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กิจกรรมการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

งานประกันคุณภาพ 
(Plan) วางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
1. ทบทวนคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 ส านักงานประกันคุณภาพ P                  

A                  
2. วางแผนประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
จัดท าร่างเป้าหมายคุณภาพ (ISSUE) ของระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2559 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

P    
 

 
 

           

A                  

3. ด าเนินการจัดท าเป้าหมายคุณภาพ (ISSUE) ของระดับมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2559 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ, CEO 

P  
 

  
 

 
 

           

A                  
4. ทบทวนตัวบ่งชี้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ,คณะ,หน่วยงาน,
ส านักงานประกันคุณภาพ 

P                  
A 
 

   
 

 
 

           

5. ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ,คณะ,หน่วยงาน,
ส านักงานประกันคุณภาพ 

P                  
A 

 
   

 
 

 
           

6. จัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ผ่านมา (โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา) แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานประกันคุณภาพ P                  
A    

 

 

 

           

7. ทบทวนแผนการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ปี
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

ส านักงานประกันคุณภาพ P                  
A 
 

   
 

 
 

           

(Do) การด าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ 
1. การพัฒนาตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการประเมินภายใน 
     1.1  ทบทวนปรบัปรุงการจัดท า Template รายงานการประเมินตนเอง 
ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

ส านักงานประกันคุณภาพ P                  
A                  

     1.2 มหาวิทยาลัยติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน และ
ติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย 

ส านักงานประกันคุณภาพ     

 

 

 

           

     - ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน  
 
 
 

ส านักงานประกันคุณภาพ P 
 

   
 

 
 

           

A    
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     - ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 12  ส านักงานประกันคุณภาพ P                  
A                  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
   2.1 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลระยะ 10 เดือน (ส.ค. 59-พ.ค.60) ส านักงานประกันคุณภาพ P                  

A                  
   2.2 พัฒนาบุคลากรผู้จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ CHEQA ONLINE (โครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

ส านักงานประกันคุณภาพ P  
 

  
 

 
 

           

A    
 

 
 

          
 

 

3. พัฒนาบุคลากร 
   3.1 อบรม สัมมนา เสริมสร้างความรู้ให้กับเครือข่ายบุคลากรภายในด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา (โครงการการอบรมการพัฒนาเครือข่าย
บุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์) 

ส านักงานประกันคุณภาพ P                  
A    

 

 

 

           

   3.2 อบรม สัมมนา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบของสกอ. และสมศ. ประจ าปีการศึกษา 
2559 แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร (โครงการการอบรมตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 

ส านักงานประกันคุณภาพ  
P 

   
 

 
 

           

A    
 

 
 

           

   3.3 อบรม สัมมนา เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
(โครงการการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 

ส านักงานประกันคุณภาพ P                  
A                  

   3.4 เสริมสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานภายในและระหว่างมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 2559 (ข้ึนอยู่
กับสมาชิกครือข่ายฯ ด าเนินการจัด เช่น เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง ,เครือข่ายภาคตะวันตก,เครือข่ายการจัดการความรู้ ) 

ส านักงานประกันคุณภาพ  
P 
 

   

 

 

 

           

A 
 

   
 

 
 

           

(Check) ตรวจสอบ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. คณะ/หลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับ
หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ทุกคณะ/หลักสูตร P                  
A                  

2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ของ
หน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ทุกคณะ,หน่วยงาน P                  
A                  

3. ประชุมพิจารณาสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและรับ
สถาบัน 

ส านักงานประกันคุณภาพ P                  
A    
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4. ประสาน ทาบทามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและรับสถาบัน 

ส านักงานประกันคุณภาพ P                  
A                  

5. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและรับสถาบัน 

ส านักงานประกันคุณภาพ P                  
A                  

6. หลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ส่งรายงานผลการประเมินตนอง (SAR) 
และข้อมูลพื้นฐาน Common data set บนระบบ CHE QA Online ให้กับ
มหาวิทยาลัย 

ทุกหลักสูตร,ทุกคณะ,
หน่วยงาน,ส านักงานประกัน

คุณภาพ 

P                  
A    

 
 

 
           

7. หน่วยงานรับการตรวจประเมินประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ส านักงานประกันคุณภาพ P                  
A                  

8. หน่วยงานรับการตรวจประเมินประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า 

ส านักงานประกันคุณภาพ P                  
A                  

9. มหาวิทยาลัยจัดท า SAR โดยใช้ผลการประเมินของคณะ หน่วยงานเทียบ
ท่าและหน่วยงานสนับสนุน และท าการวิพากษ์ SAR ก่อนท าการประเมิน 
และกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online และส่งเล่ม ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ 

ส านักงานประกันคุณภาพ P 
 

   
 

 
 

           

A    

 

 

 

           

10. สถาบันรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักงานประกันคุณภาพ P    
 

 
 

           

A                  
11. มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประกอบด้วย SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
หรือหน่วยงานเทียบท่าและระดับสถาบัน) ให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online และหน่วยงานต้นสังกัด (ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา) 

ส านักงานประกันคุณภาพ  
P 

   
 

 
 

           

A    

 

 

 

           

(Action) น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนา 
1. เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า (รอบ 9 เดือน) ปีการศึกษา 2559 ต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ หรือคณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบ 

ส านักงานประกันคุณภาพ  
P 

   
 

 
 

           

A    
 

 
 

           

2. น าข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปปฏิบัติ 
 
 
 
 

ส านักงานประกันคุณภาพ P 
 

   
 

 
 

           

A    
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3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน ปีการศึกษา 2559 เสนอต่อ
คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานประกันคุณภาพ   P 
 

   
 

 
 

           

A 
 

   
 

 
 

           

                                                                                                     

 
หมายเหต ุ: ปฏิทินการปฏิบัติงานอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
              


