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

1. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน

ต.ค. 62/กองนโยบำยและแผน 1. ก ำหนดนโยบำยด้ำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

ก.ย. - ธ.ค. 62/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

2. แต่งตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน

ต.ค. 62/กองนโยบำยและแผน 2. แต่งตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

ก.ย. - ธ.ค. 62/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

3. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และก ำหนด

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้

พ.ย. 62/กองนโยบำยและแผน 3. ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนินงำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน และระดับหลักสูตร และก ำหนด

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้

ก.ย. - ธ.ค. 62/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

4. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ประชุมเครือขำ่ย)

พ.ย. 62/กองนโยบำยและแผน 4. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน และ

ระดับหลักสูตร

ก.ย. - พ.ย. 62/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

5. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปกีำรศึกษำ 

2561 (ประชุมเจำ้ภำพหลัก)

พ.ย. 62/กองนโยบำยและแผน

6. จัดท ำคูม่อืประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับมหำวทิยำลัย

พ.ย. 62/กองนโยบำยและแผน

1.1 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ

ตัวบง่ชี้และเกณฑก์ารประเมนิ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2562

ม.ค. 63/กองบริการการศึกษา/

กองนโยบายและแผน

1.1 สร้างความรู้เกี่ยวกับตัวบง่ชี้และ

เกณฑก์ารประเมนิ การประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

และระดับหน่วยงาน ประจ าปี

การศึกษา 2562

ส.ค. 62 - ม.ีค. 63/หน่วยงาน

จัดการศึกษา

1.2 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ

ตัวบง่ชี้และเกณฑก์ารประเมนิ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หน่วยงาน และระดับมหาวทิยาลัย 

ประจ าปกีารศึกษา 2562

ก.พ. 63/กองนโยบายและแผน 1.2 สร้างความเขา้ใจเกี่ยวกับการ

เขยีนรายงานการประเมนิตนเอง 

ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปี

การศึกษา 2562

ส.ค. 62 - ม.ีค. 63/หน่วยงาน

จัดการศึกษา

1.1. ศึกษารายละเอยีดเกี่ยวกับการ

เขยีน รายงานการประเมนิตนเอง 

ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปี

การศึกษา 2562

ส.ค. 62  - ม.ีค. 63/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

1.3 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ

การเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง 

และการเตรียมเอกสารหลักฐาน

ประกอบตัวบง่ชี้ ระดับหน่วยงานและ

ระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปกีารศึกษา

 2562

ม.ีค. 63/กองนโยบายและแผน

1.4 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ

การเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง 

และการเตรียมเอกสารหลักฐาน

ประกอบตัวบง่ชี้ ระดับหลักสูตร 

(มคอ. 7) ประจ าปกีารศึกษา 2562

ม.ีค. 63/กองบริการการศึกษา/

กองนโยบายและแผน

1.5 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ

การใชง้านระบบ CHE QA Online 

ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

พ.ค. - ม.ิย. 63/กองนโยบาย

และแผน

1.6 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ส.ค. 62 - ก.ย. 63/กอง

นโยบายและแผน

1.3 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ส.ค. 62 - ก.ย. 63/หน่วยงาน

จัดการศึกษา

1.2 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ส.ค. 62 - ก.ย. 63/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

2. จัดประชุมคณะกรรรมกำรเครือขำ่ยแผนงำน

และประกันคุณภำพ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.

 2563

ต.ค. 62 - ก.ย. 63/กองนโยบำย

และแผน

2. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรรมกำรเครือขำ่ย

แผนงำนและประกันคุณภำพ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563

ต.ค. 62 - ก.ย. 63/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ/หน่วยงำนเจำ้ภำพ

ระดับมหำวทิยำลัย

2. ด ำเนินงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตร

และตัวบง่ชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement 

 Plan) ของหลักสูตร

ส.ค. 62 - ก.ค. 63/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

     3.1 ประจ าภาคการศึกษาที ่1/2562 ธ.ค. 62/กองนโยบายและแผน      3.1 ประจ าภาคการศึกษาที ่1/2562 ธ.ค. 62/กองนโยบายและแผน      3.1 ประจ าภาคการศึกษาที ่1/2562 ส.ค. 62/หลักสูตร

     3.2 ประจ าภาคการศึกษาที ่2/2562 ม.ค. 63/หลักสูตร

     3.3 ประจ าปกีารศึกษา 2562 พ.ค. 63/หลักสูตร

4. ด ำเนินงำนตำมตำมเกณฑก์ำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement Plan) ของมหำวทิยำลัย

ส.ค. 62 - ก.ค. 63/หน่วยงำน

เจำ้ภำพระดับมหำวทิยำลัย

4. ด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ของหน่วยงำน

ส.ค. 62 - ก.ค. 63/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

4. ด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ของหลักสูตร

ส.ค. 62 - ก.ค. 63/หลักสูตร

ส.ค. 62 - ม.ีค. 63/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

3. จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร

และระดับหน่วยงำน ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

     3.2 ประจ าภาคการศึกษาที ่2/2562 พ.ค. 63/กองนโยบายและแผน      3.2 ประจ าภาคการศึกษาที ่2/2562 พ.ค. 63/กองนโยบายและแผน

3. เขำ้ร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หลักสูตรและระดับหน่วยงำน ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประชุมเพือ่วำงแผนติดตำมและทบทวนผลกำร

ด ำเนินงำนของหลักสูตร

1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 1. ศึกษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับตัว

บง่ชี้และเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับหลักสูตร

ปฏทิินการด าเนนิงานการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

ขัน้ตอนท่ี 1 การวางระบบคุณภาพ

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ( 15 ส.ค. - 20 ธ.ค. 62)     ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ( 6 ม.ค. - 4 พ.ค. 63)

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (ภายใน 15 มิ.ย. - 17 ก.ค. 63)   ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายใน 12 - 31 ส.ค. 63)   ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย (ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดอืน ต.ค. 63)

1. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเพือ่

วำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

และก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้ของหลักสูตร

ส.ค. - ธ.ค. 62/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

5. จัดท ำคูม่อืประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร

พ.ย. - ธ.ค. 62/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

ขัน้ตอนท่ี 2 การควบคุมคุณภาพ



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

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร  ตัวบง่ชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร 

ภำคกำรศึกษำที ่1/2562 ต่อหน่วยงำน

ธ.ค. 62/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

1.1 ระดับหลักสูตร ธ.ค. 62/กองบริการการศึกษา 1.1 ระดับหลักสูตร

1.2 ระดับหน่วยงาน ธ.ค. 62/กองนโยบายและแผน 1.2 ระดับหน่วยงาน

1.3 ระดับมหาวทิยาลัย ธ.ค. 62/กองนโยบายและแผน

2. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 และแผนพฒันาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ต่อคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงานเพือ่พจิารณา

ม.ค. 63/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

3. แจง้มติกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพือ่

ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

ม.ค. 63/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ 2. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ภำค

กำรศึกษำที ่1/2562

ม.ค. - พ.ค. 63/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

2.1 ระดับหลักสูตร ก.พ. 63/กองบริการการศึกษา 4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง

บริการการศึกษา

2.2 ระดับหน่วยงาน

2.3 ระดับมหาวทิยาลัย

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan)  

ระดับหลักสูตร ภำคกำรศึกษำที ่1/2562 ต่อ

กองนโยบำยและแผนเพือ่รวบรวมผลกำร

ด ำเนินงำนในภำพของมหำวทิยำลัย

ก.พ. 63/กองบริกำรกำรศึกษำ 5. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัย ของ

ภำคกำรศึกษำที ่1/2562

ก.พ. - พ.ค. 63/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)  ระดับ

หลักสูตร ระดับหน่วยงำน และระดับ

มหำวทิยำลัย ภำคกำรศึกษำที ่1/2562

ก.พ. 63/กองนโยบำยและแผน

5. รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพฒันาคุณภาพ (Improvment Plan)  

ทุกระดับ ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ต่อ 

(กบม.) เพือ่พจิารณา ภายในเดอืน

กุมภาพนัธ์

ก.พ. 63/กองนโยบายและแผน

6. แจง้มติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวทิยำลัย ต่อหน่วยงำนเพือ่ด ำเนินกำร

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ  ของ

ภำคกำรศึกษำที ่1/2562

ก.พ. 63/กองนโยบำยและแผน

พ.ค. 63/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 63/กองบริการการศึกษา 1.1 ระดับหลักสูตร

1.2 ระดับหน่วยงาน พ.ค. 63/กองนโยบายและแผน 1.2 ระดับหน่วยงาน

1.3 ระดับมหาวทิยาลัย พ.ค. 63/กองนโยบายและแผน

2. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 และแผนพฒันาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ต่อคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงานเพือ่พจิารณา

มิ.ย. 63/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

ธ.ค. 62/หน่วยงานจัดการศึกษา

ม.ค. 63/หน่วยงานจัดการศึกษา

ก.พ. 63/กองนโยบายและแผน 4.2 ระดับหน่วยงาน รายงานต่อกอง

นโยบายและแผน

ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562

2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)  ทุกระดับ ภำคกำรศึกษำที ่1/2562

4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร ภำค

กำรศึกษำที ่1/2562 ต่อมหำวทิยำลัย

1. ติตตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan)  ภำคกำรศึกษำที ่1/2562

1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ภำคกำรศึกษำที ่1/2562

ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562

1. ติตตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)  ภำคกำรศึกษำที ่2/2562

1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan)  ภำคกำรศึกษำที ่2/2562

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร  ตัวบง่ชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร 

ภำคกำรศึกษำที ่2/2562 ต่อหน่วยงำน
พ.ค. 63/หน่วยงานจัดการศึกษา

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562

ขัน้ตอนท่ี 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ



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

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

3. แจง้มติกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพือ่

ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

ม.ิย. 63/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ 2. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ภำค

กำรศึกษำที ่2/2562

ม.ิย. - ก.ค. 63/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

2.1 ระดับหลักสูตร ก.ค. 63/กองบริการการศึกษา 4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง

บริการการศึกษา

2.2 ระดับหน่วยงาน

3.3 ระดับมหาวทิยาลัย

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)  ระดับ

หลักสูตร ภำคกำรศึกษำที ่2/2562 ต่อกอง

นโยบำยและแผนเพือ่รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน

ในภำพของมหำวทิยำลัย

ก.ค. 63/กองบริกำรกำรศึกษำ

4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)  ระดับ

หลักสูตร ระดับหน่วยงำน และระดับ

มหำวทิยำลัย ภำคกำรศึกษำที ่2/2562

ก.ค. 63/กองนโยบำยและแผน

5. รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพฒันาคุณภาพ (Improvment Plan)  

ทุกระดับ ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ต่อ (กบ

ม.) เพือ่พจิารณา ภายในเดอืนกรกฎาคม

ก.ค. 63/กองนโยบายและแผน

6. แจง้มติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวทิยำลัย ต่อหน่วยงำนเพือ่ด ำเนินกำร

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ  ของ

ภำคกำรศึกษำที ่2/2562

ก.ค. 63/ กองนโยบำยและแผน 5. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัย ของ

ภำคกำรศึกษำที ่2/2562

 ก.ค. - ส.ค. 63/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

1. ก ำหนดระบบกำรตรวจประเมนิคุณภำพ

กำรศึกษำ ระดับหน่วยงำนและระดับ

มหำวทิยำลัย ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

เม.ย. 63/กองนโยบำยและแผน

2. ก ำหนดระบบกำรตรวจประเมนิคุณภำพ

กำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ประจ ำปกีำรศึกษำ 

2562

เม.ย. 63/กองบริกำรกำรศึกษำ

3.1 ระดับหน่วยงาน พ.ค. 63/กองนโยบายและแผน

3.2 ระดับมหาวทิยาลัย พ.ค. 63/กองนโยบายและแผน

4.1 ระดับหน่วยงาน ส.ค. 63/กองนโยบายและแผน

4.2 ระดับมหาวิทยาลัย ต.ค. 63/กองนโยบายและแผน

3. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2562

ก.ค. 63/อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร

4. น ำขอ้เสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement  Plan) ของหลักสูตร

ก.ค. 63/ทุกหลักสูตร

3. น าผลการตรวจประเมินและแผนพฒันา

คุณภาพ  (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

คณะ เพือ่พจิารณา

ก.ค. 63/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

5. ปรับแก้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ตำมผลกำรตรวจประเมนิ

ก.ค. 63/ทุกหลักสูตร

4. จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง ระดับ

หน่วยงำน ในระบบ CHE - QA Online ภำยใน

สัปดำหท์ี ่2 ของเดือนสิงหำคม

ส.ค. 63/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ 6. จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร

 (มคอ. 7) พร้อมแผนพัฒนำคุณภำพ ใหก้ับ

หน่วยงำนภำยใน สัปดำหท์ี ่4 ของเดือน

กรกฎำคม 2563

ก.ค. 63/ทุกหลักสูตร

4. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562

2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)  ทุกระดับ ภำคกำรศึกษำที ่2/2562

4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร ภำค

กำรศึกษำที ่2/2562 ต่อมหำวทิยำลัย

2. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562

ก.ค. 63/ หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

2. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2562

 ในระบบ  CHE - QA Online

ม.ิย. 63/หน่วยงานจัดการศึกษา

ก.ค. 63/กองนโยบายและแผน 4.2 ระดับหน่วยงาน รายงานต่อกอง

นโยบายและแผน

พ.ค. - มิ.ย. 63/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพและ ขัน้ตอนท่ี 5 การพฒันาคุณภาพ

3. แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562 1. แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562 1. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2562

 ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา

พ.ค. - มิ.ย. 63/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 63/หน่วยงานจัดการศึกษา



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

มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

5. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหน่วยงาน ระหว่างสัปดาห์ท่ี 3

 ของเดอืนสงิหาคม

ส.ค. 63/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

7. จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินการ

ด าเนนิงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ในระบบ

 CHE - QA Online ให้กับหน่วยงานภายใน 

สัปดาห์ท่ี 2 ของเดอืนสงิหาคม 2563

ส.ค. 63/ทุกหลักสูตร

6. น ำผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะมำจัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับ

หน่วยงำน

ส.ค. - ก.ย. 63/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

7. รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement 

Plan) ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562 ระดับหลักสูตร

และระดับหน่วยงำน ต่อมหำวทิยำลัยภำยใน

สัปดำหท์ี ่4 ของเดือนสิงหำคม 2563

7.1 รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร ต่อกองบริการการศึกษา

ก.ย. 63/หน่วยงานจัดการศึกษา

5.1 ระดับหลักสูตร ก.ย. 63/กองบริการการศึกษา 7.2 รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หน่วยงาน ต่อกองนโยบายและแผน

ก.ย. 63/หน่วยงานจัดการศึกษา

5.1 ระดับหน่วยงาน ก.ย. 63/กองนโยบายและแผน 8. จัดท ำรำยงำนประจ ำปทีีเ่ป็นรำยงำนกำร

ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน

ก.ย. - ต.ค. 63/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

6. สรุปผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvment Plan) ระดับหลักสูตร

และระดับหน่วยงำน ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

ก.ย. 63/กองนโยบำยและแผน 9. ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน สัปดาห์ท่ี 3 ของเดอืน

กันยายน ในระบบ CHE - QA Online

ต.ค. 63/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

7. น ำผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvment Plan) ระดับหลักสูตร

และระดับหน่วยงำน เสนอต่อคณะ

กรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัยและสภำ

มหำวทิยำลัย ภำยในเดือนกันยำยน

ก.ย. 63 (กบม.)

ก.ย. 63 (สภำมหำวทิยำลัย)/

กองนโยบำยและแผน

8. จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง และบันทกึ

ขอ้มูลในระบบ CHE - QA Online ภำยใน

สัปดำหท์ี ่1 ของเดือนตุลำคม

ต.ค. 63/กองนโยบำยและแผน

7. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 

2562 ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดอืนตุลาคม

ต.ค. 63/กองนโยบายและแผน

9. น ำผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะมำจัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)

ต.ค. 63/กองนโยบำยและแผน

10. รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในและแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment 

Plan)  ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัย

เพือ่พจิำรณำ

พ.ย. 63/กองนโยบำยและแผน

11. รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในและแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment 

Plan)  ต่อสภำมหำวทิยำลัย เพือ่พจิำรณำ

พ.ย. 63/กองนโยบำยและแผน

12. จัดท ำรำยงำนประจ ำปทีีเ่ป็นรำยงำน

ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

พ.ย. 63/กองนโยบำยและแผน

13. ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 วัน หลัง

สิน้สุดปีการศึกษา ในระบบ CHE QA Online

 ภายในเดอืนพฤศจิกายน

พ.ย. 63/กองนโยบายและแผน

5. สรุปผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan) ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน


