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แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนาคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาครอบคลุม 4 
ด้าน คือ การควบคุม 
(Control) การ
ตรวจสอบ (Audit) การ
ประเมิน (Assessment) 
และการปรับปรุง 
(Quality 
development) 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ของ มธ.ทั้งระดับ
หลักสูตร ส่วนงาน
และสถาบัน 

ระบบและกลไการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทุก
ระดับครอบคลุม 4 
ด้าน คือ การ
ควบคุม (Control) 
การตรวจสอบ 
(Audit) การ
ประเมิน 
(Assessment) 
และการปรับปรุง 
(Quality 
development) 

1. ออกแบบและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้
สอดคล้องกับระบบบริหารของมหาวิทยาลัย ตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
 
2. ถ่ายทอดระบบและกลไกการประกันคุณภาพไปสู่หน่วยงาน
ต่างๆและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะกับบริบทของหน่วยงาน 
3. ก าหนดให้ตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการ
จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 
4. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกส่วนงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย และทั้งระดับหลักสูตรและสถาบัน ปีละ 1 
ครั้ง  
5. ก าหนดให้ทุกส่วนงานจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพหน่วยงาน
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและส่งรายงานความก้าวหน้า
ของแผนปีละ 1 ครั้ง 
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยและทบทวน
ประสิทธิผลของกระบวนการ 

มิ.ย. – ก.ค. 64 
 
 
 
 
มิ.ย. – ก.ค. 64 
 
 
ก.ค. – ก.ย. 64 
 
พ.ค. – พ.ย. 65 
 
 
ต.ค. – ธ.ค. 64 
(รายงานผล ก.พ.
65) 
พ.ย. 64 – ม.ค. 
65 
 

- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพมธ. 
- คณะกรรมการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา มธ. 
- ฝ่ายพัฒนาคณุภาพ 
 
 
ฝ่ายวางแผน 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/
ฝ่ายวิชาการ 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาและสนับสนุนการ
ด าเนินงานระดับสถาบัน
ต า ม เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (EdPEx) และระดับ

1.จ านวนหน่วยงาน
ที่ผ่านการประเมิน 
EdPEx 200 
2.ร้อยละของ
หน่วยงานที่มี
ผู้บริหารและ

3 หน่วยงาน 
 
 
ร้อยละ 100 

1. ส ารวจความต้องการของหน่วยงานในการเข้าร่วมโครงการ 
EdPEx 200 ของ สปอว. 
2. จัดท าโครงการ TU groomimg project ส าหรับหน่วยงานที่
ประสงค์เข้าร่วมในข้อ 1 

มิ.ย. 64 
 
ก.ค.64 – พ.ค.65 
 
ก.ค. – กย.64 
 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
หลั ก สู ต ร ต าม เ กณฑ์  
AUN-QA 

บุคลากรได้รับ
ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อ
จ านวนหน่วยงาน
ทั้งหมด 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop) ส าหรับผู้รับผิดชอบ
กระบวการ (process owner) ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อการ
ออกแบบระบบงานให้บรรลุเป้าหมาย 
4. จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  
5. จัดท าโครงการ Gap analysis & Successor sharing โดย
แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
6. รวบรวมเครือ่งมือการบริหาร และตัวอย่าง best practice 
ในแต่ละหมวด เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ และน าไปใช้
ในการให้ค าปรกึษาแก่หน่วยงานต่างๆ  
7. รวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งการจัดเตรียมฐานข้อมลูต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลคู่เทียบ
ให้แก่คณะฯ/สถาบัน 
8. จัดท าฐานขอ้มูลผู้ทรงคุณวุฒิ (TQA assessor, EdPEx 
assessor) 
9. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงาน EdPEx และ
ทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการ 

 
ม.ค. 65 
มี.ค. 65 
 
พ.ย.64 – ก.พ.65 
 
 
ส.ค. – ธ.ค. 64 
 
 
มิ.ย. – พ.ย. 64 
 
พ.ย. – ธ.ค. 64 

 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
และข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการใช้งาน 

1.จ านวนฐานข้อมูล
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
 
 
2.ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน

1.จ านวน 3 
ฐานข้อมูล 
(ฐานข้อมูล TU QA 
และ ฐานข้อมลูการ
จัดอบรมและผู้
ประเมิน ฐานขอ้มูล 
KM) 
2. คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหารได้ 
2. ผลักดันให้เกิดการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยน และ
วางแผนงานในอนาคต  
3. ก าหนดกระบวนการคัดเลือกตัวชี้วัดส าคัญ ทบทวนตัวชี้วัด
และรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจปีละ 1 
ครั้ง 

ส.ค.64 – ก.พ.65 
 
ส.ค.64 – ก.พ.65 
 
ก.ค. – ส.ค. 64 
 
 
ส.ค. – ต.ค. 64 
 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เสียต่อระบบ
ฐานข้อมูลและการ
ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลสารสนเทศ 
3.จ านวนผู้เข้าใช้
งานในฐานข้อมูล 
 
 
 
4. จ านวน Best 
practice ด้านการ
พัฒนาคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มากกว่า 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
 
3.จ านวนผู้เข้าใช้
งานในฐานข้อมล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
ต่อปี 
4.จ านวน best 
practice 5 เรือ่งต่อ
ปี 

4. รวบรวมตัวช้ีวัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าคลัง
ตัวชี้วัดเพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
5. จัดท าคู่มือการจัดเก็บตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและถ่ายทอดสู่หน่วยงานต่างๆ อย่างครอบคลุม 
6. ให้ค าปรึกษาหน่วยงาน รวมทั้งด าเนินการแก้ไขระบบในกรณี
ที่เกิดความขัดข้อง 
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือค้นหา best practice 
8. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆและทบทวนประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

 
ม.ค. – เม.ย. 65 
 
 
ทั้งป ี
 
ส.ค. – ต.ค. 65 
ก.ค. – ก.ย. 65 

 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรในการท าหน้าที่
เป็นผู้ประเมินและสร้าง
ระบบการยกย่อง เชิดชู 
ทั้งในระดับบุคคลและ
องค์กร 

1.ร้อยละของ
หน่วยงานที่มีผู้
ประเมินต่อจ านวน
หน่วยงานทั้งหมด 
2.จ านวน TQA 
assessor, EdPEx 
assessor, AUNQA 
assessor ที่เพิ่มขึ้น 
 

1. ร้อยละ 100 
 
 
 
2. จ านวน 3 คนต่อ
ปี  
 
 
 
 
 
 

1. ประเมินความต้องการในการพัฒนาความรู้และทกัษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพองค์กร จ าแนก
ตามสายวิชาการ สายสนับสนุน และความต้องการของผู้ประเมิน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. จัดโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน (ผู้ประเมินใหม่) 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ EdPEx ปลีะ 1 ครั้ง 
3. จัดโครงการ TU EdPEx assessor refreshment ปีละ 1 
ครั้ง 
4. จัดโครงการ TU EdPEx assessor calibration ปีละ 1 ครั้ง 
5. จัดงาน TU EdPEx assessor honor day and TU EdPEx 
winner day ปีละ 1 ครั้ง 

มิ.ย.64 / มิ.ย.65 
 
 
 
เม.ย. – มิ.ย. 65 
 
เม.ย. – มิ.ย. 65 
 
เม.ย. – มิ.ย. 65 
เม.ย. – มิ.ย. 65 
 
ก.พ. 65 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

6. จัดสรรทุนเข้าอบรม TQA assessor จ านวน 1 ทุนทุกปี 
ส าหรับ TU EdPEx assessor ที่มีผลงานโดดเด่น 
7. จัดโครงการอบรม AUNQA assessor, AUNQA criteria ตาม
แนวทางของ สปอว. 
8. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบการ
พัฒนาความรู้และทักษะและการเชิดชูเกียรติและทบทวน
ประสิทธิผลของกระบวนการ 

 
มี.ค. – มิ.ย. 65 
 
 
 
ม.ค. – ก.พ. 65 

 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
สร้างเครือข่ายด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกและผลักดันให้
เกิดการด าเนินการ
ร่วมกับเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. จ านวน
เครือข่าย/
สถาบันการศึกษา
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ที่มีกิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 
2. จ านวนรางวัล
ด้านการประกัน
คุณภาพหรือพัฒนา
คุณภาพ 

1. จ านวน 2 
เครือข่าย 
 
 
 
 
 
2. จ านวน 2 รางวัล 

1. ก าหนดสถาบันเครือข่ายที่เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มเดียวกัน
และจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านประกันคุณภาพและ
ประกวดนวัตกรรมคุณภาพกับเครือข่ายภายนอก: QA sharing 
day 
2. สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพccและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการ
ประกวด เช่น TQM  

ก.ย. - ต.ค. 65 
 
 
 
ม.ค. – มิ.ย. 65 
 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 

 

 


