
 

แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
  ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา   

 



 
แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
ปีการศึกษา  2561 

........................................................................................................................ 
 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอิชยา  กองไชย 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้คณะครุศาสตร์  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกัน  
คุณภาพการศึกษาภายในให้ครอบคลุมการพัฒนา  การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. เพ่ือให้คณะครุศาสตร์  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้และจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานให้เกิดความสมบูรณ์มีความ
พร้อมในการรับการตรวจประเมิน 

3.  เพื่อให้คณะครุศาสตร์  ทบทวน  ปรับปรุง  พัฒนารูปแบบการรายงานประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในประจ าปีให้เป็นรายงานการประเมินตนเองท่ีใช้เป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
คณะครุศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  คณะครุศาสตร์ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
2.  คณะครุศาสตร์ได้รับการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

 
ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  ขั้นการเตรียมการ  ซึ่งการเตรียมการที่มีความส าคัญ  มีรายละเอียดดังนี้  
1.1  การเตรียมความพร้อมของบุคลากร  โดยต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกัน  
คุณภาพภายใน  และการท างานเป็นทีม  ซึ่งจะจัดท าการชี้แจงท าความเข้าใจโดยใช้บุคลากรภายในคณะ  หรือ
วิทยากรจากภายนอก  โดยบุคลากรทุกคนในคณะได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อมกัน  และต้อง
พัฒนาความรู้  ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้บุคลากรทุกคนเกิดความมั่นใจในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยเน้นเนื้อหาเก่ียวกับการจัดท าแผนกลยุท์คณะ  และ
แผนปฏิบัติราชการในแต่ละปี 
1.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน  ก ากับดูแลช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกฝ่าย
ท างานร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นทีม  โดยการตั้งคณะกรรมการควรพิจารณาตามโครงสร้างการบริหารซึ่งฝ่ายที่
รับผิดชอบงานใดควรเป็นกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานนั้น  
 2.  ขั้นการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วยขั้นตอน  4  ขั้นตอน  
2.1  การวางแผน  จะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย  แนวทางการด าเนินงานผู้รับผิชอบงาน  ระยะเวลาและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้  ส าหรับแผนต่างๆ  ที่ควรจัดท าคือ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ  แผนปฏิบัติ
การประจ าปี  แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ  แผนการ
ประเมินคุณภาพและแผนงบประมาณ  เป็นต้น 



2.2  การปฏิบัติตามแผน  ซึ่งในขณะด าเนินการต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา  และผู้บริหารควรให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุข  จัดสิ่งอ านวยความสะดวก  สนันสนุนทรัพยา
กรเพ่ือการปฏิบัติ  ก ากับ  ติดตามการท างานทั้งระดับบุคลากร  รายกลุ่มงาน  ภาควิชา  และการให้นิเทศ  
2.3  การตรวจสอบประเมินผล  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะท าให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับที่แสดงว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายเพียงใด  โดยการประเมินต้องจัดวางกรอบการ
ประเมินจัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ  จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  แปลความข้อมูล  และการ
ตรวจสอบ  ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
2.4  การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  เมื่อแต่ละฝ่ายประเมินผลเสร็จแล้วจะส่งผลให้คณะกรรมการ
รับผิดชอบน าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์และแปลผลต่อผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และบุคลากร  น าไปวางแผนในระยะต่อไป  และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง 
 3.  ขั้นการจัดท ารายงานประเมินตนเอง  เมื่อคณะด าเนินการประเมินผลภายในเสร็จแล้วจะจัดท า
รายงาน  โดยเริ่มจากรวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะห์จ าแนกตามตัวบ่งชี้และเขียน
รายงานประเมินตนเอง  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  มีแนวทางและข้ันตอน  ดังแผนภาพต่อไปนี้  
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
-สร้างความตระหนัก 
-พัฒนาความรู้  ทักษะ 

1.2  แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ 

2.1 วางแผนปฏิบัติงาน (P) 
-ก าหนดเป้าหมายหรือ
มาตรฐานการศึกษา 
-จัดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมาย 
-ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 
-ก าหนดระยะเวลา 
-ก าหนดงบประมาณ 
-ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

3.จัดท ารายงานประเมิน
ตนเองหรือ รายงาน
ประจ าปี 
-รวบรวมผลการ  
ด าเนินงานและผลการ  
ประเมิน 
-วิเคราะห์  ตามมาตรฐาน 
-เขียนรายงาน 

2.2 ด าเนินการตามแผน (D) 
-ส่งเสริม สนับสนุน 
-จัดสิ่งอ านวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากร 
-ก ากับติดตาม 
-ให้การนิเทศ 
 

2.4 น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
(A) 
-ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-วางแผนในระยะต่อไป 
-จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 



แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2561 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
กิจกรรม วันเวลา 

จัดท าคั่งสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-ค าสั่งแต่งตั้งระดับหลักสูตร 
-ค าสั่งแต่งตั้งระดับคณะ 

กันยายน  2561 

จัดท าค าสั่งคณะกรรมการแผนพัฒนาคุณภาพ 
-ค าสั่งแต่งตั้งระดับหลักสูตร 
-ค าสั่งแต่งตั้งระดับคณะ 

กันยายน   2561 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
-แผนพัฒนาระดับหลักสูตร 
-แผนพัฒนาระดับคณะ 

กันยายน   2561 

จัดท าปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา กันยายน   2561 
จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
-คู่มือระดับหลักสูตร 
-คู่มือระดับคณะ 

ตุลาคม  2561 

ติดตามการด าเนินงานประกันรอบ  3  เดือน พฤศจิกายน  2561 
ประชุมติดตามผลงานด าเนินงานรอบ  3  เดือน พฤศจิกายน  2561 
ส่งรายงานผลงานด าเนินงานรอบ  3  เดือนให้กับ
มหาวิทยาลัย 

พฤศจิกายน  2561 

ติดตามการด าเนินงานประกันรอบ  6  เดือน มกราคม  2561 
ประชุมติดตามผลงานด าเนินงานรอบ  6  เดือน มกราคม  2561 
ส่งรายงานผลงานด าเนินงานรอบ  6  เดือนให้กับ
มหาวิทยาลัย 

มกราคม  2561 

ติดตามการด าเนินงานประกันรอบ  9  เดือน มีนาคม  2561 
ประชุมติดตามผลงานด าเนินงานรอบ  9  เดือน มีนาคม  2561 
ส่งรายงานผลงานด าเนินงานรอบ  9  เดือนให้กับ
มหาวิทยาลัย 

มีนาคม  2561 

ระดับหลักสูตรจัดท า SAR และกรอกข้อมูลลงใน  CHE เมษายน  2561 
วิพากษ์  SAR  ระดับหลักสูตร เมษายน  2561 
ประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร พฤษภาคม  2561 
ส่งรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร พฤษภาคม  2561 
วิพากษ์  SAR  ระดับคณะ และกรอกข้อมูลลงใน  CHE พฤษภาคม  2561 
ประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ                      มิถุนายน  2561 
ส่งรายงานผลการประเมินระดับคณะ                      มิถุนายน 2561 



 


