แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย วัตถุประสงค
และเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559)
ยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ประเด็น
กลยุทธ

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยทราบจุดออนและจุดแข็ง
ของตนเอง
2. 80%ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยนําผลการตรวจ
ประเมินมาใชในการพัฒนาหนวยงาน
3. มหาวิทยาลัยสามารถจัดสงรายงานการประเมินตนเอง
ได ภายใน 120 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษาตามขอกําหนด
ของสกอ.
1. อยางนอย 80% นักศึกษาที่เขารวมโครงการนักศึกษามี
9.2. พัฒนา
1. โครงการอบรม 1.เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในกระบวนการคุณภาพ และ
ความรูในการเขียนโครงการและสามารถดําเนินโครงการ
นักศึกษาและ
นักศึกษาเพื่อสราง เขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พัฒนานักศึกษาได
2. เพื่อใหนักศึกษานํากระบวนการคุณภาพมาใชในการ
บุคคลากรดาน
ความเขาใจการ
2. อยางนอย 80% ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการเห็นวา
ดําเนินการกิจกรรมนักศึกษา
การศึกษาใหมี
ประกันคุณภาพ
สามารถนําระบบประกันคุณภาพ PDCA ไปสูการปฏิบัติใน
ความรูเรื่องการ
การศึกษาภายใน
โครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ
ประกันคุณภาพ
1. เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและเขาใจตัวบงชี้ 1. 95% ของจํานวนผูเขารวมโครงการมีความเขาใจตัวบงชี้
การศึกษาในระดับ 2. โครงการ
การประกันคุณภาพภายในที่ปรับปรุงใหมปการศึกษา 2556
สัมมนาการ
คุณภาพภายในตามที่ สกอ.กําหนดอยางนอยในระดับปาน
สากล
2. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการประกัน กลางขึ้นไป
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ คุณภาพของหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม 2. 100% ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีความพรอมใน
ตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ.
คณะวิชา
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในดานการ
ประจําปการศึกษา 3. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู เตรีย มเอกสารอ า งอิ ง ที่เกี่ ย วขอ ง และการจัด ทํา รายงาน
เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
2556
ประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัย
9.1 พัฒนาระบบ 1. โครงการตรวจ
และกลไกการ
ประเมินคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
การศึกษาใหมี
มาตรฐานในระดับ
สากล

1. เพื่อใหทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยทราบถึงจุดแข็ง
จุดออนเพื่อนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
2. เพื่อจัดสงรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยหลัง
สิ้นสุดปการศึกษา ตามขอกําหนดของ สกอ.

กําหนด งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ภาคฤดู
รอน /
2556

54,500

สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภาคปลาย 36,600 สํานัก
ประจําป
ประกัน
การศึกษา
คุณภาพ
2556
การศึกษา

ภาคปลาย 44,900 สํานัก
ประจําป
ประกัน
การศึกษา
คุณภาพ
2556
การศึกษา

ประเด็น
กลยุทธ

โครงการ

3. โครงการ
สัมมนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หนวยงาน
สนับสนุน
ประจําปการศึกษา
2556
9.3 ประชาสัมพันธ 1. โครงการ
ขอมูลขาวสารดาน จดหมายขาวการ
การประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
การศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยทั้ง
ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
9.4 พัฒนา
โครงการพัฒนา
เครือขายการ
เครือขาย
ประกันคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา
การศึกษา ทั้ง
ดานประกัน
ภายในประเทศ
คุณภาพการศึกษา
หรือภูมิภาค
อาเซียน

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กําหนด งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ

1. เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและเขาใจตัวบงชี้
การประกันคุณภาพภายในที่ปรับปรุงใหมปการศึกษา 2556
2. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการประกัน
คุณภาพของหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
ตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ.
3. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากร
2. เพื่อสนับสนุนความรูความเขาใจระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อใหบุคลากรไดรับรูขาวสารการประกันคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง

1. 95% ของจํานวนผูเขารวมโครงการมีความเขาใจตัวบงชี้ ภาคปลาย 40,000 สํานัก
ประกัน
คุณภาพภายในตามที่ สกอ.กําหนดอยางนอยในระดับปาน ประจําป
คุณภาพ
การศึกษา
กลางขึ้นไป
การศึกษา
2556
2. 100% ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีความพรอมใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในดานการ
เตรีย มเอกสารอ า งอิ ง ที่เกี่ ย วขอ ง และการจัด ทํา รายงาน
ประเมินตนเอง

1. เพื่อพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพระหวางสถาบันตาม ตัว
บงชี้ของสกอ.
2. ใหผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบัน
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและนําระบบประกันคุณภาพมาใชใน
การดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา

1. มีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระหวาสถาบัน
อยางนอย 5 สถาบัน
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เขารวมกิจกรรมของ
เครือขาย อยางนอย 80 % มีความเขาใจระบบประกัน
คุณภาพมากขึ้น

1. อาจารยและเจาหนาที่อยางนอย รอยละ80 ทราบขอมูล ตลอดป 30,000 สํานัก
ขาวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยาง การศึกษา
ประกัน
ตอเนื่อง
2555
คุณภาพ
2. รอยละ 70 ของผูที่รับทราบขอมูลมีความเขาใจใน
การศึกษา
กระบวนการและระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
รวมถึงความคืบหนาในวงการประกันคุณภาพโดยทั่วไป
ตลอดป 41,000
การศึกษา
2556

สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ตัวบงชี้แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2555
1. รอยละของนักศึกษามีความเขาใจในระบบประกันคุณภาพและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพไดอยางถูกตอง
2. รอยละของอาจารยและเจาหนาที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับความคืบหนาการประกันคุณภาพทั้งในสวนของมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) อยางตอเนื่องและทั่วถึง
3. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษาตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และอยาง
นอยทุก 5 ปของการประกันคุณภาพภายนอกตามขอกําหนดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.)
4. รอยละของผูเขารวมสัมมนามีความรูและเขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ปรับปรุงใหม และสามารถจัดทํารายงานประเมินตนเองของ
หนวยงานไดถูกตอง
5. มีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระหวาสถาบัน อยางนอย 5 สถาบัน

