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แผนปฏิบตัิงานการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง กองกลาง ส านักงานอธิการบดี   
รอบปีการศึกษา 2557  

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 หมายเหต ุ

ส.ค. ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของกอง/ศูนย์/หน่วยงานเทียบเท่า 

1.1 กอง/ศูนย์/หน่วยงานเทียบเท่า เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดท า SAR 

                  

1.2 กอง/ศูนย์/หน่วยงานเทียบเท่า ศูนย์ฯ ทาบทามและเสนอ
ชื่อ กรรมการประเมินฯ 

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2558      

1.3 กอง/ศูนย์/หน่วยงานเทียบเท่า จัดสง่ SAR  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558      
1.4 กอง/ศูนย์/หน่วยงานเทียบเท่า ประเมินภายในฯ         

1.4 กอง/ศูนย์/หน่วยงานเทียบเท่า ประเมินภายในฯ   ภายในเดือนกรกฎาคม  2558         
1.5 กอง/ศูนย์/หน่วยงานเทียบเท่าจัดท าแผนรองรับการประเมิน ภายใน 1 เดือนหลังจากรับรองรายงานผลการประเมิน 31      

2.  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองกลาง  และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองกลาง 
2.1  ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ด าเนินการ/จัดเก็บข้อมูลเพื่อ

จัดท า SAR กองกลาง 
                  

2.2  ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ รายงานความก้าวหนา้ในการ
ด าเนินการ/เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า SAR กองกลาง 

ครั้งที่ 1 – 1 ส.ค. 57-31 ม.ค. 58 (รอบ 6 เดือน) 
รายงานภายในวันที่ 13 มี.ค. 58 

ครั้งที่ 2 – 1 ส.ค. 57-
30 เม.ย. 58 (รอบ 9 

เดือน)  รายงานภายใน
วันที่ 15 พ.ค. 58 

ครั้งที่ 3 – 1 ส.ค. 57-
30 มิ.ย. 58 (รอบ 12
เดือน) รายงานภายใน
วันที่  8 มิ.ย. 58 

      

2.3  ติดตามแผนงาน/มาตรการรองรับจากผู้รับผิดชอบ 
      แต่ละตัวบ่งชีใ้นแผนพัฒนาคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 – 1 ส.ค. 57-31 ม.ค. 58 (รอบ 6 เดือน) 
รายงานภายในวันที่ 13 มี.ค. 58 

ครั้งที่ 2 – 1 ส.ค. 57-
30 เม.ย. 58 (รอบ 9 

เดือน)  รายงานภายใน
วันที่ 15 พ.ค. 58 

ครั้งที่ 3 – 1 ส.ค. 57-
31 ก.ค. 58 (รอบ 12
เดือน) รายงานภายใน
วันที่  8 มิ.ย. 58 

      

2.5  จัดท าร่าง SAR กองกลาง                   

2.7  ส่ง SAR กองกลาง ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา สนอ. 

          30         

2.8  จัดส่งเอกสารในรูปแบบ Hard copy และไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (ซีด)ี 

                 สัปดาห์ที่ 3-4 
ของเดือน ก.ย. 
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 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 หมายเหต ุ

ส.ค. ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองกลาง                   

3.1 ทาบทามและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  เพื่อเป็น
ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  

ภายในวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2558      

3.2  ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ส่งแฟ้มเอกสารหลักฐาน และ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้คณะกรรมการประกันฯ กองกลาง 

                 ภายในวันที่ 
8 มิ.ย. 58 

3.3 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองกลาง  โดย
คณะกรรมการ ฯ ที่แต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 

ภายในเดือนกรกฎาคม  2558     

3.4 น าเสนอผลการประเมิน สนอ. ต่อมหาวิทยาลัย                   

 
 
หมายเหตุ    ปฏิทินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เป็นร่างเสนอคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพกองกลาง ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2558 


