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แผนดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2563
(1 มิถุนำยน 2563 – 31 พฤษภำคม 2564)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
1

วัน/เดือน/ปี
15-29 ม.ค. 2564

2

9 ก.พ. 2564

3

9 มี.ค. 2564

4

1-15 มี.ค. 2564

5
6

16-20 มี.ค. 2564
22 มี.ค.-19 เม.ย.
2564

7

23 เม.ย. 2564

8

29 เม.ย. 2564

9

3-14 พ.ค. 2564

10

19 พ.ค. 2564

กำรดำเนินงำน
พิจำรณำและทบทวนระบบและกลไกกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
- ทบทวนและจัดทำแผนงำนด้ำนประกันคุณภำพ
- เสนอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- กำหนดมำตรฐำนตัวบ่งชี้ และค่ำเป้ำหมำย
และประกำศถ่ำยทอดนโยบำยไปยังหน่วยงำนทุกระดับ

ผู้ดำเนินกำร
- สำนักประกันคุณภำพ
- งำนประกันคุณภำพคณะ
- หน่วยงำนสนับสนุน

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคุณภำพและกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน - ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
ด้ำนประกันคุณภำพ ครั้งที่ 1/2564
- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจยั
- หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพคณะ
- ผู้อำนวยกำรที่รบั ผิดชอบตัว
บ่งชี้ระดับมหำวิทยำลัย
- สำนักประกันคุณภำพ
งำนประกันคุณภำพคณะและหน่วยงำนสนับสนุน (สวพ./สวส./สวท./ - งำนประกันคุณภำพคณะ
สอ.) ส่งแผนดำเนินงำนประกันคุณภำพ ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนตัว - ผู้รับผิดชอบงำนประกันคณะ
บ่งชี้ และแผนประเมินคุณภำพ ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงำน
และหน่วยงำนสนับสนุน
สนับสนุน มำยังสำนักประกันคุณภำพ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำกับติดตำมและตรวจสอบข้อมูลพื้นฐำน
- หน่วยงำนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ประกอบกำรรำยงำนตัวบ่งชี้ และเผยแพร่หน้ำเว็บไซต์หรือปิดระบบ - คณะ
เพื่อนำข้อมูลไปใช้
สำนักประกันคุณภำพตรวจสอบข้อมูลหน้ำเว็บไซต์
- สำนักประกันคุณภำพ
- คณะจัดทำรำยงำนประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับคณะ
- ผู้กำกับติดตำมและรับผิดชอบ
- หลักสูตร คณะ และมหำวิทยำลัย บันทึกข้อมูล Common Data
ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร คณะ
Set (CDS) ผลกำรดำเนินงำน และหลักฐำน ลงในระบบ IQA-RMUTP และมหำวิทยำลัย
- งำนประกันคุณภำพคณะ
- สำนักประกันคุณภำพ ติดตำมข้อมูลฯ ผ่ำนระบบ IQA-RMUTP
- สำนักประกันคุณภำพ
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคุณภำพและกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน - ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
ด้ำนประกันคุณภำพ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจยั
กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ
- หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพคณะ
- ผู้อำนวยกำรที่รบั ผิดชอบตัว
บ่งชี้ระดับมหำวิทยำลัย
- สำนักประกันคุณภำพ
คณะดำเนินกำรประเมินตนเอง (SAR) เบื้องต้น ระดับหลักสูตร และ -คณบดี/ผูบ้ ริหำรคณะ/
ระดับคณะ และรำยงำนผลต่อผูบ้ ริหำรคณะและมหำวิทยำลัย ผ่ำน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระบบ IQA-RMUTP
- งำนประกันคุณภำพคณะ
- สำนักประกันคุณภำพ
สำนักประกันคุณภำพนำผลกำรประเมินตนเอง (SAR) เบื้องต้น
ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ เข้ำที่ประชุม กบม.เพื่อพิจำรณำ
1

- สำนักประกันคุณภำพ
สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร
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11

12
13

14

วัน/เดือน/ปี
กำรดำเนินงำน
1 มิ.ย.63 - 31 พ.ค. จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน
2564
- ระดับหลักสูตร
- ระดับคณะ/ และหน่วยงำนสนับสนุน (สวพ./สวส./สวท./สอ.)
- ระดับมหำวิทยำลัย
1 – 15 มิ.ย. 2564 ระดับหลักสูตร รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
โดยผู้ประเมินภายนอก พร้อมบันทึกผลลงระบบ IQA-RMUTP และ
ระบบ CHE QA Online
16 – 30 มิ.ย. 2564 - คณะนาผลการประเมินระดับหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร
- คณะนาผลการประเมินระดับหลักสูตร ส่งสานักประกันคุณภาพ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
1 -15 ก.ค. 2564 ระดับคณะ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินภายนอก
พร้อมบันทึกผลลงระบบ IQA-RMUTP และระบบ CHE QA Online

15

1 -15 ก.ค. 2564

16

14 ก.ค. 2564

17

16-30 ก.ค. 2564

18

16 – 30 ก.ค.2564

19

21 ก.ค. 2564

ผู้ดำเนินกำร
-ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-คณะ/สถำบันวิจยั ฯ/สำนักวิทย
บริกำรฯ/สำนักส่งเสริมวิชำกำร
ฯ/สำนักงำนอธิกำรบดี
-หลักสูตร
-งานประกันคุณภาพคณะ
-คณบดี/ผูบ้ ริหารคณะ/หัวหน้า
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-งานประกันคุณภาพคณะ
- คณะ
-งานประกันคุณภาพคณะ

ระดับมหาวิทยาลัย
- หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส่งรายงานผลการดาเนิน SAR และ
กรอกข้อมูลหลักฐาน ผ่านระบบ IQA-RMUTP
- หน่วยงานส่งผลการดาเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)
- สานักประกันคุณภาพ ติดตามข้อมูลฯ ผ่านระบบ IQA-RMUTP
นาผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณา**

- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัย
- สานักประกันคุณภาพ

- คณะนาผลการประเมินระดับคณะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณา
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ
- คณะนาผลการประเมินระดับคณะ ส่งสานักประกันคุณภาพ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
หน่วยงานสนับสนุน (สวพ./สวส./สวท./สอ.)
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยผูป้ ระเมินภายนอก
พร้อมบันทึกผลลงระบบ IQA-RMUTP
นาผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา**

- คณบดี/ผูบ้ ริหารคณะ/หัวหน้า
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- งานประกันคุณภาพคณะ

- สานักประกันคุณภาพ

สถาบันวิจัยฯ/สานักวิทยบริการ
ฯ/สานักส่งเสริมวิชาการฯ/
สานักงานอธิการบดี
- สานักประกันคุณภาพ

**หมำยเหตุ : กำหนดกำรไม่สำมำรถเลื่อนได้
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สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร
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20
21
22
23

วัน/เดือน/ปี
กำรดำเนินงำน
19 – 23 ก.ค. 2564 ดาเนินการทวนสอบผลการดาเนินงานระดับมหาวิทยาลัย เบื้องต้น

ผู้ดำเนินกำร
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัย
- สานักประกันคุณภาพ
26 – 30 ก.ค. 2564 สานักประกันคุณภาพ จัดประชุมทบทวนการใช้งานระบบ CHE QA -หลักสูตร
Online ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ
-งานประกันคุณภาพคณะ
- สานักประกันคุณภาพ
11 ส.ค. 2564
นาผลประเมินคุณภาพระดับ คณะ และผลการประเมินตนเอง (SAR) - สานักประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย จากการทวนสอบของคณะกรรมการภายใน เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณา**
23 – 27 ส.ค. 2564 สานักประกันคุณภาพส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR)
- สานักประกันคุณภาพ
ให้คณะกรรมการ เพื่อรับการตรวจประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย

24

25 ส.ค. 2564

25
26

ระหว่ำง
13-17 ก.ย. 2564
(กำหนด 2 วัน)
20-30 ก.ย. 2564

27

27 ต.ค. 2564

28

27 ต.ค. 2564

29

1-15 พ.ย. 2564

น าผลประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ คณะ เสนอต่ อ คณะกรรมการสภา - สานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา**
ระดับมหาวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยผู้ประเมินภายนอก
- สานักประกันคุณภาพ บันทึกข้อมูลฯ ผ่านระบบ CHE QA Online
สานักประกันคุณภาพส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ไปยัง สป.อว. ผ่านระบบ CHE QA Online (ไม่เกิน 120 วัน นับจำก
สิ้นปีกำรศึกษำ)
นาเสนอผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณา

- ผู้บริหาร/คณบดี/ผอ.
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
- สานักประกันคุณภาพ
- สานักประกันคุณภาพ
- ผู้บริหาร
- สานักประกันคุณภาพ

นาเสนอผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยแก่กรรมการสภา - ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
- สานักประกันคุณภาพ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ผู้บริหาร และสภา
มหาวิทยาลัย

- ผู้บริหาร/คณบดี/ผอ.
- สานักประกันคุณภาพ

**หมำยเหตุ : กำหนดกำรไม่สำมำรถเลื่อนได้
**ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ก.พ. 2564
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สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร

วัน/เดือน/ปี
1 มี.ค.-31 พ.ค.
2564
(ก่อนเปิดภำค
กำรศึกษำ 2564)

แผนดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2564
(1 มิถุนำยน 2564 – 31 พฤษภำคม 2565)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
กำรดำเนินงำน
ระดับหลักสูตร
1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร
2. วำงแผนกำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร ในกรณีที่หลักสูตรครบรอบ
ระยะเวลำของหลักสูตร
3. เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำใหม่ก่อนเข้ำศึกษำ
4. วำงแผนกำรส่งเสริมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
5. เตรียมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่
- กำกับติดตำม และตรวจสอบกำรจัดทำ มคอ.3-มคอ.6
- จัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมำะสม
6. วำงแผนกำรพัฒนำอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำ
หลักสูตร เช่น คุณวุฒิ ตำแหน่งทำงวิชำกำร ผลงำนวิชำกำร และกำร
ฝึกอบรม
7. จัดเก็บข้อมูลประกอบกำรจัดทำ SAR เช่น ข้อมูลกำรมีงำนทำของ
บัณฑิต ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อ
หลักสูตร สถิติต่ำงๆของนักศึกษำ เป็นต้น
ระดับคณะ
1. กำกับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร
2. วำงแผนกำรพัฒนำอำจำรย์ประจำคณะ เช่น คุณวุฒิ ตำแหน่งทำง
วิชำกำร ผลงำนวิชำกำร
3. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมตำมพันธกิจด้ำนต่ำงๆ
4. วำงแผนกำรเก็บข้อมูลประกอบกำรจัดทำ SAR ในแต่ละตัวบ่งชี้
ระดับมหำวิทยำลัย
1. ส่งเสริมและกำกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
2. วำงแผน ส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจำ เช่น คุณวุฒิ ตำแหน่งทำง
วิชำกำร ผลงำนวิชำกำร
3. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมตำมพันธกิจด้ำนต่ำงๆ
4. วำงแผนกำรเก็บข้อมูลประกอบกำรจัดทำ SAR ในแต่ละตัวบ่งชี้

1

ผู้ดำเนินกำร
- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

- ผู้บริหำรคณะ
- หัวหน้ำงำน

- ผู้บริหำรคณะ
- หัวหน้ำหน่วยงำน

สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร

แผนดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2564
1

วัน/เดือน/ปี
1-15 พ.ย. 2564

กำรดำเนินงำน
พิจำรณำและทบทวนระบบและกลไกกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
- ทบทวนและจัดทำแผนงำนด้ำนประกันคุณภำพ
- เสนอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- กำหนดมำตรฐำนตัวบ่งชี้ และค่ำเป้ำหมำย
- พิจำรณำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan)
และประกำศถ่ำยทอดนโยบำยไปยังหน่วยงำนทุกระดับ
งำนประกันคุณภำพคณะและหน่วยงำนสนับสนุน (สวพ./สวส./สวท./
สอ.) ส่งแผนดำเนินงำนประกันคุณภำพ ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนตัว
บ่งชี้ มำยังสำนักประกันคุณภำพ
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคุณภำพและกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน
ด้ำนประกันคุณภำพ ครั้งที่ 1/2565

2

15 ธ.ค. 2564

3

1 มี.ค. 2565

4

1-15 มี.ค. 2565

หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำกับติดตำมและตรวจสอบข้อมูลพื้นฐำน
ประกอบกำรรำยงำนตัวบ่งชี้ และเผยแพร่หน้ำเว็บไซต์หรือปิดระบบ
เพื่อนำข้อมูลไปใช้

5

16-22 มี.ค. 2565

สำนักประกันคุณภำพตรวจสอบข้อมูลหน้ำเว็บไซต์

- สำนักประกันคุณภำพ

6

18 มี.ค. 2565

7

23 มี.ค.-19 เม.ย.
2565

งำนประกันคุณภำพคณะและหน่วยงำนสนับสนุน (สวพ./สวส./สวท./
สอ.) ส่งแผนประเมินคุณภำพ ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงำน
สนับสนุน มำยังสำนักประกันคุณภำพ
- คณะจัดทำรำยงำนประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับคณะ
- หลักสูตร คณะ และมหำวิทยำลัย บันทึกข้อมูล Common Data
Set (CDS) ผลกำรดำเนินงำน และหลักฐำน ลงในระบบ IQA-RMUTP

8

25 เม.ย. 2565

- สำนักประกันคุณภำพ ติดตำมข้อมูลฯ ผ่ำนระบบ IQA-RMUTP

- งำนประกันคุณภำพคณะ
- ผู้รับผิดชอบงำนประกันคณะ
และหน่วยงำนสนับสนุน
- ผู้กำกับติดตำมและรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร คณะ
และมหำวิทยำลัย
- งำนประกันคุณภำพคณะ
- สำนักประกันคุณภำพ

9

28 เม.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคุณภำพและกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน - ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
ด้ำนประกันคุณภำพ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจยั
กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ
- หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพคณะ
- ผู้อำนวยกำรที่รบั ผิดชอบตัว
บ่งชี้ระดับมหำวิทยำลัย
- สำนักประกันคุณภำพ

2

ผู้ดำเนินกำร
- สำนักประกันคุณภำพ
- งำนประกันคุณภำพคณะ
- หน่วยงำนสนับสนุน

- งำนประกันคุณภำพคณะ
- ผู้รับผิดชอบงำนประกันคณะ
และหน่วยงำนสนับสนุน
- ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจยั
- หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพคณะ
- ผู้อำนวยกำรที่รบั ผิดชอบตัว
บ่งชี้ระดับมหำวิทยำลัย
- สำนักประกันคุณภำพ
- หน่วยงำนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
- คณะ

สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร

แผนดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2564
10

วัน/เดือน/ปี
2-12 พ.ค. 2565

กำรดำเนินงำน
คณะดำเนินกำรประเมินตนเอง (SAR) เบื้องต้น ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ และรำยงำนผลต่อผูบ้ ริหำรคณะและมหำวิทยำลัย ผ่ำน
ระบบ IQA-RMUTP

ผู้ดำเนินกำร
-คณบดี/ผูบ้ ริหำรคณะ/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- งำนประกันคุณภำพคณะ
- สำนักประกันคุณภำพ

11

11 พ.ค. 2565

สำนักประกันคุณภำพนำผลกำรประเมินตนเอง (SAR) เบื้องต้น
ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ เข้ำที่ประชุม กบม.เพื่อพิจำรณำ

- สำนักประกันคุณภำพ

12

13
14

15
16

17

18
19
20

1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค. จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน
2565
- ระดับหลักสูตร
- ระดับคณะ/ และหน่วยงำนสนับสนุน (สวพ./สวส./สวท./สอ.)
- ระดับมหำวิทยำลัย
1 – 15 มิ.ย. 2565 ระดับหลักสูตร รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
โดยผู้ประเมินภายนอก พร้อมบันทึกผลลงระบบ IQA-RMUTP และ
ระบบ CHE QA Online
16 – 30 มิ.ย. 2565 - คณะนาผลการประเมินระดับหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร
- คณะนาผลการประเมินระดับหลักสูตร ส่งสานักประกันคุณภาพ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
1 -15 ก.ค. 2565 ระดับคณะ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินภายนอก
พร้อมบันทึกผลลงระบบ IQA-RMUTP และระบบ CHE QA Online
1 -15 ก.ค. 2565

ระดับมหาวิทยาลัย
- หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส่งรายงานผลการดาเนิน SAR และ
กรอกข้อมูลหลักฐาน ผ่านระบบ IQA-RMUTP
- หน่วยงานส่งผลการดาเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)
- สานักประกันคุณภาพ ติดตามข้อมูลฯ ผ่านระบบ IQA-RMUTP
18-29 ก.ค. 2565 - คณะนาผลการประเมินระดับคณะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณา
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ
- คณะนาผลการประเมินระดับคณะ ส่งสานักประกันคุณภาพ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
18-29 ก.ค. 2565 หน่วยงานสนับสนุน (สวพ./สวส./สวท./สอ.)
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยผูป้ ระเมินภายนอก
พร้อมบันทึกผลลงระบบ IQA-RMUTP
18 – 22 ก.ค. 2565 ดาเนินการทวนสอบผลการดาเนินงานระดับมหาวิทยาลัย เบื้องต้น
20 ก.ค. 2565

-ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-คณะ/สถำบันวิจยั ฯ/สำนักวิทย
บริกำรฯ/สำนักส่งเสริมวิชำกำร
ฯ/สำนักงำนอธิกำรบดี
-หลักสูตร
-งานประกันคุณภาพคณะ
-คณบดี/ผูบ้ ริหารคณะ/หัวหน้า
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-งานประกันคุณภาพคณะ
- คณะ
-งานประกันคุณภาพคณะ
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัย
- สานักประกันคุณภาพ

- คณบดี/ผูบ้ ริหารคณะ/หัวหน้า
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- งานประกันคุณภาพคณะ

สถาบันวิจัยฯ/สานักวิทยบริการ
ฯ/สานักส่งเสริมวิชาการฯ/
สานักงานอธิการบดี
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัย
- สานักประกันคุณภาพ
นาผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร - สานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณา**
3

สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร

แผนดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2564
21
22

วัน/เดือน/ปี
27 ก.ค. 2565

กำรดำเนินงำน
ผู้ดำเนินกำร
นาผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการสภา - สานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา**

28 – 29 ก.ค. 2565 สานักประกันคุณภาพ จัดประชุมทบทวนการใช้งานระบบ CHE QA
Online ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ

23

10 ส.ค. 2565

24

24 ส.ค. 2565

-หลักสูตร
-งานประกันคุณภาพคณะ
- สานักประกันคุณภาพ
นาผลประเมินคุณภาพระดับ คณะ และผลการประเมินตนเอง (SAR) - สานักประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย จากการทวนสอบของคณะกรรมการภายใน เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณา**
น าผลประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ คณะ เสนอต่ อ คณะกรรมการสภา - สานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา**

25

29 – 31 ส.ค. 2565 สานักประกันคุณภาพส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ให้คณะกรรมการ เพื่อรับการตรวจประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย

- สานักประกันคุณภาพ

26
27

ระหว่ำง
12-16 ก.ย. 2565
(กำหนด 2 วัน)
19-30 ก.ย. 2565

- ผู้บริหาร/คณบดี/ผอ.
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
- สานักประกันคุณภาพ
- สานักประกันคุณภาพ

28

12 ต.ค. 2565

29

26 ต.ค. 2565

30

1-15 พ.ย. 2565

ระดับมหาวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยผู้ประเมินภายนอก
- สานักประกันคุณภาพ บันทึกข้อมูลฯ ผ่านระบบ CHE QA Online
สานักประกันคุณภาพส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ไปยัง สป.อว. ผ่านระบบ CHE QA Online (ไม่เกิน 120 วัน นับจำก
สิ้นปีกำรศึกษำ)
นาเสนอผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณา

- ผู้บริหาร
- สานักประกันคุณภาพ

นาเสนอผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยแก่กรรมการสภา - ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
- สานักประกันคุณภาพ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ผู้บริหาร และสภา
มหาวิทยาลัย

- ผู้บริหาร/คณบดี/ผอ.
- สานักประกันคุณภาพ

**หมำยเหตุ : กำหนดกำรไม่สำมำรถเลื่อนได้
**ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ก.พ. 2564

4

สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร

