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

1. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน

8 ต.ค. 57/กองนโยบำยและแผน 1. ก ำหนดนโยบำยด้ำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

25 ธ.ค. 57/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

2. แต่งตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน

8 ต.ค. 57/กองนโยบำยและแผน 2. แต่งตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

25 ธ.ค. 57/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ
3. ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนินงำน

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

ก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

9 ธ.ค. 57/กองนโยบำยและแผน 3. ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนินงำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน และระดับหลักสูตร และก ำหนด

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

25 - 29 ธ.ค. 57/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

4. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ประชุม

เครือขำ่ย)

18 ธ.ค. 57/กองนโยบำยและแผน 4. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน 

และระดับหลักสูตร

25 - 29 ธ.ค. 57/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

5. ก ำหนดแนวทำงกำรผลักดันกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2557 (ประชุมเจำ้ภำพหลัก)

23 ธ.ค. 57/กองนโยบำยและแผน

6. จัดท ำคูม่อืประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับมหำวทิยำลัย

29 ธ.ค. 57/กองนโยบำยและแผน

1.1 สร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้

และเกณฑก์ำรประเมนิ กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับหลักสูตร หน่วยงำน 

มหำวทิยำลัย ประจ ำปี

6 ม.ค. 58/กองนโยบำยและแผน/

 กองบริกำรกำรศึกษำ

1.2 สร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับตัว

บ่งชี้และเกณฑก์ำรประเมนิ 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับหน่วยงำน และระดับ

มหำวทิยำลัย ประจ ำปี
1.3 สร้ำงควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ

กำรเขยีนรำยงำนกำรประเมนิ

ตนเอง และกำรเตรียมเอกสำร

หลักฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 

ระดับหน่วยงำนและระดับ

มหำวทิยำลัย ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2557
1.4 สร้ำงควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ

กำรเขยีนรำยงำนกำรประเมนิ

ตนเอง และกำรเตรียมเอกสำร

หลักฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 

ระดับหลักสูตร ประจ ำปี

ก.พ. 58/กองบริกำรกำรศึกษำ 1.2 สร้ำงควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำร

เขยีนรำยงำนกำรประเมนิตนเอง 

ระดับหลักสูตร

ก.พ. 58/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

1.1. ศึกษำรำยละเอยีดเกี่ยวกับ

กำรเขยีนรำยงำนกำรประเมนิ

ตนเอง ระดับหลักสูตร

ก.พ. 58/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

1.5 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ต.ค. 57-ส.ค. 58/กองนโยบำย

และแผน

1.3 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ม.ค. 57-ส.ค. 58/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

1.2 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ม.ค. 57-ส.ค. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุก

หลักสูตร

2. ด ำเนินงำนตำมตำมเกณฑก์ำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvment Plan) ของ

มหำวทิยำลัย

ส.ค. 57 - ก.ค. 58/หน่วยงำน

เจำ้ภำพระดับมหำวทิยำลัย

2. ด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ของหน่วยงำน

ส.ค. 57 - ก.ค. 58/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

2. ด ำเนินงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำน

หลักสูตรและตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement  Plan) ของหลักสูตร

ส.ค. 57 - ก.ค. 58/

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

ทุกหลักสูตร

1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร

15 ธ.ค. 57/กองบริกำรกำรศึกษำ 1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร

17 ธ.ค. 57/ หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร ต่อกองนโยบำยและ

แผน

12 ม.ค. 58/กองบริกำรกำรศึกษำ

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร ต่ออธิกำรบดี

15 ม.ค. 58/กองนโยบำยและแผน

4.1 ระดับหลักสูตร 6 ม.ค. 58/ กองบริกำรกำรศึกษำ 3.1 ระดับหลักสูตร 8 ม.ค. 58/ หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

4.2 ระดับหน่วยงำน 6 ม.ค. 58/กองนโยบำยและแผน

4.3 ระดับมหำวทิยำลัย 6 ม.ค. 58/กองนโยบำยและแผน

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร ต่อกองบริกำรกำรศึกษำ

9 ม.ค. 58/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ขัน้ตอนท่ี 2 การควบคุมคุณภาพ

 ก.พ. 58/กองนโยบำยและแผน

1.1 สร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้

และเกณฑก์ำรประเมนิ กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ

หลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557

ม.ค. 58/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

1. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร

เพือ่วำงระบบกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในและก ำหนดผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร

ม.ค. 58/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

5 - 9 ม.ค. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุก

หลักสูตร

1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตรต่อหน่วยงำน

7 ม.ค. 57/ อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุก

หลักสูตร

4. ติตตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)  ภำคกำรศึกษำที่ 1

3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan)  ภำคกำรศึกษำที่ 1

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

ขัน้ตอนท่ี 1 การวางระบบคุณภาพ

1. ศึกษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ

ตัวบ่งชี้และเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร

5. จัดท ำคูม่อืประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร

29 ธ.ค. 57/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

ขัน้ตอนท่ี 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตรและตัวบ่งชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร

ภำคกำรศึกษำที่ 1

 9 ม.ค. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุก

หลักสูตร

3.2 ระดับหน่วยงำน 8 ม.ค. 58/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ



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

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

4. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม

เกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan)

 ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร ภำค

กำรศึกษำที่ 1 ต่อคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำนเพือ่พจิำรณำ

13 ม.ีค. 58/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตรและตัวบ่งชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ต่อหน่วยงำน

9 ม.ีค. 58/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

5. แจง้มติกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพือ่

ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

18 ม.ีค. 58/ หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

5.1 ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 

รำยงำนต่อกองบริกำรกำรศึกษำ

20 ม.ีค. 58/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

5.2 ตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงำน 

รำยงำนต่อหน่วยงำนเจำ้ภำพ

20 ม.ีค. 58/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

5.1 ระดับหลักสูตร 27 ม.ีค. 58/ กองบริกำรกำรศึกษำ

5.2 ระดับหน่วยงำน 27 ม.ีค. 58/  หน่วยงำนเจำ้ภำพ

5.3 ระดับมหำวทิยำลัย 27 ม.ีค. 58/ หน่วยงำนเจำ้ภำพ

6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน ภำค

กำรศึกษำที่ 1 ต่อกองนโยบำยและแผน

เพือ่รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนในภำพของ

มหำวทิยำลัย

31 ม.ีค. 58/กองบริกำรกำรศึกษำ

 และหน่วยงำนเจำ้ภำพ

7. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)  

ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และระดับ

มหำวทิยำลัย ภำคกำรศึกษำที่ 1

3 เม.ย. 58/กองนโยบำยและแผน

8. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)  

ทุกระดับ ภำคกำรศึกษำที่ 1 ต่อ (กบม.) 

เพือ่พจิำรณำ ภำยในเดือนมนีำคม

10 เม.ย. 58/กองนโยบำยและแผน

9. แจง้มติกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรมหำวทิยำลัย ต่อหน่วยงำนเพือ่

ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

17 เม.ย. 58/ กองนโยบำยและแผน 4. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัย

20 เม.ย. - 30 ม.ิย. 

58/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

1. ก ำหนดระบบกำรตรวจประเมนิคุณภำพ

กำรศึกษำ ระดับหน่วยงำนและระดับ

มหำวทิยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557

เม.ย. 58/กองนโยบำยและแผน

2. ก ำหนดระบบกำรตรวจประเมนิ

คุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557

เม.ย. 58/กองบริกำรกำรศึกษำ

3.1 ระดับหน่วยงำน 20 พ.ค. 58/ กองนโยบำยและแผน

3.2 ระดับมหำวทิยำลัย 20 พ.ค. 58/ กองนโยบำยและแผน

2.2 ระดับหน่วยงำน 17 - 21 ส.ค. 58/กองนโยบำย

และแผน

2.3 ระดับมหำวทิยำลัย 12-16 ต.ค. 58/ กองนโยบำยและ

แผน

4. จัดตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 1. จัดตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ

หลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557

1 - 17 ก.ค. 58/ 

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

1. แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ

1.1 ระดับหลักสูตร 20 พ.ค. 58/ หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

30 ม.ิย. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุก

หลักสูตร

4. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน

19 ม.ีค. - 30 ม.ิย. 58/

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

ทุกหลักสูตร

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ทุก

ระดับ ภำคกำรศึกษำที่ 1

20 ม.ีค. 58/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

5.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) รำยงำนต่อ

กองนโยบำยและแผน

2. รับตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน

 ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557

1 - 17 ก.ค. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุก

หลักสูตร

5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำน

และระดับหลักสูตร ภำคกำรศึกษำที่ 1 ต่อมหำวทิยำลัย

ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพและ ขัน้ตอนท่ี 5 การพฒันาคุณภาพ

3. แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ 1. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ

หลักสูตร มคอ.7 ภำยใน 60 วันหลัง

สิ้นสุดปีกำรศึกษำ (เพือ่ให้สอดคล้องกับ

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

 ต้องแล้วเสร็จภำยใน วันที่ 30 มถิุนำยน)



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

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

3. น ำขอ้เสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement  Plan) ของ

หลักสูตร

20 - 24 ก.ค. 58/ทุก

หลักสูตร

4. ปรับแก้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ

หลักสูตร มคอ. 7 ตำมผลกำรตรวจประเมนิ

20 - 24 ก.ค. 58/ทุก

หลักสูตร



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

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

2. น ำผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำ

คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

 เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพือ่

พจิำรณำ ภำยในสัปดำห์ที่ 1 ของเดือน

สิงหำคม

3 - 7 ส.ค. 58/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง ระดับ

หน่วยงำน ในระบบ CHE - QA Online 

ภำยในสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนสิงหำคม

10 - 14 ส.ค. 58/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

4. รับตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

 ระดับหน่วยงำน ระหวำ่งสัปดำห์ที่ 3 ของ

เดือนสิงหำคม

17 - 21 ส.ค. 58/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

5. น ำผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะมำ

จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement 

Plan) ระดับหน่วยงำน

24 - 28 ส.ค. 58/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

5.1 ระดับหลักสูตร 7 ก.ย. 58/กองบริกำรกำรศึกษำ 6.1 รำยงำนผลกำรประเมนิ

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร ต่อกองบริกำรกำรศึกษำ

24 - 28 ส.ค. 58/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

5.1 ระดับหน่วยงำน 7 ก.ย.58/กองนโยบำยและแผน 6.2 รำยงำนผลกำรประเมนิ

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับ

หน่วยงำน ต่อกองนโยบำยและแผน

24 - 28 ส.ค. 58/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

6. สรุปผลกำรตรวจประเมนิและ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan) 

ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557

9 ก.ย. 58/กองนโยบำยและแผน 7. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำร

ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน

31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

7. น ำผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvment Plan) ระดับ

หลักสูตรและระดับหน่วยงำน เสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัยและ

สภำมหำวทิยำลัย ภำยในเดือนกันยำยน

14 ก.ย. 58 (กบม.)

30 ก.ย. 58 (สภำมหำวทิยำลัย)/

กองนโยบำยและแผน

8. ส่งรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำร

ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ต่อ

มหำวทิยำลัยภำยใน สัปดำห์ที่ 1 ของเดือน

กันยำยน ในระบบ CHE - QA Online

7 - 11 ก.ย. 58/

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

8. จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง และ

บันทึกขอ้มูลในระบบ CHE - QA Online 

ภำยในสัปดำห์ที่ 1 ของเดือนตุลำคม

1 - 9 ต.ค. 58/กองนโยบำยและ

แผน

7. ตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับมหำวทิยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2557ภำยในสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนตุลำคม

15 - 16 ต.ค. 58/กองนโยบำย

และแผน

9. น ำผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะมำ

จัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)

19 - 30 ต.ค. 58/กองนโยบำย

และแผน

10. รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในและแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvment Plan)  ต่อคณะกรรมกำร

บริหำรมหำวทิยำลัยเพือ่พจิำรณำ

9 พ.ย. 58/กองนโยบำยและแผน

11. รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในและแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvment Plan)  ต่อสภำมหำวทิยำลัย 

เพือ่พจิำรณำ

25 พ.ย. 58/กองนโยบำยและแผน

12. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน

ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

25 - 27 พ.ย. 58/กองนโยบำย

และแผน

13. ส่งรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน

ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยในต่อ

หน่วยงำนต้นสังกัด ภำยใน 120 วัน หลัง

สิ้นสุดปีกำรศึกษำ ในระบบ CHE QA 

Online ภำยในเดือนพฤศจกิำยน

27 พ.ย. 58/กองนโยบำยและแผน

6. รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน ต่อ

มหำวทิยำลัยภำยใน สัปดำห์ที่ 4 ของเดือนสิงหำคม

5. สรุปผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan) ระดับ

หลักสูตรและระดับหน่วยงำน

5. จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ

หลักสูตร มคอ. 7 พร้อมแผนพัฒนำ

คุณภำพ ให้กับหน่วยงำนภำยใน สัปดำห์ที่ 

4 ของเดือนกรกฎำคม

27 - 31 ก.ค. 58/ทุก

หลักสูตร


