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ล าดับที ่ ลักษณะงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ก าหนดส่ง หมาย
เหต ุ

1 การจัดท ารายงานประจ าปี 2554 ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

อ.รุ่งศิริ 
อ.สุภัค 

27 ก.ค.55  

จัดท ารูปเล่มรายงาน อ.รุ่งศิริ 
อ.สุภัค 

1 ส.ค. 55  

จัดส่ง สกอ.   อ.สุภัค 30 ก.ย. 55  

2 การจัดท า CHE QA Online 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

Test ระบบ CHE QA 
ก าหนด Username / Password 

ทีมสารสนเทศ 10 ส.ค. 55  

Key Common data set ตัวแทนคณะ 30 ก.ย. 55  

Key ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ระดับคณะและ  Scan เอกสาร
หลักฐาน ของคณะ 

ตัวแทนคณะ 30 ก.ย. 55  

Key ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ระดับสถาบัน และ Scan เอกสาร
หลักฐาน ของสถาบัน 

อ.ษมาพร 
อ.รติพร 
อ.รุจิรา 
และตัวแทนคณะ 

30 ก.ย. 55  

Key ข้อมูลผลการประเมินของ
คณะกรรมการ  

เลขาฯตรวจประเมิน
แต่ละคณะ 

30 ก.ย. 55  

3 การแก้ไข SAR ระดับคณะ ( 7 ตัว
บ่งชี้)  และรายงานสรุป SAR ระดับ
คณะ 
 

แก้ไข SAR  ระดับคณะ ได้แก่ 
-คณะบริหารธุรกิจ 
-คณะวิทยาศาสตร์ 
-คณะนิติศาสตร์ 
-คณะศึกษาศาสตร์ 

 
อ.รติพร, อ.รุจิรา 
อ.ษมาพร, อ.จุฑามาส 
อ.สุภัค, อ.จุฑามาศ 
อ.สารัชต์, อ.โสภา 

1 ส.ค. 55  
 
 
 
 

จัดท ารายงานสรุป SAR ระดับ
คณะ 
-คณะบริหารธุรกิจ 
-คณะวิทยาศาสตร์ 
-คณะนิติศาสตร์ 
-คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
อ.รติพร 
อ.รุ่งศิริ 
อ.รุจิรา 
อ.ษมาพร 

 
 
1 ส.ค. 55 

 



ตารางสรุปงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2555 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ลักษณะงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ก าหนดส่ง หมาย
เหต ุ

4 การจัดท าเล่ม SAR และจัดเตรียม
หลักฐาน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2554  
 

จัดท าเล่ม SAR ระดับ สถาบัน อ.ษมาพร 

อ.รติพร 

อ.รุจิรา 

22 ส.ค. 55  

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อ
ประเมินระดับสถาบัน 

ตัวแทนคณะ 22 ส.ค. 55  

5 การก าหนดเป้าหมายระดับคณะ 
และระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ.
และสมศ. 
 

จัดท าแบบฟอร์มเพื่อก าหนด

เป้าหมาย ตามเกณฑ์ สกอ.และ
สมศ. 

ท่านอธิการบดี 
อ.ษมาพร 

1 ส.ค. 55  

ก าหนดเป้าหมายระดับคณะ
ตามเกณฑ์ สกอ.และสมศ. 

ตัวแทนคณะ 10 ส.ค. 55  

6 การจัดท าคู่มือ สมศ. และจัดท า 
Pretest  
 

จัดท าคู่มือ สมศ. ส านักอธิการบดี 1 ส.ค. 55  

จัดท าข้อสอบส าหรับ Pretest 
ตามเกณฑ์สมศ. 

อ.วรพล 

ดร.เจริญชัย 

ดร.ไพรัช 
อ.ษมาพร 

อ.เกรียงศักดิ์ 

9 ส.ค. 55  

ถ่ายเอกสาร Pretest พร้อมทั้ง
ด าเนินการจัดสอบและสรุป
คะแนน 

อ.สารัชต์ 
คุณธัญลักษณ์ 

10 ส.ค. 55  

7 การปรับแก้ไข ตารางแสดงรายการ
เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ตามเกณฑ์ สกอ. และสมศ. ) 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

แก้ไขตาราง คณะกรรมการส านัก
ประกันคุณภาพฯ 

ก.ย. 55  
 
 
 
 
 
 
 

8 การจัดท าแผนการตรวจเอกสาร SAR 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

จัดท าแผนการตรวจเอกสาร 
SAR 

คณะกรรมการส านัก
ประกันคุณภาพฯ 

ก.ย. 55  

9 การอบรมให้ความรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สมศ. 
 

จัดท าก าหนดการอบรม อ.รุ่งศิริ 25 ก.ค. 55  

จัดเตรียมสถานที่ /อาหารว่าง ส านักอธิการบดี 9 ส.ค. 55  

ประสานงานกับท่านวิทยากร อ.ษมาพร   


