
ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ( 15 ส.ค. - 19 ธ.ค. 59) ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ( 5 ม.ค. - 14 พ.ค. 60)

ตรวจประเมินระดับหลกัสตูร (ภายใน 15 มิ.ย. - 21 ก.ค. 60) ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายในสปัดาห์ท่ี 3 ของเดอืน ส.ค. 60) ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลยั (ภายในสปัดาห์ท่ี 2 ของเดอืน ต.ค. 60)

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

1. ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน

ต.ค. 59/กองนโยบำยและแผน 1. ก ำหนดนโยบำยดำ้นประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน ระดบัหนว่ยงำน

ก.ย. - ธ.ค. 59/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

2. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยใน

ต.ค. 59/กองนโยบำยและแผน 2. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน ระดบัหนว่ยงำน

ก.ย. - ธ.ค. 59/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

3. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนนิงำนกำรประกนั

คณุภำพกำรศกึษำภำยใน และก ำหนดผู้รับผิดชอบ

ตวับง่ชี้

พ.ย. 59/กองนโยบำยและแผน 3. ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนนิงำนกำร

ประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบั

หนว่ยงำน และระดบัหลกัสตูร และก ำหนด

ผู้รับผิดชอบตวับง่ชี้

ก.ย. - ธ.ค. 59/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

4. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนนิงำนกำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน (ประชุมเครือขำ่ย)

พ.ย. 59/กองนโยบำยและแผน 4. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนนิงำนกำรประกนั

คณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบัหนว่ยงำน 

และระดบัหลกัสตูร

ก.ย. - พ.ย. 59/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

5. ก ำหนดแนวทำงกำรผลกัดนักำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน ประจ ำปกีำรศกึษำ 2558 (ประชุม

เจำ้ภำพหลกั)

พ.ย. 59/กองนโยบำยและแผน

6. จัดท ำคูม่อืประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 

ระดบัมหำวิทยำลยั

พ.ย. 59/กองนโยบำยและแผน

1.1 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัตวับง่ชี้

และเกณฑก์ารประเมนิ การประกนัคณุภาพ

การศกึษา ระดบัหลกัสตูร ประจ าปี

การศกึษา 2558

ม.ค. 60 กองบริการการศกึษา/กอง

นโยบายและแผน

1.1 สร้างความรู้เกีย่วกบัตวับง่ชี้และ

เกณฑก์ารประเมนิ การประกนั

คณุภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร 

และระดบัหนว่ยงาน ประจ าปี

การศกึษา 2558

ส.ค. 59 - ม.ีค. 60/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

1.2 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัตวับง่ชี้

และเกณฑก์ารประเมนิ การประกนัคณุภาพ

การศกึษา ระดบัหนว่ยงาน และระดบั

มหาวิทยาลยั ประจ าปกีารศกึษา 2558

ก.พ. 60/กองนโยบายและแผน 1.2 สร้างความเขา้ใจเกีย่วกบัการ

เขยีนรายงานการประเมนิตนเอง 

ระดบัหลกัสตูร (มคอ. 7) ประจ าปี

การศกึษา 2558

ส.ค. 59 - ม.ีค. 60/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

1.1. ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัการเขยีน 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดบั

หลกัสตูร (มคอ. 7) ประจ าปกีารศกึษา 

2558

ส.ค. 59 - ม.ีค. 60/

อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุ

หลกัสตูร

1.3 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ

เขยีนรายงานการประเมนิตนเอง และการ

เตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบตวับง่ชี้ 

ระดบัหนว่ยงานและระดบัมหาวิทยาลยั 

ประจ าปกีารศกึษา 2558

ม.ีค. 60/กองนโยบายและแผน

1.4 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ

เขยีนรายงานการประเมนิตนเอง และการ

เตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบตวับง่ชี้ 

ระดบัหลกัสตูร (มคอ. 7) ประจ าปกีารศกึษา

 2558

ม.ีค. 60/กองบริการการศกึษา/กอง

นโยบายและแผน

1.5 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการใช้

งานระบบ CHE QA Online ระดบัหลกัสตูร 

และระดบัคณะ

พ.ค. - ม.ิย. 60/กองนโยบายและแผน

1.6 เผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัการประกนั

คณุภาพการศกึษา

ส.ค. 59 - ก.ย. 60/กองนโยบายและแผน 1.3 เผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัการ

ประกนัคณุภาพการศกึษา

ส.ค. 59 - ก.ย. 60/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

1.2 เผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัการประกนั

คณุภาพการศกึษา

ส.ค. 59 - ก.ย. 60/อาจารย์

ประจ าหลกัสตูรทกุหลกัสตูร

2. จัดประชุมคณะกรรรมกำรเครือขำ่ยแผนงำนและ

ประกนัคณุภำพ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559

ต.ค. 59 - ก.ย. 60/กองนโยบำยและแผน 2. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรรมกำรเครือขำ่ย

แผนงำนและประกนัคณุภำพ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559

ต.ค. 59 - ก.ย. 60/

หนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ/

หนว่ยงำนเจำ้ภำพระดบั

มหำวิทยำลยั

2. ด ำเนนิงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูรและ

ตวับง่ชี้กำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคณุภำพ (Improvement  Plan) 

ของหลกัสตูร

ส.ค. 59 - ก.ค. 60/อำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูรทกุหลกัสตูร

     3.1 ประจ าภาคการศกึษาที ่1/2559 ธ.ค. 59/กองนโยบายและแผน      3.1 ประจ าภาคการศกึษาที ่1/2559 ธ.ค. 59/กองนโยบายและ

แผน

     3.1 ประจ าภาคการศกึษาที ่1/2559 ส.ค. 59/หลกัสตูร

     3.2 ประจ าภาคการศกึษาที ่2/2559 ม.ค. 60/หลกัสตูร

     3.3 ประจ าปกีารศกึษา 2559 พ.ค. 60/หลกัสตูร

4. ด ำเนนิงำนตำมตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(Improvement Plan) ของมหำวิทยำลยั

ส.ค. 59 - ก.ค. 60/หนว่ยงำนเจำ้ภำพ

ระดบัมหำวิทยำลยั

4. ด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(lmprovement Plan) ของหนว่ยงำน

ส.ค. 59 - ก.ค. 60/

หนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ

4. ด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(lmprovement Plan) ของหลกัสตูร

ส.ค. 59 - ก.ค. 60/หลกัสตูร

ส.ค. 59 - ม.ีค. 60/

อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุ

หลกัสตูร

3. จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบัหลกัสตูรและระดบั

หนว่ยงำน ประจ ำปกีำรศกึษำ 2559

     3.2 ประจ าภาคการศกึษาที ่2/2559 พ.ค. 60/กองนโยบายและแผน      3.2 ประจ าภาคการศกึษาที ่2/2559 พ.ค. 60/กองนโยบาย

และแผน

3. เขำ้ร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 

ระดบัหลกัสตูรและระดบัหนว่ยงำน ประจ ำปกีำรศกึษำ 2559

3. อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูรประชุมเพือ่วำงแผนตดิตำมและทบทวนผลกำร

ด ำเนนิงำนและหลกัสตูร

ปฏทิินการปฏบิัติงานการประกันคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2559 

มหาวิทยาลยั หน่วยงานจดัการศึกษา หลกัสตูร

ขัน้ตอนท่ี 1 การวางระบบคุณภาพ

1. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลกัสตูรเพือ่

วำงระบบกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน

และก ำหนดผู้รับผิดชอบตวับง่ชี้ของหลกัสตูร

ส.ค. - ธ.ค. 59/อำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูรทกุหลกัสตูร

5. จัดท ำคูม่อืประกนัคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยใน ระดบัหนว่ยงำนและระดบัหลกัสตูร

พ.ย. - ธ.ค. 59/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

ขัน้ตอนท่ี 2 การควบคุมคุณภาพ

1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 1. ศกึษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัตวั

บง่ชี้และเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยในระดบัหลกัสตูร



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

มหาวิทยาลยั หน่วยงานจดัการศึกษา หลกัสตูร

1. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลกัสตูร  ตวับง่ชี้กำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(lmprovement Plan) ระดบัหลกัสตูร ภำค

กำรศกึษำที ่1/2559 ตอ่หนว่ยงำน

25 ธ.ค. 59/อำจำรย์ประจ ำ

หลกัสตูรทกุหลกัสตูร

1.1 ระดบัหลกัสตูร 1 ธ.ค. 59/กองบริการการศกึษา 1.1 ระดบัหลกัสตูร

1.2 ระดบัหนว่ยงาน 1 ธ.ค. 59/กองนโยบายและแผน 1.2 ระดบัหนว่ยงาน

1.3 ระดบัมหาวิทยาลยั 1 ธ.ค. 59/กองนโยบายและแผน

2. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงาน

และระดับหลกัสตูร ภาคการศึกษาท่ี 

1/2559 ต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานเพื่อพจิารณา

ม.ค. 60/หน่วยงาน

จดัการศึกษา

3. แจง้มตกิำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

หนว่ยงำน ตอ่อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูรเพือ่

ด ำเนนิกำรปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

30 ม.ค. 60/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

2. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำน ภำคกำรศกึษำ

ที ่1/2559

ม.ค. - พ.ค. 60/อำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูรทกุหลกัสตูร

2.1 ระดบัหลกัสตูร 2 ก.พ. 60/กองบริการการศกึษา 4.1 ระดบัหลกัสตูร รายงานตอ่กอง

บริการการศกึษา

2.2 ระดบัหนว่ยงาน

2.3 ระดบัมหาวิทยาลยั

3. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนั

คณุภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(Improvement Plan)  ระดบัหลกัสตูร ภำค

กำรศกึษำที ่1/2559 ตอ่กองนโยบำยและแผนเพือ่

รวบรวมผลกำรด ำเนนิงำนในภำพของมหำวิทยำลยั

3 ก.พ. 60/กองบริกำรกำรศกึษำ 5. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั ของ

ภำคกำรศกึษำที ่1/2559

ก.พ. - พ.ค. 60/

หนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ

4. สรุปผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนั

คณุภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(Improvment Plan)  ระดบัหลกัสตูร ระดบัหนว่ยงำน

 และระดบัมหำวิทยำลยั ภำคกำรศกึษำที ่1/2559

6 ก.พ. 60/กองนโยบำยและแผน

5. รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)  ทุก

ระดับ ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ต่อ (กบม.) เพื่อ

พจิารณา ภายในเดอืนกุมภาพันธ์

ก.พ. 60/กองนโยบายและแผน

6. แจง้มตกิำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลยั ตอ่หนว่ยงำนเพือ่ด ำเนนิกำรปรับปรุง

กำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะ  ของภำค

กำรศกึษำที ่1/2559

ก.พ. 60/กองนโยบำยและแผน

25 พ.ค. 60/อำจำรย์ประจ ำ

หลกัสตูรทกุหลกัสตูร

1.1 ระดบัหลกัสตูร 2 พ.ค. 60/กองบริการการศกึษา 1.1 ระดบัหลกัสตูร

1.2 ระดบัหนว่ยงาน 2 พ.ค. 60/กองนโยบายและแผน 1.2 ระดบัหนว่ยงาน

1.3 ระดบัมหาวิทยาลยั 2 พ.ค. 60/กองนโยบายและแผน

2. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงาน

และระดับหลกัสตูร ภาคการศึกษาท่ี 

2/2559 ต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานเพื่อพจิารณา

มิ.ย. 60/หน่วยงาน

จดัการศึกษา

3. แจง้มตกิำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

หนว่ยงำน ตอ่อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูรเพือ่

ด ำเนนิกำรปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

30 ม.ิย. 60/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

2. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำน ภำคกำรศกึษำ

ที ่2/2559

ม.ิย. - ก.ค. 60/อำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูรทกุหลกัสตูร

3 ธ.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

31 ม.ค. 60/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

2 ก.พ. 60/กองนโยบายและแผน 4.2 ระดบัหนว่ยงาน รายงานตอ่กอง

นโยบายและแผน

ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปกีารศึกษา 2559 ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปกีารศึกษา 2559

2. สรุปผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คณุภำพ (Improvment Plan)  ทกุระดบั ภำคกำรศกึษำที ่1/2559

4. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ (lmprovement Plan) ระดบัหนว่ยงำนและ

ระดบัหลกัสตูร ภำคกำรศกึษำที ่1/2559 ตอ่มหำวิทยำลยั

1. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลกัสตูร  ตวับง่ชี้กำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(lmprovement Plan) ระดบัหลกัสตูร ภำค

กำรศกึษำที ่2/2559 ตอ่หนว่ยงำน
4 พ.ค. 60/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

1. ตติตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน  และแผนพัฒนำ

คณุภำพ (Improvement Plan)  ภำคกำรศกึษำที ่1/2559

1. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ (lmprovement Plan) ภำคกำรศกึษำที ่

1/2559

ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปกีารศึกษา 2559

1. ตติตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน  และแผนพัฒนำ

คณุภำพ (Improvment Plan)  ภำคกำรศกึษำที ่2/2559

1. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ (lmprovement Plan)  ภำคกำรศกึษำที ่

2/2559

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2559 ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2559 ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2559

ขัน้ตอนท่ี 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ



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

มหาวิทยาลยั หน่วยงานจดัการศึกษา หลกัสตูร

2.1 ระดบัหลกัสตูร 4 ก.ค. 60/กองบริการการศกึษา 4.1 ระดบัหลกัสตูร รายงานตอ่กอง

บริการการศกึษา

2.2 ระดบัหนว่ยงาน

3.3 ระดบัมหาวิทยาลยั

3. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนั

คณุภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(Improvment Plan)  ระดบัหลกัสตูร ภำคกำรศกึษำที่

 2/2559 ตอ่กองนโยบำยและแผนเพือ่รวบรวมผล

กำรด ำเนนิงำนในภำพของมหำวิทยำลยั

5 ก.ค. 60/กองบริกำรกำรศกึษำ

4. สรุปผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนั

คณุภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(Improvment Plan)  ระดบัหลกัสตูร ระดบัหนว่ยงำน

 และระดบัมหำวิทยำลยั ภำคกำรศกึษำที ่2/2559

7 ก.ค. 60/กองนโยบำยและแผน

5. รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)  ทุก

ระดับ ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ต่อ (กบม.) เพื่อ

พจิารณา ภายในเดอืนมิถุนายน

ก.ค. 60/กองนโยบายและแผน

6. แจง้มตกิำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลยั ตอ่หนว่ยงำนเพือ่ด ำเนนิกำรปรับปรุง

กำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะ  ของภำค

กำรศกึษำที ่2/2559

25 ก.ค. 60/ กองนโยบำยและแผน 5. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั ของ

ภำคกำรศกึษำที ่2/2559

 ก.ค. - ส.ค. 60/

หนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ

1. ก ำหนดระบบกำรตรวจประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ

 ระดบัหนว่ยงำนและระดบัมหำวิทยำลยั ประจ ำปี

กำรศกึษำ 2559

เม.ย. 60/กองนโยบำยและแผน

2. ก ำหนดระบบกำรตรวจประเมนิคณุภำพ

กำรศกึษำ ระดบัหลกัสตูร ประจ ำปกีำรศกึษำ 2559

เม.ย. 60/กองบริกำรกำรศกึษำ

3.1 ระดบัหนว่ยงาน พ.ค. 60/กองนโยบายและแผน

3.2 ระดบัมหาวิทยาลยั พ.ค. 60/ กองนโยบายและแผน

4.1 ระดับหน่วยงาน ส.ค. 60/กองนโยบายและแผน

4.2 ระดับมหาวิทยาลยั ต.ค. 60/ กองนโยบายและแผน

3. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  ระดับหลกัสตูร ประจ าปกีารศึกษา 2559

15 มิ.ย. - 21 ก.ค. 60/

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร

ทุกหลกัสตูร

4. น ำขอ้เสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพ 

(Improvement  Plan) ของหลกัสตูร

ก.ค. 60/ทกุหลกัสตูร

3. น าผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคุณภาพ  (lmprovement 

Plan) ระดับหลกัสตูร เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพจิารณา 

(ภายใน วันท่ี 24 ก.ค. - 11 ส.ค. 60)

ก.ค. 60/หน่วยงาน

จดัการศึกษา

5. ปรับแกร้ำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของ

หลกัสตูร (มคอ. 7) ตำมผลกำรตรวจประเมนิ

ก.ค. 60/ทกุหลกัสตูร

4. จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง ระดบั

หนว่ยงำน ในระบบ CHE - QA Online 

ภำยในสปัดำหท์ี ่2 ของเดอืนสงิหำคม

ส.ค. 60/หนว่ยงำนจัดกำร

ศกึษำ

6. จัดสง่รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของหลกัสตูร 

(มคอ. 7) พร้อมแผนพัฒนำคณุภำพ ใหก้บั

หนว่ยงำนภำยใน สปัดำหท์ี ่4 ของเดอืน

กรกฎำคม 2560

ก.ค. 60/ทกุหลกัสตูร

5. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหน่วยงาน ระหว่างสปัดาห์ท่ี

 3 ของเดอืนสงิหาคม

ส.ค. 60/หน่วยงาน

จดัการศึกษา

7. จดัสง่รายงานผลการตรวจประเมินการ

ด าเนินงานของหลกัสตูร (มคอ. 7) ในระบบ 

CHE - QA Online ให้กับหน่วยงานภายใน 

สปัดาห์ท่ี 2 ของเดอืนสงิหาคม 2560

15 ส.ค. 60/ทุกหลกัสตูร

4. จดัตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2559 15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 60/

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร

ทุกหลกัสตูร

2. จดัตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลกัสตูร ประจ าปกีารศึกษา 2559

15 มิ.ย. - 21 ก.ค. 60/ 

หน่วยงานจดัการศึกษา

ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพและ ขัน้ตอนท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพ

3. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2559 1. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ ประจ ำปี

กำรศกึษำ 2559

1. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของ

หลกัสตูร (มคอ.7) ประจ าปกีารศึกษา 2558

 ภายใน 60 วันหลงัสิน้สดุปกีารศึกษา 

(เพื่อให้สอดคลอ้งกับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ต้องแลว้เสร็จ

ภายใน วันท่ี 15 มิถุนายน 2560)

15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 60/

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร

ทุกหลกัสตูร1.1 ระดบัหลกัสตูร พ.ค. 60/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

2. สรุปผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คณุภำพ (Improvment Plan)  ทกุระดบั ภำคกำรศกึษำที ่2/2559

4. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ (lmprovement Plan) ระดบัหนว่ยงำนและ

ระดบัหลกัสตูร ภำคกำรศกึษำที ่2/2559 ตอ่มหำวิทยำลยั

2. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของ

หลกัสตูร (มคอ.7) ประจ าปกีารศึกษา 2558 

ในระบบ  CHE - QA Online (ภายใน วันท่ี 15

 มิถุนายน 2560)

30 ม.ิย. 60/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

4 ก.ค. 60/กองนโยบายและแผน 4.2 ระดบัหนว่ยงาน รายงานตอ่กอง

นโยบายและแผน



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

มหาวิทยาลยั หน่วยงานจดัการศึกษา หลกัสตูร

6. น ำผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะมำ

จัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพ (lmprovement 

Plan) ระดบัหนว่ยงำน

ส.ค. - ก.ย. 60/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

7. รำยงำนผลกำรประเมนิคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(lmprovement Plan) ประจ ำปกีำรศกึษำ 

2559 ระดบัหลกัสตูรและระดบัหนว่ยงำน 

ตอ่มหำวิทยำลยัภำยในสปัดำหท์ี ่4 ของ

เดอืนสงิหำคม 2559

7.1 รายงานผลการประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คณุภาพ (lmprovement Plan) ระดบั

หลกัสตูร ตอ่กองบริการการศกึษา

ก.ย. 60/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

5.1 ระดบัหลกัสตูร ก.ย. 60/กองบริการการศกึษา 7.2 รายงานผลการประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คณุภาพ (lmprovement Plan) ระดบั

หนว่ยงาน ตอ่กองนโยบายและแผน

ก.ย. 60/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

5.1 ระดบัหนว่ยงาน ก.ย. 60/กองนโยบายและแผน 8. จัดท ำรำยงำนประจ ำปทีีเ่ปน็รำยงำนกำร

ประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบั

หนว่ยงำน

ก.ย. - ต.ค. 60/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

6. สรุปผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำคณุภำพ

 (Improvment Plan) ระดบัหลกัสตูรและระดบั

หนว่ยงำน ประจ ำปกีำรศกึษำ 2559

ก.ย. 60/กองนโยบำยและแผน 9. สง่รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ

มหาวิทยาลยัภายใน สปัดาห์ท่ี 3 ของ

เดอืนกันยายน ในระบบ CHE - QA Online

15 ต.ค. 60/หน่วยงาน

จดัการศึกษา

7. น ำผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำคณุภำพ 

(Improvment Plan) ระดบัหลกัสตูรและระดบั

หนว่ยงำน เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลยัและสภำมหำวิทยำลยั ภำยในเดอืน

กนัยำยน

ก.ย. 60 (กบม.)

ก.ย. 60 (สภำมหำวิทยำลยั)/

กองนโยบำยและแผน

8. จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง และบนัทกึ

ขอ้มลูในระบบ CHE - QA Online ภำยในสปัดำหท์ี ่1

 ของเดอืนตลุำคม

ต.ค. 60/กองนโยบำยและแผน

7. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ภายในสปัดาห์ท่ี 2 ของเดอืนตุลาคม

ต.ค. 60/กองนโยบายและแผน

9. น ำผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะมำจัดท ำ

แผนพัฒนำคณุภำพ (Improvment Plan)

ต.ค. 60/กองนโยบำยและแผน

10. รำยงำนผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยในและแผนพัฒนำคณุภำพ (Improvment Plan) 

 ตอ่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยัเพือ่พิจำรณำ

พ.ย. 60/กองนโยบำยและแผน

11. รำยงำนผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยในและแผนพัฒนำคณุภำพ (Improvment Plan) 

 ตอ่สภำมหำวิทยำลยั เพือ่พิจำรณำ

พ.ย. 60/กองนโยบำยและแผน

12. จัดท ำรำยงำนประจ ำปทีีเ่ปน็รำยงำนประเมนิ

คณุภำพกำรศกึษำภำยใน

พ.ย. 60/กองนโยบำยและแผน

13. สง่รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานต้นสงักัด

 ภายใน 120 วัน หลงัสิน้สดุปกีารศึกษา ในระบบ

 CHE QA Online ภายในเดอืนพฤศจกิายน

พ.ย. 60/กองนโยบายและแผน

5. สรุปผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำคณุภำพ (Improvment Plan) ประจ ำปกีำรศกึษำ 

2559 ระดบัหลกัสตูรและระดบัหนว่ยงำน


