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ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ  

(ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561 
*โดยผา่นความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ (ระดับหน่วยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอน) มหาวิทยาลยันครพนม  

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 
***โดยผา่นความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยันครพนม  

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวันจนัทร์ท่ี 27 สงิหาคม 2561 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

  ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)* 
  ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562) 
  ปีงบประมาณ 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย 

1. งานประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลยั
นครพนมจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มหาวิทยาลัยนครพนม และให้แตล่ะ
หน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพภายในของหน่วยงาน 

                

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ (ระดับหน่วยงานสนับสนนุการเรยีน
การสอน) มหาวิทยาลัยนครพนม รายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน รอบ 3,6,9 
เดือน และรายงานความกา้วหน้าตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ (IP) รอบ 3,6,9 เดือน 

14                

3. ประกาศตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
ภายใน (ก าหนด องค์ประกอบ, ตวับ่งช้ี และ
เกณฑ์มาตรฐาน) 

                

4. ก าหนดให้หน่วยงานแจ้งค่าเป้าหมายของ         
ตัวบ่งช้ีเฉพาะ และหากต้องการแก้ไขค่า
เป้าหมายให้ท าบันทึกข้อความช้ีแจง 

                

5. ให้แต่ละหน่วยงานจัดท าและเผยแพร่คูม่ือ          
การประกันคณุภาพ ภายในหน่วยงาน และ
เตรียมให้คณะกรรมการประเมินฯ 

                

6. งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยั
นครพนม จัดโครงการอบรมประกนัคุณภาพ  
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7. หน่วยงานเสนอรายชื่อแจ้งส่วนกลางเพื่อ
กลั่นกรองและรอแจ้งกลับจากส่วนกลางก่อน
ทาบทามคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 
และจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพฯ หน่วยงาน 

                

8. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)      
และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  

                

9. วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ภายในหน่วยงาน 

                

10. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)         
ให้คณะกรรมการประเมินฯ และงานประกัน            
คุณภาพฯ (ส่วนกลาง) ก่อนท าการประเมิน 
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนประเมิน 
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กิจกรรมการด าเนินงาน 

  ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)* 
  ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562) 
  ปีงบประมาณ 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย 

11. ก าหนดประเมินคณุภาพภายใน  
(ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) 
ภายในหน่วยงาน (ทั้งหมด 26 หน่วยงาน) 

           
 

    

12. ส่ง (SAR) ฉบับปรับปรุง และจัดท ารายงาน
ผลการประเมินคณุภาพ ภายในหน่วยงาน 
(หน่วยงานสนับสนุนการเรยีนการสอน) (ท่ี
คณะกรรมการรับรองข้อมูลแล้วรปูเล่มสมบรูณ์) 
มายังงานประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม พร้อมไฟลส์แกน PDF 

                

13. งานประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม น าผลการประเมิน
คุณภาพ (ระดับหน่วยงานสนับสนนุการเรยีน
การสอน) เสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

                

14. ให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปี
การศึกษา 2562 ตามข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2561 

                

15. ส่งแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement 
Plan) ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม พร้อมปรับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน 

                

 

หมายเหตุ * ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ใช้วงรอบการด าเนินงานของระดับอุดมศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) 
มหาวิทยาลัยนครพนม ในคราประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561                                 

(ฉบับปรับปรุง) ข้อมูล ณ วันที ่27 สิงหาคม 2561 


