ปฏิ ทินปฏิ บตั ิ งานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะบริ หารธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประจาปี การศึกษา 2554 และ 2555
เดือน
กิ จกรรมดาเนิ นการ
มิถุนายน- นาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2554 วิเคราะห์ตวั บ่งชีใ้ นการ
กรกฎาคม 2554 จัดทาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และสาขา
- รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ ประจาปี 2553
สิงหาคม –
- รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย ประจาปี
กันยายน 2554 2553 ตามทีม่ หาวิทยาลัยมอบหมาย
- ป้อนข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา 2553 ลง
ระบบฐานข้อมูล (CHE QA system online)
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับสาขา
ประจาปี 2553
- เข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อ้ ปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ระดับคณะภายใน
มหาวิทยาลัย
ตุลาคม 2554
- จัดทาแผนปรับปรุงการทางานและส่งผลต่อการพัฒนางานทุกตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะ/ข้อจากัดจากการผลตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553
พฤศจิกายน- กาหนดเป้าหมายผลสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในของคณะ
ธันวาคม 2554 และแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ประจาปี 2554 ตามตัวบ่งชี้
และนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
- คณะปรับคู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ พ.ศ. 2554
- ประชุมถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะสูส่ าขาวิชา เพื่อการจัดทาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในระดับสาขา
มกราคม-มีนาคม - แต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบตามองค์ประกอบตัวบ่งชีข้ อง สกอ.
และสมศ. เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจาปี 2554
2555
ระดับคณะและสาขา
- จัดเตรียมหลักฐานข้อมูลเพื่อประกอบการอ้างอิงการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะ โดยประสานการเก็บข้อมูลของสาขา
ประจาปี 2554
- แต่งตัง้ คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สาขา ประจาปี 2554
- ประชุมเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และมีกจิ กรรมร่วมกันให้เกิด
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปี 2554 ระดับคณะและสาขา และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

หมายเหคุ
-ได้รบั การตรวจ
27-28 มิถุนายน
2554
ป้อนข้อมูลลงระบบ
ฐานข้อมูล (CHE
QA system online)
เป็ นการเก็บข้อมูล
ครัง้ แรก (ซึง่ ย้อน
หลังการตรวจ)

- การแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ ชิญ
บุคลากรระดับคณะ
ทัง้ ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย และ
ระดับสาขาของคณะ

เดือน
เมษายน 2555

กิ จกรรมดาเนิ นการ
- สาขานาเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ. 2554 ส่ง
หัวหน้างานประกันคุณภาพพิจารณา
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรของคณะ

- นาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2555 วิเคราะห์ตวั บ่งชีใ้ นการ
จัดทาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และ
สาขา
- กาหนดเป้าหมายผลสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในของคณะ
และ แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ประจาปี 2555 ตามตัวบ่งชี้
- คณะปรับคู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ พ.ศ. 2555
และนาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ
- สาขาส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ. 2554 แก่คณะ
พฤษภาคม
- กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี 2554
ระดับสาขาวิชา
2555
- ผูต้ รวจรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปี 2554 ระดับสาขา แก่หวั หน้าสาขา และ หัวหน้างานประกันฯ
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสาขาวิชาเรื่อง
1. การจัดทารายงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชีข้ องสาขา : ปญั หาและอุปสรรคทีพ่ บ
2. การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ :
แนวทางการพัฒนา
- สรุปผลการดาเนินงานประกันคุณภาพของคณะแก่คณะกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ
ในปี ต่อไป
มิถุนายน- คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ให้กบั มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 2555 - ป้อนข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา 2554 ลง
ระบบฐานข้อมูล (CHE QA system online)
- รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ ประจาปี 2554
สิงหาคม - เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย
กันยายน 2555 ประจาปี 2554 ตามทีม่ หาวิทยาลัยมอบหมาย
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับสาขา
ประจาปี 2554
กันยายน 2555 - จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารระบบสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการศึกษาดูงานสถานศึกษาอื่น
- จัดทาแผนพัฒนา/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ/ข้อจากัดจากการผล
ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน 2554 ระดับคณะเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ

หมายเหตุ
เม.ย. 55
เม.ย. 55

30 เม.ย. 55
1 – 10 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55

มิ.ย. 55

ก.ย. 55

เดือน
พฤศจิกายนธันวาคม 2555

กิ จกรรมดาเนิ นการ
- ประชุมถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะสูส่ าขาวิชา เพื่อการจัดทาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในระดับสาขา
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารระบบสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

มกราคม-มีนาคม - แต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบตามองค์ประกอบตัวบ่งชีข้ อง สกอ.
2556
และสมศ. เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจาปี 2555
ระดับคณะและสาขา
- จัดเตรียมหลักฐานข้อมูลเพื่อประกอบการอ้างอิงการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะ โดยประสานการเก็บข้อมูลของสาขา
ประจาปี 2555
- ประชุมเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และมีกจิ กรรมร่วมกันให้เกิด
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปี 2554 ระดับคณะ และสาขา และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารระบบสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- แต่งตัง้ คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สาขา ประจาปี 2555
เมษายน 2556
- สาขานาเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ. 2555 ส่ง
หัวหน้างานประกันคุณภาพพิจารณา
- สาขาส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ. 2555 แก่คณะ
- นาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2556 วิเคราะห์ตวั บ่งชีใ้ นการ
จัดทาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และสาขา
- กาหนดเป้าหมายผลสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในของคณะ
และแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ประจาปี 2556 ตามตัวบ่งชี้
- คณะปรับคู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ พ.ศ. 2556
และนาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ
พฤษภาคม
- กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี 2555
ระดับสาขา
2556
- ผูต้ รวจรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปี 2555 ระดับสาขา แก่หวั หน้าสาขา และ คณะ
- คณะสรุปผลการดาเนินงานประกันคุณภาพให้กบั คณะกรรมการ
บริหาร และ คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อปรับปรุงระบบและกลไก
การประกันคุณภาพของคณะในปี ต่อไป
- คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ให้กบั มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
- การแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ ชิญบุคลากร
ระดับคณะทัง้
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และ
ระดับสาขาของคณะ
- การแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ ชิญ
บุคลากรระดับคณะ
ทัง้ ภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย และ
ระดับสาขาของคณะ

20 เม.ย. 56
30 เม.ย. 56

1 – 10 พ.ค. 56
20 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56

31 พ.ค. 56

