ผลการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 )
สานักรองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
22 มิถุนายน 2561

1.

งานนโยบายและแผน
1.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2561-2565 (AU 5-year Strategic Plan
(2018 -2022)) โดยคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แล้วเสร็จตาม Road Map ที่วางไว้
ดังนี้
o วันที่ 6 ธันวาคม 2560 จัดการประชุมชี้แจงเพื่อเผยแพร่แผนฯ ให้ทุกคณะและหน่วยงานรับทราบ
o วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นาเสนอแผนฯ ต่อผู้บริหารระดับสูง
o วันที่ 11 มกราคม 2561 นาเสนอแผนฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
3/2560
1.2 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560 อยู่
ระหว่างดาเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน/ รายงานประจาปีการศึกษา 2560 (AR) จากคณะและหน่วยงาน
สนับสนุน
1.3 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และประเมินผล ปีการศึกษา 2560 และเสนอต่อผู้บริหาร วันที่
3 เมษายน 2561 รวมทั้งเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ ให้คณะและหน่วยงานสนับสนุนรับทราบ

งานประกันคุณภาพ
2.1 การเตรียมงานการประเมินคุณภาพภายใน IQA ปีการศึกษา 2560
o ประชุมคณะกรรมการบริหาร QA
o ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานคุณภาพ (วิชาการ)
o ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานคุณภาพ (หน่วยงาน)
o ประชุมคณะกรรมการประสานงาน QA (วิชาการ)
2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ปีการศึกษา 2559
o หลักสูตร 70 หลักสูตรได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2560: ผล
คะแนนเฉลี่ย 3.31 (ดี) ผ่านทั้งหมด 70 หลักสูตร
o คณะ 13 คณะได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 1-29 กันยายน 2560: ผลคะแนนเฉลี่ย 4.04 (ดี) และ 1
คณะใช้ระบบ EdPEx
o หน่วยงานสนับสนุน 12 หน่วยงานที่ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 12-21 กันยายน 2560: ผลคะแนน
เฉลี่ย 4.27 (ดี)

2.
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o มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560: ผลคะแนน IQA คะแนนเฉลี่ย
4.27 (ดี) เสนอรายงานผลการประเมินระดับสถาบัน ต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2560 และเสนอรายงานผลการประเมินระดับสถาบัน ต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพเมื่อวันที่ 16
มกราคม 2561
2.3 รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจาปี 2559 ต่อต้นสังกัด (สกอ.)
o สนับสนุนและบริการการนาข้อมูลชองทุกหลักสูตรและทุกคณะคณะเข้าระบบ CHE QA Online
System 2559 โดยมีช่องทางการให้บริการเพื่อช่วยเหลือให้กับทุกหลักสูตรและคณะในการใช้ระบบ
CHE QA Online 2016 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560) บริการผ่านอีเมล:
cfe@au.edu บริการผ่านโทรศัพท์ และให้บริการลงข้อมูล Computer Lab
o ส่งรายงาน IQA 2016 ผ่านระบบ CHE QA Online เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
2.4 แผนการปรับปรุงคุณภาพ QA 2560 (ตามคาแนะนาของคณะกรรมการ IQA 2559
o คณะส่งแผนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคณะ คิดเป็น 85.71 % (12/14)
o หน่วยงานสนับสนุนส่งแผนปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน คิดเป็น 100 % (12/12)
o อธิการบดีอนุมัติแผนการปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัย AU-QA ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24
มกราคม 2561
o แจ้งให้คณะและหน่วยสนับสนุนรับทราบและนาไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
2.5 เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะและหน่วยงาน ปี
การศึกษา 2560
o ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพ โดยผู้บริหาร OPPQA และ
คณะกรรมการดาเนินการคุณภาพมหาวิทยาลัย 7 คณะ เข้าตรวจเยี่ยมระหว่าง 19 มกราคม - 2
กุมภาพันธ์ 2018 และ 2 หน่วยงาน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
2.6 ส่งเสริมการใช้ "Knowledge Management (KM)" ของคณะและหน่วยสนับสนุน
o ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการ KM มีการประชุม 4 ครั้ง
2.7 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของระบบคุณภาพ EdPEx
o สัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ EdPEx (ครั้งที่ 1) ให้กับผู้บริหารคณาจารย์ของทุกคณะ
ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับ EdPEx ในวันที่ 26 มกราคม 2561
o สัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ EdPEx (ครั้งที่ 2-4) เรื่องการสร้างความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับ EdPEx (Introduction to EdPEx and Organizational Profile Workshop) เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2018
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