
หน้า 1 

แผนด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

ปีกำรศึกษำ 2561   
(1 สิงหำคม 2561 – 31 กรกฎำคม 2562)   

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วัน เดือน ป ี

(แผน) 
กิจกรรม 

1 สิงหาคม 2561 ส านักคอมพิวเตอร์แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเปน็เลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 ของส านักคอมพิวเตอร ์

(ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

14 สิงหาคม 2561 ส่งแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คณุภาพ เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (AS-EdPEx) ปีการศึกษา 
2561 ไปยังฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  

23 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพฯ ครั้งท่ี 1 

 ช้ีแจง ท าความเข้าใจ การด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาภายใน (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 และก าหนดผู้รับผดิชอบในแต่ละหมวด 

 จัดท าแผนด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx)  
ปีการศึกษา 2561 

 ก าหนดรอบการประชุม (2 เดือนตอ่ครั้ง) 

ปีการศึกษา 2561 จัดท ารายงานประเมินตนเองฯ เต็มรูปแบบ 

 โครงการองค์กร 
 หมวด 1 การน าองค์กร 
 หมวด 2 กลยุทธ์ 
 หมวด 3 ลูกค้า 
 หมวด 4 การจัดการความรู ้
 หมวด 5 บุคลากร 
 หมวด 6 การปฎิบตัิการ 
 หมวด 7 ผลลัพธ์ 

สิงหาคม 2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและบริหารงานส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อรับทราบแผน
ด าเนินการฯ 

สิงหาคม 2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อรับทราบแผนด าเนินการฯ 

ตุลาคม 2561 

(สัปดาห์ที่ 2) 

จัดกิจกรรม 3 วัน 

กิจกรรม 1 : จัดประชุมเชิงปฏิบตักิาร  

 บรรยายภาพรวมเกี่ยวกับ EdPEx ให้แก่ ผู้บริหารและบคุลากร ส านกัคอมพิวเตอร์  
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรือ่ง EdPEx 
ระยะเวลา 1 วัน 



หน้า 2 

วัน เดือน ป ี

(แผน) 
กิจกรรม 

 จัด workshop การเขียนรายงาน  
(ผู้บริหาร / ผู้รับผิดชอบแต่ละหมวด / ตัวแทนฝ่าย 1 คน คณะท างานประกันฯ) 
เพื่อจัดท าร่างรายงานประเมินตนเองฯ 
ระยะเวลา 2 วัน 

18 ตลุาคม 2561 ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพฯ ครั้งท่ี 2 

 พิจารณาโครงรา่งเอกสารรายงานประเมินตนเองฯ ปีการศึกษา 2561 (จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ) 

 พิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมลู/เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
 ในหมวด 7 : ผลลัพธ์ 

พฤศจิกายน 2561 

(สัปดาห์ที่ 2) 

กิจกรรม 2 : ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกท่ีมีการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ มาใช้ในการพัฒนา 

13 ธันวาคม 2562 

(วันพฤหสับดี  
สัปดาห์ที่ 2) 

ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพฯ ครั้งท่ี 3 

 ติดตามผลด าเนินการหมวด 7 : ผลลัพธ์ 

มกราคม 2562 

(สัปดาห์ที ่2) 

จัดกิจกรรม 1 วัน 

กิจกรรม 3 : จัดกิจกรรมให้องค์ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากร 

14 กุมภาพันธ์ 2562 

(วันพฤหสับดี  
สัปดาห์ที่ 2) 

ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพฯ ครั้งท่ี 4 

 รายงานผลด าเนินการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (EdPEx)  
ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือนแรก  

 ติดตามความคืบหน้าผลด าเนินการ 

กุมภาพันธ์ 2562 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารและตดิตามงานส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อรายงานผลด าเนินการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (EdPEx)  
ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือนแรก 

กุมภาพันธ์ 2562 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์  เพื่อรายงานผลด าเนนิการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาภายใน (EdPEx) ปกีารศึกษา 2561 รอบ 6 เดือนแรก 

มีนาคม 2562 

(สัปดาห์ที ่2) 

จัดกิจกรรม 1 วัน 

กิจกรรม 4 : จัดกิจกรรมให้องค์ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากร 



หน้า 3 

วัน เดือน ป ี

(แผน) 
กิจกรรม 

มีนาคม 2562 

(สัปดาห์ที่ 1-2) 

รวบรวมและจัดท ารายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ปีการศึกษา 2561 ฉบับร่าง 

21 มีนาคม 2562 

(วันพฤหสับด ี
สัปดาห์ที่ 3) 

ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 5 

 พิจารณารายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 ฉบับร่าง และให้ข้อเสนอแนะก่อนที่น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร ์

 ติดตามความคืบหน้าผลด าเนินการ 

เมษายน 2562 

(สัปดาห์ที่ 1) 

ประชาพิจารณ์รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ปีการศึกษา 2561 ฉบับร่าง 

เมษายน 2562 รวบรวมข้อมลูจากการประชาพิจารณ์ เพื่อปรับปรุงรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 ฉบบัร่าง 

เมษายน 2562  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อพิจารณา รายงาน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 
2560 ฉบับร่าง และให้ข้อเสนอแนะ 

เมษายน 2562  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ านักคอมพิวเตอรเ์พื่อพิจารณารายงานประเมินตนเองตาม
เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2560 ฉบับร่าง 
และให้ข้อเสนอแนะ 

เมษายน 2562  ปรับปรุงและจัดท ารายงานประเมนิตนเองตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2560 ฉบับสมบรูณ ์

เมษายน 2562  ส่งรายงานประเมินตนเองฯ ฉบับสมบูรณ์ ไปยังฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินประกันคณุภาพ ประจ าปีการศึกษา 2561 ของส านักคอมพิวเตอร์  จ านวน 5 เล่ม 

เมษายน 2562  ส่งรายงานประเมินตนเองฯ ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่ ผู้บริหารและคณะท างานประกันคุณภาพฯ ส านัก
คอมพิวเตอร ์

9 พฤษภาคม 2562  

(วันพฤหสับดี  
สัปดาห์ที่ 2) 

ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 6 

 เตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินฯ 

พฤษภาคม 2562  ประชุมผู้บริหารและบุคลากร เพื่อท าความเข้าใจและเตรียมความพรอ้มในการเข้ารับการ
ประเมินฯ 

พฤษภาคม 2562 

 

ส านักคอมพิวเตอร์เข้ารบัการประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2561 

พฤษภาคม 2562 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อรับทราบผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 



หน้า 4 

วัน เดือน ป ี

(แผน) 
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2562 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อรับทราบผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 

มิถุนายน 2562 ฝ่ายพัฒนาคณุภาพส่งเอกสาร Feedback Report จากการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2561 

(ตามก าหนดผลประเมินฯจะส่งมายังส่วนงานภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวันที่เข้ารับการประเมิน) 

13 มิถุนายน 2562 

(วันพฤหสับดี 
สัปดาห์ที่ 2) 
 
 

ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 7 

 น าเสนอผลประเมินฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 และทบทวนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาองค์กร 

 ผลด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561  
หมวด 4 ข้อ 4.2 (5) และ หมวด 6 ข้อ 6.2 (5) 

กรกฎาคม 2562 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ พิจารณารา่งแผนพัฒนา
องค์กร ปีการศกึษา 2562 

กรกฎาคม 2562 เสนอประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ พิจารณารา่งแผนพัฒนาองค์กร ปี
การศึกษา 2562 

กรกฎาคม 2562 ส่งเอกสารไปยังฝ่ายพัฒนาคณุภาพ 

 แผนพัฒนาองค์กร  ส านักคอพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562  
 ผลด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 

หมวด 4 ข้อ 4.2 (5) และ หมวด 6 ข้อ 6.2 (5)  

กรกฎาคม 2562 ส่งมอบงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 ให้แก่ส านัก
คอมพิวเตอร์ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 

 


