
ภาคเรยีนท่ี 1/2559 (15 ส.ค. - 19 ธ.ค. 2559)

ภาคเรยีนท่ี 2/2559 (5 ม.ค. - 14 พ.ค. 2560)

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (ภายใน 1 - 21 ก.ค. 2560) 

กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเพื่อวางระบบการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในและก าหนดผู้รับผิดชอบตวับง่ชี้

ของหลกัสตูร

ก.ค. - ธ.ค. 59/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทุกหลกัสตูร

1. ศกึษา/สร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัตวับง่ชี้และเกณฑก์าร

ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร

ส.ค. 59 - ม.ีค. 60/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทุกหลกัสตูร

1.1. ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัการเขยีนรายงานการ

ประเมนิตนเอง ระดบัหลกัสตูร (มคอ. 7) ประจ าปี

การศกึษา 2559

ส.ค. 59 - ม.ีค. 60/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทุกหลกัสตูร

1.2 เผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ส.ค. 59 - ก.ย. 60/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทุกหลกัสตูร

2. ด าเนนิงานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรและตวับง่ชี้การ

ประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคณุภาพ 

(Improvement  Plan) ของหลกัสตูร

ส.ค. 59 - ก.ค. 60/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทุกหลกัสตูร

     3.1 ประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 ส.ค. 59/หลกัสตูร

     3.2 ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 ม.ค. 60/หลกัสตูร

     3.3 ประจ าปกีารศกึษา 2559 พ.ค. 60/หลกัสตูร

4. ด าเนนิงานตามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

และแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) ของหลกัสตูร

ส.ค. 59 - ก.ค. 60/หลกัสตูร

1. รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ตวั

บง่ชี้การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คณุภาพ (lmprovement Plan) ระดบัหลกัสตูร ภาคการศกึษา

ที่ 1/2559 ตอ่คณะ

สง่ฝ่ายแผนงานและประกนัคณุภาพของคณะ

ภายใน 25 ธ.ค. 59/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทุกหลกัสตูร

(ไม่เกินวันท่ี 30 ธ.ค. 59)

2. ปรับปรุงการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ภาคการศกึษาที่ 1/2559

ม.ค. - พ.ค. 60/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทุกหลกัสตูร

ปฏทิินการปฏบิติังานการประกันคุณภาพ ประจ าปกีารศกึษา 2559 ระดับหลักสูตร

หลักสูตร

ขัน้ตอนท่ี 1 การวางระบบคุณภาพ

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปกีารศกึษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา

3. อาจารย์ประจ าหลกัสตูรประชุมเพื่อวางแผนตดิตามและทบทวนผลการด าเนนิงานของหลกัสตูร

ขัน้ตอนท่ี 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ขัน้ตอนท่ี 2 การควบคุมคุณภาพ



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร

1. รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร  ตวั

บง่ชี้การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คณุภาพ (lmprovement Plan) ระดบัหลกัสตูร ภาคการศกึษาที่ 

2/2559 ตอ่คณะ

สง่ฝ่ายแผนงานและประกนัคณุภาพของคณะ

ภายใน 25 พ.ค. 59/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทุกหลกัสตูร

(ไมเ่กนิวันที่ 31 พ.ค. 59)

2. ปรับปรุงการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ภาคการศกึษาที่ 2/ 2559

ม.ิย. - ก.ค. 60/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทุกหลกัสตูร

1. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปกีารศกึษา 2559 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี

การศกึษา (เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายในตอ้งแลว้เสร็จภายใน วันที่ 15 มถินุายน 2560)

15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 60/อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

2. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปกีารศกึษา 2559 ในระบบ  CHE - QA Online 

(ภายใน วันที่ 15 มถินุายน 2560)

15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 60/อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

3. สาขาวิชาส่งรายชือ่คณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ฝ่ายแผนงาน

และประกนัคณุภาพของคณะ

1 - 15 พ.ค. 60/ทุกหลักสูตร

4. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2559

1 - 21 ก.ค. 60/อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

5. น าขอ้เสนอแนะมาจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement  

Plan) ของหลกัสตูร

ภายใน 30 ก.ค. 60/ทุกหลกัสตูร

6. ปรับแกร้ายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูร (มคอ. 7) 

ตามผลการตรวจประเมนิ

ภายใน 30 ก.ค. 60/ทุกหลกัสตูร

7. จดัสง่รายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูร (มคอ. 7) พร้อม

แผนพัฒนาคณุภาพใหก้บัคณะ

ภายใน 30 ก.ค. 60/ทุกหลกัสตูร

8. จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินการด าเนนิงานของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ในระบบ CHE - QA Online ให้กับคณะ

ภายใน 14 ส.ค. 60/ทุกหลักสูตร

ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพ และ ขัน้ตอนท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพ

ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปกีารศกึษา 2559


