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แผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 2554 - เม.ย. 2555) 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. จัดประชุมเพื่อทําความเข้าใจองค์ประกอบและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2554 โดยมีการ
เพิ่มตัวบ่งชี้ของ สมศ. รวมกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. ด้วย และรับทราบปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ี และการทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2554 โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ของ สมศ. รวมกับตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. ด้วย และปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสํานักวิชา/
ศูนย์/สถาบัน คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

ก.พ. - มี.ค. 2555 

2. การดําเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
ซึ่งฝ่ายวิชาการจะติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนอ
อธิการบดี (คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2555  คร้ังที่ 2 เดือนกันยายน 2555) 

มี.ค. 2555 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
1) หน่วยงานปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

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

2) หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2554 ตามตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงาน และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา/ศูนย์/สถาบัน/คณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําหน่วยงาน 

3) งานประกันคุณภาพการศึกษาขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
สถาบัน 

4) หน่วยงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ส่งข้อมูลให้ฝ่ายวิชาการ จากน้ันงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ข้อเท็จจริง และแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลข้อเท็จจริงใด
ถูกต้อง จะนําขึ้นบนเว็บไซต์ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ download 
ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ได้ 

5) งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มทส. ปีการศึกษา 2554 

6) หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อ
จัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาล่วงหน้า
ก่อนที่จะมาประเมินระดับหน่วยงานช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2555 และ
ระดับสถาบันช่วงต้นเดือน ส.ค. 2555 

ม.ค. - ก.ค. 2555 
ม.ค. - มี.ค. 2555 

 
 
 

เม.ย. - พ.ค. 2555 
 
 
 

มี.ค. 2555 
 
 

ภายใน 15 พ.ค. 2555 
 
 
 
 

มิ.ย. 2555 
 

ภายในสัปดาหแ์รก ก.ค. 2555 

ข้อมูล ณ วันที ่26 มีนาคม 2555 
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กิจกรรม ช่วงเวลา 

4. ฝ่ายวิชาการประชุมร่วมกับฝ่ายและทุกหน่วยงาน เพื่อดูผลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 

ก.ค. 2555 

5. ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา (ไตรมาส 2 เดือนม.ค. - มี.ค. 55 
และไตรมาส 4 เดือนก.ค. - ก.ย. 55) 

ก.ค. 2555 พิจารณา  
(ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง

ก่อนส่งกรรมการประเมินฯ 

6. - ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน (สํานักวิชา ศูนย์/สถาบัน หน่วยงาน
ในสํานักงานอธิการบดี และหน่วยวิสาหกิจ) 

- ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 

        (คณะกรรมการประเมินภายในแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน) 

ประเมินระดับหน่วยงาน 

ช่วงกลางเดือน ก.ค. 2555 

ประเมินระดับสถาบัน 

ช่วงต้นเดือน ส.ค. 2555 

7. เสนอผล QA 2554 ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ไตรมาส 4 เดือน
ก.ค. - ก.ย. 2555) 

ต้น ส.ค. - ต้น ก.ย. 2555 

8. เสนอผล QA 2554 ต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 วันที่ 23 ส.ค. 2555 

9. เสนอผล QA 2554 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555  

     (ส่งเอกสาร 17 ก.ย. 55) 

วันที่ 29 ก.ย. 2555 

10. การดําเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
ซึ่งฝ่ายวิชาการจะติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนอ
อธิการบดี (คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2555  คร้ังที่ 2 เดือนกันยายน 2555) 

ก.ย. 2555 

11. กรอกข้อมูลผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ลงในระบบ CHE QA Online System ของ สกอ.  

อย่างช้าภายใน 
วันที่ 30 ก.ย. 2555 

12. หน่วยงานต่าง ๆ นําเสนอผลที่ได้จากการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2554 ต่อผู้บริหาร โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน (Forum 
QA) เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

- สรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวทิยาลัยเพือ่การแกไ้ขปัญหาทีไ่ด้จากการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานจากการจัด Forum สรุปผล QA 2554 เสนอ
อธิการบดีเพื่อส่ังการผู้เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ  

ต.ค. 2555 

 


