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แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ%พุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก
๑.ชื่อแผน

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

๒.ผู0รับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ"ายวางแผนและวิชาการ
๓. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษา เป&นส(วนหนึ่งของการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาที่ถูกกําหนด
ไว3ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห(งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก3ไข) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2553 ที่กําหนดให3การจัดการศึกษาทุกระดับต3องดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ประกอบด3วย 3 ส(วน คือ การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ เพื่อนําข3อค3นพบมาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป&นวงจรที่
ต3องมีความต(อเนื่องทุกๆป อันจะส(งผลให3เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน(วยงานอย(าง
ต(อเนื่อง
หน(วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆDพุทธชินราช วัดท(านา จังหวัดตาก จัดการศึกษาตามนโยบายของ
วิทยาลัยสงฆDพุทธชินราช และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามเกณฑDมาตรฐานการจัด
การศึ ก ษานอกสถานที่ตั้ ง ของสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา (สกอ.) จํ า นวน ๗ เกณฑD
มาตรฐาน และได3 ดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในอย( า งต( อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ประกอบด3 ว ย ๕
องคDประกอบ ๑๑ ตัวบ(งชี้ เพื่อสร3างมาตรฐานในการบริหารจัดการศึกษา จึงได3จัดทําแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในนี้ขึ้น เพื่อเป&นกรอบการดําเนินงานให3สอดคล3องและสนองต(อมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๔. วัตถุประสงค%
๑) เพื่อให3การดําเนินการบริหารจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป&นไปตามเกณฑDมาตรฐานการจัด
การศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๒) เพื่อให3การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป&นไปตามเกณฑDมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๓) เพื่อให3ทุกส(วนงานพัฒนาตัวบ(งชี้ตามภารกิจ และมีส(วนร(วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
๔) เพื่อส(งเสริมและสนับสนุนให3บุคลากรมีความรู3ความเข3าใจ และเห็นความสําคัญในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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๕. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๘
๖. ดัชนีวัดความสําเร็จ
๑) ได3 รั บ การรั บรองหลั ก สูต รการจั ด การศึ กษานอกสถานที่ ตั้ง ตามแผนปรั บปรุ ง คุณ ภาพ
การศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๒) ระดั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ปการศึ ก ษา ๒๕๕๗ จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได3ระดับดี
๗. เป9าหมาย
๑) ผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ได3รับการรับทราบหลักสูตรการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๒) ได3 รั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ปการศึ ก ษา ๒๕๕๗ จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได3ระดับดี
๘. ผลที่คาดวาจะได0รับ
๑) การดําเนินการบริหารจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ได3รับการรับทราบหลักสูตร และเป&นไป
ตามเกณฑDมาตรฐานการจัดการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๒) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป&นไปตามเกณฑDมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๓) ทุกส(วนงานได3พัฒนาตัวบ(งชี้ตามภารกิจ และมีส(วนร(วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
๔) บุคลากรมีความรู3ความเข3าใจ และเห็นความสําคัญในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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๙. ตารางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
๙.๑ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ที่

กิจกรรม/การดําเนินงาน

ผู0รับผิดชอบ

๑

ประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมิน และรับทราบ
แนวทางการปรับปรุง ตามข3อเสนอแนะของ (สกอ.)
จัดทําแผนปรับปรุง
ขออนุมัติแผนปรับปรุง คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆD
สภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการปรับปรุงตามแผนปรับปรุง
ตามข3อเสนอแนะของ (สกอ.)
ตรวจประเมินผลการปรับปรุง(ภายใน) โดย
คณะกรรมการติดตามความก3าวหน3า
ขออนุมัติผลการปรับปรุง คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆD
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจผลการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑDมาตรฐานการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตรวจประเมินผลการปรับปรุง

คณะทํางาน

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยฯ
คณะทํางาน
สกอ.

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค

4
๙.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
ที่
๑

กิจกรรม/การดําเนินงาน

แต(งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
๒ ประชุมชี้แจง พิจารณาแนวทางและนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓ จัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๔ ขออนุมัติแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยสงฆD
๕ โครงการเสริมสร3างความเข3าใจในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA DAY) ครั้งที่ ๑
๖ ติดตาม และรวบรวมหลักฐานตามองคDประกอบ
และตัวบ(งชี้ ครั้งที่ ๑ (พย.-ธค.)
๗ โครงการเสริมสร3างความเข3าใจในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA DAY) ครั้งที่ ๒
๘ ติดตาม และรวบรวมหลักฐานตามองคDประกอบ
และตัวบ(งชี้ ครั้งที่ ๒ (มค.-กพ.)
๙ โครงการเสริมสร3างความเข3าใจในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA DAY) ครั้งที่ ๓
๑๐ รวบรวมหลักฐานตามองคDประกอบและตัวบ(งชี้
เตรียมความพร3อมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
๑๑ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู0รับผิดชอบ
ฝ"ายวางแผนและ
วิชาการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
ฝ"ายวางแผนและ
วิชาการ
คณะทํางาน
ฝ"ายวางแผนและ
วิชาการ
คณะทํางาน
ฝ"ายวางแผนและ
วิชาการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน

พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๘

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค

