
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ( 17 ส.ค. - 21 ธภาคการศึกษาที่ 2/2558 ( 5 ม.ค. - 14 พ.ค. 59)

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (ภายใน 15 ม.ิย. - 15 ก.ค. 59) ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดอืน ส.ค. 59) ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย (ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดอืน ต.ค. 59)

กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

1. กําหนดนโยบายดา้นการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน

21 ต.ค. 58/กองนโยบายและแผน 1. กําหนดนโยบายดา้นประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับหนว่ยงาน

ก.ย. - ธ.ค. 58/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน

21 ต.ค. 58/กองนโยบายและแผน 2. แตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับหนว่ยงาน

ก.ย. - ธ.ค. 58/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

3. กําหนดแนวทางการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และ

กําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

25 พ.ย. 58/กองนโยบายและแผน 3. กําหนดแนวทาง/แผนการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับหนว่ยงาน และระดับหลกัสูตร และ

กําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ก.ย. - ธ.ค. 58/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

4. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน (ประชุม

เครือข่าย)

ธ.ค. 58/กองนโยบายและแผน 4. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับ

หนว่ยงาน และระดับหลักสูตร

ก.ย. - ธ.ค. 58/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

5. กําหนดแนวทางการผลักดันการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจําปกีารศึกษา 2558 (ประชุม

เจ้าภาพหลัก)

ม.ค. 59/กองนโยบายและแผน

6. จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ม.ค. 59/กองนโยบายและแผน

1.1 สรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิ การ

ประกันคุณภาพการศกึษา ระดับ

หลักสูตร ประจําปกีารศึกษา 2558

ม.ค. 58 กองบรกิารการศกึษา/กอง

นโยบายและแผน/

1.1 สรา้งความรูเ้ก่ียวกับตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์การประเมนิ การประกัน

คุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตร 

และระดับหนว่ยงาน ประจําปี

การศกึษา 2558

ม.ค. 58/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

1.2 สรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิ การ

ประกันคุณภาพการศกึษา ระดับ

หนว่ยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปกีารศกึษา 2558

ก.พ. 58/กองนโยบายและแผน 1.2 สรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับการ

เขียนรายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจําปี

การศกึษา 2558

ก.พ. 58/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

1.1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเขยีน

 รายงานการประเมินตนเอง ระดับ

หลักสูตร (มคอ. 7) ประจําปกีารศึกษา 

2558

ม.ค. - เม.ย. 58/อาจารย์

ประจําหลักสูตรทุก

หลักสูตร

1.3 สรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

และการเตรยีมเอกสารหลักฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงานและ

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี

การศกึษา 2558

ม.ีค. 58/กองนโยบายและแผน

1.4 สรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

และการเตรยีมเอกสารหลักฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

(มคอ. 7) ประจําปกีารศึกษา 2558

ม.ีค. 58/กองบรกิารการศกึษา/กอง

นโยบายและแผน

1.5 สรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การใช้งานระบบ CHE QA Online 

ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

 พ.ค. 58 /กองนโยบายและแผน

1.6 เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศกึษา

ต.ค. 58-ส.ค. 59/กองนโยบายและ

แผน

1.3 เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศกึษา

ต.ค. 58-ส.ค. 59/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

1.2 เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศกึษา

ต.ค. 58-ส.ค. 59/

อาจารย์ประจําหลักสูตร

ทุกหลักสูตร

2. จัดประชุมคณะกรรรมการเครอืขา่ย

แผนงานและประกันคุณภาพ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

ต.ค. 58 - ก.ย. 59/กองนโยบายและ

แผน

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการ

เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ต.ค. 58 - ก.ย. 59/

หนว่ยงานจัดการศกึษา/

หน่วยงานเจ้าภาพระดับ

มหาวิทยาลัย

2. ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement  Plan) ของหลักสูตร

ส.ค. 58 - ก.ค. 59/

อาจารย์ประจําหลักสูตร

ทุกหลักสูตร

3. ดําเนินงานตามตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

ของมหาวิทยาลัย

ส.ค. 58 - ก.ค. 59/หน่วยงานเจ้าภาพ

ระดับมหาวิทยาลัย

3. ดําเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan)

 ของหน่วยงาน

ส.ค. 58 - ก.ค. 59/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

ปฏิทินการปฏิบัตงิานการประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศกึษา หลักสูตร

ขั้นตอนที ่1 การวางระบบคุณภาพ

1. ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร

เพื่อวางระบบการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในและกําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของ

หลักสูตร

ส.ค. - ธ.ค. 58/อาจารย์

ประจําหลักสูตรทุก

หลักสูตร

5. จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร

ม.ค.-ก.พ. 59/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ

1. สรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 1. สรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา 1. ศึกษา/สรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในระดับหลักสูตร

 ม.ค. 59/อาจารย์ประจํา

หลักสูตรทุกหลักสูตร



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศกึษา หลักสูตร

1. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร  ตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ต่อ

หนว่ยงาน

25 ธ.ค. 58/อาจารย์

ประจําหลักสูตรทุก

หลักสูตร

1.1 ระดับหลักสูตร 1 ธ.ค. 58/ กองบรกิารการศกึษา 1.1 ระดับหลักสูตร

1.2 ระดับหนว่ยงาน 1 ธ.ค. 58/กองนโยบายและแผน 1.2 ระดับหนว่ยงาน

1.3 ระดับมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 59/กองนโยบายและแผน

2. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หน่วยงานและระดับหลกัสูตร ภาค

การศึกษาที่ 1/2558 ต่อ

คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือ

พิจารณา

ม.ค. 58/หน่วยงาน

จัดการศกึษา

3. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน ต่ออาจารย์ประจํา

หลักสูตรเพื่อดําเนินการปรับปรุงการ

ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

29 ม.ค. 58/ หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

2. ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ภาค

การศึกษาที่ 1/2558

ม.ค. - ก.ค. 59/อาจารย์

ประจําหลักสูตรทุก

หลักสูตร

2.1 ระดับหลักสูตร 2 ก.พ. 59/ กองบรกิารการศกึษา 4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง

บรกิารการศกึษา

2.2 ระดับหนว่ยงาน

2.3 ระดับมหาวิทยาลัย

3. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan)  ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 

1/2558 ต่อกองนโยบายและแผนเพื่อ

รวบรวมผลการดําเนินงานในภาพของ

มหาวิทยาลัย

3 ก.พ. 59/กองบรกิารการศกึษา 5. ปรับปรุงการดําเนินงานตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัย ของภาคการศกึษาที่ 1/2558

ก.พ. - ก.ค. 59/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

4. สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)  

ระดับหลักสูตร ระดับหนว่ยงาน และ

ระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 

1/2558

5 ก.พ. 59/กองนโยบายและแผน

5. รายงานผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvment Plan)  ทุกระดับ ภาค

การศึกษาที่ 1/2558 ต่อ (กบม.) เพื่อ

พิจารณา ภายในเดอืนกุมภาพันธ์

ก.พ. 59/กองนโยบายและแผน

6. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัย ต่อหน่วยงานเพื่อ

ดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะ  ของภาคการศกึษาที่ 1/2558

25 ก.พ. 59/ กองนโยบายและแผน

ขั้นตอนที ่3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2558

1. ติตตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ภาคการศึกษาที่ 1/2558

1. ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

3 ธ.ค. 58/ หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

29 ม.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

2 ก.พ. 59/  กองนโยบายและแผน 4.2 ระดับหนว่ยงาน รายงานต่อกอง

นโยบายและแผน

2. สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)  ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 1/2558

4. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ต่อ



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศกึษา หลักสูตร

25 พ.ค. 59/อาจารย์

ประจําหลักสูตรทุก

หลักสูตร

1.1 ระดับหลักสูตร 2 พ.ค. 59/ กองบรกิารการศกึษา 1.1 ระดับหลักสูตร

1.2 ระดับหนว่ยงาน 2 พ.ค. 59/กองนโยบายและแผน 1.2 ระดับหนว่ยงาน

1.3 ระดับมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 59/กองนโยบายและแผน

2. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หน่วยงานและระดับหลักสูตร ภาค

การศึกษาที่ 2/2558 ต่อ

คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือ

พิจารณา

ม.ิย. 59/หน่วยงาน

จัดการศกึษา

3. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน ต่ออาจารย์ประจํา

หลักสูตรเพื่อดําเนินการปรับปรุงการ

ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

30 ม.ิย.59/ หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

2. ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ภาค

การศึกษาที่ 2/ 2558

ม.ิย. - ก.ค. 58/อาจารย์

ประจําหลักสูตรทุก

หลักสูตร

2.1 ระดับหลักสูตร 4 ก.ค. 59/ กองบรกิารการศกึษา 4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง

บรกิารการศกึษา

2.2 ระดับหนว่ยงาน

3.3 ระดับมหาวิทยาลัย

3. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment 

Plan)  ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 

2/2558 ต่อกองนโยบายและแผนเพื่อ

รวบรวมผลการดําเนินงานในภาพของ

มหาวิทยาลัย

5 ก.ค. 59/กองบรกิารการศกึษา

4. สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)  

ระดับหลักสูตร ระดับหนว่ยงาน และ

ระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 

2/2558

7 ก.ค. 59กองนโยบายและแผน

5. รายงานผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvment Plan)  ทุกระดับ ภาค

การศึกษาที่ 2/2558 ต่อ (กบม.) เพื่อ

พิจารณา ภายในเดอืนมถิุนายน

ก.ค. 59/กองนโยบายและแผน

6. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัย ต่อหน่วยงานเพื่อ

ดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะ  ของภาคการศกึษาที่ 2/2558

25 ก.ค. 59/ กองนโยบายและแผน 5. ปรับปรุงการดําเนินงานตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัย ของภาคการศกึษาที่ 

2/2558

 ก.ค.-ส.ค. 59/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2558

1. ติตตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)  ภาคการศึกษาที่ 2/2558

1. ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan)  

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

2. สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)  ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

4. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ต่อ

1. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร  ตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ต่อ

่
4 พ.ค. 59/ หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

30 ม.ิย.59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

4 ก.ค. 59/ กองนโยบายและแผน 4.2 ระดับหนว่ยงาน รายงานต่อกอง

นโยบายและแผน

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2558



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศกึษา หลักสูตร

1. กําหนดระบบการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศกึษา ระดับหน่วยงานและ

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปกีารศึกษา 

2558

เม.ย. 59/กองนโยบายและแผน

2. กําหนดระบบการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตร 

ประจําปกีารศึกษา 2558

เม.ย. 59/กองบรกิารการศกึษา

3.1 ระดับหนว่ยงาน พ.ค. 59/ กองนโยบายและแผน

3.2 ระดับมหาวิทยาลัย พ.ค. 59/ กองนโยบายและแผน

4.1 ระดับหน่วยงาน ส.ค. 59/กองนโยบายและแผน

4.2 ระดับมหาวิทยาลยั ต.ค. 59/ กองนโยบายและแผน

3. รับตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําปกีารศึกษา 

2558

15 ม.ิย. - 15 ก.ค. 59/

อาจารย์ประจําหลักสูตร

ทุกหลักสูตร

4. นําข้อเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement  Plan) ของหลักสูตร

ก.ค. 59/ทุกหลักสูตร

3. นําผลการตรวจประเมนิและ

แผนพัฒนาคุณภาพ  (lmprovement 

Plan) ระดับหลักสูตร เสนอต่อ

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ

พิจารณา ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของ

เดือนกรกฎาคม 2559

ก.ค. 59/หน่วยงาน

จัดการศกึษา

5. ปรับแก้รายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ตามผลการตรวจประเมิน

ก.ค. 59/ทุกหลักสูตร

4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหนว่ยงาน ในระบบ CHE - QA 

Online ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดอืน

สงิหาคม

ส.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

6. จัดสง่รายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ. 7) พรอ้มแผนพัฒนา

คุณภาพ ให้กับหน่วยงานภายใน สัปดาห์ที่ 4

 ของเดอืนกรกฎาคม 2559

ก.ค. 59/ทุกหลักสูตร

5. รับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 

ระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของเดอืนสงิหาคม

ส.ค. 59/หน่วยงาน

จัดการศกึษา

7. จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมนิ

การดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 

ในระบบ CHE - QA Online ให้กับ

หน่วยงานภายใน สัปดาห์ที่ 2 ของเดอืน

สงิหาคม 2559

15 ส.ค. 59/ทุกหลักสูตร

6. นําผลการประเมนิและข้อเสนอแนะมา

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement

 Plan) ระดับหนว่ยงาน

ส.ค. - ก.ย. 59/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

7. รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ประจําปี

การศกึษา 2558 ระดับหลักสูตรและ

ระดับหนว่ยงาน ต่อมหาวิทยาลัยภายใน

สัปดาห์ที่ 4 ของเดอืนสงิหาคม 2559

2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ประจําปีการศึกษา 

2558 ในระบบ  CHE - QA Online 

(ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2559)

18 พ.ค. - 15 ม.ิย. 59/

อาจารย์ประจํา

หลักสูตรทุกหลักสูตร

2. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

 ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 

2558

15 ม.ิย. - 15 ก.ค. 59/

 หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

ขั้นตอนที ่4 การประเมินคุณภาพและ ขั้นตอนที ่5 การพัฒนาคุณภาพ

3. แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา ประจําปกีารศึกษา 2558 1. แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา ประจําปี

การศกึษา 2558

1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ประจําปีการศึกษา 

2558 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี

การศึกษา (เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 

18 พ.ค. - 15 ม.ิย. 59/

อาจารย์ประจํา

หลักสูตรทุกหลักสูตร1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 59/ หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

4. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศกึษา หลักสูตร

7.1 รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร ต่อกองบริการการศึกษา

ต.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

5.1 ระดับหลักสูตร ก.ย. 59/กองบรกิารการศกึษา 7.2 รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หนว่ยงาน ต่อกองนโยบายและแผน

ต.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

5.1 ระดับหนว่ยงาน ก.ย.59/กองนโยบายและแผน 8. จัดทํารายงานประจําปทีี่เป็นรายงาน

การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับหนว่ยงาน

ก.ย. - ต.ค. 59/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

6. สรุปผลการตรวจประเมนิและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) 

ระดับหลักสูตรและระดับหนว่ยงาน 

ประจําปกีารศึกษา 2558

ก.ย. 59/กองนโยบายและแผน 9. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 ต่อมหาวิทยาลัยภายใน สัปดาห์ที่ 3 

ของเดอืนกันยายน ในระบบ CHE - 

QA Online

ต.ค. 59/หน่วยงาน

จัดการศกึษา

7. นําผลการตรวจประเมนิและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) 

ระดับหลักสูตรและระดับหนว่ยงาน เสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย

และสภามหาวิทยาลัย ภายในเดอืน

กันยายน

ก.ย. 59 (กบม.)

ก.ย. 59 (สภามหาวิทยาลัย)/

กองนโยบายและแผน

8. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และ

บันทึกข้อมูลในระบบ CHE - QA Online 

ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดอืนตุลาคม

ต.ค. 59/กองนโยบายและแผน

7. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี

การศึกษา 2558ภายในสัปดาห์ที ่2 

ต.ค. 59/กองนโยบายและแผน

9. นําผลการประเมนิและข้อเสนอแนะมา

จัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)

ต.ค. 59/กองนโยบายและแผน

10. รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvment Plan)  ตอ่คณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

พ.ย. 59/กองนโยบายและแผน

11. รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvment Plan)  ต่อสภามหาวิทยาลัย 

่

พ.ย. 59/กองนโยบายและแผน

12. จัดทํารายงานประจําปทีี่เป็นรายงาน

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

พ.ย. 59/กองนโยบายและแผน

13. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 วัน 

หลังสิ้นสุดปีการศกึษา ในระบบ CHE 

พ.ย. 59/กองนโยบายและแผน

5. สรุปผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) ประจําปี

การศกึษา 2558 ระดับหลักสูตรและระดับหนว่ยงาน


