
กิจกรรม ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

1. กําหนดนโยบายดานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน

ก.ย. - ธ.ค. 63/หนวยงาน

จัดการศึกษา

2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน ก.ย. - ธ.ค. 63/หนวยงานจัดการศึกษา

3. กําหนดแนวทาง/แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหนวยงาน และระดับหลักสูตร และกําหนดผูรับผิดชอบตัว

บงชี้

ก.ย. - ธ.ค. 63/หนวยงานจัดการศึกษา

4. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร

ก.ย. - พ.ย. 63/หนวยงานจัดการศึกษา

5. จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร

พ.ย. - ธ.ค. 63/หนวยงานจัดการศึกษา

     1.1 สรางความรูเกี่ยวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  และระดับหนวยงาน ประจําป

การศึกษา 2562

ม.ค. - ก.พ. 64 /หนวยงานจัดการศึกษา

      1.2 สรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจําปการศึกษา 2563

ม.ค. - ก.พ. 64 /หนวยงานจัดการศึกษา

       1.3 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ส.ค. 63 - มิ.ย. 64 /หนวยงานจัดการศึกษา

2. เขารวมประชุมคณะกรรรมการ เครือขายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.63 - ก.ย.64 /หนวยงานจัดการศึกษา

3. เขารวมประชุมเตรียมความพรอมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตรและระดับหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2563

ม.ค. 64 /กองนโยบายและแผน

4. จัดประชุมเตรียมความพรอมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2563

พ.ค. 64 /กองนโยบายและแผน

4. ดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) หนวยงาน

ส.ค.63 - มิ.ย. 64 /หนวยงานจัดการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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

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

ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2563

ระดับคณะ

1. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน



กิจกรรม ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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

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

ระดับคณะ

      1.1 ระดับหลักสูตร 

      1.2 ระดับหนวยงาน

2.สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หนวยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที1่/2563 ตอคณะกรรมการ

ประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา

ม.ค. 64 / หนวยงานจัดการศึกษา

3. แจงมติการประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงาน ตออาจารยประจํา

หลักสูตรเพื่อดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ

ม.ค. 64 / หนวยงานจัดการศึกษา

      4.1 ระดับหลักสูตร รายงานตอกองบริการการศึกษา

     4.2 ระดับหนวยงาน รายงานตอกอง นโยบายและแผน

5. ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ของภาคการศึกษาที่ 1/2563
ก.พ. - พ.ค.64/หนวยงานจัดการศึกษา

      1.1 ระดับหลักสูตร 

      1.2 ระดับหนวยงาน

2.สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หนวยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตอ

คณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา

พ.ค. 64 / หนวยงานจัดการศึกษา

3. แจงมติการประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงาน ตออาจารยประจํา

หลักสูตรเพื่อดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ

พ.ค. 64 / หนวยงานจัดการศึกษา

      4.1 ระดับหลักสูตร รายงานตอกองบริการการศึกษา

ม.ค.64 /หนวยงานจัดการศึกษา

4. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหนวยงานและ ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตอมหาวิทยาลัย

1. ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ภาคการศึกษาที่ 2/2563

เม.ย. 64 / หนวยงานจัดการศึกษา

4. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหนวยงานและ ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตอมหาวิทยาลัย

พ.ค.64 /หนวยงานจัดการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562

ธ.ค. 63 / หนวยงานจัดการศึกษา

1. ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563



กิจกรรม ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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

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

ระดับคณะ

     4.2 ระดับหนวยงาน รายงานตอกอง นโยบายและแผน

5. ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ของภาคการศึกษาที่ 2/2563

มิ.ย. - ก.ค.64/หนวยงานจัดการศึกษา

 1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 63/ หนวยงานหลักสูตร

2. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2563

มิ.ย. 64/หนวยงานจัดการศึกษา

3. นําผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ระดับหลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา

ก.ค. 64/หนวยงานจัดการศึกษา

4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหนวยงาน ในระบบ CHE QA 

Online ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือนสิงหาคม

ส.ค. 64/หนวยงานจัดการศึกษา

5. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน ประจําป

การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร

ส.ค. 64/หนวยงานจัดการศึกษา

6. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan)ระดับหนวยงาน

7.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ตอกองบริการการศึกษา

ก.ย.64 / หนวยงานจัดการศึกษา

7.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ(Improvement Plan) ระดับหนวยงานตอกองนโยบายและแผน

ก.ย.64 / หนวยงานจัดการศึกษา

8. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิมคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหนวยงาน

ก.ย. - ต.ค. 64/หนวยงานจัดการศึกษา

9. สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการ ประเมิมคุณภาพการศึกษาภายใน

 ตอ มหาวิทยาลัย สัปดาหที่ 3 ของเดือน กันยายน ในระบบ CHE QA 

Online

ต.ค. 64/หนวยงานจัดการศึกษา

ส.ค. - ก.ย. 64/หนวยงานจัดการศึกษา

7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ(Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร

และระดับหนวยงานตอมหาวิทยาลัยภายในสัปดาหที่ 4 ของเดือนสิงหาคม

 2564

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพ และ ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ

 

1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
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