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(ร่าง) แผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2557  (ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2558) 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจัดประชุมเพื่อทําความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ ของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแนวทางในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557  

ก.พ. 2558 

2. ฝ่ายวิชาการฯ  เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก  สกอ . (ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร) ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และแนวทางใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ ของ สกอ.  

23 - 24 ม.ีค. 2558 

3. สํานักวิชาและหน่วยงานปรับตัวบ่งชี้และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2557  

โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา/ศูนย์/สถาบัน/
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหน่วยงาน 

(ทั้งน้ี ให้นําคู่มือดังกล่าวขึ้น Website งาน QA ของหน่วยงานด้วย) 

ก.พ. - เม.ย. 2558 

4. การดําเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
ซึ่งฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานทุก 6 เดือน 
เพื่อสรุปเสนออธิการบดี  

1) ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2558 คร้ังที่ 2 
เดือนกันยายน 2558)  

2) ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) คร้ังที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2559 
คร้ังที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559)  

มี.ค. 2558 

5. หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลระดับหลักสูตร และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร (ซึ่งจะเป็นฉบับเดียวกับ มคอ.7) 

(การกรอกข้อมูลให้ สกอ. ทราบผ่านระบบ CHE QA Online อยู่ระหว่างรอ
ความชัดเจนเกี่ยวกับระบบจาก สกอ.)  

มี.ค. - 15 ก.ค. 2558 

6. - สํานักวิชานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับสํานักวิชา 

- ศูนย์/สถาบัน หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี และหน่วยวิสาหกิจรวบรวม
ข้อมูลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2557 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา/ศูนย์/สถาบัน/
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหน่วยงาน 

มี.ค. - 31 ก.ค. 2558 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2558
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กิจกรรม ช่วงเวลา 

7. - งานประกันคุณภาพการศึกษาขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อรวบรวมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 

 

- หน่วยงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงส่งข้อมูลให้ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลข้อเท็จจริง และแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หากข้อมูล
ข้อเท็จจริงใดถูกต้อง จะนําขึ้นบนเว็บไซต์ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ 
download ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ได้ 

- สัปดาห์ที่ 1   
ของเดือน พ.ค. 2558 
(1 - 8 พ.ค. 2558) 

- ภายในต้นเดอืน ก.ค. 2558 

- สัปดาห์ที่ 2 - 3  
ของเดือน ก.ค. 2558 
(6 - 17 ก.ค. 2558) 

 

8. งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. 
ปีการศึกษา 2557 พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online ของ 
มทส. 

ก.ค. 2558 

 

9. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) 1 - 15 ส.ค. 2558 

10. - หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 
ทั้งนี้ เพื่อจัดส่งใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 
ต่อไป 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูล SAR ผ่านระบบดังกล่าว  

 

 

- บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 ผ่าน
ระบบฐานข้อมูล SAR Online ที่พัฒนาโดย สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบ บ ส ารสน เท ศ เพื่ อ ก ารจั ด ก าร  (SUT-MIS) ที่  website น้ี  => 
http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut 

ภายในต้นเดอืน ส.ค. 2558 
 
 

ภายในสัปดาหท์ี่ 1  
ของเดือน ส.ค. 2558 
(3 - 7 ส.ค. 2558) 

ภายในสัปดาหท์ี่ 1 - 2  
ของเดือน ส.ค. 2558 
(3 - 14 ส.ค. 2558) 

11. ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมประชุมร่วมกับฝ่ายและทุกหน่วยงาน เพื่อดูผล
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 

สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 
ส.ค. 2558 

(3 - 7 ส.ค. 2558) 

12. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) (สํานักวิชา 
ศูนย์/สถาบัน หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี และหน่วยวิสาหกิจ) 

ประเมินระดับหน่วยงาน
ช่วงปลายเดอืน ส.ค. 2558 
(24 ส.ค. - 4 ก.ย. 2558) 

13. ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา (ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เดือน ก.ค. - ก.ย. 58) เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองก่อนส่ง
กรรมการประเมินฯ (ระดับสถาบัน) 

(โดยนําข้อมูล/ผลที่ ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
หน่วยงาน) มาปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันด้วย) 

สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 
ก.ย. 2558 

(7 - 11 ก.ย. 2558) 
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กิจกรรม ช่วงเวลา 

14. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
สถาบัน) 

สัปดาห์ที่ 2 - 3  
ของเดือน ก.ย. 2558 
(21 - 25 ก.ย. 2558) 

15. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 

 

ประเมินระดับสถาบัน 
ช่วงปลายเดอืน ก.ย. 2558 
(28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2558) 

16. สํานักวิชาทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ระดับสํานักวิชา
พร้อมกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online System ของ สกอ.  

ภายในเดือน ก.ย. 2558 

17. การดําเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
ซึ่งฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานทุก 6 เดือน 
เพื่อสรุปเสนออธิการบดี (คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2558  คร้ังที่ 2 เดือนกันยายน 
2558) 

กรณีปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 57) คร้ังที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2559   
คร้ังที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559)      

ก.ย. 2558 

18. งานประกันคุณภาพการศึกษาบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง และ
ข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ผ่าน
ระบบ CHE QA Online System ของ สกอ. พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล  

สัปดาห์ที่ 1 - 2  
ของเดือน ต.ค. 2558 
(1 - 9 ต.ค. 2558) 

 

19. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เดือน ก.ย. - พ.ย. 2558) เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมิน
ตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
ก่อนเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

สัปดาห์ที่ 2  
ของเดือน ต.ค. 2558 
(12 - 16 ต.ค. 2558) 

20. เสนอผล QA 2557 ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 

- ประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 22 ต.ค. 58 (ส่งต้นเรื่อง/วาระ 12 ต.ค. 58) 

22 ต.ค. 2558 

21. เสนอผล QA 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ  

- ประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 21 พ.ย. 58 (ส่งวาระ/เอกสารต้นเรื่อง 5 พ.ย. 58) 

21 พ.ย. 2558 

22. งานประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไขข้อมูลรายงานการประเมินตนเองตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยก่อนประสานให้ประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ยืนยันข้อมูลผ่านระบบฯ และ
ดําเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online System ของ 
สกอ. ภายใน 120 วันนับจากส้ินปีการศึกษา (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558) 

ภายในเดือน พ.ย. 2558 
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กิจกรรม ช่วงเวลา 

23. แจ้งผลการประเมิน ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน, 
ข้อสรุปจุดอ่อน/แนวทางแก้ไข ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ให้ฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปรับปรุงแก้ไข  

(รอมติจากสภา มทส. เนื่องจากอาจมีข้อสังเกตเพิ่มเติม) 

สัปดาห์ที่ 1 - 2  
ของเดือน ธ.ค. 2558 
(1 - 11 ธ.ค. 2558) 

24. จัดประชุม QA Forum เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นําเสนอผลที่ได้จากการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 ต่อผู้บริหาร โดยมี
อธิการบดีเป็นประธาน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันนําไปสู่
การจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

- สรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวทิยาลัยเพือ่การแกไ้ขปัญหาทีไ่ด้จากการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานจากการจัดประชุม QA Forum 2557 เสนอ
อธิการบดีเพื่อส่ังการผู้เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ  

สัปดาห์ที่ 2 
ของเดือน ธ.ค. 2558 
(7 - 18 ธ.ค. 2558) 

25. ฝ่ายวิชาการฯ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2557 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทราบและใช้ประโยชน์ 

สัปดาห์ที่ 1 - 2  
ของเดือน ธ.ค. 2558 
(1 - 18 ธ.ค. 2558) 

26. หน่วยงานดําเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัด
กิจกรรมเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ธ.ค. 2558 - ก.พ. 2559 

 
หมายเหตุ : แผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอีกคร้ัง 
 
หมายเหตุ : สกอ. ประชุมสัมมนาเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2557 เมือ่วันที่ 3 ธนัวาคม 2557 
 และได้แจ้งว่าให้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ใหม่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2557 ซึง่หลังจากการ
 ประชุมจะมีการปรับแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดคําอธิบายตัวบ่งช้ีภายใน 2 สัปดาห ์
 


