
กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

ข้ันตอนท่ี 1 การวางระบบคุณภาพ

1. ก ำหนดนโยบำยด้ำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

ก.ย. - ธ.ค. 63/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

ก.ย. - ธ.ค. 63/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

3. ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนินงำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน และระดับหลักสูตร และก ำหนด

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี

ก.ย. - ธ.ค. 63/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

4. ช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน และ

ระดับหลักสูตร

ก.ย. - พ.ย. 63/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

5. จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร

พ.ย. - ธ.ค. 63/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

ข้ันตอนท่ี 2 การควบคุมคุณภาพ

1.1 สร้างความรู้เก่ียวกับตัวบ่งช้ีและ

เกณฑ์การประเมิน การประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ

หน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2563

ม.ค. 63 - ก.พ. 64/หน่วยงาน

จัดการศึกษา

1.2 สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง ระดับ

หลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปีการศึกษา 

2563

ม.ค. 63 - ก.พ. 64/หน่วยงาน

จัดการศึกษา

1.1. ศึกษารายละเอยีดเก่ียวกับการเขียน 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับ

หลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปีการศึกษา 

2563

ม.ค. 63 - ก.พ. 64 อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

1.3 เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ส.ค. 63 - มิ.ย. 64/หน่วยงาน

จัดการศึกษา

1.2 เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ส.ค. 63 - ก.ย. 64/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

2. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรรมกำรเครือข่ำย

แผนงำนและประกันคุณภำพ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564

ต.ค. 63 - ก.ย. 64/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ/หน่วยงำนเจ้ำภำพ

ระดับมหำวิทยำลัย

2. ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรและ

ตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement  Plan) 

ของหลักสูตร

ส.ค. 63 - ก.ค. 64/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

3.1 ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2563 ธ.ค. 63/กองนโยบำยและแผน 3.1 ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2563 ส.ค. 63/หลักสูตร

3.2 ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2563 ม.ค. 64/หลักสูตร

3.3 ประจ าปีการศึกษา 2563 พ.ค. 64/หลักสูตร

4. ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) ของหน่วยงำน

ส.ค. 63 - มิ.ย. 64/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

4. ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) ของหน่วยงำน

ส.ค. 60 - มิ.ย. 64/หลักสูตร

1. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 1. ศึกษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับตัว

บ่งช้ีและเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับหลักสูตร

ม.ค. 63 - ก.พ. 64 อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

3. เข้ำร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร

และระดับหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประชุมเพ่ือวำงแผนติดตำมและทบทวนผลกำร

ด ำเนินงำนของหลักสูตร

   3.2 ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2563 พ.ค. 64/กองนโยบำยและแผน

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (ภายใน 14 มิ.ย. - 16 ก.ค. 64) ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายใน 16 - 31 ส.ค. 64) 

ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย (ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน ต.ค. 64)

ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

1. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเพ่ือ

วำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

และก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของหลักสูตร

ส.ค. - ธ.ค. 63/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ( 10 ก.ค. - พ.ย. 63)    ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ( 1 ธ.ค.63 - 4 เม.ย. 64)



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

ข้ันตอนท่ี 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

1.1 ระดับหลักสูตร

1.2 ระดับหน่วยงาน

2. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ต่อคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา

ม.ค. 64/หน่วยงานจัดการศึกษา

3. แจ้งมติกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพ่ือ

ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

ข้อเสนอแนะ

ม.ค. 64/ หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ 2. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ภำคกำรศึกษำ

ท่ี 1/2563

ม.ค. - พ.ค. 64/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง

บริการการศึกษา

5. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ของภำค

กำรศึกษำท่ี 1/2563

ก.พ. - พ.ค. 64/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

เม.ย. 64/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

1.1 ระดับหลักสูตร

1.2 ระดับหน่วยงาน

2. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ต่อคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา

พ.ค. 64/หน่วยงานจัดการศึกษา

ธ.ค. 63/ หน่วยงานจัดการศึกษา

ม.ค. 64/หน่วยงานจัดการศึกษา

4.2 ระดับหน่วยงาน รายงานต่อกอง

นโยบายและแผน

ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563

4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร ภำค

กำรศึกษำท่ี 1/2563 ต่อมหำวิทยำลัย

1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan)  ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2563

เม.ย. 64/ หน่วยงานจัดการศึกษา

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2563

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร  ตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ภำค

กำรศึกษำท่ี 1/2563 ต่อหน่วยงำน

ธ.ค. 63/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร  ตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ภำค

กำรศึกษำท่ี 2/2563 ต่อหน่วยงำน

ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

3. แจ้งมติกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพ่ือ

ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

ข้อเสนอแนะ

พ.ค..64/ หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ 2. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ภำคกำรศึกษำ

ท่ี 2/ 2563

พ.ค. - มิ.ย. 64/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง

บริการการศึกษา

5. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ของภำค

กำรศึกษำท่ี 2/2563

มิ.ย. - ก.ค. 64/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพและ ข้ันตอนท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพ

1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 64/ หน่วยงานจัดการศึกษา

2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2563 

ในระบบ  CHE - QA Online

พ.ค. - มิ.ย. 64/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

3. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563

มิ.ย. 64/อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร

4. น ำข้อเสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement  Plan) ของหลักสูตร

ก.ค. 64/ทุกหลักสูตร

3. น าผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา

คุณภาพ  (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

คณะ เพ่ือพิจารณา

ก.ค. 64/หน่วยงานจัดการศึกษา 5. ปรับแก้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ตำมผลกำรตรวจประเมิน

ก.ค. 64/ทุกหลักสูตร

4. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับ

หน่วยงำน ในระบบ CHE - QA Online ภำยใน

สัปดำห์ท่ี 2 ของเดือนสิงหำคม

ส.ค. 64/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ 6. จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 

(มคอ. 7) พร้อมแผนพัฒนำคุณภำพ ให้กับ

หน่วยงำนภำยใน สัปดำห์ท่ี 4 ของเดือน

กรกฎำคม 2564

ก.ค. 64/ทุกหลักสูตร

5. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 ระดับหน่วยงาน ระหว่างสัปดาห์ท่ี 3 ของ

เดือนสิงหาคม

ส.ค. 64/หน่วยงานจัดการศึกษา 7. จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินการ

ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ในระบบ 

CHE - QA Online ให้กับหน่วยงานภายใน 

สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนสิงหาคม 2564

ส.ค. 64/ทุกหลักสูตร

6. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำจัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับ

หน่วยงำน

ส.ค. - ก.ย. 64/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

4.2 ระดับหน่วยงาน รายงานต่อกอง

นโยบายและแผน

พ.ค 64/หน่วยงานจัดการศึกษา

2. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563

มิ.ย. 64/ หน่วยงานจัดการศึกษา

1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 1. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2563

 ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา

พ.ค. - มิ.ย. 64/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร ภำค

กำรศึกษำท่ี 2/2563 ต่อมหำวิทยำลัย



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

7. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement 

Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับหลักสูตร

และระดับหน่วยงำน ต่อมหำวิทยำลัยภำยใน

สัปดำห์ท่ี 4 ของเดือนสิงหำคม 2564

7.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร ต่อกองบริการการศึกษา

ก.ย. 64/หน่วยงานจัดการศึกษา

7.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หน่วยงาน ต่อกองนโยบายและแผน

ก.ย. 64/หน่วยงานจัดการศึกษา

8. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน

ก.ย. - ต.ค. 64/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

9. ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน

กันยายน ในระบบ CHE - QA Online

ต.ค. 64/หน่วยงานจัดการศึกษา


