
 1/3 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แผนกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ  (Master  Plan)  ปกีำรศึกษำ 2554-2555 

ล ำดับ 
ที่ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีกำรศึกษำ 2554  (1มิ.ย.54-31พ.ค.55) ปีกำรศึกษำ 2555 ( 1 มิ.ย. 55- 31 พ.ค. 56) 
มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. เมย พค. มิย. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. เมย พค. มิย. 

1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร/
ตัวแทนฝ่ายบริหาร/คณะท างาน ตาม
โครงสร้าง 

ผู้อ านวยการส านกั/  
รองผู้อ านวยการส านกั  

 

P ปี
54 

           ปี
55 

           

A                         

2 ทบทวนและจัดท าแผนงานด้านประกัน
คุณภาพ  

ผู้อ านวยการส านกั/  
รองผู้อ านวยการส านกั  

คณะกรรมการ 

P ปี
54 

           ปี
55 

           

A                         

3 ก าหนดโยบาย/ตัวบ่งช้ีของส านักและ
ประกาศถ่ายทอดนโยบายและตัวบ่งช้ีปี
การศึกษาใหม่ไปยังทุกงาน ทุกระดับ 

ผู้อ านวยการส านกั  
รอง ผอ./

คณะกรรมการ 

P ปี
54 

    ปี
54 

      ปี
55 

           

A                         

4 ด าเนินการจัดท าค ารับรอง ก.พ.ร. และ
รายงานผล ก.พ.ร.  

ผู้อ านวยการส านกั  
รอง ผอ./

คณะกรรมการ 

P  ปี
54 

 ปี 
54 

        ปี
55 

 ปี 
55 

       

A                         
5 ด าเนินตามโครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศหน่วยงานระดับส านัก 
รอง ผอ./ 

หัวหน้างาน 
P ปี54              

A                         
6 ส านักเก็บข้อมลู SAR ระยะ 12 เดือน

ตามตัวบ่งช้ีที่ประกาศใช้ 
รอง ผอ./ 

หัวหน้างาน 
P ปี 54              
A                         
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แผนกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ  (Master  Plan)  ปกีำรศึกษำ 2554-2555 
               
ล ำดับ
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีกำรศึกษำ 2554  (1มิ.ย.54-31พ.ค.55) ปีกำรศึกษำ 2555 ( 1 มิ.ย. 55- 31 พ.ค. 56) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

7 ฝ่ายต่าง ๆ จดัท า  SARและเตรยีมการ
ประเมินระดับฝ่าย/งาน  

รอง ผอ./ 
หัวหน้างาน/ 

ส่วนงาน 

P ปี
54 

           ปี
55 

           

A                         
8 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัฝ่าย

(SAR ปี 2553) 
รอง ผอ./ 

หัวหน้างาน/ 
ส่วนงาน 

P  ปี
54 

           ปี
55 

          

A                         

9 ทุกฝ่ายน าส่งผลการตรวจประเมินระดับ
ฝ่ายให้คณะกรรมการส านักประกนัฯเพื่อ
เสนอประชุมพิจารณาในระดับส านัก 

รอง ผอ./ 
หัวหน้างาน/ 

ส่วนงาน 

P   ปี
54 

           ปี
55 

         

A                         

10 ส านักน าผลการประเมินระดับฝ่ายมา
ประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุง 
และแจ้งผูเ้กี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 

รอง ผอ./ 
หัวหน้างาน/ 

 

P   ปี
54 

           ปี
55 

         

A                         
11 ด าเนินการจัดท า SAR ระดับส านกั รอง ผอ./ 

หัวหน้างาน/ 
ส่วนงาน 

    ปี
54 

           ปี
55 

        

                         
12 ส่งรายงานประจ าปี SA R ระดับส านัก

พร้อมท้ังผลการประเมินคณุภาพภายใน
ระดับส านัก ต่อ สกอ. (ภายใน 120วัน) 

ผู้อ านวยการส านกั  
รอง ผอ./

คณะกรรมการ 

P    ปี
54 

           ปี
55 

        

A                         
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
แผนกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ  (Master  Plan)  ปกีำรศึกษำ 2554-2555 

 
ล ำ 

ดับที ่
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีกำรศึกษำ 2554  (1มิ.ย.54-31พ.ค.55) ปีกำรศึกษำ 2555 ( 1 มิ.ย.55- 31 พ.ค. 56) 

มิย กค มิย กค มิย กค มิย กค มิย กค มิย กค มิย กค มิย กค มิย กค มิย กค มิย กค มิย กค 

13 เตรียมการประเมินระดับส านักโดย
แต่งตั้งกรรมการประเมินระดับส านัก
และด าเนินการประเมิน 

ผู้อ านวยการส านกั 
รอง ผอ./

คณะกรรมการ 

P    ปี
54 

           ปี
55 

        

A                         

14 ส านักน าผลการประเมินระดับส านกัมา
ประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุง 
และแจ้งผูเ้กี่ยวข้องเพื่อด าเนินการและ
เสนอคณะกรรมการส านัก 

ผู้อ านวยการส านกั 
รอง ผอ./

คณะกรรมการ 

P     ปี
54 

          ปี
55 

        

A                         

15 ด าเนินงานตามโครงการพัฒนา 
บุคคลากรด้านประกันฯ เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ( SAR ISO KM) 

รอง ผอ./ 
หัวหน้างาน/ 

ส่วนงาน 

P                         

A                         

 

    

    
    

    
    
    
    

    

 

 
(น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้จัดท า 

 

     
(ผู้ช่วยศาสตาจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล) 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้พิจารณาและอนุมัติ 

 

 


