แผนปฏิบัตกิ าร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ องค์ กรแห่ งความเป็ นเลิศ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564

กลุ่มแผนและคุณภาพ
งานยุทธศาสตร์
ฝ่ ายแผนและดิจิทลั
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1

คานา
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เป็ นภารกิ จ ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาตามที่ ก าหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ งสถาบันการศึกษาต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เห็ นความส าคัญของระบบประกันคุ ณ ภาพภายในดังกล่ าว
จึงกาหนดแผนปฏิบตั ิการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ องค์กรแห่ งความเป็ นเลิศขึ้น เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กลุ่มแผนและคุณภาพ งานยุทธศาสตร์ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ าหมายใน
การปฏิ บ ัติงาน เพื่ อ ให้ ระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สอดคล้องกับ แนวทาง
การจัดการศึ ก ษาของคณะ และมอบคุ ณ ค่าที่ ดีแก่ นัก ศึ ก ษา / ผูร้ ั บ บริ การ มุ่ งพัฒนาและปรั บ ปรุ งระบบ
การประกันคุ ณภาพของคณะ เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุ ณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น ตามกลยุทธ์ หลัก ได้แก่ ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาระบบประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ เชื่ อมโยงกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น บนพื้นฐานของเกณฑ์คุณภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เป็ นเลิ ศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) และ
การจัด อัน ดับ มหาวิท ยาลัย (University Ranking) ตลอดจนเผยแพร่ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นประกัน
คุ ณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดคณะ อีกทั้งกลยุทธ์รอง ได้แก่ มีแผนการปฏิ บตั ิการ
ด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของคณะ มี โครงการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษา และ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดให้มีการติดตาม ประเมินผล และ
นาเสนอผลการดาเนิ นการของคณะ จึงได้จดั ทาแผนปฏิ บตั ิการการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาสู่ องค์กรแห่ ง
ความเป็ นเลิศ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึ ก ษาของคณะ
โดยได้รับการสนับสนุ นและการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพจากบุคลากรทุกสาขาวิชา ทุกหลักสู ตร
ทุกงาน และทุกกลุ่ม การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงาน
ผลการประกันคุณภาพต่อผูบ้ ริ หาร ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเพื่อเป็ น
ข้อมู ลเผยแพร่ ต่อสาธารณชน การวิเคราะห์ และประเมิ นจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน ภาวะคุ กคาม และโอกาสใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ รวมทั้งปรับปรุ งแก้ไขจุดอ่อน และเสริ มสร้างจุดแข็งด้านวิชาการ
ของคณะได้อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ได้บณ
ั ฑิ ตที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม โดยมีโครงการหลักใน
ความรับผิดชอบ จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วยกิ จกรรม จานวน 3 กิ จกรรม และงานต่างๆ จานวน
5 งาน โดยได้จดั โครงการในระดับคณะเพิ่มเติมจากที่มีการจัดโดยสานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจากัดจานวนผูเ้ ข้าร่ วม เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู ้แก่คณาจารย์อย่าง
ทัว่ ถึ งมากยิ่งขึ้ น ได้แก่ การประชุ ม ชี้ แจงเกณฑ์ และการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ ก ารการจัดท าแบบรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) รวมทั้งมีกิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะ (ระบบ
ฐานข้อมูล e-HUSO) ให้เท่าทันการปรับเปลี่ ยนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ ตามการตรวจประเมิน ซึ่ งจะจัดกิจกรรม
การประชุมเชิ งปฏิบตั ิการการรายงานข้อมูลพื้นฐานของคณะผ่านระบบ e-HUSO เพื่อให้ผรู ้ ับผิดชอบข้อมูล
สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้ตรงจุดมากยิง่ ขึ้นด้วย
ข

สารบัญ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
กลยุทธ์
เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม / งาน
สรุ ปปฏิทินโครงการสนับสนุนระบบประกันคุณภาพของคณะ
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ค

แผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ องค์ กรแห่ งความเป็ นเลิศ
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของคณะ
มอบคุณค่าที่ดีแก่นกั ศึกษา/ผูร้ ับบริ การ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ
พันธกิจ
มุ่งพัฒนาและปรับปรุ งระบบการประกันคุณภาพของคณะ เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยกระดับผลการดาเนินการของคณะเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้มีประสิ ทธิภาพ เชื่อมโยงกับระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น บนพื้นฐานของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็ นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(University Ranking)
1.1 มีแผนการปฏิบตั ิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ
1.2 มีโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
1.3 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการของคณะ
1.4 จัดให้มีการนาเสนอผลการดาเนินการของคณะ
2. เผยแพร่ ให้ความรู ้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดคณะ

1

เป้ าหมาย
 เพื่อให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของคณะ โดยได้รับการสนับสนุนและและการมีส่วนร่ วม
ในการประกันคุณภาพจากบุคลากรทุกสาขาวิชา ทุกหลักสู ตร ทุกงาน และทุกกลุ่ม
 เพื่อให้มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงาน
ผลการประกันคุณภาพต่อผูบ้ ริ หารและต่อมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
และเพื่อเป็ นข้อมูลเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
 เพื่อวิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ภาวะคุกคาม และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขจุดอ่อน และเสริ มสร้างจุดแข็งด้านวิชาการของคณะ
ได้อย่างเป็ นระบบ
 เพื่อให้ได้บณั ฑิตที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม
 เพื่อยกระดับผลการดาเนิ นการของคณะอันจะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ องค์กรแห่ง
ความเป็ นเลิศ

2

โครงการ/กิจกรรม/งาน
กลยุทธ์
1. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
2. เผยแพร่ ให้ความรู ้และ
ทักษะด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรและ
นักศึกษาในสังกัดคณะ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
งานรายงานข้อมูลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (QS
University Ranking)

ลักษณะงาน
เป้ าหมาย
- ประสานงานเพื่อพิจารณากาหนดผูก้ ากับ - เอกสารกาหนดผูก้ ากับดูแล
ดูแล และผูร้ ับผิดชอบข้อมูลการจัดอันดับ และผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
มหาวิทยาลัย (QS University Ranking)
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
- จัดทาแบบฟอร์มการรายงานข้อมูล
(University Ranking)
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (QS University จานวน 1 ชุด
Ranking)
- แบบฟอร์มการรายงาน
- ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ และ
ข้อมูลการจัดอันดับ
จัดทารายงานข้อมูลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (QS
มหาวิทยาลัย (QS University Ranking)
University Ranking)
จานวน 1 ชุด
- ส่ งรายงานข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย - รายงานข้อมูลการจัดอันดับ
(QS University Ranking) แก่กองพัฒนา
มหาวิทยาลัย (QS
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น University Ranking)
จานวน 1 ชุด

ระยะเวลา
6 - 19 ต.ค.63

งบประมาณ
-

20 ต.ค.63

-

3

กลยุทธ์
1. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ลักษณะงาน
งานรายงานผลการดาเนินการ - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
ตามเกณฑ์ EdPEx และข้อมูล เกณฑ์ EdPEx ผ่านระบบ CHE QA
พื้นฐาน (Common Data Set: ONLINE
CDS) ของคณะผ่านระบบ
- ประสานงานติดตามรายงานผล
CHE QA Online
การดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
แล้วรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE
- ประสานงานติดตามข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set: CDS) ของคณะแล้ว
รายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE

เป้ าหมาย
ระยะเวลา
การรายงานผ่านระบบ CHE
ต.ค. - พ.ย.63
QA ONLINE ได้แก่
- รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx
จานวน 1 เล่ม
- รายงานผลการดาเนิ นการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
จานวน 7 แผน
- รายงานข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set: CDS)
ของคณะ จานวน 128 ตัวบ่งชี้

งบประมาณ
-

4

กลยุทธ์
1. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
2. เผยแพร่ ให้ความรู ้และ
ทักษะด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรและ
นักศึกษาในสังกัดคณะ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการสนับสนุนระบบ
ประกันคุณภาพของคณะ/
กิจกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพ

ลักษณะงาน
เป้ าหมาย
- ตรวจสอบข้อมูลตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ให้
- ระบบสารสนเทศเพื่อ
ครบถ้วน ได้แก่ EdPEx, IQA, QS, THE,
การประกันคุณภาพของ
SDG, CDS-CHE และ CDS-HS
คณะ (e-HUSO)
- วิเคราะห์ Data Set จากตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ จานวน 1 ระบบ
การตรวจประเมิน
- จัดหมวดหมู่จาแนกตามพันธกิจของคณะ - แบบฟอร์มเอกสารหลักฐาน
ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจยั
ประกอบการรายงาน
ด้านการบริ การวิชาการ ด้านการทานุบารุ ง จานวน 1 ชุด
ศิลปวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ
- ตรวจสอบช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
- ประสานงานตรวจสอบผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
- ออกแบบแบบฟอร์มเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
แบบฟอร์มทุกฟอร์ม
- แนบแบบฟอร์มในระบบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้
- ออกแบบคู่มือการใช้ระบบ e-HUSO

- คู่มือการใช้ระบบ e-HUSO
จานวน 1 เล่ม

ระยะเวลา
พ.ย.63

งบประมาณ
10,000 บาท

ธ.ค.63

-

ม.ค.64

-

ก.พ.64

5

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ลักษณะงาน
- จัดประชุมเพื่อนาเสนอระบบ e-HUSO
ต่อผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั และ
นาข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข
- จัดประชุมเพื่อนาเสนอระบบ e-HUSO
ต่อคณบดี และนาข้อเสนอแนะไปพัฒนา
ปรับปรุ งแก้ไข
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการรายงานข้อมูล
พื้นฐานผ่านระบบ e-HUSO

เป้ าหมาย

- การรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ผ่านระบบ e-HUSO
จานวน 1 ระบบ
- รายงานการประเมินผล
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการการายงานข้อมูล
พื้นฐานผ่านระบบ e-HUSO
จานวน 1 เล่ม

ระยะเวลา
มี.ค.64

งบประมาณ
-

มี.ค.64

-

เม.ย.64

10,000 บาท
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กลยุทธ์
1. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
2. เผยแพร่ ให้ความรู ้และ
ทักษะด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรและ
นักศึกษาในสังกัดคณะ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการสนับสนุนระบบ
ประกันคุณภาพของคณะ/
กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)
ตามเกณฑ์ EdPEx

ลักษณะงาน
- เข้าร่ วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร
โครงการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็ นเลิศไปใช้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(EdPEx200) รุ่ นที่ 8 ปี พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2
อาคารสิ ริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป้ าหมาย
- รายละเอียดของแนวทางใน
การสมัครโครงการ “การนา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็ นเลิศไป
ใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (EdPEx
200) รุ่ นที่ 8 พ.ศ.2563”
- การนาเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็ นเลิศมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- ร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาไปสู่ ความเป็ นเลิศ
อย่างก้าวกระโดด
- จัดทาปฏิทินการจัดทารายงานการประเมิน - ปฏิทินการจัดทารายงานการ
ตนเอง (SAR) โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8 ประเมินตนเอง (SAR)
โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8
จานวน 1 ชุด

ระยะเวลา
3 ธ.ค.63

งบประมาณ
-

4 ธ.ค.63

-
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ลักษณะงาน
เป้ าหมาย
- จัดอบรมเกณฑ์ EdPEx
- รายงานการประเมินตนเอง
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทา SAR
(SAR) โครงการ EdPEx200
EdPEx200
รุ่ นที่ 8 จานวน 1 เล่ม
- จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8
- ประสานงานผูร้ ับผิดชอบจัดทาหมวด 1-7
- วิเคราะห์หมวด 7 ผลลัพธ์ที่สะท้อน
กลยุทธ์คณะ
- ระบุการอ้างอิงผลลัพธ์
- จัดทาข้อมูลเปรี ยบเทียบหน่วยงาน
เทียบเคียง (Benchmark)
- จัดทาเอกสารหลักฐานประกอบ
การรายงาน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และรับคา
- ข้อเสนอแนะจากที่ปรึ กษา
แนะนาจากที่ปรึ กษาในการเขียนรายงาน
ในการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) โครงการ
การประเมินตนเอง (SAR)
EdPEx200 รุ่ นที่ 8
โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8
- ปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
ของที่ปรึ กษา

ระยะเวลา
ม.ค. ก.พ.64

งบประมาณ
-

มี.ค.64

-
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กลยุทธ์

1. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
2. เผยแพร่ ให้ความรู ้และ
ทักษะด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรและ
นักศึกษาในสังกัดคณะ

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ :
EdPEx200 รุ่ นที่ 8

ลักษณะงาน
เป้ าหมาย
ระยะเวลา
- ส่ งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- รายงานการประเมินตนเอง
19 มี.ค.64
โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8 แก่กองพัฒนา (SAR) โครงการ EdPEx200
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่ นที่ 8 จานวน 1 เล่ม
เพื่อเสนอต่อ สป.อว.
- คณะกรรมการ สป.อว. ตรวจประเมิน
- รายงานผลการตรวจประเมิน
เม.ย.64
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
(Feedback Report) โครงการ
โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8
EdPEx200 รุ่ นที่ 8
จานวน 1 เล่ม
- รับทราบผลการเข้าตรวจเยีย่ ม (Site Visit)
พ.ค. - ก.ค.64
โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8 จาก สป.อว.
- จัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับรองรับการเข้า
- ข้อมูลการนาเสนอภาพรวม
ตรวจเยีย่ ม (Site Visit) โครงการ
และทิศทางการพัฒนาของ
EdPEx200 รุ่ นที่ 8 จาก สป.อว.
คณะ จานวน 1 ชุด
- จัดการประชุมสร้างความเข้าใจทิศทาง
การพัฒนาของคณะแก่บุคลากรเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์
- จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั
- ตัวอย่างคาถาม Site Visit
ที่ปรึ กษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้ารับ
จานวน 1 ชุด
การสัมภาษณ์

งบประมาณ
-

-

70,000 บาท
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กลยุทธ์

1. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ลักษณะงาน
- รองรับการเข้าตรวจเยีย่ ม (Site Visit)
โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8 จาก สป.อว.
งานจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะ - จัดทาองค์ประกอบ วิธีการได้มา
กรรมการด้านการประกัน
บทบาทหน้าที่ วาระการดารงตาแหน่ง
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ และประสานงานรวบรวมรายชื่อจาก
ผูเ้ กี่ยวข้อง
- เสนอขออนุมตั ิจดั ทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ

เป้ าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ของคณะ
จานวน 1 คาสัง่
- คณะกรรมการดาเนินการตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ของคณะ
จานวน 1 คาสัง่
- คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(University Ranking) ของ
คณะ จานวน 1 คาสัง่

7 ธ.ค.63

-
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กลยุทธ์

โครงการ / กิจกรรม / งาน

ลักษณะงาน

เป้ าหมาย
- คณะกรรมการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(University Ranking) ของ
คณะ จานวน 1 คาสั่ง
- คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการประกัน คุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CDS CHE QA ONLINE
3D) ของคณะ จานวน
1 คาสั่ง

ระยะเวลา

งบประมาณ
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กลยุทธ์

1. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
2. เผยแพร่ ให้ความรู ้และ
ทักษะด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรและ
นักศึกษาในสังกัดคณะ

โครงการ / กิจกรรม / งาน

งานจัดทาคู่มือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ องค์กร
แห่งความเป็ นเลิศ ประจาปี
2564 และแผนปฏิบตั ิการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2564

ลักษณะงาน

เป้ าหมาย
- คณะกรรมการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการรายงานข้อมูล
พื้นฐานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา (CDS CHE QA
ONLINE 3D) ของคณะ
จานวน 1 คาสั่ง
- จัดทาคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ - คู่มือการพัฒนาคุณภาพ
องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ ประจาปี 2564
การศึกษาสู่ องค์กรแห่งความ
และแผนปฏิบตั ิการการพัฒนาคุณภาพ
เป็ นเลิศ ประจาปี 2564 และ
การศึกษาสู่ องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ
แผนปฏิบตั ิการการพัฒนา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
คุณภาพการศึกษาสู่ องค์กร
- เผยแพร่ คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แห่งความเป็ นเลิศ ประจาปี
สู่ องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ ประจาปี 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564
และแผนปฏิบตั ิการการพัฒนาคุณภาพ
จานวนอย่างละ 1 เล่ม
การศึกษาสู่ องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลา

งบประมาณ

8 - 16 ธ.ค.63

-
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กลยุทธ์
1. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ

โครงการ / กิจกรรม / งาน
ลักษณะงาน
เป้ าหมาย
งานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ - เข้าร่ วมการฝึ กอบรมหลักสู ตรการจัดทา - แผนพัฒนาคุณภาพตาม
ตามผลการตรวจประเมินตาม แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการตรวจ
ผลการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์ EdPEx (Improvement ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement (Improvement plan) ด้วย
plan) ด้วยเครื่ องมือ
plan) ด้วยเครื่ องมือ Storyboard ครั้งที่ 2
Storyboard รายหมวด
Storyboard
จานวน 7 แผน
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามผล
การตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
(Improvement plan) ด้วยเครื่ องมือ
Storyboard
- ส่ งแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการตรวจ
ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement
plan) ด้วยเครื่ องมือ Storyboard ให้แก่กอง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระยะเวลา
ส.ค. - ก. ย.64

งบประมาณ
-
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สรุ ปปฏิทินโครงการสนับสนุนระบบประกันคุณภาพของคณะ
ช่ วงเวลา
พ.ย.63 มี.ค.64
ม.ค. - มี.ค.64
เม.ย.64

กิจกรรม
โครงการสนับสนุนระบบประกันคุณภาพของคณะ/
กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
โครงการสนับสนุนระบบประกันคุณภาพของคณะ/
กิจกรรมการจัดทารายงานตามเกณฑ์ EdPEx
โครงการสนับสนุนระบบประกันคุณภาพของคณะ/
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ผ่านระบบ e-HUSO
รวม

งบประมาณ
10,000 บาท
70,000 บาท
20,000 บาท

100,000 บาท
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คณะผู้จดั ทำ

ที่ปรึกษำ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิ ชา ณรงค์ชยั

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั

ผู้จดั ทำ
นางสาวศศิธร สิทธิพรหม

นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
กลุ่มแผนและคุณภาพ
งานยุทธศาสตร์

ออกแบบปก
นางสาวภาวดี มาพันธ์

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร
งานยุทธศาสตร์

