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กรกฎาคม 2558
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แผนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
………………………………………………………………….
ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตัว
บ่งชี้และจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานให้เกิดความสมบูรณ์มีความพร้อมใน
การรับการตรวจประเมิน
3. เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ ทบทวน ปรับปรุง พัฒนารูปแบบการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจาปีให้เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ใช้เป็นรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของคณะนิติศาสตร์ที่
ได้มาตรฐาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะนิติศาสตร์ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. คณะนิติศาสตร์ได้รับการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
ขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายในมีรายละเอียด ดังนี้
1.ขั้นการเตรียมการ ซึ่งการเตรียมการที่มีความสาคัญ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพ
ภายใน และการทางานเป็นทีม ซึ่งจะจัดทาการชี้แจงทาความเข้าใจโดยใช้บุคลากรภายในคณะ หรือวิทยากรจาก
ภายนอก โดยบุคลากรทุกคนในคณะได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อมกัน และต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้บุคลากรทุกคนเกิดความมั่นใจในการดาเนินงานประกันคุณภาพด้วยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์คณะ และแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปี
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน กากับดูแลช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกฝ่าย
ทางานร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นทีม โดยการตั้งคณะกรรมการควรพิจารณาตามโครงสร้างการบริหารซึ่งฝ่ายที่
รับผิดชอบงานใดควรเป็นกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานนั้น
2. ขั้นการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน
2.1 การวางแผน จะต้องมีการกาหนดเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
และทรัพยากรที่ต้องใช้ สาหรับแผนต่างๆ ที่ควรจัดทาคือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ แผนปฏิบัติการ
ประจาปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ แผนการประเมินคุณภาพ
และแผนงบประมาณ เป็นต้น
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2.2 การปฏิบัติตามแผน ซึ่งในขณะดาเนินการต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และผู้บริหารควรให้
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทางานอย่างมีความสุข จัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการปฏิบัติ กากับ ติดตามการทางานทั้งระดับบุคลากร รายกลุ่มงาน ภาควิชา และให้การนิเทศ
2.3 การตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะทาให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับที่แสดงว่าการดาเนินงานที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายเพียงใด โดยการประเมินต้องจัดวางกรอบการประเมิน
จัดหาหรือจัดทาเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความข้อมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน
2.4 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เมื่อแต่ละฝ่ายประเมินผลเสร็จแล้วจะส่งผลให้คณะกรรมการ
รับผิดชอบนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์และแปลผลแล้วนาเสนอผลต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและบุคลากร นาไปวางแผนในระยะต่อไป และจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง
3. ขั้นการจัดทารายงานประเมินตนเอง เมื่อคณะดาเนินการประเมินผลภายในเสร็จแล้วจะจัดทารายงาน
โดยเริ่ มจากรวบรวมผลการดาเนิ น งานและผลการประเมินมาวิเคราะห์จาแนกตามตัว บ่งชี้ และเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน มีแนวทางและขั้นตอน ดังแผนภาพต่อไปนี้
1.1 เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร
- สร้างความตระหนัก
– พัฒนาความรู้ ทักษะ
1.2 แต่งตัง้ กรรมการ
รับผิดชอบ

2.1 วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
–กาหนดเป้หมายหรือมาตรฐาน
การศึกษา
-จัดลาดับความสาคัญของ
เป้าหมาย
-กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
-กาหนดระยะเวลา
-กาหนดงบประมาณ
-กาหนดผู้รบั ผิดชอบ

๓. จัดทารายงานประเมิน
ตนเองหรือ รายงาน
ประจาปี
-รวบรวมผลการ ดาเนินงาน
และผลการ ประเมิน
-วิเคราะห์ ตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

2.2 ดาเนินการตามแผน (D)
- ส่งเสริม สนับสนุน
- จัดสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร
– กากับติดตาม
- ให้การนิเทศ

2.3 ตรวจสอบประเมินผล (C)
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหาหรือจัดทาเครื่องมือ
- เก็บข้อมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

2.4 นาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนในระยะต่อไป
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
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แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
ลาดับ
การดาเนินงาน
๑
พิจารณาและทบทวนการดาเนินงานระบบประกัน
คุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
๒
จั ด ท าประกาศนโยบายด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน ของคณะนิ ติ ศ าสตร์ ป ระจ าปี
การศึ ก ษา 2558 และถ่ า ยทอดนโยบายไปยั ง
บุคลากรทุกระดับ
๓
จัดทาแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยก าหนดค่ า เป้ า หมาย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนิ นงานประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
นิ ติ ศ าสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ และแต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ (ระดับคณะวิชา)
๔
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จานวน 4 ครั้ง ตลอดทั้งปี
การศึกษา
๕
๖
๗

จั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan)
จากผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 255๗
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ ปี ก ารศึ ก ษา
255๗ และติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้

ช่วงเวลา
ส.ค. 58

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร /งานประกันคุณภาพ
(ระดับคณะวิชา)

ก.ย. ๕๘

งานประกันคุณภาพ (ระดับ
คณะวิชา)

ก.ย. ๕๘

งานประกันคุณภาพ (ระดับ
คณะวิชา)

ก.ย. 58
ม.ค. 59
เม.ย. 59
ก.ค. 59
ก.ย. ๕๘

งานประกันคุณภาพ (ระดับ
หลักสูตร /ระดับคณะวิชา)

ม.ค. 59
-ก.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ /งานประกัน
คุณภาพ (ระดับคณะวิชา)

ม.ค. 59

งานประกันคุณภาพ (ระดับ
คณะวิชา)
งานประกันคุณภาพ (ระดับ
คณะวิชา) /รองคณบดีที่
รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ/ คณบดี
งานประกันคุณภาพ (ระดับ
คณะวิชา) /รองคณบดีที่
รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ/ คณบดี

๘

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ และมหาวิทยาลัย

ม.ค. 59

๙

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ ๙ เดือน ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ และมหาวิทยาลัย

เม.ย. 59
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ลาดับ
การดาเนินงาน
๑๐ รายงานผลการด าเนิ น งาน รอบ ๑๒ เดื อ น ต่ อ ที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ และมหาวิทยาลัย
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ช่วงเวลา
ก.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
งานประกันคุณภาพ (ระดับ
คณะวิชา) /รองคณบดีที่
รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ/ คณบดี
หลักสูตรจัดทา SAR และเตรียมการประเมินระดับ มิ.ย.-ก.ค. 59
คณะกรรมการประจา
หลักสูตร พร้อมกรอกข้อมูลในระบบ E-QA , CHE
หลักสูตร /งานประกัน
QA Online และรายงานผลต่อผู้บริหาร
คุณภาพ
วิพากษ์ SAR ก่อนการรับการตรวจ
ก.ค. 59
ผู้บริหาร /คณาจารย์ /
เจ้าหน้าที่
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ก.ค. -ส.ค. 59
ผู้บริหาร /คณาจารย์ /
เจ้าหน้าที่
จัดทา SAR และเตรียมการประเมินคณะวิชา พร้อม ส.ค.-ก.ย. 59 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะ
กรอกข้อมูลในระบบ E-QA , CHE QA Online และ
วิชา /งานประกันคุณภาพ
รายงานผลต่อผู้บริหาร
วิพากษ์ SAR ก่อนการรับการตรวจ
ส.ค.-ก.ย. 59
ผู้บริหาร /คณาจารย์ /
เจ้าหน้าที่
ประเมินคณะวิชา
ก.ย. 59
ผู้บริหาร /คณาจารย์ /
เจ้าหน้าที่
ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
ต.ค. 59
งานประกันคุณภาพ (ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะวิชา ผ่านระบบ CHE QA
หลักสูตร /ระดับคณะวิชา)
Online
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