
ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 ( 15 ส.ค. - 20 ธ.ค. 61)    ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 ( 5 ม.ค. - 15 พ.ค. 62)

กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ

ขัน้ตอนท่ี 1 การวางระบบคุณภาพ

1. ก ำหนดนโยบำยดำ้นประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน ระดับหนว่ยงำน

ก.ย. - ธ.ค. 61/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ
2. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน ระดับหนว่ยงำน

ก.ย. - ธ.ค. 61/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ
3. ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนนิงำนกำร

ประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับ

หนว่ยงำน และระดับหลักสูตร และก ำหนด

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้

ก.ย. - ธ.ค. 61/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

4. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนนิงำนกำรประกนั

คณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับหนว่ยงำน 

และระดับหลักสูตร

ก.ย. - พ.ย. 61/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

5. จัดท ำคูม่อืประกนัคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยใน ระดับหนว่ยงำนและระดับหลักสูตร

พ.ย. - ธ.ค. 61/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

ขัน้ตอนท่ี 2 การควบคุมคุณภาพ

1.1 สร้างความรู้เกีย่วกบัตัวบง่ชี้และ

เกณฑก์ารประเมนิ การประกนัคณุภาพ

การศกึษา ระดับหลักสูตร และระดับ

หนว่ยงาน ประจ าปกีารศกึษา 2561

ส.ค. 61 - ม.ีค. 62/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

1.2 สร้างความเขา้ใจเกีย่วกบัการเขยีน

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับ

หลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปกีารศกึษา 

2561

ส.ค. 61 - ม.ีค. 62/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

1.1. ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัการเขยีน

 รายงานการประเมนิตนเอง ระดับ

หลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปกีารศกึษา 

2561

ส.ค. 61 - ม.ีค. 62/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

1.3 เผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัการประกนั

คณุภาพการศกึษา

ส.ค. 61 - ก.ย. 62/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

1.2 เผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัการประกนั

คณุภาพการศกึษา

ส.ค. 61 - ก.ย. 62/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

2. เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรรมกำรเครือขำ่ย

แผนงำนและประกนัคณุภำพ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562

ต.ค. 61 - ก.ย. 62/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ/หนว่ยงำนเจำ้ภำพ

ระดับมหำวทิยำลัย

2. ด ำเนนิงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตร

และตัวบง่ชี้กำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(Improvement  Plan) ของหลักสูตร

ส.ค. 61 - ก.ค. 62/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (ภายใน 17 มิ.ย. - 31 ก.ค. 62) ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายใน 12 - 20 ส.ค. 62) 

ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย (ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดอืน ต.ค. 62)

ปฏทิินการปฏบิัติงานการประกันคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2561

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

1. ประชมุคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเพือ่

วำงระบบกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยในและก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้ของ

หลักสูตร

ส.ค. - ธ.ค. 61/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 1. ศกึษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัตัว

บง่ชี้และเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยในระดับหลักสูตร

ส.ค. 61 - ม.ีค. 62/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

3.1 ประจ าภาคเรียนที ่1/2561 ธ.ค. 61/กองนโยบำยและแผน 3.1 ประจ าภาคเรียนที ่1/2561 ส.ค. 61/หลักสูตร

3.2 ประจ าภาคเรียนที ่2/2561 ม.ค. 62/หลักสูตร

3.3 ประจ าปกีารศกึษา 2561 พ.ค. 62/หลักสูตร

4. ด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(Improvement Plan) ของหนว่ยงำน

ส.ค. 61 - ก.ค. 62/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

4. ด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(Improvement Plan) ของหนว่ยงำน

ส.ค. 60 - ก.ย. 62/หลักสูตร

ขัน้ตอนท่ี 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

1.1 ระดับหลักสูตร

1.2 ระดับหนว่ยงาน

2. สรปุและรายงานผลการด าเนนิงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงาน

และระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 

1/2561 ต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานเพือ่พจิารณา

ม.ค. 62/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

3. แจง้มตกิำรประชมุคณะกรรมกำรประจ ำ

หนว่ยงำน ตอ่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพือ่

ด ำเนนิกำรปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

ม.ค. 62/ หนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ 2. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำน ภำค

กำรศกึษำที ่1/2561

ม.ค. - พ.ค. 62/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

4.1 ระดับหลักสูตร รายงานตอ่กอง

บริการการศกึษา

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2561 ภาคการศกึษาท่ี 1 ประจ าปกีารศกึษา 2561

1. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคณุภำพ (lmprovement Plan) ภำคกำรศกึษำที ่1/2561

1. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร  ตัวบง่ชี้กำรประกนั

คณุภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คณุภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

 ภำคกำรศกึษำที ่1/2561 ตอ่หนว่ยงำน

ธ.ค. 62/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

ธ.ค. 61/ หนว่ยงานจัดการศกึษา

ม.ค. 62/หนว่ยงานจัดการศกึษา

4.2 ระดับหนว่ยงาน รายงานตอ่กอง

นโยบายและแผน

4. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคณุภำพ (lmprovement Plan) ระดับหนว่ยงำนและระดับ

หลักสูตร ภำคกำรศกึษำที ่1/2561 ตอ่มหำวทิยำลัย

3. เขำ้ร่วมประชมุเตรียมควำมพร้อมประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับ

หลักสูตรและระดับหนว่ยงำน ประจ ำปกีำรศกึษำ 2561

3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประชมุเพือ่วำงแผนตดิตำมและทบทวนผลกำร

ด ำเนนิงำนของหลักสูตร

   3.2 ประจ าภาคเรียนที ่2/2561 พ.ค. 62/กองนโยบำยและแผน



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

5. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัย ของ

ภำคกำรศกึษำที ่1/2561

ก.พ. - พ.ค. 62/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

พ.ค. 62/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

1.1 ระดับหลักสูตร

1.2 ระดับหนว่ยงาน

2. สรปุและรายงานผลการด าเนนิงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงาน

และระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 

2/2561 ต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานเพือ่พจิารณา

มิ.ย. 62/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

3. แจง้มตกิำรประชมุคณะกรรมกำรประจ ำ

หนว่ยงำน ตอ่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพือ่

ด ำเนนิกำรปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

ม.ิย.62/ หนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ 2. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำน ภำค

กำรศกึษำที ่2/ 2561

ม.ิย. - ก.ค. 62/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

4.1 ระดับหลักสูตร รายงานตอ่กอง

บริการการศกึษา

5. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัย ของ

ภำคกำรศกึษำที ่2/2561

 ก.ค.-ส.ค. 62/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

4. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคณุภำพ (lmprovement Plan) ระดับหนว่ยงำนและระดับ

หลักสูตร ภำคกำรศกึษำที ่2/2561 ตอ่มหำวทิยำลัย

พ.ค. 62/ หนว่ยงานจัดการศกึษา

1. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร  ตัวบง่ชี้กำรประกนั

คณุภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คณุภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

 ภำคกำรศกึษำที ่2/2561 ตอ่หนว่ยงำน

4.2 ระดับหนว่ยงาน รายงานตอ่กอง

นโยบายและแผน

ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปกีารศึกษา 2561

1. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคณุภำพ (lmprovement Plan)  ภำคกำรศกึษำที ่2/2561

ม.ิย. 62/หนว่ยงานจัดการศกึษา

ภาคการศกึษาท่ี 2 ประจ าปกีารศกึษา 2561



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมนิคุณภาพและ ขัน้ตอนท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพ

1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 62/ หนว่ยงานจัดการศกึษา

2. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปกีารศกึษา 

2561 ในระบบ  CHE - QA Online

พ.ค. - มิ.ย. 62/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

3. รบัตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายใน  ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศกึษา 2561

ก.ค. 62/อาจารยป์ระจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร

4. น ำขอ้เสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำ

คณุภำพ (Improvement  Plan) ของหลักสูตร

ก.ค. 62/ทุกหลักสูตร

3. น าผลการตรวจประเมนิและ

แผนพัฒนาคุณภาพ  (lmprovement 

Plan) ระดับหลักสูตร เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ เพือ่พจิารณา

ก.ค. 62/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

5. ปรับแกร้ำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ตำมผลกำรตรวจประเมนิ

ก.ค. 62/ทุกหลักสูตร

4. จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง ระดับ

หนว่ยงำน ในระบบ CHE - QA Online 

ภำยในสัปดำหท์ี ่2 ของเดอืนสงิหำคม

ส.ค. 62/หนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ 6. จัดสง่รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของ

หลักสูตร (มคอ. 7) พร้อมแผนพัฒนำ

คณุภำพ ใหก้บัหนว่ยงำนภำยใน สัปดำหท์ี ่4 

ของเดอืนกรกฎำคม 2562

ก.ค. 62/ทุกหลักสูตร

5. รบัตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหน่วยงาน ระหว่างสัปดาห์ท่ี

 3 ของเดอืนสงิหาคม

ส.ค. 62/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

7. จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมิน

การด าเนนิงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ใน

ระบบ CHE - QA Online ให้กับหน่วยงาน

ภายใน สัปดาห์ท่ี 2 ของเดอืนสงิหาคม 

2562

ส.ค. 62/ทุกหลักสูตร

6. น ำผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะมำ

จัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพ (lmprovement 

Plan) ระดับหนว่ยงำน

ส.ค. - ก.ย. 62/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

2. จัดตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2561

ก.ค. 62/ หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

1. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ ประจ ำปกีำรศกึษำ 

2561

1. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปกีารศกึษา 

2561 ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปกีารศกึษา

พ.ค. - มิ.ย. 62/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

7. รำยงำนผลกำรประเมนิคณุภำพ

กำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคณุภำพ 

(lmprovement Plan) ประจ ำปกีำรศกึษำ 

2561 ระดับหลักสูตรและระดับหนว่ยงำน 

ตอ่มหำวทิยำลัยภำยในสัปดำหท์ี ่4 ของ

เดอืนสงิหำคม 2562

7.1 รายงานผลการประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คณุภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร ตอ่กองบริการการศกึษา

ก.ย. 62/หนว่ยงานจัดการศกึษา

7.2 รายงานผลการประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คณุภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หนว่ยงาน ตอ่กองนโยบายและแผน

ก.ย. 62/หนว่ยงานจัดการศกึษา

8. จัดท ำรำยงำนประจ ำปทีีเ่ป็นรำยงำนกำร

ประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับ

หนว่ยงำน

ก.ย. - ต.ค. 62/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

9. ส่งรายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน สัปดาห์ท่ี 3 ของ

เดอืนกันยายน ในระบบ CHE - QA Online

ต.ค. 62/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา


