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แผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 2553 - เม.ย. 2554) 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. จัดประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมสําหรับการเกบ็ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหมข่อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2553 และรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเก็บขอ้มูลตาม
ตัวบ่งชี้ และการทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน  

9 พ.ย. 2553 

2. ประชุมเชิงปฏิบตัิการเรื่ององค์ประกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ.  (ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค. 54) 

ก.พ. - มี.ค. 2554 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาชุดใหม่เสนอสภาวิชาการ  

      เนื่องจากกรรมการชุดเก่าหมดวาระ 16 พฤษภาคม 2554  

ม.ค. - ก.พ. 2554 

4. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค. 54) ไม่มีวาระเสนอ เนื่องจากเป็น
ชุดเก่า/ข้อมูลผล QA ยังไม่แล้ว

เสร็จ 

5. จัดอบรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน มทส.     
ฝ่ายวิชาการจัดร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา (ไตรมาส 1 ต.ค. - ธ.ค. 53 ขอจัด
ช่วงเปิดเทอม และ ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย. 54) 

ม.ค. 2554  

6. ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา (ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค. 54 และ
ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย. 54) 

ก.พ. - มี.ค. 2554 

พิจารณาเกณฑ์การประเมิน     
5 ตัว ของ มทส.  

7. การดําเนินการตามมาตรการจากผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 
2552  ซึง่ฝ่ายวชิาการจะตดิตามความคืบหน้าการดาํเนนิงานทุก 6 เดือน เพือ่
สรุปเสนออธกิารบดี  (คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2554  คร้ังที่ 2 เดือนกันยายน 
2554) 

มี.ค. 2554 

8. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามการ
ดําเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา (ไตรมาส 1 ต.ค. - ธ.ค. 53 
และ ไตรมาส 3 เม.ย. - มิ.ย. 54) เตรียมพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. รอบ 3  

พ.ค. - มิ.ย. 2554  

   ข้อมูล ณ วนัที่  7 มกราคม 2554  
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กิจกรรม ช่วงเวลา 

9. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
1) หน่วยงานปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

(ถ้ามี) และปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา/ศูนย์/สถาบัน/
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหน่วยงาน 

2) หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 ตามตัวบ่งชีข้อง
หน่วยงาน และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา/ศูนย์/สถาบัน/คณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาประจาํหน่วยงาน 

3) งานประกันคุณภาพการศึกษาขอขอ้มูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
สถาบัน 

4) หน่วยงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข้อเทจ็จรงิ ส่งขอ้มูลให้ฝ่ายวิชาการ จากน้ัน   
 ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลข้อเท็จจริง และแจ้ง 
 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลข้อเท็จจริงใดถูกตอ้ง จะนําขึ้นบน  
 เว็บไซต์ซึง่หน่วยงานตา่ง ๆ สามารถ download ขอ้มูลขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วข้อง
 นําไปใช้ได ้
5) งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
 มทส. ปีการศึกษา 2553 
6) หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อ

จัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาล่วงหน้า
ก่อนทีจ่ะมาประเมินระดับหน่วยงานช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2554 และ
ระดับสถาบันชว่งกลางเดือน ส.ค. 2554 

เม.ย. - มิ.ย. 2554 
พ.ย. 2553 - มี.ค. 2554  

 
 
 

เม.ย. - พ.ค. 2554 
 
 
 

พ.ค. - มิ.ย. 2554 
 
 

พ.ค. - มิ.ย. 2554 
 
 
 
 

มิ.ย. 2554 
 

ภายในสัปดาหแ์รก  ก.ค. 2554 

10. ฝ่ายวิชาการประชุมร่วมกับฝ่ายและทุกหน่วยงาน เพื่อดูผลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 

ก.ค. 2554 

11. ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา (ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค. 54 และ
ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย. 54) 

ก.ค. 2554 พิจารณา  

 (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
ก่อนส่ง กรรมการประเมินฯ 

12. -  ประเมินคุณภาพภายในระดบัสํานักวิชา ศูนย์/สถาบัน และหน่วยงานใน          

           สํานักงานอธกิารบดี  

        -  ประเมนิคุณภาพภายในสถาบัน 

        (คณะกรรมการประเมินภายในแต่งตัง้จากผู้ทรงคุณวุฒทิั้งภายนอกและภายใน) 

ประเมินระดับหน่วยงาน 

ช่วงปลายเดือน ก.ค. 2554 

ประเมินระดับสถาบัน 

ช่วงกลางเดือน ส.ค. 2554 

13. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย. 2554) ส.ค. 2554 

14. เสนอผล QA 2553 สภาวิชาการ ส.ค. 2554 
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กิจกรรม ช่วงเวลา 

15. เสนอผล QA 2553 สภามหาวทิยาลัย  ก.ย. 2554 

16. หน่วยงานต่าง ๆ นําเสนอผลทีไ่ด้จากการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2553 ต่อผู้บริหาร โดยมีทา่นอธิการบดีเปน็ประธาน (Forum 
QA) เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันนําไปสู่การจัด ทํา
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

        -  สรุปความต้องการส่ิงสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ได้ 
จากการประเมินตนเองของหน่วยงานจากการจัด Forum สรปุผล QA 2553
เสนออธิการบดเีพื่อส่ังการผู้เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ  

ก.ย. 2554 

17. การดําเนินการตามมาตรการจากผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 
2552  ซึง่ฝ่ายวชิาการจะตดิตามความคืบหน้าการดาํเนนิงานทุก 6 เดือน เพือ่
สรุปเสนออธกิารบดี   

       (คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2554  คร้ังที่ 2 เดือนกันยายน 2554) 

ก.ย. 2554 

18. จัดอบรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน มทส.     
ฝ่ายวิชาการจัดร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา (ไตรมาส 1 ต.ค. - ธ.ค. 53 ขอจัด
ช่วงเปิดเทอม และ ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย. 54) 

ก.ย. 2554  

19. กรอกขอ้มูลผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ลงในระบบ CHE QA Online System ของ สกอ.  

อย่างช้าภายใน 

วันที่ 30 ก.ย. 2554 

 
 


