
   ปฏิทินปฏิบติังานการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 

ประจ าปีการศึกษา   2554  และ 2555 

เดือน กิจกรรมด าเนินการ หมายเหค ุ

มถุินายน-

กรกฎาคม  2554 

- น าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี พ.ศ. 2554  วเิคราะหต์วับ่งชีใ้นการ
จดัท าระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ และสาขา 
- รบัการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของคณะ ประจ าปี  2553 

-ไดร้บัการตรวจ  
27-28  มถุินายน  
2554 

สงิหาคม – 

กนัยายน 2554 

- รบัการตรวจประเมนิคุณภาพภายนอกของมหาวทิยาลยั ประจ าปี  
2553  ตามทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย 
- ป้อนขอ้มลูการประเมนิคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศกึษา 2553  ลง
ระบบฐานขอ้มลู (CHE QA system online)  
- รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในระดบัคณะ และระดบัสาขา
ประจ าปี 2553  
- เขา้ร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้ปฏบิตัทิีด่ขีองการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2553 ระดบัคณะภายใน
มหาวทิยาลยั  

ป้อนขอ้มลูลงระบบ
ฐานขอ้มลู (CHE  
QA system online) 
เป็นการเกบ็ขอ้มลู
ครัง้แรก (ซึง่ยอ้น 
หลงัการตรวจ) 

ตุลาคม  2554 - จดัท าแผนปรบัปรุงการท างานและสง่ผลต่อการพฒันางานทุกตวับ่งชี้
ของแผนกลยทุธต์ามขอ้เสนอแนะ/ขอ้จ ากดัจากการผลตรวจประเมนิ
ประกนัคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553   

 

พฤศจกิายน-

ธนัวาคม 2554 

- ก าหนดเป้าหมายผลส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพภายในของคณะ  
และแนวทางการประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปี 2554 ตามตวับ่งชี ้
และน าเสนอคณะกรรมการบรหิาร 
- คณะปรบัคู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ พ.ศ. 2554  
- ประชุมถ่ายทอดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในของคณะสูส่าขาวชิา เพื่อการจดัท าระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในระดบัสาขา 

 

มกราคม-มนีาคม 

2555 

- แต่งตัง้คณะกรรมการรบัผดิชอบตามองคป์ระกอบตวับ่งชีข้อง สกอ. 
และสมศ. เพื่อจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR)ประจ าปี 2554 
ระดบัคณะและสาขา 
- จดัเตรยีมหลกัฐานขอ้มลูเพื่อประกอบการอา้งองิการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในของคณะ โดยประสานการเกบ็ขอ้มลูของสาขา 
ประจ าปี 2554  
- แต่งตัง้คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบั
สาขา  ประจ าปี 2554    
- ประชุมเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และมกีจิกรรมร่วมกนัใหเ้กดิ
แนวปฏบิตัทิีด่ขีองการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา
ประจ าปี 2554 ระดบัคณะและสาขา และเผยแพร่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
  

- การแลกเปลีย่น
เรยีนรูเ้ชญิ 
บุคลากรระดบัคณะ
ทัง้ภายในและ
ภายนอก
มหาวทิยาลยั และ
ระดบัสาขาของคณะ 
 
 



เดือน กิจกรรมด าเนินการ หมายเหต ุ
เมษายน 2555 - สาขาน าเสนอรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) พ.ศ. 2554  ส่ง

หวัหน้างานประกนัคุณภาพพจิารณา  
- จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรของคณะ  

เม.ย. 55 

เม.ย. 55 

- น าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี พ.ศ. 2555  วเิคราะหต์วับ่งชีใ้นการ
จดัท าระบบ และกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ และ
สาขา 
- ก าหนดเป้าหมายผลส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพภายในของคณะ  
และ แนวทางการประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปี 2555 ตามตวับ่งชี ้ 
- คณะปรบัคู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ พ.ศ. 2555 
และน าเสนอคณะกรรมการบรหิารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

- สาขาสง่รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) พ.ศ. 2554  แก่คณะ   30  เม.ย. 55 
พฤษภาคม 

2555 

- ก าหนดการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปี 2554  
ระดบัสาขาวชิา   

1 – 10  พ.ค. 55  

- ผูต้รวจรายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 
ประจ าปี 2554  ระดบัสาขา แกห่วัหน้าสาขา และ หวัหน้างานประกนัฯ 

21 พ.ค. 55 

- จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างสาขาวชิาเรื่อง 
1.  การจดัท ารายงานระบบประกนัคุณภาพการศกึษาตามองคป์ระกอบ
และตวับง่ชีข้องสาขา : ปญัหาและอุปสรรคทีพ่บ 
2.  การตรวจประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ  :   
แนวทางการพฒันา 
- สรุปผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพของคณะแก่คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  เพื่อปรบัปรงุระบบและกลไกการประกนัคุณภาพของคณะ
ในปีต่อไป 

28 พ.ค. 55 

มถุินายน-

กรกฎาคม  2555 

- คณะสง่รายงานการประเมนิตนเอง(SAR) ใหก้บัมหาวทิยาลยั 
- ป้อนขอ้มลูการประเมนิคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศกึษา 2554  ลง
ระบบฐานขอ้มลู (CHE QA system online)  
- รบัการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของคณะ ประจ าปี  2554 

ม.ิย. 55 

สงิหาคม - 

กนัยายน 2555 

- เตรยีมรบัการตรวจประเมนิคณุภาพภายนอกของมหาวทิยาลยั 
ประจ าปี  2554  ตามทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย 
- รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในระดบัคณะ และระดบัสาขา
ประจ าปี 2554   

 

กนัยายน  2555 - จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารระบบสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษา และการศกึษาดงูานสถานศกึษาอื่น 
- จดัท าแผนพฒันา/ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ/ขอ้จ ากดัจากการผล
ตรวจประเมนิประกนัคุณภาพภายใน 2554 ระดบัคณะเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ก.ย. 55 

 



เดือน กิจกรรมด าเนินการ หมายเหต ุ
พฤศจกิายน-

ธนัวาคม 2555 

- ประชุมถ่ายทอดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในของคณะสูส่าขาวชิา เพื่อการจดัท าระบบและกลไกการประกนั  
คุณภาพภายในระดบัสาขา 
- จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารระบบสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

- การแลกเปลีย่น
เรยีนรูเ้ชญิบุคลากร
ระดบัคณะทัง้
ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั และ 

ระดบัสาขาของคณะ 

มกราคม-มนีาคม 
2556 

- แต่งตัง้คณะกรรมการรบัผดิชอบตามองคป์ระกอบตวับ่งชีข้อง สกอ. 
และสมศ. เพื่อจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR)ประจ าปี 2555 
ระดบัคณะและสาขา 
- จดัเตรยีมหลกัฐานขอ้มลูเพื่อประกอบการอา้งองิการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในของคณะ โดยประสานการเกบ็ขอ้มลูของสาขา 

ประจ าปี 2555 

- ประชุมเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และมกีจิกรรมร่วมกนัใหเ้กดิ
แนวปฏบิตัทิีด่ขีองการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ประจ าปี 2554  ระดบัคณะ  และสาขา และเผยแพร่ใหเ้กดิประโยชน์
ต่อไป 
- จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารระบบสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 
- แต่งตัง้คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบั
สาขา  ประจ าปี 2555 

- การแลกเปลีย่น
เรยีนรูเ้ชญิ 

บุคลากรระดบัคณะ
ทัง้ภายใน 

และภายนอก
มหาวทิยาลยั และ 

ระดบัสาขาของคณะ 

เมษายน 2556 - สาขาน าเสนอรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) พ.ศ. 2555  ส่ง
หวัหน้างานประกนัคุณภาพพจิารณา 

20  เม.ย. 56 

- สาขาสง่รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) พ.ศ. 2555  แก่คณะ 30  เม.ย. 56 
- น าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี พ.ศ. 2556  วเิคราะหต์วับ่งชีใ้นการ
จดัท าระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ และสาขา 
- ก าหนดเป้าหมายผลส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพภายในของคณะ  
และแนวทางการประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปี 2556 ตามตวับ่งชี ้

- คณะปรบัคู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ พ.ศ. 2556 
และน าเสนอคณะกรรมการบรหิารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

พฤษภาคม 

2556 

- ก าหนดการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปี 2555  
ระดบัสาขา 

1 – 10  พ.ค. 56  

- ผูต้รวจรายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 
ประจ าปี 2555  ระดบัสาขา แกห่วัหน้าสาขา และ คณะ 

20 พ.ค. 56 

- คณะสรุปผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพใหก้บัคณะกรรมการ
บรหิาร และ คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อปรบัปรุงระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพของคณะในปีต่อไป 

28 พ.ค. 56 

- คณะสง่รายงานการประเมนิตนเอง(SAR) ใหก้บัมหาวทิยาลยั 31 พ.ค. 56 



 

 

 

 

 

 


