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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยนครพนม เริ่มดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2548 มีการพัฒนา
คุณภาพ ได้นาเกณฑ์ตัวบ่งชี้แนวทางการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยนครพนม กาหนดจุด เน้น ให้ม หาวิท ยาลั ย เป็น สถาบัน ผลิตบัณ ฑิต และพัฒ นาสังคม และการ
ดาเนิ น งานตามมาตรฐานองค์ประกอบการประกันคุณภาพเพื่อบริหารบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550 - 2552 มีก ารดาเนิน การพัฒ นาคู่มือ การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในทั้ง
ระดับ อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแสดงถึงแนวทางการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ภายใต้ 6 มาตรฐาน 25
ตั ว บ่ ง ชี้ ในระดั บ อาชีว ศึก ษา และแนวทางการประเมิน คุณ ภาพ การศึก ษาภายในของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา (สกอ.) ระดับ อุด มศึ กษา 9 องค์ป ระกอบ 41 ตัว บ่ งชี้ และแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 7 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี้ อีกทั้งมีการดาเนินงานตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อบริหารบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2553 - 2556 มหาวิท ยาลัย นครพนม ได้พ ัฒ นาคู่มือ การประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
ภายในโดยการมีส่ว นร่ว มของบุค ลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนครพนมได้
กาหนดจุ ด เน้น ของมหาวิทยาลัยอยู่ใน กลุ่ ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ซึ่งมีการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย รวมจานวนทั้งสิ้น 42 ตัวบ่งชี้ จาแนกเป็น สกอ. จานวน 23 ตัวบ่งชี้
และ สมศ. จ านวน 18 ตั ว บ่ ง ชี้ รวมทั้ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย นครพนม จ านวน
1 ตัวบ่ งชี้ มาดาเนิน การประกันคุณ ภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 ได้มีการ
นาเอาการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) มาบริหารเพื่อพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร
ต่อไป
ปี พ.ศ. 2562 มีการจั ดทาคู่มือการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลั ยนครพนม ใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น ) โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย
ในระดับอุดมศึกษา ระดับ หลักสู ตรได้นาองค์ประกอบคุณภาพจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จานวน 14 ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ จานวน 30 ตัวบ่งชี้ และระดับสถาบัน จานวน 29 ตัวบ่งชี้ ภายใต้
การดูแลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ในระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ภายใต้การดูแลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ
ปี พ.ศ. 2563 มีการจั ดทาคู่มือการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลั ยนครพนม ใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น ) โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย
ในระดับอุดมศึกษา ระดับ หลักสู ตรได้นาองค์ประกอบคุณภาพจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
(สกอ.) จานวน 14 ตัว บ่งชี้ ระดับคณะ จานวน 31 ตัวบ่งชี้ และระดับสถาบัน จานวน 29 ตัวบ่งชี้ ภายใต้
การดูแลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ในระดับอาชีวศึกษา ระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การดูแลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ปี พ.ศ. 2564 มีการจั ดทาคู่มือการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลั ยนครพนม ใน
ระดับอุดมศึกษา (ระดับคณะ และระดับสถาบัน) ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ในระดับอุด มศึกษา ระดับหลักสูตรได้นาองค์ประกอบคุณภาพ
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 14 ตัว บ่งชี้ ระดับคณะ จานวน 21 ตัวบ่งชี้ และ
ระดับสถาบัน จานวน 18 ตัวบ่งชี้ ภายใต้ การดูแลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อรสา ภาววิมล

1.2 สถานที่ตั้ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้น 3 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 1079-1080, 1088 โทรสาร 0-4253-2479

1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
ปรัชญา
“พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
วิสัยทัศน์
“ที่มุ่งเน้นใช้ระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการประกัน
คุณภาพ
3. สร้างเครือข่ายและพัฒนาฐานข้อมูลการประกันคุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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1.4 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
1.4.1 ระดับอุดมศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
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1.4.2 ระดับอาชีวศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
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1.4.3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ระดับปฐมวัย

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

1.4.4 ระดับระดับหน่วยงานสนับสนุน
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1.5 แนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
1. เสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาเห็นความสาคัญ และ
ความจาเป็นในการประกันคุณภาพ โดยสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต้องดาเนินการ
2. กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งองค์ประกอบคุณภาพ
(Quality Framework) ที่จาเป็นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และลักษณะของการให้บริการที่
พึงประสงค์
3. กาหนดให้มีองค์กรที่ทาหน้าที่ดูแล และรับผิดชอบการดาเนินการประกันคุณภาพ
4. พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบคุณภาพที่กาหนด
5. จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
6. เตรียมการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน ระบบการประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

1.6 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
มีรายละเอียดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร ดังนี้
โครงสร้างองค์กร

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงสร้างการบริหาร
- โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม
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1.7 ข้อมูลบุคลากร
บุ ค ลากรของงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ประกอบด้ ว ย บุ ค ลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานตามสัญญา ซึ่งจาแนก
ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
จาแนกตามประเภทตาแหน่ง ประจาปีการศึกษา 2563
ลาดับ
ประเภท
รวมจานวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
1 นักวิชาการศึกษา
๓
60.00
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
20.00
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1
20.00
รวม
5
100.00
ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๖4
ตารางที่ 2 แสดงจานวนบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
จาแนกตามประเภทสายงาน ประจาปีการศึกษา 2563
ลาดับ
ประเภท
รวมจานวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
1 พนักงานมหาวิทยาลัยประจา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
4
80.00
2 พนักงานตามสัญญา (เงินงบประมาณรายได้)
1
20.00
รวม
5
100.00
ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ข้อมูล ณ มกราคม ๒๕๖4
ตารางที่ 3 แสดงจานวนบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
จาแนกตามประเภทวุฒิการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ประเภท/คุณวุฒิ
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
พนักงานมหาวิทยาลัยประจา
๒
2
4
(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานตามสัญญา
1
1
(เงินงบประมาณรายได้)
รวม
๓
3
5
ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๖4

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
จาแนกตามประเภทตาแหน่งงาน และวุฒิการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
ประเภท
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
นายพิชัย ซ้ายประทุม
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิรดี อุณาพรหม พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพรทิพย์ ประวัง พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์ พนักงานตามสัญญา ปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๖4

1.8 แนวทางการบริหารจัดการ
การดาเนิ นงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดแนวทางการบริหารจั ดการ ออกเป็น ๒
ระดับ คือ
1. ส่ว นกลาง มีค ณะกรรมการที่เกี่ย วข้อ งกับ การดาเนิน งานประกัน คุณ ภาพของมหาวิท ยาลัย
ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ทาหน้าที่วางนโยบาย และกาหนดแผนพัฒนา
ตามภารกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ งการก ากับ มาตรฐานการศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ย ทุ ก แห่ งพิ จ ารณา
ตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการศึกษา และให้การรับรองคุณภาพการศึกษา
2. มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1) สภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่กากับ ดูแล ให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาหนด พัฒนามาตรฐานวิชาการ และควบคุมดูแล
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒) คณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่พัฒ นาคุณ ภาพ
ควบคุมคุณภาพ กากับมาตรฐานหน่วยงานภายใน ประเมินคุณภาพ พิจารณาประกันคุณภาพ และเสนอขอรับ
การรับรองมาตรฐาน
๓) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่วางระบบกลไก
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กาหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
4) คณะกรรมการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพระดั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย /ศู น ย์ /ส านั ก /กลุ่ ม
สาขาวิช าที่ มี ห น้ าที่ ด าเนิ น งานตามนโยบาย และกรอบการด าเนิ น งานที่ ก าหนดขึ้ น โดยคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดทารายงานการประเมินตนเอง และเตรียมความ
พร้อมส าหรับรับการประเมิน โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทาหน้าที่ประเมินการ
ด าเนิ น งานตามมาตรฐาน องค์ ป ระกอบ ตั ว บ่ งชี้ ซึ่ งการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย ได้
ดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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1.9 แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม มีดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และคณะหรือเทียบเท่าส่วนในระดับสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
ให้มีคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และกาหนดนโยบายอย่างชัดเจน
2. เร่งรัดและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย จัดทาเอกสาร และคู่มือต่าง ๆ เพื่อ
การประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ได้แก่ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมิน
ตนเอง มาตรฐานกลุ่มสาขางานวิชา คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือการปฏิบัติงานวิจัย คู่มือการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน คู่มือการรับบริการ และการให้บริการของหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพและพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาในหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4. จั ดท างบประมาณ และพั ฒ นาบุ คลากรแก่ห น่ว ยงานทุ กระดั บในมหาวิท ยาลั ยให้ ด าเนิ น การ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. จัดให้มีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย
การ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างมหาวิทยาลัย
7. สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และนาข้อมูลมาพัฒนางานตามภารกิจของหน่วยงานตลอดจนเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

1.10 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและดาเนินการตามภารกิจ ทั้งในด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริก ารวิช าการ และการทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรมให้มีคุณ ภาพ และให้ได้ต าม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษามีรายละเอียดดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตั้งแต่ระดับกลุ่มวิชา คณะวิชา และ
สถาบันโดยรวม)
2. ดาเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดได้พัฒนาขึ้น
3. จัดทารายงานประจาปีซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. ให้ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน และเตรียมความพร้อมอื่น ๆ เพื่อการ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายนอก
5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
คณะกรรมการประเมินภายนอก และหน่วยงานต้นสังกัด

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม จั ด อยู่ ในกลุ่ ม สถาบั น กลุ่ ม ข คื อ กลุ่ ม สถาบั น ที่ เน้ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็น
หลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ได้ ด าเนิ น การตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ก าหนด มี จ านวน ๙ องค์ ป ระกอบ และองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพของ สมศ. 20 ตั ว บ่ ง ชี้
ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในองค์ประกอบคุณภาพทั้ง ๙ องค์ประกอบ มีจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๒๓ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ
คุณภาพ สมศ. 20 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 1 ตัวบ่งชี้

1.11 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
1.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม มีการกาหนด
นโยบาย แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.2 มี ก ารก าหนดมาตรฐาน และตั ว บ่ งชี้ ข องมหาวิท ยาลั ย ที่ ส อดคล้ องกั บ มาตรฐานการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ซึ่งนามา
ทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยได้
น ามาตรฐาน ตัว บ่ งชี้แ ละเกณฑ์ การประเมิน คุ ณ ภาพส าหรับ การประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาภายในของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และได้นามาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์ประกอบและเกณฑ์สาคัญของสภา
วิช าชีพ รวมทั้ งกรอบการประเมิ น ผลการปฏิบั ติราชการของสถาบั นการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษามาใช้ เป็ น
แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๓ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ
การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยส่งเสริมให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และจัดทาเป็นรายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ และพัฒนาเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
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16 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ภายใน พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโดยคณะกรรมการผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ปีละ ๑ ครั้ง
๑.๔ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
๑.๕ มีการนาเอาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานตามพันธ
กิจให้เกิดผลดี โดยมหาวิทยาลัยได้นาเอาผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ โดยผู้บริหารเห็นความสาคัญ และได้ผลักดันให้บุคลากรทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการ
นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก มาพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงาน สนับสนุนให้
ติดตามความเคลื่อนไหวการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา
เกณฑ์และตัวบ่งชี้คุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
๒.๑ คณะ/สานัก/สถาบัน จัดให้มีหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดาเนินการประกัน
คุณภาพขึ้น โดยมีห น้าที่พัฒ นาบริหาร และกากับติดตามการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตลอดจนประสานกันหน่วยงานภายนอก
๒.๒ คณะ/สานัก/สถาบัน พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการกากับ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๒.๓ คณะ/สานัก/สถาบัน จัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพตามองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้
ในการผลิต บัณ ฑิต ได้แ ก่ ๑) หลัก สูต รการศึก ษาในสาขาวิช าต่า ง ๆ ๒) คณาจารย์ และระบบพัฒ นา
คณาจารย์ ๓) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน ๔) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๕) อุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ
๖) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา ๗) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา
๒.๔ คณะ/สานัก/สถาบัน จัดให้มีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ/
สานัก/สถาบัน อย่างต่อเนื่อง
๒.๕ คณะ/สถานศึ ก ษา จั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง และด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ/สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒.๖ มหาวิทยาลั ยโดยงานประกัน คุณ ภาพการศึกษา ดาเนินการสนับสนุน
มี
กระบวนการ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโดยจัด ให้มีการประเมินคุณภาพประจาปี
การศึกษาในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน อย่างต่อเนื่องทุกปี
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
๑. มี การด าเนิ น งานตามระบบและกลไกในการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในระดั บ คณะ/
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพในระดับฝ่าย
ครอบคลุม ๑๔ หน่วยงาน ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัย
นาหว้า วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมศรี สงคราม ศู นย์ บริการการศึ กษากรุ งเทพมหานคร สถาบั นภาษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักวิทยบริการ และสานักงานอธิการบดี
๒. มีการปรับ ปรุ งระบบประกัน คุณ ภาพโดยสอดคล้ องตามพันธกิจของสถาบัน โดยทุ กคณะ/
หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยร่วมกันวิเคราะห์องค์ก าร พิจารณาปรับแผนกลยุทธ์และจัดทาเป็น
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๓. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
โดยมหาวิทยาลัยรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนผ่านทาง Website ของมหาวิทยาลัย

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

๔. มีก ารน าผลการประเมิ น มาใช้ในการปรับ ปรุงการด าเนิน งานของหน่ ว ยงานอย่างต่อ เนื่ อ ง
โดยมหาวิทยาลัยได้นาผลการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย และผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ใน
การปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

1.12 การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
รูปแบบการประเมินคุณภาพ
การประเมิ น คุณ ภาพ (Quality Assessment) หมายถึ ง กระบวนการประเมิ น ผลโดยภาพรวมว่ า
เมื่อได้ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอย่างไร ดังนั้น ตรวจติดตามและ
การประเมินคุณภาพจะต้องทาอย่างเป็นระบบ มีหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้า และการกระทาในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ลักษณะการประเมินคุณภาพตาม
สภาพจริงเป็นการติดตามผลการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพมี ๒ ลักษณะ คือ การประเมินคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Assessment) หรือการประเมินตนเอง หมายถึง กระบวนการ
ประเมิน ผลการด าเนิ น งาน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพ และมาตรฐานการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานหรือ องค์ ก รที่
ดาเนินงานโดยบุคลากรภายในหน่วยงานนั้น หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
พัฒ นาการดาเนินงาน ในความเป็น จริงการประเมินลักษณะดังกล่าว เป็นการตรวจผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มีความหมายตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ คือ การ
ประเมิ น ผลและ การติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาจากภายในโดย
บุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
มหาวิทยาลัยนครพนมมีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน จากคณะกรรมการ
ประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
จากคณะกรรมการสานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสภาวิชาชีพ

1.13 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาปกติ
ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมิน ผลการดาเนิ น งานเพื่อน าไปสู่การพัฒ นาปรับปรุงคุณ ภาพอย่างสม่าเสมอด้วยเหตุนี้ ระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในจึ ง ต้ อ งดู แ ลทั้ ง ปั จ จั ย น าเข้ า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิ ต หรื อ ผลลั พ ธ์
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่ง จาเป็น โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจาก แผนภาพ
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แผนภาพแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากแผนภาพจะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จาเป็นต้อง
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุ ณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมิน คุณ ภาพภายในตามที่ กาหนดในระบบฐานข้อมูล ด้ านการประกัน คุณ ภาพ (CHE QA
Online) ซึ่งเป็ นการบั นทึกผลการดาเนิน งานประกันคุณ ภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การ
จัดเก็บ ข้อมูลพื้น ฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพ
เพื่อน าเสนอสภาสถาบั น หน่ วยงานต้น สังกัด หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมู ล
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้น
สังกั ด ดังนั้ น สถาบั น อุดมศึกษาจ าเป็ น ต้องจั ดทารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่ มลึ ก สะท้ อนภาพ
ที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การดาเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม

1.14 แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา คือการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการบริหารจัดการ
ที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษาโดยตรงได้แก่ นักศึก ษา ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่
สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการดาเนินงาน ๓
ขั้นตอน ดังนี้
๑. การพัฒ นาคุณ ภาพ (Quality Control) เป็น การก าหนดมาตรฐานคุณ ภาพ และพัฒ นา
สถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน
2. การตรวจติด ตามคุณ ภาพ (Quality Auditing) และติด ตามผลการด าเนิน งานให้เ ป็น ไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด
๓. การประเมิน คุณ ภาพ (Quality Assessment) เป็น การประเมิน คุณ ภาพของสถานศึก ษา
โดยหน่ว ยงานที่กากับ ดูแ ลในเขตพื้น ที่ และหน่ว ยงานต้น สัง กัด ในส่ว นกลาง โดยการตรวจเยี่ย ม และ
ประเมิน สถานศึก ษาเป็น ระยะตามที ่ก าหนดโดยหน่ว ยงานต้น สัง กัด เพื ่อ ให้ก ารช่ว ยเหลือ และ
เตรีย มพร้อมเพื่อรองรับ การประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
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ภาพแสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพนั้น จะต้องทาให้การ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ การบริหารจัดการนี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการทางานให้
ประสบความสาเร็จ โดยต้องมีกระบวนการวางแผน (Plan) ปฏิบัติการตามแผน (Do) ตรวจสอบประเมินผล
(Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) ซึ่งหลักการนี้เป็นการบริหารคุณภาพงาน เป็นวงจรพัฒนาพื้นฐาน
หลั กของการพั ฒ นาคุณ ภาพทั้ งระบบ (Total Quality Management : TQM) ผู้ ที่คิดค้นกระบวนการหรือ
วงจรพั ฒ นาคุ ณ ภาพ PDCA คื อ Shewart นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ช าวอเมริ กั น แต่ Deming ได้ น าไปเผยแพร่ ที่
ประเทศญี่ปุ่นจนประสบผลสาเร็จ คนทั่วไป จึงรู้จักวงจร “Deming” วงจร PDCA ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้
วงจร PDCA
PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็ นกิ จกรรมพื้ นฐานในการพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพและคุ ณ ภาพการ
ดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้ว ย 4 ขั้น ตอน คือ การวางแผน ลงมือ ทา ตรวจสอบ และปฏิบัติเพื่ อ แก้ไขหรือ
ปรับปรุง มีพัฒนาการจากการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ โดยมีลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง
ทั้งนี้อาจอธิบายถึงกระบวนการ ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑. วางแผน (Plan) ต้องพิจารณาในประเด็นสาคัญ เช่น
 การกาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายให้ชัดเจน
 การกาหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุม
 การกาหนดวิธีการทางานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น
๒. ลงมือทา (Do) ได้แก่
 ศึกษาและฝึกอบรมให้เข้าใจวิธีการทางานในแต่ละครั้ง และลงมือปฏิบัติ
 เก็บข้อมูลคุณลักษณะทางด้านคุณภาพตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ เป็นต้น
๓. ตรวจสอบ (Check) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและการประเมินผล สิ่งที่ได้ลง
มือปฏิบัติไปแล้ว เช่น
 ตรวจสอบว่างานที่ทาได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดหรือไม่
 ตรวจตราคุณลักษณะทางด้านคุณภาพว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ เป็นต้น
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๔. ปฏิบัติและแก้ไขปรับปรุง (Act) เมื่อตรวจสอบสิ่งที่ได้ทาตามแผนพบว่ามีความผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่อง ต้องทาการแก้ไขและปรับปรุง เช่น
 แก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา
 ค้นหาสาเหตุแล้วทาการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก
 หาทางพัฒนาระบบหรือปรับปรุงการทางานนั้นๆ โดยตรง เป็นต้น
เมื่อมีการนา PDCA มาใช้ในการปรับปรุงการบริหาร โดยเฉพาะเน้นด้านการควบคุมคุ ณภาพ จึงมีการ
ขยายผลกระบวนการ เพิ่มขั้นตอนเชิงปฏิบัติโดยละเอียดมากขึ้น แต่ในแนวคิดหลักยังคงขั้นตอนสาคัญทั้ง ๔
คือ plan-do-check-act อย่างครบถ้วน นอกจากนี้อาจมีการขยายผลวงจร PDCA เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
รูปธรรมอย่างชัดเจน

ภาพแสดงวงจรคุณภาพ
มีการดาเนินงาน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพ
2. การตรวจติดตามคุณภาพ
3. การประเมินคุณภาพ
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1.15 วิธีการดาเนินงานที่ตอบสนองระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
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1.16 นิยามของกลุ่มสถาบัน
มหาวิทยาลัยนครพนมจัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ข สถาบั นที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความว่า
สถาบันที่เน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันที่มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน
ธุร กิ จ และบุ ค คลในภู มิ ภ าค เพื่ อ รองรั บ การด ารงชี พ สถาบั น อาจจะมี ก ารจั ด การเรีย นการสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
การกาหนดมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษา ๔ ประการ อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ่งบทบาทในการกาหนดมาตรฐานอุดมศึกษานี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกาหนดให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1.17 หน้าที่ของงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลั ยมีห น้ าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและดาเนินการตามภารกิจ ทั้งในด้านการผลิ ต
บัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ และให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
๑. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตั้งแต่ระดับสาขาวิชา คณะ และสถาบัน
โดยรวม)
๒. ดาเนิ น การตรวจสอบและพั ฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดได้พัฒนาขึ้น
๓. จัดทารายงานประจาปีซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๔. ให้ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน และเตรียมความพร้อมอื่นๆ เพื่อการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก
๕. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัด
๖. วิจัยเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ส่วนที่ ๒
ภาระงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ส่วนที่ 2 ภาระงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ภาระงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา มีบุคลากรปฏิบัติงาน จานวนทั้งสิ้น 5 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 3
ตาแหน่ง คือ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 1 ตาแหน่ง คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายพิชัย ซ้ายประทุม
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอภิรดี อุณาพรหม
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรทิพย์ ประวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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2.1.1 ภาระงานในหน้าที่
ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

ภาระงาน

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท

1. จัดวางและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ทุกระดับ
2. กากับติดตามการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอาชีวศึกษา พร้อมจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)
3. ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทุกระดับ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจาปีทุกปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) และเผยแพร่
สู่สาธารณชน
4. พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
5. ให้คาแนะนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับทุกหน่วยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
6. กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คุณภาพการศึกษาภายนอก มาใช้พัฒนาหลักการ
ตรวจและประเมิน โดยใช้กระบวนการ PDCA
7. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนา Website
สานักประเมินฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
8. เป็นเครือข่ายการประกันการศึกษากับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
เพื่อนาองค์ความรู้พัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี
9. จัดทาโครงการที่ส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา
10. เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
11. จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับเพื่อทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามที่ผู้ประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก
ให้คาแนะนาติดตามและจัดทารายงานการพัฒนาปรับปรุง
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12. จัดทารายงานแผนการพัฒนางานภายหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา
13. นาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
14. ประชุมทาความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
15. ทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
16. จัดทาวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
17. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

26 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

ภาระงาน

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

1. ปฏิบัติตามกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
2. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
3. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และประเมินคุณภาพภายนอก และจัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด
(สกอ.) และเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. ประสานงานในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย/สานัก/
สถาบัน/กอง
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม
6. พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
7. ให้ความรู้ และคาแนะนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
กับทุกหน่วยงาน
8. ประสานงานกับทุกหน่วยงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
9. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทา SAR ของมหาวิทยาลัย และส่ง สมศ.
๑๐. ประสานงานในด้านวิชาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑. พัฒนาตนเองในการประชุม ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
การประกันคุณภาพภายในประเทศ เพื่อนาองค์ความรู้พัฒนา
การศึกษาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี
๑๒. จัดทาโครงการที่ส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย
๑๓. เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
๑๔. ประชุมผู้บริหารทุกระดับเพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ระดับอุดมศึกษา ตามคาแนะนาผู้ประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งรายงานแผนการพัฒนางาน
ภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
๑๕. นาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และรายงาน
แผนการพัฒนางานภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๑๖. ประชุมทาความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๑๗. ดาเนินการประชุมเพื่อทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
๑๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
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คุณวุฒิ

ภาระงาน

ปริญญาตรี

1. วิเคราะห์ข้อมูลประกอบคาของบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
2. ทบทวน/จัดทาคาของบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
3. วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน ข้อพิจารณาเสนอแนะ
4. วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของ
หน่วยงาน
5. จัดทา/ปรับแผนงานหรือโครงการ ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน และโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายเดือน รายไตรมาส ของหน่วยงาน
7. จัดทารายงานประจาปีของหน่วยงาน
8. วางแผน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ ระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. วิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้มีคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
10. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการของหน่วยงาน
11. ดาเนินการจัดทาเอกสารการเบิกจ่าย ชุดเบิก ให้เรียบร้อย
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ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

คุณวุฒิ

ภาระงาน

ปริญญาตรี

1. ปฏิบัติตามกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
2. จัดวางและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทุกระดับ
3. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาส่งให้ทุกหน่วยงานและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
4. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีทุกปีส่งหน่วยงาน
ต้นสังกัด (สกอ.) และเผยแพร่สู่สาธารณชน
5. กระตุ้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา/ระดับ
อาชีวศึกษา
6. พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
7. ให้คาแนะนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับทุกหน่วยงาน
8. ประสานงานกับทุกหน่วยงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษ
9. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของมหาวิทยาลัย และส่ง สมศ.
๑๐. กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก ระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา มาใช้พัฒนา
หลักการตรวจและประเมินโดยใช้กระบวนการ PDCA
๑๑. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนา Website สานักประเมินฯ
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ จัดทาโครงการที่ส่งเสริมงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
๑๒. เป็นเครือข่ายการประกันการศึกษากับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
เพื่อนาองค์ความรู้พัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี
๑๓. ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายในประเทศ เพื่อนาองค์ความรู้
พัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี
๑๔. ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเผยแพร่งานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ทุกคนรับรู้ และให้ความร่วมมือประกันคุณภาพองค์การ
นักศึกษาให้สาเร็จลุล่วง
๑๕. เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
๑๖. จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับเพื่อทาแผนพัฒนาคุณภาพตามที่
ผู้ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ให้คาแนะนา
๑๗. ประชุมทาความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
18. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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2.1.2 การดาเนินงานตามกลุ่มงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม แบ่งออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา)
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
5. งานประกันคุณภาพ (ระดับระดับหน่วยงานสนับสนุน)
6. งานวิเคราะห์นโยบายแผน
7. งานธุรการ
การดาเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
1. ประชุมทบทวนนโยบายประกันคุณภาพ
2. ประชุม/ชี้แจงจัดทาแผนการประเมินคุณภาพประจาปี
3. ประชุมจัดทาแผนการปฏิบัติราชการ
4. ประชุมพิจารณาตัวบ่งชี้พร้อมตั้งค่าเป้าหมาย
5. จัดทา/ทบทวนคู่มือประกันคุณภาพ
6. เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพ
7. จัดทาแบบฟอร์มใช้ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้
8. กากับติดตามการเก็บข้อมูล ระยะ 12 เดือน
9. กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระยะ 12 เดือน
10. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
11. กากับติดตามภาควิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เตรียมประเมิน
12. กากับติดตามจัดประเมินในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
13. กากับติดตามให้คณะจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
14. กากับติดตามจัดให้มีการวิพากษ์ SAR พร้อมกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
15. กากับติดตามให้คณะกรรมการประเมินในระบบ CHE QA Online
16. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย
17. จัดประชุมวิพากษ์ SAR พร้อมกรอกในระบบ CHE QA Online
18. จัดทารายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
19. จัดประเมินระดับมหาวิทยาลัยในระบบ CHE QA Online
20. นาผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
21. จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย
- วิพากษ์
- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- เสนอสภามหาวิทยาลัย
- ปรับแก้ตามสภามหาวิทยาลัยแนะนา/จัดทารูปเล่ม
22. จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ
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23. ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในให้ สกอ. ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
24. ประสานงานให้คาแนะนาหน่วยงาน/คณะ
งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา)
1. ประชุมทบทวนนโยบายประกันคุณภาพ
2. ประชุม/ชี้แจงจัดทาแผนการประเมินคุณภาพประจาปี
3. ประชุมจัดทาแผนการปฏิบัติราชการ
4. ประชุมพิจารณาตัวบ่งชี้พร้อมตั้งค่าเป้าหมาย
5. จัดทา/ทบทวนคู่มือประกันคุณภาพ
6. เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพ
7. จัดทาแบบฟอร์มใช้ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้
8. กากับติดตามการเก็บข้อมูล ระยะ 12 เดือน
9. กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระยะ 12 เดือน
10. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
11. กากับติดตามภาควิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เตรียม
ประเมิน
12. กากับติดตามจัดประเมินในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
13. เร่งรัดคณะจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
14. กากับติดตามจัดให้มีการวิพากษ์ SAR
15. กากับติดตามให้คณะประเมินภายใน
16. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย
17. จัดประชุมวิพากษ์ SAR
18. จัดทารายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
19. จัดประเมินระดับมหาวิทยาลัย
20. นาผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
21. จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
- วิพากษ์
- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- เสนอสภามหาวิทยาลัย
- ปรับแก้ตามสภามหาวิทยาลัยแนะนา/จัดทารูปเล่ม
22. จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ
23. ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในให้ สกอ. ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
24. ประสานงานให้คาแนะนาหน่วยงาน/คณะ
งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. ประชุมทบทวนนโยบายประกันคุณภาพ
2. ประชุม/ชี้แจงจัดทาแผนการประเมินคุณภาพประจาปี
3. ประชุมจัดทาแผนการปฏิบัติราชการ
4. ประชุมพิจารณาตัวบ่งชี้พร้อมตั้งค่าเป้าหมาย
5. จัดทา/ทบทวนคู่มือประกันคุณภาพ
6. เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพ
7. จัดทาแบบฟอร์มใช้ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้
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8. กากับติดตามการเก็บข้อมูล ระยะ 12 เดือน
9. กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระยะ 12 เดือน
10. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
11. กากับติดตามภาควิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เตรียม
ประเมิน
12. กากับติดตามจัดประเมินในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
13. เร่งรัดคณะจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
14. กากับติดตามจัดให้มีการวิพากษ์ SAR
15. กากับติดตามให้คณะประเมินภายใน
16. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย
17. จัดประชุมวิพากษ์ SAR
18. จัดทารายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
19. จัดประเมินระดับมหาวิทยาลัย
20. นาผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
21. จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
- วิพากษ์
- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- เสนอสภามหาวิทยาลัย
- ปรับแก้ตามสภามหาวิทยาลัยแนะนา/จัดทารูปเล่ม
22. จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ
23. ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในให้ สกอ. ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
24. ประสานงานให้คาแนะนาโรงเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
1. ประชุมทบทวนนโยบายประกันคุณภาพ
2. ประชุม/ชี้แจงจัดทาแผนการประเมินคุณภาพประจาปี
3. ประชุมจัดทาแผนการปฏิบัติราชการ
4. ประชุมพิจารณาตัวบ่งชี้พร้อมตั้งค่าเป้าหมาย
5. จัดทา/ทบทวนคู่มือประกันคุณภาพ
6. เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพ
7. จัดทาแบบฟอร์มใช้ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้
8. กากับติดตามการเก็บข้อมูล ระยะ 12 เดือน
9. กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระยะ 12 เดือน
10. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
11. กากับติดตามภาควิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เตรียม
ประเมิน
12. กากับติดตามจัดประเมินในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
13. เร่งรัดคณะจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
14. กากับติดตามจัดให้มีการวิพากษ์ SAR
15. กากับติดตามให้คณะประเมินภายใน
16. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย
17. จัดประชุมวิพากษ์ SAR
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18.
19.
20.
21.

จัดทารายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
จัดประเมินระดับมหาวิทยาลัย
นาผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
- วิพากษ์
- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- เสนอสภามหาวิทยาลัย
- ปรับแก้ตามสภามหาวิทยาลัยแนะนา/จัดทารูปเล่ม
22. จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ
23. ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในให้ สกอ. ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
24. ประสานงานให้คาแนะนาโรงเรียน
งานประกันคุณภาพ (ระดับระดับหน่วยงานสนับสนุน)
1. ประชุมทบทวนนโยบายประกันคุณภาพ
2. ประชุมชี้แจง/จัดทาแผนการประเมินคุณภาพประจาปี
3. ประชุมจัดทาแผนการปฏิบัติราชการ
4. ประชุมพิจารณาตัวบ่งชี้พร้อมตั้งค่าเป้าหมาย
5. จัดทา/ทบทวนคู่มือประกันคุณภาพ
6. เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพ
7. จัดทาแบบฟอร์มในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้
8. กากับติดตามการเก็บข้อมูล ระยะ 12 เดือน
9. กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระยะ 12 เดือน
10. กากับติดตามให้หน่วยงาน/สานัก/กอง จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เตรียมประเมิน
11. กากับติดตามจัดประเมินในระดับหน่วยงาน/สานัก/กอง
12. จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
13. จัดทารายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
14. นาผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
15. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
16. ประสานงานให้คาแนะนา หน่วยงาน/สานัก/กอง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1. วิเคราะห์ข้อมูลประกอบคาของบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
2. ทบทวน/จัดทาคาของบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
3. วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน ข้อพิจารณาเสนอแนะ
4. วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงาน
5. จัดทา/ปรับแผนงานหรือโครงการ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน และ
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือน รายไตรมาส ของ
หน่วยงาน
7. จัดทารายงานประจาปีของหน่วยงาน
8. วางแผน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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9. วิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาให้มีคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
10. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการของหน่วยงาน
11. ดาเนินการจัดทาเอกสารการเบิกจ่าย ชุดเบิก ให้เรียบร้อย
งานธุรการ
1. งานสารบรรณ
- รับส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
- งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
- งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
- การร่างระเบียบ คาสั่ง ประกาศเกี่ยวกับการดาเนินงานภายในสานักฯ
- จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ และทาลายหนังสือราชการ
- การจัดทาแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา และจ่ายงานจากแฟ้มต่าง ๆ ให้บุคลากรนาไปดาเนินงาน
- การนาแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นจนงานแล้วเสร็จ และติดตามสารวจเรื่องที่ค้าง
- ติดตามเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
- งานแจ้งจดหมายเวียนหนังสือราชการ คาสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือ
ปฏิบัติ
- งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน
2. งานเอกสารการพิมพ์
- พิมพ์หนังสือราชการ และบันทึกข้อความ
- พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ
- การทาสาเนาหนังสือ อาทิ การถ่ายเอกสาร อัดสาเนา
- การจัดพิมพ์คาสั่ง
- รวบรวม และสรุปข้อมูลพร้อมจัดเก็บเอกสาร
- การเรียบเรียงจัดทารูปเล่ม
3. งานประชุม
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
- การประสานด้านสถานที่ และอาหารในการประชุม
- จัดเตรียมเอกสารในการประชุม
- การบันทึกวาระการประชุม
- การจัดส่งรายงานการประชุม
4. งานการเงิน
- จัดทาคาขออนุญาตไปราชการ
- ดาเนินการ และจัดทาคาขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายใช้จ่ายในงานต่าง ๆ
- ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
- สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานการเงินของหน่วยงาน และส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายคงเหลือ
- รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานคงเหลือประจาเดือน
5. งานพัสดุ
- ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง
- งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ
- การสารวจความต้องการการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และการแจ้งซ่อมแซมในกรณีเกิดชารุด
- จัดทาบัญชีสรุปคุมยอดพัสดุคงเหลือทุกสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
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- รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับพัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
6. งานประกันคุณภาพ
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. ประสานงานให้คาแนะนา คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน/สานัก/กอง

2.2 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้น ทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้น และ
สิ้นสุดของกระบวนการ ซึ่งจะระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กรและวิธีควบคุม
กระบวนการ และสามารถปรับ ปรุงเปลี่ ย นแปลงได้เมื่ อมีก ารเปลี่ ยนแปลงการปฏิ บั ติงานนั้ น งานประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เห็ น ความส าคั ญ ในการจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ จึ งได้ จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งาน (Work
Manual) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานทราบ และ
เข้าใจว่าควรทาอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบั ติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร เพื่อให้ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายขององค์กร และบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.2.1 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

 เป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ ของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
 ใช้อธิบายจุดประสงค์ และโครงสร้างงานประกันคุณภาพการศึกษา
 ใช้อธิบายรายละเอียดของกระบวนการ
 เป็นพื้นฐานสาหรับผู้บริหารใช้ในการทบทวน และตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน

2.2.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
สัญลักษณ์

ความหมาย
จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรม และการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน
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2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ได้ ร วบรวมขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และขอบข่ายงานประกันคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยจาแนกตามงาน ดังนี้
- งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
- งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา)
- งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
- งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
- งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับระดับหน่วยงานสนับสนุน)
ขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
1. จัดทา (ร่าง) ปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับระดับหน่วยงานสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย
3. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับระดับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อกาหนดนโยบาย และ
แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. ปรับปรุง/แก้ไข (ร่าง) ปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมตาม
มติที่ประชุม
5. แจ้งคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและเป็นแนวทางการดาเนินงาน
6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ผังการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
หลักฐาน/เอกสาร
- (ร่าง) ปฏิทินการดาเนินงานฯ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- หนังสือเชิญประชุมฯ
- วาระการประชุมฯ
- รายชือ่ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- ปฏิทินฯ (ฉบับแก้ไข)

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
- หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

- บันทึกข้อความ
- ปฏิทินฯ (ฉบับสมบูรณ์)

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- File ปฏิทินฯ (ฉบับสมบูรณ์)
- เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยนครพนม
1. มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
3. จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพฯ โดยนาขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน และแผนการ
พัฒนา จาก SAR มาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพฯ
4. จัดส่ง (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพฯ ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล
5. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล และส่งคืนงานประกันคุณภาพการศึกษา
6. จัดทารูปเล่ม (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพฯ
7. นา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
8. ปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
9. นาแผนพัฒนาคุณภาพฯ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม
10. ปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม
11. จัดทารูปเล่ม และประกาศใช้
12. นาข้อมูลไปใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Action Plan)
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38 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผังการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
หลักฐาน/เอกสาร
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- คู่มือการประเมินคุณภาพฯ
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ

- รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
พิจารณาฯ
- (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพฯ

- รองฯ/ผู้ช่วยฯ
- ผู้อานวยการ
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการ
ประกันคุณภาพฯ

- (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพฯ
- (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานประชุมและพิธกี าร

- บันทึกข้อความขอเสนอวาระฯ
- (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- สานักงานสภามหาวิทยาลัย
นครพนม

- (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม

- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/
หน่วยงาน

- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี

39

40 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
 ขั้นตอนการจัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม
1. ทบทวน/ปรับปรุงองค์ประกอบ/มาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุม
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ.
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เพื่อ
พิจารณา
4. แก้ไข/ปรับปรุง (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ครั้งที่ 1)
5. จัดประชุมทาความเข้าใจองค์ประกอบ/มาตรฐาน และตัวบ่งชี้กับคณะ/วิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6. แก้ไข/ปรับปรุง (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ครั้งที่ 2)
7. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับสมบูรณ์)
8. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปยังคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงาน
รับทราบ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้รับผิดชอบ

ผังการจัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นตอน
หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- คู่มือการประเมินคุณภาพฯ
- คู่มือ สกอ.
- คู่มือ สมศ.

งานประกันคุณภาพการศึกษา

- (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการฯ

- หนังสือเชิญเข้าร่วมการ
ประชุมฯ
- (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน

- หนังสือเชิญเข้าร่วมการ
ประชุม
- (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- คู่มือประกันคุณภาพฯ (ฉบับ
สมบูรณ์)

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/
หน่วยงาน
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือประกันคุณภาพฯ (ฉบับ
สมบูรณ์)
- เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
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42 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
 ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. ศึกษาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. จัดทา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
3. จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งรายงานการประเมินตนเองให้งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. รวบรวม/แก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (ครั้งที่ 1)
6. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เพื่อ
พิจารณา
7. แก้ไข/ปรับปรุง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (ครั้งที่ 2)
8. จัดประชุมวิพากษ์ SAR
9. แก้ไข/ปรับปรุง และจัดทารายงานการประเมินตนเอง (ฉบับสมบูรณ์)
10. จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (ฉบับสมบูรณ์) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้รับผิดชอบ
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผังการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร
- คู่มือการประเมิน
คุณภาพฯ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- คู่มือประกันคุณภาพฯ
- หลักฐาน/
เอกสารอ้างอิง

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้ที่รับผิดชอบด้าน
ประกันคุณภาพ

- หนังสือนาส่ง
- (ร่าง) SAR

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- คณะกรรมการฯ

- หนังสือเชิญเข้าร่วมการ
ประชุม
- (ร่าง) SAR

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- (ร่าง) SAR

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- คณะ/วิทยาลัย
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือเชิญเข้าร่วมการ
ประชุม
- (ร่าง) SAR
- SAR ฉบับสมบูรณ์

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือนาส่ง
- SAR ฉบับสมบูรณ์
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44 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ก่อนการประเมิน :
1. ประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
2. เขียนแบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม และส่งที่งานอาคารและสถานที่
3. ทาบทามผู้ประเมินภายนอก
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
5. จัดทาหนังสือเชิญผู้ประเมินภายนอก และกาหนดการประเมิน
6. ติดต่อสารองห้องพักสาหรับผู้ประเมินภายนอก
7. จัดทาหนังสือเชิญผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
8. จองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สาหรับผู้ประเมินภายนอก (ถ้ามี)
9. ประสานงานกับผู้ประเมินภายนอกเกี่ยวกับกาหนดการประเมิน การเดินทาง ที่พัก และสิ่งที่ต้องเตรียม
ก่อนวันประเมิน
10. ประสานงานกับผู้ประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับกาหนดการประเมิน
11. จัดทาโครงการ และเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
12. จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดจ้างทาอาหารและอาหารว่าง
13. จัดทาสัญญาการยืมเงิน
14. ประสานงานการจัดเลี้ยง
15. จัดทาแผนผังการจัดโต๊ะสาหรับวางเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
16. จัดทาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน (Open meeting)
และรับฟังบรรยายสรุปในภาพรวม (Close meeting)
17. จัดทาใบเซ็นชื่อผู้ประเมิน และผู้เข้าร่วมประชุม และหนังสือรับรองผลการประเมินและตัดสินผล
18. จัดทาป้ายติดหน้าอกผู้ประเมิน
19. จัดทาป้ายชื่อผู้ประเมิน
20. จัดทาป้ายห้องประชุม อาทิ ห้องสาหรับ Open meeting ห้องสัมภาษณ์ ห้องวางเอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง
21. จองรถตู้ผ่านระบบขอใช้รถยนต์ออนไลน์
22. ประสานงานกับงานอาคารและสถานที่ และพนักงานขับรถ
23. จัดทาบันทึกขอความอนุเคราะห์รถตู้สาหรับรับ - ส่งผู้ประเมิน
24. จัดทาตารางรถตู้สาหรับรับ - ส่งผู้ประเมิน
25. จัดทาบันทึกขออนุญาตไม่สแกนเวลาปฏิบัติราชการเข้า - ออก
26. จัดทาบันทึกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
27. จัดทาบันทึกขอยืมตัวเจ้าหน้าที่ช่วยกิจกรรม
28. จัดทาบันทึกขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมชี้แจงเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
29. จัดทาแฟ้มเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงาน
30. เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของผู้ประเมิน พนักงานขับรถ แม่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
31. จัดเตรียมห้องประชุม/โต๊ะ/เก้าอี้สาหรับวางเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

32. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับใช้ในวันประเมิน อาทิ เครื่องเขียน เครื่องคิดเลข Notebook
เครื่อง Printer
33. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน อาทิ กาหนดการประเมิน รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
PowerPoint
34. ประสานงานกับเลขานุการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กาหนดการประเมิน
35. แจ้งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ห้อง และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
36. ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อทาป้ายต้อนรับ และบันทึกภาพ
37. ประสานงานเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมกับคณะ/วิทยาลัย
38. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อจัดแฟ้มเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
39. จัดทาแฟ้มเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงในองค์ประกอบ/มาตรฐานที่รับผิดชอบ
วันประเมิน
1. ต้อนรับผู้ประเมิน
2. อานวยความสะดวกสาหรับผู้ประเมิน อาทิ ประสานงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การพิมพ์รายงานผลการ
ประเมิน
3. ประสานงานพนักงานขับรถสาหรับรับ - ส่งผู้ประเมิน และการตรวจเยี่ยมคณะ/วิทยาลัย
4. จ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมิน ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ และค่าตอบแทนแม่บ้าน
5. เสนอผู้ประเมินลงนามหนังสือรับรองผลการประเมิน (วันสุดท้ายในการประเมิน)
หลังการประเมิน
1. สรุปรายงานผลการประเมิน (ด้วยวาจา)
2. จัดทา (ร่าง) รายงานผลการประเมินส่งให้กรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณา
3. ประสานงานกับกรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินก่อนส่งให้
ประธาน และผู้ประเมิน
4. จัดทารายงานผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์)
5. จัดทาหนังสือขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
7. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
8. สรุปรายงานการจัดโครงการ
9. กรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
Online)
10. กากับ ติดตามการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online
11. ส่งรายงานการประเมินฯ ให้ สกอ. พร้อมยืนยันข้อมูลในระบบ CHE QA Online ภายในวันที่ 30
กันยายน
หมายเหตุ : ในระดับอาชีวศึกษาไม่มีการดาเนินงานในลาดับที่ 9 - 11
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46 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผู้รับผิดชอบ

ผังการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ขั้นตอน
หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายงานการประชุม

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานอาคารและสถานที่

- แบบขอใช้ห้องประชุม

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้ประเมินภายนอก

- ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- คาสั่งแต่งตั้งฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- ผู้ประเมินภายนอก

- หนังสือเชิญผู้ประเมิน
- กาหนดการประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- โรงแรม

- รายชือ่ ผู้ประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- หนังสือเชิญผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
- กาหนดการประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- บริษัทรับจองตั๋วเครื่องบิน

- รายละเอียดผู้ประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายชือ่ ผู้ประเมินคุณภาพภายใน
- รายชือ่ ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
- กาหนดการ การเดินทาง ที่พัก

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้รับผิดชอบ
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้อานวยการกอง
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร
- โครงการ

- ค่าตอบแทนผู้ประเมินฯ
- ค่าตอบแทนผูเ้ ข้ารับการ
สัมภาษณ์
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างฯ
- ค่ายานพาหนะ และน้ามัน
เชื้อเพลิง
- ค่าใช้สอยอืน่ ๆ

- สัญญายืมเงิน
- กาหนดการประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- แผนผังการจัดโต๊ะ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุม

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- ใบเซ็นชื่อผู้ประเมิน และ
ผู้เข้าร่วมฯ
- หนังสือรับรองผลการ
ประเมินฯ
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48 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผู้รับผิดชอบ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร
- ป้ายติดหน้าอก
- ป้ายชื่อผู้ประเมิน
- ป้ายห้องประชุม/ห้องสัมภาษณ์/
ห้องวางเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ตารางรถตู้

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- พนักงานขับรถ

- รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์พนักงานขับรถ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- พนักงานขับรถคณะ/วิทยาลัย

- บันทึกขอความอนุเคราะห์รถตู้

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- ตารางรถตู้

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- รอง/ผู้ช่วย อธิการบดีฝา่ ยประกันฯ
- ผู้อานวยการกองกลาง

- บันทึกขออนุญาตไม่สแกเวลาฯ
- กาหนดการประเมินฯ

- บันทึกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- รอง/ผู้ช่วย อธิการบดีฝา่ ยประกันฯ
- ผู้อานวยการกองกลาง
- บันทึกขอยืมตัวเจ้าหน้าที่ช่วยกิจกรรม

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- บันทึกเข้าร่วมชี้แจงเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- แฟ้มเบอร์โทรศัพท์

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานอาคารและสถานที่

- แผนผังโต๊ะ/เก้าอี้

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- กาหนดการประเมินฯ
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- PowerPoint

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- เลขานุการ

- กาหนดการประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ฝ่ายยานพาหนะ

- ตารางรถรับ – ส่ง

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

- กาหนดการประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

- กาหนดการประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายชือ่ และเบอร์โทรศัพท์
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50 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผู้รับผิดชอบ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน
- บุคลากรที่เกีย่ วข้อง

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร
- รายชือ่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- แฟ้มเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

- กาหนดการประเมิน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้ประเมินฯ
- พนักงานขับรถ
- แม่บา้ น
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้ประเมิน

- เอกสารการเบิกจ่าย

- หนังสือรับรองผลการประเมิน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- พนักงานขับรถ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- กรรมการและเลขานุการ

- (ร่าง) รายงานผลการประเมิน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายงานผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้รับผิดชอบ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน
- บุคลากรที่เกีย่ วข้อง

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร
- หนังสือขอบคุณ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- สรุปค่าใช้จ่าย

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- รอง/ผู้ช่วย อธิการบดีฝา่ ยประกันฯ

- บันทึกขอเบิกเงินงบประมาณฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายงานการจัดโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- หนังสือขอความอนุเคราะห์กรอก
ข้อมูล
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- หนังสือกากับ ติดตามการกรอกข้อมูล

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- สกอ.

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
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52 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
ก่อนการประเมิน :
1. ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
2. เขียนแบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม และส่งที่งานอาคารและสถานที่
3. ติดต่อสารองห้องพักสาหรับผู้ประเมิน
4. ติดต่อสารองห้องพักสาหรับผู้ประเมินภายนอก
5. จัดทาหนังสือเชิญผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
6. จองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สาหรับผู้ประเมินภายนอก (ถ้ามี)
7. ประสานงานกับผู้ประเมินภายนอกเกี่ยวกับกาหนดการประเมิน การเดินทาง ที่พัก และสิ่งที่ต้องเตรียม
ก่อนวันประเมิน
8. ประสานงานกับผู้ประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับกาหนดการประเมิน
9. จัดทาโครงการ และเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
10. จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดจ้างทาอาหารและอาหารว่าง
11. จัดทาสัญญาการยืมเงิน
12. ประสานงานการจัดเลี้ยง
13. จัดทาแผนผังการจัดโต๊ะสาหรับวางเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
14. จัดทาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน (Open meeting)
และรับฟังบรรยายสรุปในภาพรวม (Close meeting)
15. จัดทาใบเซ็นชื่อผู้ประเมิน และผู้เข้าร่วมประชุม และหนังสือรับรองผลการประเมินและตัดสินผล
16. จัดทาป้ายติดหน้าอกผู้ประเมิน
17. จัดทาป้ายชื่อผู้ประเมิน
18. จัดทาป้ายห้องประชุม อาทิ ห้องสาหรับ Open meeting ห้องสัมภาษณ์ ห้องวางเอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง
19. จองรถตู้ผ่านระบบขอใช้รถยนต์ออนไลน์
20. ประสานงานกับงานอาคารและสถานที่ และพนักงานขับรถ
21. จัดทาบันทึกขอความอนุเคราะห์รถตู้สาหรับรับ - ส่งผู้ประเมิน
22. จัดทาตารางรถตู้สาหรับรับ - ส่งผู้ประเมิน
23. จัดทาบันทึกขออนุญาตไม่สแกนเวลาปฏิบัติราชการเข้า - ออก
24. จัดทาบันทึกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
25. จัดทาบันทึกขอยืมตัวเจ้าหน้าที่ช่วยกิจกรรม
26. จัดทาบันทึกขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมชี้แจงเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
27. จัดทาแฟ้มเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงาน
28. เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของผู้ประเมิน พนักงานขับรถ แม่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
29. จัดเตรียมห้องประชุม/โต๊ะ/เก้าอี้สาหรับวางเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

30. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับใช้ในวันประเมิน อาทิ เครื่องเขียน เครื่องคิดเลข Notebook
เครื่อง Printer
31. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน อาทิ กาหนดการประเมิน รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
PowerPoint
32. ประสานงานกับเลขานุการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กาหนดการประเมิน
33. แจ้งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ห้อง และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
34. ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อทาป้ายต้อนรับ และบันทึกภาพ
35. ประสานงานเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมกับคณะ/วิทยาลัย
36. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อจัดแฟ้มเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
37. จัดทาแฟ้มเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงในองค์ประกอบ/มาตรฐานที่รับผิดชอบ
วันประเมิน :
1. ต้อนรับผู้ประเมิน
2. อานวยความสะดวกสาหรับผู้ประเมิน อาทิ ประสานงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การพิมพ์รายงานผลการ
ประเมิน
3. จ่ายค่าตอนแทนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ และค่าตอบแทนแม่บ้าน
4. ประสานงานพนักงานขับรถเพื่อรับ - ส่งผู้ประเมินในการตรวจเยี่ยมคณะ/วิทยาลัย
หลังการประเมิน :
1. สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (ระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา)
2. จัดทาตารางสรุปคาผิด (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ประสานงานกับผู้ประเมินเกี่ยวกับการพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินฯ
4. จัดทาหนังสือ ส่ง สมศ. เรื่อง ขอส่งรายงานการพิจารณารับรอง (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
5. จัดทาหนังสือขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
7. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
8. สรุปรายงานการจัดโครงการ
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54 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผู้รับผิดชอบ
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานอาคารและสถานที่

ผังการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร
- รายงานการประชุม

- แบบขอใช้ห้องประชุม

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- โรงแรม

- รายชือ่ ผู้ประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- หนังสือเชิญผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์
- กาหนดการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- บริษัทรับจองตั๋วเครื่องบิน

- รายละเอียดผู้ประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- รายชือ่ ผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน
- รายชือ่ ผู้ประเมิน
คุณภาพภายนอก
- กาหนดการ การเดินทาง
ที่พัก

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- โครงการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย

- เอกสารค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้อานวยการกอง
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- สัญญายืมเงิน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- กาหนดการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- แผนผังการจัดโต๊ะ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- ใบเซ็นชื่อผู้ประเมิน และผู้เข้าร่วมฯ
- หนังสือรับรองผลการประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- ป้ายติดหน้าอก
- ป้ายชื่อผู้ประเมิน
- ป้ายห้องประชุม/ห้องสัมภาษณ์/
ห้องวางเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- ตารางรถตู้

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- พนักงานขับรถ

- รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์พนักงานขับรถ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- พนักงานขับรถคณะ/วิทยาลัย

- บันทึกขอความอนุเคราะห์รถตู้
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56 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- ตารางรถตู้

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- รอง/ผู้ช่วย อธิการบดีฝา่ ยประกันฯ
- ผู้อานวยการกองกลาง

- บันทึกขออนุญาตไม่สแกนเวลาฯ
- กาหนดการประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- รอง/ผู้ช่วย อธิการบดีฝา่ ยประกันฯ
- ผู้อานวยการกองกลาง

- บันทึกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- บันทึกขอยืมตัวเจ้าหน้าที่ช่วยกิจกรรม

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- บันทึกเข้าร่วมชี้แจงเอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- แฟ้มเบอร์โทรศัพท์

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานอาคารและสถานที่

- แผนผังโต๊ะ/เก้าอี้

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- กาหนดการประเมิน
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- PowerPoint

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- เลขานุการ

- กาหนดการประเมินฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ฝ่ายยานพาหนะ

- ตารางรถรับ – ส่ง

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

- กาหนดการประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

- กาหนดการประเมินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายชือ่ และเบอร์โทรศัพท์ คณะ/
วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- รายชือ่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- แฟ้มเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- คณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน
- บุคลากรที่เกีย่ วข้อง

- กาหนดการประเมิน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
- พนักงานขับรถ
- แม่บา้ น

- เอกสารการเบิกจ่าย
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58 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- พนักงานขับรถ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- สรุปรายงานผลการประเมิน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- ตารางสรุปคาผิด (ร่าง) รายงานฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- คณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน
- บุคลากรที่เกีย่ วข้อง

- หนังสือส่ง สมศ.

- หนังสือขอบคุณ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- สรุปค่าใช้จ่าย

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- รอง/ผู้ช่วย อธิการบดีฝา่ ยประกันฯ

- บันทึกขอเบิกเงินฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายงานการจัดโครงการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

 ขั้นตอนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
1. ประสานงานการใช้ห้องอบรม
2. จัดทาบันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องอบรม
3. จัดทาโครงการ และเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4. จัดทาบันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการ
5. จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดจ้างทาอาหารและอาหารว่าง
6. จัดทาสัญญายืมเงิน
7. จัดทาบันทึกขออนุญาตไม่สแกนเวลาปฏิบัติราชการเข้า - ออก
8. ติดต่อวิทยากร
9. จัดทาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
10. จัดทาแบบประเมินโครงการ
11. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
12. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดโครงการ
13. ประสานงานจองรถตู้ผ่านระบบขอใช้รถยนต์ออนไลน์
14. ประสานงานการเดินทางกับผู้เข้าร่วมโครงการ
15. ดาเนินการจัดโครงการ
16. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
17. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
18. จัดทาสรุปรายงานการจัดโครงการ
19. รายงานการจัดโครงการต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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60 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผังการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
ผู้รับผิดชอบ
ขัน้ ตอน
หลักฐาน/เอกสาร
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- บันทึกขอความอนุเคราะห์
ใช้ห้องอบรม

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี

- บันทึกขออนุมัติโครงการ
- โครงการ และกาหนดการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- บันทึกเชิญเข้าร่วม
โครงการ
- โครงการ และกาหนดการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี
- ผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผน
- ผู้อานวยการกองกลาง

- บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง
ทาอาหารและอาหารว่าง
- สัญญายืมเงิน

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- วิทยากร

- หนังสือเชิญวิทยากร
- โครงการ และกาหนดการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานอาคารสถานที่ฯ

- บันทึกขออนุญาตไม่สแกน
เวลาฯ

- ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ
- แบบประเมินโครงการ
- เอกสารการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากร
- เอกสารประกอบการจัด
โครงการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้เข้าร่วมโครงการ

- รายชือ่ ผู้เข้าร่วมโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้เข้าร่วมโครงการ

- ภาพการเข้าร่วมโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายการค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- อธิการบดี

- บันทึกขอเบิกเงินงบประมาณฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- อธิการบดี

- โครงการ กาหนดการ
- ภาพการจัดโครงการ

- รายงานการจัดโครงการ
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62 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
 ขั้นตอนการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/โครงการทบทวนตัวบ่งชี้
และกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. เขียนแบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม และส่งที่งานอาคารและสถานที่
2. จัดทาโครงการ และเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. จัดทาบันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการ
4. จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดจ้างทาอาหารและอาหารว่าง
5. จัดทาสัญญาการยืมเงิน
6. จองรถตู้ผ่านระบบขอใช้รถยนต์ออนไลน์
7. จัดทาบันทึกขออนุญาตไม่สแกนเวลาปฏิบัติราชการเข้า - ออก
8. จัดทาบันทึกเดินทางไปราชการ (ถ้ามี)
9. จัดทาบันทึกขออนุญาตทางานนอกเวลาราชการ
10. จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
11. จัดทาหนังสือเชิญอธิการบดีเป็นประธานเพื่อกล่าวเปิดโครงการ
12. สารองห้องพักสาหรับวิทยากร
13. จองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สาหรับวิทยากร (ถ้ามี)
14. จัดทาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
15. จัดทาคากล่าวรายงาน/คากล่าวเปิด/คากล่าวปิด
16. จัดทาแบบประเมินโครงการ
17. เตรียมเอกสารสาหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าที่พัก ค่าเดินทางสาหรับวิทยากร
18. จัดทาเอกสารประกอบการอบรม อาทิ ประวัติวิทยากร กาหนดการ Power point
19. ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อบันทึกภาพ
20. แจ้งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุม และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
21. ดาเนินการจัดโครงการ
22. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
23. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
24. สรุปรายงานการจัดโครงการ
25. รายงานการจัดโครงการต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผังการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/โครงการทบทวนตัวบ่งชี้
และกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
หลักฐาน/เอกสาร
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานอาคารและสถานที่

- แบบขออนุญาตใช้ห้อง
ประชุม

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี

- บันทึกขออนุมัติโครงการ
- โครงการ และกาหนดการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- บันทึกเชิญเข้าร่วม
โครงการ
- โครงการ และกาหนดการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี
- ผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผน
- เจ้าหน้าที่งานอาคารและ
สถานที่

- บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง
ทาอาหารและอาหารว่าง
- สัญญายืมเงิน

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้อานวยการกองกลาง

- บันทึกขออนุญาตไม่สแกน
เวลาปฏิบัติราชการเข้า –
ออก

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี

- บันทึกเดินทางไปราชการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี

- เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
นครพนม
(ระบบขอใช้รถยนต์
ออนไลน์)

- บันทึกขออนุญาตทางาน
นอกเวลาราชการ
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64 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผู้รับผิดชอบ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- วิทยากร

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร
- หนังสือเชิญวิทยากร
- โครงการ และกาหนดการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- โรงแรม

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- บริษัทรับจองตั๋วเครื่องบิน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- ข้อมูลเกีย่ วกับวิทยากร
- ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
- แบบประเมินโครงการ
- เอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
วิทยากร
- คากล่าวรายงาน/คากล่าวเปิด/คา
กล่าวปิด
- เอกสารประกอบการจัดโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้เข้าร่วมโครงการ

- ภาพการเข้าร่วมโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายการค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- อธิการบดี

- บันทึกขอเบิกเงินงบประมาณฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- อธิการบดี

- โครงการ กาหนดการ
- ภาพการจัดโครงการ

- รายงานการจัดโครงการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

 ขั้นตอนการจัดโครงการ QA สัญจร
1. (ร่าง) โครงการ เสนอต่อหัวหน้างานเพื่อหารือโครงการและงบประมาณ
2. จัดทาบันทึกเพื่อเสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ
3. จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการไปยังคณะ/วิทยาลัย
4. จัดเตรียมก่อนดาเนินโครงการ
- เตรียมหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” อาทิ ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) แนวการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice)
- เตรียมกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา
- เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ แบบประเมินโครงการ
5. ประสานงานกับคณะ/วิทยาลัยเกี่ยวกับกาหนดการ
6. จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดจ้างทาอาหารและอาหารว่าง
7. จัดทาสัญญาการยืมเงิน
8. จองรถตู้ผ่านระบบขอใช้รถยนต์ออนไลน์ (ถ้ามี)
9. จัดทาบันทึกขออนุญาตไม่สแกนเวลาปฏิบัติราชการเข้า - ออก
10. จัดทาบันทึกเดินทางไปราชการ (ถ้ามี)
11. ประสานงานกับพนักงานขับรถสาหรับเดินทางไป - กลับ
12. ดาเนินการจัดโครงการ
13. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
14. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
15. สรุปรายงานการจัดโครงการ
16. รายงานการจัดโครงการต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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66 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผู้รับผิดชอบ

ผังการจัดโครงการ QA สัญจร
ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- (ร่าง) โครงการ QA สัญจร

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี

- บันทึกขออนุมัติโครงการ
- โครงการ และกาหนดการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- บันทึกประชาสัมพันธ์
โครงการ
- โครงการ และกาหนดการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- หัวข้อ “การแลกเปลี่ยน
เรียนรู”้
- กิจกรรมที่เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ประสานงานประกันคุณภาพ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- คณะ/วิทยาลัย
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี
- ผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผน
- เจ้าหน้าที่งานอาคารและ
สถานที่
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้อานวยการกองกลาง

- กาหนดการ
- บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง
ทาอาหารและอาหารว่าง
- สัญญายืมเงิน
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
นครพนม (ระบบขอใช้รถยนต์
ออนไลน์)
- บันทึกขออนุญาตไม่สแกน
เวลาปฏิบัติราชการเข้า –
ออก

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- บันทึกเดินทางไปราชการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- อธิการบดี

- บันทึกขออนุญาตทางานนอกเวลา
ราชการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- พนักงานขับรถ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- แบบประเมินโครงการ
- เอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหารฯ
- เอกสารประกอบการจัดโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้เข้าร่วมโครงการ

- ภาพการเข้าร่วมโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายการค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- อธิการบดี

- บันทึกขอเบิกเงินงบประมาณฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- โครงการ กาหนดการ
- ภาพการจัดโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- อธิการบดี

- รายงานการจัดโครงการ
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68 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
 ขั้นตอนการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ QA Contest
1. เขียนแบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม และส่งที่งานอาคารและสถานที่
2. จัดทาบันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการ
3. จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
4. จัดทาหนังสือเชิญอธิการบดีเป็นประธานเพื่อกล่าวเปิดโครงการ
5. สารองห้องพักสาหรับวิทยากร
6. จองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สาหรับวิทยากร (ถ้ามี)
7. จัดทาโครงการ และเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
8. จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดจ้างทาอาหารและอาหารว่าง
9. จัดทาสัญญาการยืมเงิน
10. จัดทาบันทึกเดินทางไปราชการ (ถ้ามี)
11. จัดทาบันทึกขออนุญาตทางานนอกเวลาราชการ
12. จัดทาบันทึกขออนุญาตไม่สแกนเวลาปฏิบัติราชการเข้า - ออก
13. จัดทาบันทึกขอยืมตัวเจ้าหน้าที่ช่วยกิจกรรม (ถ้ามี)
14. จองรถตู้ผ่านระบบขอใช้รถยนต์ออนไลน์ (ถ้ามี)
15. ประสานงานรถตู้สาหรับรับ - ส่งวิทยากร
16. จัดทาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
17. จัดทาคากล่าวรายงาน/คากล่าวเปิด/คากล่าวปิด
18. จัดทาแบบประเมินโครงการ
19. เตรียมเอกสารสาหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าที่พัก ค่าเดินทางสาหรับวิทยากร
20. จัดทาโล่รางวัล หรือเอกสารประกอบการจัดโครงการ (ถ้ามี)
21. ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อทาป้ายต้อนรับ และบันทึกภาพ
22. แจ้งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุม และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
23. ดาเนินการจัดโครงการ
24. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
25. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
26. สรุปรายงานการจัดโครงการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้รับผิดชอบ

ผังการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ QA Contest
ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานอาคารและสถานที่

- แบบขออนุญาตใช้ห้อง
ประชุม

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี

- บันทึกขออนุมัติโครงการ
- โครงการ และกาหนดการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- บันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการ
- โครงการ และกาหนดการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี
- ผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผน
- เจ้าหน้าที่งานอาคารและ
สถานที่

- บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง
ทาอาหารและอาหารว่าง
- สัญญายืมเงิน

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้อานวยการกองกลาง

- บันทึกขออนุมัติไม่สแกน
เวลาปฏิบัติราชการเข้า –
ออก

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี

- บันทึกเดินทางไปราชการ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- อธิการบดี

- เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
นครพนม (ระบบขอใช้
รถยนต์ออนไลน์)

- บันทึกขออนุญาตทางาน
นอกเวลาราชการ
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70 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผู้รับผิดชอบ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- วิทยากร

ขั้นตอน (ต่อ)

หลักฐาน/เอกสาร
- หนังสือเชิญวิทยากร
- โครงการ และกาหนดการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- โรงแรม

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- บริษัทรับจองตั๋วเครื่องบิน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- ข้อมูลเกีย่ วกับวิทยากร
- ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
- แบบประเมินโครงการ
- เอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
วิทยากร
- คากล่าวรายงาน/คากล่าวเปิด/คา
กล่าวปิด
- เอกสารประกอบการจัดโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้เข้าร่วมโครงการ

- ภาพการเข้าร่วมโครงการ

- รายการค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- อธิการบดี

- บันทึกขอเบิกเงินงบประมาณฯ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- โครงการ กาหนดการ
- ภาพการจัดโครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- อธิการบดี

- รายงานการจัดโครงการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

 ขั้นตอนการจัดทาแบบฟอร์มในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. ศึกษา และรวบรวมแบบฟอร์มในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้
2. จัดทา (ร่าง) แบบฟอร์มฯ
3. จัดส่ง (ร่าง) แบบฟอร์มฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องส่ง (ร่าง) แบบฟอร์มฯ ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. จัดประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มฯ
6. ปรับปรุง/แก้ไข (ร่าง) แบบฟอร์มฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
7. จัดส่งแบบฟอร์มให้คณะ/วิทยาลัยนาไปใช้
 ขั้นตอนการรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
1. รวบรวมข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และแนวทางการเร่งดาเนินการ จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2. จัดทา (ร่าง) รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
3. จัดส่ง (ร่าง) รายงานผลฯ ให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อติดตามการรายงานความก้าวหน้าโดยการตรวจสอบ และ
ยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องและส่งคืนให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในเวลาที่กาหนด
5. จัดทารูปเล่ม (ร่าง) รายงานผลฯ
6. จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลฯ
7. ปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุมฯ
8. นา (ร่าง) รายงานผลฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
9. ปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
10. นารายงานผลฯ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
11. ปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
12. จัดทารูปเล่ม (ฉบับสมบูรณ์) และส่งให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป
 ขัน้ ตอนการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม
1. ประสานงานกับงานประชุมและพิธีการ/งานสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอเสนอวาระการประชุม
2. จัดทาบันทึกเสนอวาระการประชุม
3. เตรียมเอกสารประกอบการประชุม (ผลการประเมินฯ) เพื่อส่งให้งานประชุมและพิธีการ/
งานสภามหาวิทยาลัย
4. จัดส่งบันทึกพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้งานประชุมและพิธีการ/งานสภามหาวิทยาลัย
(ส่งทั้งเอกสาร และส่ง File ทางอีเมล์)
5. จัดเก็บ (สาเนา) บันทึกเสนอวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเข้าแฟ้ม
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72 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
 ขั้นตอนการจัดประชุมด้านการประกันคุณภาพ
1. เขียนแบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม และส่งที่งานอาคารและสถานที่
2. จัดทาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
3. จัดทาวาระการประชุม
4. จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดจ้างทาอาหารและอาหารว่าง
5. จัดทาสัญญาการยืมเงิน
6. จัดทาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
7. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
8. ดาเนินการจัดประชุม
9. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
10. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
11. สรุปรายงานการประชุม
 ขั้นตอนการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ
1. จัดประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้องานวิจัย
2. จัดทาบันทึกเพื่อขออนุมัติจัดทาวิจัย
3. ดาเนินการวิจัย
4. นางานวิจัยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
5. รายงานผลการทาวิจัยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย
7. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
8. สรุปรายงานการทาวิจัย
9. จัดทารูปเล่ม
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

3.3 งานประกันคุณภาพ (ระดับหน่วยงานสนับสนุน)
 ขั้นตอนการจัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายใน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน)
1. ทบทวน/ปรับปรุงองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพภายใน
3. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) เพื่อพิจารณา
4. แก้ไข/ปรับปรุง (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพภายใน (ครั้งที่ 1)
5. ประชุมทาความเข้าใจองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้กับหน่วยงาน/สถาบัน/กอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
(ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพภายใน
6. แก้ไข/ปรับปรุง (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพภายใน (ครั้งที่ 2)
7. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายใน (ฉบับสมบูรณ์)
8. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์คู่มือประกันคุณภาพภายในไปยังหน่วยงาน/สถาบัน/กอง
 ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. ศึกษาคู่มือประกันคุณภาพภายใน
2. จัดทา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
3. จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองให้บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา ช่วยพิจารณา
4. รวบรวม/แก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (ครั้งที่ 1)
5. เสนอ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองที่ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
6. แก้ไข/ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (ครั้งที่ 2) ตามมติที่ประชุม
7. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (ฉบับสมบูรณ์)
 ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. ศึกษาคู่มือประกันคุณภาพภายใน
2. จัดทา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
3. จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งรายงานการประเมินตนเองให้งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. รวบรวม/แก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (ครั้งที่ 1)
6. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) เพื่อพิจารณา
7. แก้ไข/ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (ครั้งที่ 2)
8. จัดประชุมวิพากษ์ SAR
9. แก้ไข/ปรับปรุง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (ครั้งที่ 3)
10. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (ฉบับสมบูรณ์)
11. จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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 ขั้นตอนการจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
ก่อนการประเมิน :
1. เสนอชื่อ ทาบทามคณะกรรมการประเมินฯ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
3. จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกาหนดการฯ
4. จัดทาเรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประเมินฯ
5. จัดทาสัญญาการยืมเงิน
6. จัดเตรียมก่อนวันประเมินฯ
- จองห้องประชุม
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- จัดแฟ้มเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินฯ
- ใบเซ็นชื่อคณะกรรมการประเมินฯ และผู้เข้าร่วมการประเมินฯ
วันประเมิน :
1. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ
2. อานวยความสะดวกสาหรับคณะกรรมการประเมินฯ
3. จ่ายค่าตอบแทน
หลังวันประเมิน :
1. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดประเมินฯ
2. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
3. สรุปรายงานการจัดประเมินฯ
 ขั้นตอนการจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
ก่อนการประเมิน :
1. เสนอชื่อ ทาบทามคณะกรรมการประเมินฯ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
3. จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกาหนดการฯ
4. จัดทาเรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประเมินฯ
5. จัดทาสัญญาการยืมเงิน
6. จัดเตรียมก่อนวันประเมินฯ
- จองห้องประชุม
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- จัดแฟ้มเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินฯ
- ใบเซ็นชื่อคณะกรรมการประเมินฯ และผู้เข้าร่วมการประเมินฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

วันประเมิน :
1. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ
2. อานวยความสะดวกสาหรับคณะกรรมการประเมินฯ
3. จ่ายค่าตอบแทน
หลังวันประเมิน :
1. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดประเมินฯ
2. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
3. สรุปรายงานการจัดประเมินฯ
 ขั้นตอนการจัดประชุมด้านการประกันคุณภาพ
1. เขียนแบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม และส่งที่งานอาคารและสถานที่
2. จัดทาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
3. จัดทาวาระการประชุม
4. จัดทาโครงการ และเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
5. จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดจ้างทาอาหารและอาหารว่าง
6. จัดทาสัญญาการยืมเงิน
7. จัดทาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
8. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
9. ดาเนินการจัดประชุม
10. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
11. จัดทาบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
12. สรุปรายงานการประชุม
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3.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
1. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดลาดับความสาคัญของปัญหา ของข้อมูล
2. จัดทาแผนงานโครงการ
3. ขออนุมัตแิ ผนงานโครงการ
4. จัดทาคาของบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้
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ผู้รับผิดชอบ

ผังการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร
- เอกสารงานแผน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสารงานแผน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสารงานแผน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสารงานแผน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสารงานแผน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสารงานแผน

- กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

- เอกสารงานแผน

- กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี
- คณะกรรมการฯ

- เอกสารงานแผน

- กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี
- คณะกรรมการฯ
- กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี
- คณะกรรมการฯ

- เอกสารงานแผน
- เอกสารงานแผน
- เอกสารงานแผน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
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 งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
1. ดาเนินการจัดทาแผน (ประชุมจัดทาแผน)
2. ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทารูปเล่ม
3. จัดส่งแผนให้กองนโยบายและแผน
ผังการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
หลักฐาน/เอกสาร
- เอกสารงานแผน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสารงานแผน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสารงานแผน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- แผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ฉบับสมบูรณ์)
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3.5 งานธุรการ
 ขั้นตอนงานสารบรรณ (งานรับหนังสือภายใน – ภายนอก)
4. การรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และไปรษณีย์ ทั้งหนังสือ ทางราชการ และ
หนังสืออื่น ๆ
5. จัดลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วน ของหนังสือ/เอกสาร ที่รับจากภายนอก เพื่อดาเนินการก่อนหลัง
และให้ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
- เลขที่รับ ให้ลงเลขที่รับตามที่รับในทะเบียน
- วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ
- เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
6. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
- ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน
- ทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน และ
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
- ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา
- ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่ลงตาแหน่ง
- ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ตาแหน่ง
- เรื่องให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
- การปฏิบัติ ให้บันึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
- หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
7. ลงทะเบียนรับหนังสือ/เอกสาร เข้าระบบทะเบียนหนังสือ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม ตามลิ้งค์ http://bit.ly/2FKFqP4 โดยสแกนภาพ เอกสาร เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่ง
การไปยังกลุ่มงานดาเนินการ
8. ตรวจสอบเรื่องและสาเนาหนังสือที่เกษียณเรื่องแล้วให้แต่ละฝ่ายและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
9. ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องลับ ตามระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
10. แจ้งประกาศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
11. คัดแยกจดหมายที่เป็นเอกสารราชการและจดหมายส่วนตัว และนาส่งให้กับเจ้าของ
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้รับผิดชอบ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผังการจัดทางานรับหนังสือภายใน – ภายนอก
ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร
- เอกสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก/ภายใน เอกสารทัว่ ไป
เอกสารลับ จากไปรษณีย์และ
อื่น ๆ
- เอกสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก/ภายใน เอกสารทัว่ ไป
เอกสารลับ จากไปรษณีย์และ
อื่น ๆ
- เอกสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก/ภายใน เอกสารทัว่ ไป
เอกสารลับ จากไปรษณีย์และ
อื่น ๆ
- เอกสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก/ภายใน เอกสารทัว่ ไป
เอกสารลับ จากไปรษณีย์และ
อื่น ๆ
- เอกสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก/ภายใน เอกสารทัว่ ไป
เอกสารลับ จากไปรษณีย์และ
อื่น ๆ
- เอกสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก/ภายใน เอกสารทัว่ ไป
เอกสารลับ จากไปรษณีย์และ
อื่น ๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

 ขั้นตอนงานสารบรรณ (งานส่งและเสนอหนังสือ)
1. หนังสือจากรองอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษามอบหมายงาน
2. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดพิมพ์งาน – เอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงานพิมพ์
3. เสนอพิจารณาลงนาม ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน
4. ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
- ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ลงทะเบียน
- เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลาดับติดต่อกันไป ตลอดปีปฏิทิน
- ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขหนังสือส่งของมหาวิทยาลัยฯ หนังสือที่จะส่งออก ถ้าไม่มีที่
ดังกล่าว ช่องนี้จะว่าง
- ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือส่งออก
- จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อมหาวิทยาลัย หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ ไม่มีตาแหน่ง
- ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลใน กรณีที่ไม่มี
ตาแหน่ง
- เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
- การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
- หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
5. ลงเลขที่ และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับให้ตรง กับเลขทะเบียน
ส่ง และวัน เดือน ปี ในทะเบียนหนังสือส่ง
6. เจ้าหน้าที่ธุรการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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82 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานสารบรรณ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานสารบรรณ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานสารบรรณ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผังการจัดทางานส่งและเสนอหนังสือ
ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.
2548

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

 ขั้นตอนการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน/รายงานประจาปี งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. รวบรวมเนื้อหา/รูปภาพ เพื่อจัดทาเป็นรายงานฯ
2. ออกแบบรูปเล่มเพื่อนาเสนอเนื้อหาให้สนใจ เช่น การออกแบบหน้าปก การเขียนคานา สารบัญ
เนื้อหา การจัดวางรูปภาพกิจกรรม เป็นต้น
3. จัดทา (ร่าง) รายงานฯ
4. นาเสนอหัวข้อ (ร่าง) รายงานฯ ต่อที่ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณา
5. แก้ไข (ร่าง) รายงานฯ (ฉบับแก้ไข)
6. เสนอ (ร่าง) รายงานฯ (ฉบับแก้ไข) กับบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ/
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
7. เสนอ (ร่าง) รายงานฯ (ฉบับแก้ไข) ครั้งที่ 2
8. จัดทารูปเล่มรายงานฯ (ฉบับสมบูรณ์) เสนออธิการบดี
9. จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รายงานฯ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะ/สานัก/
สถาบัน/กอง เป็นต้น
10. จัดเตรียมข้อมูล (File PDF) เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา
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84 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผังการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน/รายงานประจาปี งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ขัน้ ตอน
หลักฐาน/เอกสาร
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- เอกสารโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ
- รูปภาพโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- รูปภาพโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- (ร่าง) รายงานฯ

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- (ร่าง) รายงานฯ

- (ร่าง) รายงานฯ

- (ร่าง) รายงานฯ (ฉบับ
แก้ไข)

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- รายงาน (ฉบับสมบูรณ์)

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- รายงาน (ฉบับสมบูรณ์)

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- File PDF

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

 งานประชุม
- ขั้นตอนการจัดประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัดทาระเบียบวาระการประชุม
2. จัดทาหนังสือ/ส่งหนังสือเชิญประชุม (ผ่านอีเมล์)
3. จัดทาเอกสารประกอบการประชุม (ถ้ามี)
4. ดาเนินการประชุม
5. บันทึกรายงานการประชุม
6. จัดทา (ร่าง) รายงานการประชุม และเสนอผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม
7. แก้ไข/เพิ่มเติม (ร่าง) รายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม
8. จัดทารายงานการประชุม (ฉบับแก้ไข)
9. เสนอรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม
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86 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
ผู้รับผิดชอบ

ผังการจัดประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร
- ระเบียบวาระการประชุม

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- หนังสือเชิญประชุม
- อีเมล์บุคลากรงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- เอกสารประกอบการ
ประชุม (ถ้ามี)

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- ระเบียบวาระการประชุม
- เอกสารประกอบการ
ประชุม (ถ้ามี)

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- เอกสารบันทึกรายงาน
การประชุม

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- บุคลากรงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

- (ร่าง) รายงานการ
ประชุม

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- (ร่าง) รายงานการ
ประชุม

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้ตรวจสอบรายงานฯ
- ผู้รับรองรายงานฯ

- รายงานการประชุม
(ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

- ขั้นตอนการเตรียมวาระเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
1. ประสานงานกับงานประชุมและพิธีการ/งานสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอเสนอวาระการประชุม
2. จัดทาบันทึกเสนอวาระการประชุม
3. เตรียมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อส่งให้งานประชุมและพิธีการ/งานสภามหาวิทยาลัย
4. จัดส่งบันทึกพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้งานประชุมและพิธีการ/งานสภามหาวิทยาลัย
(ส่งทั้งเอกสาร และส่ง File ทางอีเมล์)
5. จัดเก็บ (สาเนา) บันทึกเสนอวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเข้าแฟ้ม
ผังการเตรียมวาระเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
หลักฐาน/เอกสาร
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานประชุมฯ/งานสภาฯ

- รายละเอียดวาระการประชุม

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- บันทึกเสนอวาระการประชุม
- รายละเอียดวาระการประชุม

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสารประกอบการประชุม

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานประชุมฯ/งานสภาฯ

- บันทึกเสนอวาระการประชุม
- เอกสารประกอบการประชุม
- File เอกสารประกอบการประชุม

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- (สาเนา) บันทึกเสนอวาระการประชุม
- เอกสารประกอบการประชุม
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88 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม0
 ขั้นตอนงานการเงิน (การยืมเงิน)
1. จัดทาเอกสารขอยืมเงิน
2. ดาเนินการจัดส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่การเงิน (ส่วนกลาง) รับเอกสารการเบิกจ่ายเงินยืม
3. เสนอขออนุมัติต่อคณะผู้บริหาร (ตามลาดับ) พิจารณาอนุมัติ
4. รับเงินยืม
5. ล้างเงินยืมตามระยะเวลาที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผังขั้นตอนงานการเงิน (การยืมเงิน)
ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร
- บันทึกการขอยืมเงิน และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

- บันทึกการขอยืมเงิน และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานการเงิน กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

- บันทึกการขอยืมเงิน และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

- บันทึกการขอยืมเงิน และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานการเงิน กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

- บันทึกการขอยืมเงิน และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ
- ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน

- งานการเงิน กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

- บันทึกการขอยืมเงิน และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

- บันทึกการขอยืมเงิน และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

- บันทึกการขอยืมเงิน และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

- บันทึกการขอยืมเงิน และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ
- หลักฐานการล้างเงินยืม/เงินสดเหลือจ่าย

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

- บันทึกการขอยืมเงิน และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ
- ใบเสร็จรับเงิน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

- หลักฐานการล้างเงินยืม

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

 ขั้นตอนงานพัสดุ (การจัดซือ้ จัดจ้าง)
1. จัดทาสารวจความต้องการใช้วสั ดุภายในหน่วยงาน
2. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
3. ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการของพัสดุที่ต้องการ
4. จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง/ขอความเห็นชอบ
5. ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวิธีที่ได้รับความเห็นชอบ
6. จัดทาสัญญาหรือข้อตกลง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
7. ตรวจรับพัสดุในเวลาที่ระเบียบกาหนด
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ผู้รับผิดชอบ

ผังขั้นตอนงานพัสดุ (การจัดซือ้ จัดจ้าง)
ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

- บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

- บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

- บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

- บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

- บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

- บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

- บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

- งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

- บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ/ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเอกสารแนบ
เพิ่มเติมต่าง ๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

 ขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์
- ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์
1. เตรียมเอกสาร/กิจกรรม/โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์
2. จัดทาบันทึกเพื่อความขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
3. นาบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนาม (พร้อมแนบเอกสาร/กิจกรรม/โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์)
4. (สาเนา) บันทึกข้อความพร้อมเอกสารแนบ
5. จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ

ผังการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสาร/กิจกรรม/โครงการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- (สาเนา) บันทึกข้อความ พร้อมเอกสาร
แนบ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- (สาเนา) บันทึกข้อความ พร้อมเอกสาร
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- ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. เตรียมข้อมูลเอกสาร/กิจกรรม/โครงการเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เป็นไฟล์ PDF
2. ส่งข้อมูลให้ฝ่ายสารสนเทศของงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ Upload File บน Website งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. ฝ่ายสารสนเทศดาเนินการ Upload File บน Website
ผังการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
หลักฐาน/เอกสาร
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ฝ่ายสารสนเทศ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ฝ่ายสารสนเทศ

- ข้อมูลเอกสาร/กิจกรรม/โครงการ
(ไฟล์ PDF)
- File ภาพประกอบ
- File ข้อมูลเอกสาร/กิจกรรม/โครงการ
- File ภาพประกอบ
- Website งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

- ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. เตรียมข้อมูลเอกสาร/กิจกรรม/โครงการเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เป็นไฟล์ PDF
2. ดาเนินการ Upload File บน Facebook งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผังการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
หลักฐาน/เอกสาร
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- ข้อมูลเอกสาร/กิจกรรม/โครงการ
(ไฟล์ PDF)
- File ภาพประกอบ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- File ข้อมูลเอกสาร/กิจกรรม/โครงการ
- File ภาพประกอบ
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งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 1079-1080, 1088
โทรสาร 0-4253-2479

