แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. สงเสริมใหหลักสูตร คณะ และหนวยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามระบบการสงเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement) การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) โดยเนนองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับพันธกิจของหนวยงาน
2. มีมาตรการใหคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะมีความพรอมสําหรับการตรวจสอบ ทั้งในสวนของการประเมินตนเอง การประเมินจากหนวยงานตนสังกัด และ
การประเมินจากหนวยงานภายนอก
3. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและคุณภาพองคกรอยางตอเนื่อง
4. สรางความพรอมในการเตรียมรับการประเมินใหแกหลักสูตร เพื่อใหผานเกณฑมาตรฐาน
5. มุงใชฐานขอมูลสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพในทุกระดับ
มาตรการ
1. สงเสริมความเขาใจและประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญและความจําเปนในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสนับสนุนใหคณะ/หลักสูตร
และสวนงานตางๆ ดําเนินการ
2. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีความรูและเขาใจในเกณฑการประเมินคุณภาพ
3. กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร/คณะ รวมทั้งองคประกอบคุณภาพ (Quality Framework) ที่จําเปนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
4. กําหนดใหมีองคกรที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันและระดับหนวยงาน
5. พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพและองคประกอบคุณภาพใหสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม
6. จัดใหมีระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในเปนระยะ
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7. เตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพจากหนวยงานภายนอก
8. พัฒนาระบบฐานขอมูลที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพใหครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพ
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไดทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงาน ตั้งแตระดับหลักสูตร กอง คณะ และหนวยงานเทียบเทา ไดพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใหทุกหนวยงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา อันประกอบดวยการควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการทบทวน พัฒนา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ใชอยูในปจจุบันใหเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก และสงเสริมใหทุกหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปที่เปนเอกสาร และระบบ CHE QA Online System เพื่อใหการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกตัวบงชี้ จึงไดจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษารายป โดยมีความมุงหวังใหการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหนวยงานเปนไปตามแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพที่ กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหมีความเชื่อมโยงและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทุกหนวยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
2. เพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ และจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
3. เพื่อใหทุกหนวยงานจัดทําระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.
ตัวบงชี้/ตัวชี้วัดหลักของแผนดําเนินการ
1. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน (ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 5.1 เกณฑขอ 7)
1.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 5.3)
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ตารางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59

รม
1. การพัฒนาคุณภาพ/การควบคุม
คุณภาพ
(Quality Control : QC)
1. จัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

2. จัดทําคูมอื การประกันคุณภาพ
2.1 การวิเคราะหและทบทวนระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานอุดมศึกษา

ผลผลิต/ดัชนีความกาวหนา

ผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ
ระดับคณะและหนวยงาน

งบประมาณ

1. แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. ผอ.สํานักงานประกันคุณภาพ 1. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. คณะกรรมการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

-

1. คูมือการประกันคุณภาพ
ภายใน
2. รายงานผลการวิเคราะห
และทบทวนระบบประกัน
คุณภาพ

1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดี
3. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน
4. ผอ.สํานักงานประกันคุณภาพ

-

1. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ประธาน
หลักสูตร
5. คณะกรรมการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4. คณาจารยและบุคลากร
ยะลา
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ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิต/ดัช่ นีความกาวหนา

ผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย

2.2 ทบทวนและจัดทําตัวบงชี้
ตามภารกิจของหนวยงานสายสนับสนุน

1. ตัวบงชี้ที่สําคัญตาม
ภารกิจ/จุดเนนและ
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
2. เกณฑการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1. คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
2. อธิการบดี
3. รองอธิการบดี
4. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ

2.3 การถายทอดตัวบงชีข้ อง
มหาวิทยาลัยสูค ณะ/สํานัก/สถาบัน
กอง หลักสูตร และตัวบุคคล

1. ตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย 1. อธิการบดี
คณะ กอง หลักสูตร
2. รองอธิการบดี
และระดับบุคคล
3. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน
4. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ
5. หัวหนางานในสํานักงาน
ประกันคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ
ระดับคณะและหนวยงาน

งบประมาณ

1. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ประธาน
หลักสูตร
4. คณาจารยและบุคลากร

-

1. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ประธาน
หลักสูตร
4. คณาจารยและบุคลากร

-
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2.4 จัดพิมพและเผยแพร
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ กอง และ
ระดับหลักสูตร
3. การเผยแพรความรู ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในใหกับผูบริหาร
คณาจารย และบุคลากรทุกระดับ

ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิต/ดัชนีความกาวหนา
1. คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
คณะ กอง และระดับ
หลักสูตร

ผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย

1. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ
2. หัวหนางานในสํานักงาน
ประกันคุณภาพ
3. เจาหนาที่ประกันคุณภาพ
1. เอกสารเผยแพรระบบและ
1. รองอธิการบดี
กลไกการประกันคุณภาพ
2. ผอ.สํานักงานประกัน
การศึกษา
คุณภาพ
2. รายงานสรุปโครงการอบรม 3. คณะกรรมการประเมิน
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร คุณภาพการศึกษาภายใน
ในดานการประกันคุณภาพ
3. ผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากรมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
4. ขอมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เผยแพรผาน
Web Site ของสํานักงาน
ประกันคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ
ระดับคณะและหนวยงาน

งบประมาณ

1. เจาหนาที่ประจําคณะ/
สํานัก/สถาบัน

11,000 บาท

1. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ประธาน
หลักสูตร

10,000 บาท
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ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิต/ดัชนีความกาวหนา

ผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ
ระดับคณะและหนวยงาน

งบประมาณ

1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา
การศึกษา
2. รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา
3. ผอ.กองพัฒนานักศึกษา

1. คณบดี
2. หัวหนางานพัฒนานักศึกษา
3. ประธานหลักสูตร
4. คณาจารยและบุคลากร

11,400 บาท

และ Weblog ของมหาวิทยาลัย
http://km.yru.ac.th
5. จดหมายขาวสํานักงาน
ประกันคุณภาพ (ปละ 6 ฉบับ)
4. การเผยแพรความรูเกี่ยวกับระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับนักศึกษาสูการปฏิบัติ

1. ผูนํานักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ
มีความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพภายใน
2. การบริหารองคกร
นักศึกษามีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน
โดยกระบวนการคุณภาพ
PDCA
3. เครือขายการประกันคุณภาพ
นักศึกษา
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2. การตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Audit : QAu)
1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย คณะ
กอง และระดับหลักสูตร

2. คณะกรรมการกําหนดระบบและ
กลไกการติดตามตรวจสอบการประกัน
คุณภาพ

ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิต/ดัชนีความกาวหนา

ผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ
ระดับคณะและหนวยงาน

งบประมาณ

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
คณะ กอง และระดับ
หลักสูตร

1. รองอธิการบดี
2. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ
3. หัวหนากลุมงานในสํานักงาน
ประกันคุณภาพ

1. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ประธาน
หลักสูตร
4. คณาจารยและบุคลากร

-

1. เอกสารการติดตามและ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ
กอง และระดับหลักสูตร
2. แผนการติดตามและ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ
กอง และระดับหลักสูตร

1. คณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย

1. คณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ระดับคณะ กอง และระดับ
หลักสูตร

-
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3. จัดทําระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ

4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
4.1 การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินตนเองที่ไดมาตรฐาน
ระดับหลักสูตร กอง คณะ
และระดับมหาวิทยาลัย

ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิต/ดัชนีความกาวหนา

ผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ
ระดับคณะและหนวยงาน

งบประมาณ

1. ฐานขอมูลสารสนเทศ
พื้นฐานของมหาวิทยาลัย
ที่ทุกสวนราชการสามารถ
นําไปใชประโยชน
2. เลมรายงานขอมูล
สารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา

1. รองอธิการบดี
2. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ
3. หัวหนากลุมงานในสํานักงาน
ประกันคุณภาพ

1. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ประธาน
หลักสูตร
4. คณาจารยและบุคลากร

-

1. ประกาศปฏิทินการประกัน
คุณภาพภายใน
2.รายงานประเมินตนเอง และ
ขอมูลพื้นฐาน ระดับหลักสูตร
กอง คณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย
3. รายงานประเมินตนเอง
ระดับคณะและหนวยงาน
เทียบเทา มหาวิทยาลัย
ผานระบบ CHE QA Online

1. รองอธิการบดี
2. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ
3. หัวหนากลุมงานในสํานักงาน
ประกันคุณภาพ
4. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักงานประกันคุณภาพ
5. คณะกรรมการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับ
สถาบัน

1. คณบดี/ ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/ รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ ประธาน
หลักสูตร
4. คณาจารยและบุคลากร

10,500 บาท
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4.2 จัดทําแผนการพัฒนาและปรับปรุง
ตามผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา
2558

ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิต/ดัชนีความกาวหนา

ผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย

1. แผนการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
คณะ กอง และหลักสูตร

1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดี
3. คณะกรรมการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
4. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ
5. หัวหนากลุมงานในสํานักงาน
ประกันคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ
ระดับคณะและหนวยงาน
1. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ประธาน
หลักสูตร
4. คณาจารยและบุคลากร

งบประมาณ
-
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5. การจัดทําฐานขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set) การประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินตนเอง
โดยผานระบบ CHE QA Online
System

3. การประเมินคุณภาพ
(Quality Assessments : QAs)
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร กอง
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย

ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิต/ดัชนีความกาวหนา

ผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย

1. ขอมูลพื้นฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของ
ทุกหนวยงาน
2. เอกสารขั้นตอนและ
วิธีการประเมินตนเองผาน
ระบบ CHE QA Online
System
3. ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
กอง คณะ/สํานัก/สถาบัน
และมหาวิทยาลัยมีความ
ถูกตองสมบูรณ

1. รองอธิการบดี
2. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ
3. หัวหนากลุมงานในสํานักงาน
ประกันคุณภาพ
4. เจาหนาที่สํานักงานประกัน
คุณภาพ
5. ผูดูแลระบบระดับ
มหาวิทยาลัย

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร กอง
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย

1. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ

ผูรับผิดชอบ
ระดับคณะและหนวยงาน
1. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ประธาน
หลักสูตร
4. ผูดูแลระบบระดับคณะ/
สํานัก/สถาบัน

-

งบประมาณ
-

-
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ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิต/ดัชนีความกาวหนา

ผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ
ระดับคณะและหนวยงาน

งบประมาณ

2. ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
กอง คณะ และระดับมหาวิทยาลัย

1. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร
กอง คณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย

1. รองอธิการบดี
2. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ
3. หัวหนากลุมงานใน
สํานักงานประกันคุณภาพ
4. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักงานประกันคุณภาพ
5. คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

1. คณบดี/ ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/ รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ ประธาน
หลักสูตร
4. คณาจารยและบุคลากร
5. คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร กอง
คณะและหนวยงานเทียบเทา

32,500 บาท

3. ปรับแกไขรายงานการประเมินตนเอง
พรอมแผนการพัฒนาและปรับปรุง
ตามผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน

1. รายงานการประเมินตนเอง
ฉบับแกไขตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการพรอมแผน
การพัฒนาและปรับปรุง

1. รองอธิการบดี
2. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ
3. หัวหนากลุมงานใน
สํานักงานประกันคุณภาพ
4. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักงานประกันคุณภาพ

1. คณบดี/ ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/ รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ ประธาน
หลักสูตร
4. คณาจารยและบุคลากร

-
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ผลผลิต/ดัชนีความกาวหนา

ผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ
ระดับคณะและหนวยงาน

งบประมาณ

4. เผยแพรผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตอสาธารณชน

1. การรายงานผลการประเมิน
ผาน Web Site
2. การสงรายงานผลการประเมิน
คุณภาพใหแกสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นๆ

1. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ
2. หัวหนากลุมงานใน
สํานักงานประกันคุณภาพ
3. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักงานประกันคุณภาพ

1. คณบดี/ ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/ รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ ประธาน
หลักสูตร
4. คณาจารยและบุคลากร

-

5. นําโครงการ กิจกรรมในแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงไปทบทวนใน
แผนปฏิบัตริ าชการและแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาในปถัดไป

1. แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. แผนปฏิบัตริ าชการ

1. รองอธิการบดี
2. ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ
3. หัวหนากลุมงานใน
สํานักงานประกันคุณภาพ
4. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักงานประกันคุณภาพ

1. คณบดี/ ผอ.สํานัก/สถาบัน
2. รองคณบดี/ รองผอ.สํานัก/
สถาบัน
3. ผูอํานวยการกอง/ ประธาน
หลักสูตร
4. คณาจารยและบุคลากร

-

ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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