แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
(ระดับหน่วยงานสนับสนุน) ประจาปีการศึกษา 2563
(จากผลการประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2562)
โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

-ก-

คานา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการประกันคุณภาพ และการดาเนินงานประกันคุณภาพเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินจากภายนอก ตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการ
ประเมินคุณภาพ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในการนี้ จึงได้นาผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพดังกล่าว มาจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) ประจาปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลดีตอ่ การพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาคุณภาพฉบับนี้ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากการประเมิน แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลาดาเนินการ งบประมาณ ผลการ
ดาเนินการมีการกาหนดผู้รับ ผิดชอบ และผู้ตรวจสอบอย่างชัดเจน ซึ่งได้ติดตามผลการดาเนินงานจากผู้รั บผิดชอบ รวมทั้งผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล และผ่านการ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้แผนพัฒนาคุณภาพ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ ยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
คณบดีคณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563
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สารบัญ
หน้า
คานา
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ข

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1

1.1 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
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1.4 ผลการประเมินคุณภาพ งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ประจาปีการศึกษา 2561
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

-11.1 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะครุศาสตร์ ได้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย นครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2558 มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นมา โดยใช้สถานที่ตงั้ ณ อาคารจตุรวิทย์ เลขที่ 167/1 หมู่ 8บ้านเนินสะอาด ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัด
นครพนม คณะครุศาสตร์จึงเป็นหน่วยงานใน สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม รับผิดชอบการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 พันธกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลในปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนใน 9
สาขาวิชา แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึ กษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาดนตรีศกึ ษา และระดับปริญญาโท 1 สาขา สาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา มี
นักศึกษารวมทั้งสิน้ 1,579 คน มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งสิน้ 96 คน
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ปรัชญา
“พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมนาสังคม”
วิสัยทัศน์
“คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มคี ุณภาพ คุณธรรม นาสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ต่นื รู้ คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของสังคม และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้
ทางการศึกษารวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่สังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประชาคมอาเซียน
4. ทานุบารุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา

-21.4 ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
(ระดับหน่วยงานสนับสนุน) มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2562

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนิน
งาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
= บรรลุ
= ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชีร้ ่วม (จานวน 5 ตัวบ่งชี)้ 22.47/5 = 4.49 ระดับดี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ระดับความพึงพอใจของ
ค่าเฉลี่ย
4.80

ผูใ้ ช้บริการหน่วยงาน
5.00
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 การจัดการความรูข้ องหน่วยงาน
5 ข้อ
4 ข้อ

สนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยงของ
6 ข้อ
6 ข้อ

หน่วยงาน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส
ค่าเฉลี่ย
4.67

5.00
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 แผนการปฏิบัติราชการประจาปี
6 ข้อ
5 ข้อ

ของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชีเ้ ฉพาะตามภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (จานวน 6 ตัวบ่งชี)้ 30.00/6 = 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1ระบบและกลไกการเงินและ
5 ข้อ
5

งบประมาณ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการจัดการ
5 ข้อ
5

งานสารบรรณและเลขานุการ

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

4.80

ดีมาก

4 คะแนน

ดี

5
คะแนน
4.67

ดีมาก

4 คะแนน

ดี

5 คะแนน

ดีมาก

5 คะแนน

ดีมาก

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ระบบการดาเนินงานศูนย์ฝึก
5 ข้อ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 ระบบการให้บริการวิชาการ
5 ข้อ
ทะเบียน งานหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5 ระดับความสาเร็จของงานประชุม
5 ข้อ
ตังบ่งชีท้ ี่ 2.6 ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน
5 ข้อ
ตามคู่มอื การปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่ 3ตัวบ่งชีส้ นับสนุนการประเมินระดับคณะ
3.1 ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ 90
ประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะ
ขึน้ ไป

5



5 คะแนน

ดีมาก

5



5 คะแนน

ดีมาก

5
5




5 คะแนน
5 คะแนน

ดีมาก
ดีมาก

5 คะแนน

ดีมาก

4.79

ดีมาก

90.32

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ 57.47/12= 4.79 ระดับดีมาก
ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพ

-4แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
คณะครุศาสตร์ นครพนม
(ระดับหน่วยงานสนับสนุน) ประจาปีการศึกษา 2563
(จากผลการประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2562)

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
การจัดการความรู้
ของหน่วยงาน
สนับสนุน

ข้อเสนอแนะ
-ควรดาเนินการให้ครบกระบวนการการ
จัดการความรู้ (KM)
-ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น

แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา
(โครงการ/กิจกรรม)
-โครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและการจัดประชุม ธันวาคม 63
ระดับหน่วยงานสนับสนุน
1.คาสัง่ คณะกรรมการการจัดการความรู้สายสนับสนุน
2.จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อทบทวนและจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
3.จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
4.ดาเนินการประชุมและจัดกิจกรรมตามแผนเพื่อให้แนว
ปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
5.สรุปรายงานและกากับติดตามโครงการศึกษาดูงานของ
ฝ่ายงานสายสนับสนุนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น
ประจาปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน
ฝ่ายบุคลากร

ผู้ตรวจสอบ
คณบดี

-5ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ระบบบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน
สานักงานคณบดี ควรวิเคราะห์ในบริบท
สานักงานคณบดี และเป็นความเสี่ยงที่
สามารถบริหารจัดการได้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
แผนการปฏิบัติ
ราชการประจาปีของ
หน่วยงาน

-แยกแผนสานักงานคณบดี ออกจากแผน
คณะ
-และควรเขียนรายงาน SAR ตาม
กระบวนการ PDCA

แนวทางการพัฒนา
(โครงการ/กิจกรรม)
-โครงการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานสานักงาน
คณบดี
1.คาสัง่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
สานักงานคณบดี
2.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงานสานักงานคณบดี
3.จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
4.ดาเนินการประชุมและจัดกิจกรรมตามแผนเพื่อให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
5.สรุปรายงานและกากับติดตาม
-โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงาน
คณบดี
1.คาสัง่ คณะกรรมารจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของ
สานักงานคณบดี
2.จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของสานักงานคณบดี
3.จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
4.ดาเนินการประชุมและจัดกิจกรรมตามแผนเพื่อให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
5.สรุปรายงานแลพกากับติดตาม

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ธันวาคม 63

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน
ฝ่ายงานการเงิน

คณบดี

ธันวาคม 63

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน
ฝ่ายงานบุคลากร

คณบดี

-6องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ระดับความสาเร็จ
ของการจัดการงาน
สารบรรณและ
เลขานุการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ระบบการ
ดาเนินงานศูนย์ฝกึ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

ข้อเสนอแนะ
- รายการหลักฐาน ควรแสดงให้เห็นผลการ
ดาเนินงาน และใส่รายละเอียดของเอกสาร
หลักฐาน เช่น เลขทีค่ าสัง่ / เรื่อง/ ลงวันที่
เท่าไหร่/ บันทึกข้อความที่ / เป็นต้น

- ควรมีการ จัดเก็บเอกสารออนไลน์ เพื่อ
สะดวกในการสืบค้น ข้อมูลย้อนหลัง
- การสารวจความพึงพอใจ อาจทาแยก
เฉพาะของงานสารบรรณ เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะของฝ่ายงานที่ชดั เจน เพือ่ ให้
สามารถนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม
- ปรับการเขียน SAR ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมิน ตามหลัก PDCA เพื่อให้เห็นผล
การดาเนินงานที่ชัดเจนมากขึน้
- ปรับการเขียน SAR ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมิน ตามหลัก PDCA เพื่อให้เห็นผล
การดาเนินงานที่ชัดเจนมากขึน้
- ควรจัดทาเล่มรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจตามรูปแบบรายงานผล เพื่อแสดงให้
เห็นผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาทีม่ ารับบริการที่แสดงถึงการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อนาข้อเสนอแนะที่ได้
ไปปรับปรุงผลการดาเนินงานต่อไป

แนวทางการพัฒนา
(โครงการ/กิจกรรม)

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

-โครงการพัฒนารูปแบบการเขียน SAR ประจาปี
งบประมาณ 2564

ธันวาคม 63

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน
ฝ่ายงานการเงิน

คณบดี

-โครงการพัฒนารูปแบบการเขียน SAR ประจาปี
งบประมาณ 2564

ธันวาคม 63

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน
ฝ่ายงานธุรการ

คณบดี

-โครงการพัฒนารูปแบบการเขียน SAR ประจาปี
งบประมาณ 2564

ธันวาคม 63

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายงานศูนย์ฝึกฯ

คณบดี

ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ระบบการให้บริการ
วิชาการ ทะเบียน
งานหลักสูตร

- ควรมีการประเมินผลการดาเนินงานของแต่
ละฝ่ายงานอย่างน้อยในรอบ 1 ปี ทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ให้ชัดเจน เพื่อให้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงงานในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ระดับความสาเร็จ
การดาเนินงานตาม
คู่มอื การปฏิบัตงิ าน

- ควรมีการลดรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้ครบทุกฝ่ายงาน
- ขั้นตอน/ Flow Chart ควรกาหนดเงื่อนไข
ระยะเวลา
- ควรมีการประเมินผลการใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายงานทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่ชัดเจน เพื่อนาผลไปใช้พัฒนาในปี
ต่อไป

แนวทางการพัฒนา
(โครงการ/กิจกรรม)

ระยะเวลา

-โครงการทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายงาน

ธันวาคม 63

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายงานวิชาการ ทะเบียน
งานหลักสูตร

คณบดี

ธันวาคม 63

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน
ฝ่ายงานบุคลากร

คณบดี

-โครงการทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

