
กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ

1. กําหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน

ก.ย. - ธ.ค. 62/หนวยงาน
จัดการศึกษา

2. แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน

ก.ย. - ธ.ค. 62/หน่วยงาน
จัดการศึกษา

3. กําหนดแนวทาง/แผนการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน และระดับหลักสูตร และกําหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ก.ย. - ธ.ค. 62/หน่วยงาน
จัดการศึกษา

4. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
และระดับหลักสูตร

ก.ย. - พ.ย. 62/หน่วยงาน
จัดการศึกษา

5. จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร

ธ.ค.62 -ม.ค. 63/
หนวยงานจัดการศึกษา

     1.1 สร้างความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ      
   เกณฑ์การประเมินการประกัน
      คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
      และระดับหนวยงาน ประจําป
      การศึกษา 2562

ส.ค. 62 - มี.ค. 63 /
หนวยงานจัดการศึกษา

      1.2 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
      เขียนรายงานการประเมินตนเอง
      ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจําป
      การศึกษา 2562

ส.ค. 62 - มี.ค. 63 /
หน่วยงานจัดการศึกษา

1.1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเขียน 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับ หลักสูตร 
(มคอ. 7) ประจําปการศึกษา 2561

ส.ค. 61 - มี.ค. 62/อาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

       1.3 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
       ประกันคุณภาพการศึกษา

ส.ค. 62 - มี.ค. 63 /
หน่วยงานจัดการศึกษา

1.2 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน 
คุณภาพการศึกษา

ส.ค.61 - ก.ย.62 /อาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการ เครือข่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ต.ค.62 - ก.ย.63 /
หนวยงานจัดการศึกษา

      3.1 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2562 ธ.ค. 62 /กองนโยบายและแผน      3.1 ประจาํภาคการศึกษาที่ 1/2562 ส.ค. 62 / หลักสูตร

      3.2 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2562      3.2 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2562 ส.ค. 62 / หลักสูตร

     3.3 ประจําปีการศึกษา 2563 ส.ค. 62 / หลักสูตร

ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ 
1. ศึกษา/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

ส.ค. 62 - มี.ค. 63/อาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนผลการ 
ดําเนินงานของหลักสูตร

พ.ค. 63 /กองนโยบายและแผน

ปฏทินิการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ประจําปกีารศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (15 ส.ค. - 20 ธ.ค. 62) และ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (5 ม.ค. - 15 พ.ค. 63)

ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายใน 12 - 30 ส.ค. 63) ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (17 มิ.ย. - 22 ก.ค. 63)

ระดบัคณะ ระดบัหลักสูตร

1. ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อ
วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 และกําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร

ส.ค. - ธ.ค. 62/อาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

3. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2561



ปฏทินิการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ประจําปกีารศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (15 ส.ค. - 20 ธ.ค. 62) และ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (5 ม.ค. - 15 พ.ค. 63)
4. ดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement plan) ของหน่วยงาน

ส.ค. 62 ก.ค. 63 /
หน่วยงานจัดการศึกษา

      1.1 ระดับหลักสูตร 

      1.2 ระดับหนวยงาน

2.สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 
Plan) ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่1/2561 ต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณา

ม.ค. 63 / หน่วยงานจัดการศึกษา

3. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ

ม.ค. 63 / หน่วยงานจัดการศึกษา

      4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง
บริการการศึกษา

     4.2 ระดับหน่วยงาน รายงานต่อกอง 
นโยบายและแผน

5. ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ของ
ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ก.พ. - พ.ค.63/หน่วยงานจัดการศึกษา

 1. ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562

1. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน และพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ภาค 
การศึกษาที่ 2/2562 ตอคณะ

ม.ค. - พ.ค. 63/อาจารย์ 
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร(มคอ.7) ประจําปีการศึกษา 2561 
ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา

พ.ค. - มิ.ย. 63/อาจารย์ 
ประจําหลักสูตร

ม.ค.63 /หน่วยงานจัดการศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพ และ ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ

4. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงานและ ระดับหลักสูตร ภาค
การศึกษาที่ 1/2562 ต่อมหาวทิยาลัย

1. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณ์
มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผน พัฒนา
คุณภาพ(lmprovement Plan) ระดับ
หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตอหนวย
งาน

ม.ค. - พ.ค. 63/อาจารย์ 
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

2. ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของ คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ภาค
การศึกษา ที่ 1/2562

ม.ค. - พ.ค. 63/อาจารย์ 
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

ภาคเรยีนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562

1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

ภาคเรยีนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562

ภาคเรยีนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562

ธ.ค. 62 / หน่วยงานจัดการศึกษา

1. ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1/2562



ปฏทินิการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ประจําปกีารศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (15 ส.ค. - 20 ธ.ค. 62) และ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (5 ม.ค. - 15 พ.ค. 63)
 1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 63/ หนวยงานหลักสูตร 2.จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร

 (มคอ.7) ประจําปีการศึกษา 2562 ในระบบ 
CHE QA Online

พ.ค. - มิ.ย. 63/อาจารย
ประจําหลักสูตร

3. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2562

17 มิ.ย. - 23 ก.ค. 63/ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร

4. นําข้อเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ของหลักสูตร

ก.ค. 63/อาจารย์ประจํา 
หลักสูตร

3. นําผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ
หลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ 
เพื่อพิจารณา

ก.ค. 63/หน่วยงานจัดการศึกษา 5. ปรับแก้รายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ตามผลการประเมิน

ก.ค. 63/ทุกหลักสูตร

4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หน่วยงาน ในระบบ CHE QA Online ภาย
ในสัปดาหที่ 2 ของเดือนสิงหาคม

ส.ค. 63/หนวยงานจัดการศึกษา 6. จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร(มคอ.7) พร้อมแผนพัฒนาคุณภาพ 
ให้กับหน่วยงานภายใน สัปดาหที่ 4 ของเดือน
ก.ค.-63

ก.ค. 63/ทุกหลักสูตร

5. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2562 
ระดับหลักสูตร

ส.ค. 63/หน่วยงานจัดการศึกษา

6. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ระดับหน่วยงาน

7.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อ
กองบริการการศึกษา

7.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษ
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ระดับหนวยงาน 
ตอกองนโยบายและแผน

8. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ
ประเมิมคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน

9. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ 
ประเมิมคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ 
มหาวิทยาลัย สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กันยายน
 ในระบบ CHE QA Online

ส.ค. 63/ทุกหลักสูตร

ส.ค. 63/หน่วยงานจัดการศึกษา

7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ประจําปการศึกษา
2562 ระดับหลักสูตรและระดับหนวยงาน
ตอมหาวิทยาลัยภายในสัปดาหที่ 4 ของเดือน
สิงหาคม 2562

7. จัดส่งรายงานการตรวจประเมินการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ 
CHE QA Online ใหกับหนวยงานภายใน
สัปดาหที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2563

2. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2562

ก.ค. 63/หน่วยงานจัดการศึกษา


