา
และตัดสินผลการสรรหาอาจารย์ประจ า

หลักสูตร

น าเสนอรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. เพ่ือทราบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

แต่งตั้งและประกาศรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดใน มคอ. ๒

มอบหมายบทบาทหน้าที่ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

มีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามผลการประเมิน

ส้ินสุด

จัดท าท าเนียบอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้

สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด

มีการปรับปรุง / พัฒนากระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามผลการประเมิน

มีการรายงานผลการด าเนินการ / การพัฒนา ปรับปรุงอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

มีแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีหลักฐานเชิงประจักษ์

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร



๖. ระบบการบริหารอาจารย์

เริ่มต้น

ก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

วิเคราะห์สถานการณ์และสัดส่วนอาจารย์ประจ า และอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภา
การพยาบาลก าหนด
  อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา
  อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครบทั้ง ๕ สาขาวิชาชีพ และมีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ 
ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เข้าสู่ระบบการธ ารงรักษาเข้าสู่ระบบการสรรหา

ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือการสรรหา

สรรหาอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด
      เพ่ือเพ่ิมเติม/ทดแทน

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม/่อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทดลองปฏิบัติราชการ/อบรมครูคลินิก/สอนภายใต้การนิเทศ (กรณีอาจารย์ใหม)่

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

วิเคราะห์ภาระงานก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

a

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาจารย์

กรณีเพียงพอกรณีไม่เพียงพอ



a

มอบหมายงานที่ก าหนดของแต่ละสายงาน

พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/
ความต้องการในการพัฒนา

นิเทศติดตาม ควบคุม ก ากับงาน สร้างแรงจูงใจ

ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์

มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน

มีการรายงานผลการด าเนินการและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม

มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารอาจารย์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ส้ินสุด



๗. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เริ่มต้น

วิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร (Competency Matrix) ศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนและผลการประเมินจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมาและส ารวจความต้องการในการพัฒนา / ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาอาจารย์

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
พิจารณาแผนการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์

ไม่ผ่าน

ก าหนด Training road map ของวิทยาลัย

ก าหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

อนุมัติแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เสนอแผนรองคณบดีวิชาการ

เขียนแผน Road map การลาศึกษาต่อ

เสนอคณบดี เพ่ือขออนุมัติ

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อด าเนินการสมัครและ
สอบคัดเลือกตามที่ก าหนด

เมื่อได้รับการคัดเลือก ผู้ขอลาศึกษาต่อ
ด าเนินการท าหนังสือขออนุมัติลาศึกษาต่อ

ท าสัญญาลาศึกษาต่อ

ผู้ศึกษาไปศึกษาต่อตามหลักสูตรที่ก าหนด

ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษาทุกปีการศึกษา

ส าเร็จการศึกษา

รายงานตัวกลับเข้าท างาน

มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามผลการประเมิน

มีการรายงานผลการด าเนินการและการปรับปรุง พัฒนา อย่างเป็นรูปธรรม

มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์

ส้ินสุด

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ : พัฒนาตนเองตามความต้องการ

/ พัฒนาโดยวิทยากรฯ จัดโครงการให้



ไม่เห็นชอบ

๘. ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระในรายวิชาในหลักสูตร

เริ่มต้น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการออกแบบหลักสูตรโดยน าผลการวิเคราะห์หลักสูตร / วิจัยการใช้หลักสูตร /
การติดตามบัณฑิต ของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตาม มคอ.๒

อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการร่างหลักสูตร/สาระวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒

อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ

เสนอร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการ
บริหารวิชาการพิจารณา

เสนอร่างหลักสูตรให้
สภาวิชาการพิจารณา

เสนอร่างหลักสูตรให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอหลักสูตรที่
ปรับแก้ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน

a

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ



a

ส้ินสุด

น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร

ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตร
ที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรและสาระในรายวิชาในหลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์



๙. ระบบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ

เริ่มต้น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยน าผลการวิเคราะห์หลักสูตร / วิจัยการใช้หลักสูตร / การติดตามบัณฑิต 
ของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตาม สมอ.๐๘

อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการร่างการปรับปรุงหลักสูตร/สาระวิชา

น าเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชา

เสนอร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณา

เสนอร่างหลักสูตรให้สภาวิชาการ
พิจารณา

เสนอร่างหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน

a

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอหลักสูตรที่ปรับแก้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา



a

น าหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงไปใช้

ประเมินผลกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร

มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์

มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาพยาบาลตามผลการประเมิน โดยมีหลักบานเชิงประจักษ์

ส้ินสุด



๑๐. ระบบการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔

เริ่มต้น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดท าแผนการเรียนการสอนรายปีการศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
/ เห็นชอบแผนการเรียนการสอน

a

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาวิพากษ์ร่าง มคอ.๓, ๔

หัวหน้าสาขาวิชามอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชารับผิดชอบและก าหนดผู้สอน

ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา, ผลการประเมินการสอนของอาจารย์, คุณสมบัติตามเกณฑ์
สภาการพยาบาล ประสบการณ์ ผลงานวิชาการ จ านวนรายวิชาที่สอน ภาระงาน

ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าร่าง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอนและเสนอแผนต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการสอนรายบท

หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะแผนการสอน

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน



a

มีการประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การจัดท า มคอ. ๓ และ มคอ. ๔

มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอนฯ ตามผลการประเมิน

มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนอย่างชัดเจน

มีแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการก าหนดผู้สอนฯ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ส้ินสุด



๑๑. ระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี การบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เริ่มต้น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์และคัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการพันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
แผนงาน/โครงการและให้ข้อเสนอแนะ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะบูรณาการระดับรายวิชาและสาขาวิชา

ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนงาน / โครงการในรายวิชาที่มีบูรณาการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

ด าเนินการตามแผนงาน / โครงการ

มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมตามแผนงาน / โครงการที่ก าหนด

มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ตามผลการประเมิน

ผู้สอนรายงานผลการประเมินฯ และแนวทางปรับปรุง / พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ฯ

มีรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการฯ 
ตามผลการประเมิน อย่างเป็นรูปธรรม

มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจด้านการวิจัย 
บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์

มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้บุคลากรหน่วยงานภายใน / ภายนอก

ส้ินสุด



๑๒. ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

เริ่มต้น

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์ความคาดหวัง / วัตถุประสงค์ / LO ของหลักสูตร ก าหนดเกณฑ์
และวิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา

ด าเนินการให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ฯ ตามกระบวนการที่ก าหนด

ผู้สอนและผู้เรียนร่วมวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อมูลสัมฤทธิผลการเรียนรู้ร่วมหาแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

ผู้สอนรายงานผลการประเมินฯ และแนวทางปรับปรุง / พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ฯ

ประชุมอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาเพ่ือวิพากษ์ เกณฑ์ วิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมิน 
เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามข้อวิพากษ์

ผู้สอนใช้ประเมินผลการเรียนรู้ฯ ของผู้เรียนและก ากับ ติดตามให้ผู้เรียนประเมินผลฯ ตนเอง

a

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการฯ ประเมินผลกระบวนการ ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

น าผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามกรอบ TQF



a

รายงานผลการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการฯ ตามผลการประเมินที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะอาจารย์และผู้แทนนักศึกษา

คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี

จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติที่ดีเรื่องกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และร่วมประกวดแนวทางปฏิบัติที่ดีกระบวนการการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ TQF

ส้ินสุด



๑๓. ระบบการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

สอบสมรรถนะของนักศึกษารายช้ันปี

แต่งตั้งกรรมการสอบสมรรถนะ

สอบรวบยอดของนักศึกษารายช้ันปี

แต่งตั้งกรรมการสอบรวบยอดของนักศึกษารายช้ันปี

ประเมินผลกระบวนการการตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และมีหลักฐานเชิงประจักษ์

รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

ส้ินสุด

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ TQF และสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละช้ันปี

ออกแบบวิธีการสอบสมรรถนะ

ด าเนินการสอบสมรรถนะของนักศึกษารายช้ันปี

เล่ือนช้ันปี / ส าเร็จการศึกษา

ออกแบบวิธีการสอบรวบยอด

ด าเนินการสอบรวบยอดของนักศึกษารายช้ันปี



๑๔. ระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)

เริ่มต้น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร

ด าเนินการตามแผนโดยก ากับติดตามให้ทุกภาควิชามีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา

ทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และ ภาคฤดูร้อน)

อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับติดตามและรวบรวมรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และ รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษา

ต่อไป จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗

ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร

น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินหลักสูตร

รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม

มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ส้ินสุด

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิพากย์ มคอ. ๕, มคอ. ๖



๑๕. ระบบการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

รายงานผลการส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการบริการส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการ

ของอาจารย์และนักศึกษา ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะแผนการให้บริการและการจัดหาส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริการเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
และเหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา

จัดท าแผนการให้บริการและการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากร
การเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม ตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา

ด าเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้

ก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา

ประเมินกระบวนการให้บริการและจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน (ประเมินกระบวนการ / คุณภาพบริการ)

มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน

มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการและการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมและมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ส้ินสุด



๑๖. ระบบการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เริ่มต้น

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
ไม่ผ่าน

ผ่าน

คณะกรรมการงานวิจัยก าหนดนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยและแผนที่ทิศทาง
การวิจัย (Research Mapping) ของ คณะ/วิทยาลัย

ประกาศนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยและทิศทางการวิจัย

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น คลินิกวิจัย
แหล่งค้นคว้าข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัย การอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย

ผู้วิจัยเขียนโครงร่างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณา
และผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยท าหนังสือสัญญารับทุน

รายงานความก้าวหน้าทุก ๓ เดือน

จัดท าผลงานและขอเบิกจ่ายเงิน

กรรมการประเมินผลงานรูปเล่มและบทความวิจัย

คณะกรรมการบริหารจัดสรรงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

คณะกรรมการพิจารณา
นโยบายและทิศทางการวิจัย

ไม่ผ่าน

ผ่าน

a



a

ส้ินสุด

ผู้วิจัยด าเนินการเผยแพร่ในวารสาร/เวทีวิชาการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการขอรับเงินรางวัล

จัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่
ในระบบสารสนเทศการวิจัย ของ คณะ/วิทยาลัย

ยกย่องชมเชยผลงาน



๑๗. ระบบการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์

เริ่มต้น

ผู้วิจัยเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิจัย พร้อมตีพิมพ์ (Manuscript)

Up load digital file ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลงานวิจัย โดยระบุลายน้ าข้อความ
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม

กรรมการวิจัยตรวจสอบการแสดง “ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม” ในหน้าปกรูปเล่มงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ 
หรือด าเนินการเสนอขอเลข ISBN ในงานต ารา หรือขอจดสิทธิบัตรในงานนวัตกรรม

ส้ินสุด

เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการน าไปใช้ประโยชน์กลับมายัง คณะ/วิทยาลัย

จัดเก็บข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ในระบบสารสนเทศการวิจัย ของ คณะ/วิทยาลัย



๑๘. ระบบการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เริ่มต้น

คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนด้านการท านุ / ตัวช้ีวัด และ จัดสรร
งบประมาณในการด าเนินการตามแผน

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

คณะกรรมการฯ จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม / ก าหนดตัวช้ีวัด ความส าเร็จของแผน และจัดสรร
งบประมาณ โดยครอบคลุมงานด้านการท านุบ ารุงฯ ของบุคลากรและนักศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรของ คณะ/วิทยาลัย และนักศึกษามีส่วนร่วม

ด าเนินการตามแผนด้านท านุบ ารุงฯ ครอบคลุมทั้งท านุของบุคลากรและนักศึกษา

มีการก ากับ ติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนด้านการท านุบ ารุงฯ อย่างต่อเนื่อง

ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน

น าผลการประเมินการด าเนินงานไปพัฒนาปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการท านุบ ารุงฯ ตามผลการประเมิน

เผยแพร่กิจกรรม / บริการด้านการท านุฯ ให้บุคลากรภายใน นักศึกษาและสาธารณชน รับทราบ

ส้ินสุด



๑๙. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
เริ่มต้น

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

๔. วิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของ สภามหาวิทยาลัย, สกอ.

๕. ยกร่างระบบ องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

๘. จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

๑๐. ด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

๑๑. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

๑๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน

๓. เสนอนโยบายการประกันคุณภาพ
ให้คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ

การศึกษาพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

๒. คณะกรรมการทบทวนและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

๖. เสนอร่างระบบ องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพให้คณะกรรมการ

บริหารพิจารณา

๗. ประกาศใช้นโยบาย ระบบ องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

๙. เสนอแผนการประกันคุณภาพการศึกษาให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

a



๑๔. พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

a

๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานทุกภาควิชาด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่ก าหนด

๑๖. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่ก าหนด

๑๗. งานประกันคุณภาพการศึกษาติดตาม/รวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยทั้งระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และระดับสถาบัน

๑๘. งานประกันคุณภาพการวิเคราะห์ผลและแนวโน้มการด าเนินงานและจัดท าแนวทางพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

๒๐. แจ้งผู้บริหาร/บุคลากรที่รับผิดชอบน าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน

๒๑. ทุกกลุ่มงานทุกภาควิชารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบส่งให้งานประกันคุณภาพการศึกษา

๒๒. งานประกันคุณภาพการศึกษาส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

๒๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแผนที่ก าหนด

๒๔. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ

๒๕. งานประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมผลการด าเนินงานและจัดท าร่าง มคอ.๗ ระดับหลักสูตร SAR ระดับคณะ และ SAR ระดับสถาบัน

๒๖. วิพากษ์ มคอ.๗ ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และ SAR ระดับสถาบัน

๒๗. งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท า มคอ.๗ ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และระดับสถาบัน และลงข้อมูลในระบบ CHE QA online

๒๘. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และระดับสถาบัน

๒๙. งานประกันคุณภาพเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และระดับสถาบันให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

b

๑๓. พัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับ

1๙. เสนอแผนการประกันคุณภาพการศึกษาให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณา



๓๐. ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มงานน าข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

b

๓๑. งานประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
๓๒. ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓๓. ส่งรายงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ผ่านระบบ CHE QA online ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน

๓๔. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนม

๓๕. งานประกันคุณภาพการศึกษาส่งรายงานประจ าปี / รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ต่อ สภามหาวิทยาลัย, สกอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๖. งานประกันคุณภาพการศึกษาประชาสัมพันธ์ผลการรับรองหลักสูตรและสถาบันต่อสาธารณชน

๓๗. ทุกกลุ่มงานน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี

ส้ินสุด



๒๐. ระบบการก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร

เริ่มต้น

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร

ส้ินสุด

๒. ก าหนดองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตรและเกณฑ์การประเมิน

๓. ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพหลักสูตร

๔. จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลส าเร็จตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตร

๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับ ติดตาม ให้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามที่ก าหนด

๖. รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะทุกปลายภาคการศึกษา

๗. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

๘. ประเมินคุณภาพหลักสูตรเมื่อครบวงรอบการประเมิน

๙. รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

๑๐. ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารตามวงรอบของหลักสูตร

๑๑. เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงต่อ
สภามหาวิทยาลัย/สกอ. 

เพ่ืออนุมัติใช้หลักสูตรในปีที่ ๕

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

๑๒. ประกาศใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
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