ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ( 15 ส.ค. - 20 ธ.ค. 60)

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ( 5 ม.ค. - 15 พ.ค. 61)

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (ภายใน 16 ก.ค. - 31 ก.ค. 61) ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือน ส.ค. 61) ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย (ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือน ต.ค. 61)
มหาวิทยาลัย
กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ
1. กําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

หนวยงานจัดการศึกษา
ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

ต.ค. 60/กองนโยบายและแผน

1. กําหนดนโยบายดานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน

ก.ย. - ธ.ค. 60/หนวยงาน
จัดการศึกษา

2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ต.ค. 60/กองนโยบายและแผน

2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน

ก.ย. - ธ.ค. 60/หนวยงาน
จัดการศึกษา

3. กําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และกําหนด
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้

พ.ย. 60/กองนโยบายและแผน

3. กําหนดแนวทาง/แผนการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หนวยงาน และระดับหลักสูตร และกําหนด
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้

ก.ย. - ธ.ค. 60/หนวยงาน
จัดการศึกษา

4. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ประชุมเครือขาย)

พ.ย. 60/กองนโยบายและแผน

4. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกัน
ก.ย. - พ.ย. 60/หนวยงาน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน และ จัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร

5. กําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2560 (ประชุมเจาภาพหลัก)

พ.ย. 60/กองนโยบายและแผน

5. จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ย. - ธ.ค. 60/หนวยงาน
ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร
จัดการศึกษา

หลักสูตร
กิจกรรม

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

1. ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อ ส.ค. - ธ.ค. 60/อาจารยประจํา
วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรทุกหลักสูตร
และกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของหลักสูตร

6. จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ย. 60/กองนโยบายและแผน
ระดับมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ
1. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1. ศึกษา/สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัว
บงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

ส.ค. 60 - มี.ค. 61/อาจารย
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

1.1 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัว ม.ค. 61 กองบริการการศึกษา/
บงชี้และเกณฑการประเมิน การประกัน กองนโยบายและแผน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2560

ส.ค. 60 - มี.ค. 61/หนวยงาน
1.1 สรางความรูเกี่ยวกับตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมิน การประกันคุณภาพ จัดการศึกษา
การศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ
หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560

1.2 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัว ก.พ. 61/กองนโยบายและแผน
บงชี้และเกณฑการประเมิน การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงาน
และระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2560

1.2 สรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร (มคอ. 7) ประจําปการศึกษา
2560

ส.ค. 60 - มี.ค. 61/หนวยงาน
จัดการศึกษา

1.1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเขียน ส.ค. 60 - มี.ค. 61/อาจารย
รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร
หลักสูตร (มคอ. 7) ประจําปการศึกษา
2560

1.3 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ส.ค. 60 - ก.ย. 61/หนวยงาน
จัดการศึกษา

1.2 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1.3 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ มี.ค. 61/กองนโยบายและแผน
เขียนรายงานการประเมินตนเอง และ
การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบตัว
บงชี้ ระดับหนวยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
1.4 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ มี.ค. 61/กองบริการการศึกษา/
เขียนรายงานการประเมินตนเอง และ
กองนโยบายและแผน
การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบตัว
บงชี้ ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจําป
การศึกษา 2560
1.5 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ พ.ค. - มิ.ย. 61/กองนโยบาย
และแผน
ใชงานระบบ CHE QA Online ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ
1.6 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ส.ค. 60 - ก.ย. 61/กอง
นโยบายและแผน

2. จัดประชุมคณะกรรรมการเครือขายแผนงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61/กองนโยบาย
และประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. และแผน
2560

2. เขารวมประชุมคณะกรรรมการเครือขาย
แผนงานและประกันคุณภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ต.ค. 60 - ก.ย. 61/หนวยงาน
จัดการศึกษา/หนวยงานเจาภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย

3. จัดประชุมเตรียมความพรอมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560

3. เขารวมประชุมเตรียมความพรอมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560

ส.ค. 60 - ก.ย. 61/อาจารย
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

2. ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ส.ค. 60 - ก.ค. 61/อาจารย
และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) ของหลักสูตร
3. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร

3.1 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560

ธ.ค. 60/กองนโยบายและแผน

3.1 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560

ธ.ค. 59/กองนโยบายและแผน

3.1 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560

ส.ค. 60/หลักสูตร

3.2 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2560

พ.ค. 61/กองนโยบายและแผน

3.2 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2560

พ.ค. 61/กองนโยบายและแผน

3.2 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2560

ม.ค. 61/หลักสูตร

3.3 ประจําปการศึกษา 2560

พ.ค. 61/หลักสูตร

4. ดําเนินงานตามตามเกณฑการประกัน
ส.ค. 60 - ก.ค. 61/หนวยงาน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
เจาภาพระดับมหาวิทยาลัย
คุณภาพ (Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัย

4. ดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ของหนวยงาน

ส.ค. 60 - ก.ค. 61/หนวยงาน
จัดการศึกษา

4. ดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ของหลักสูตร

ส.ค. 60 - ก.ค. 61/หลักสูตร

มหาวิทยาลัย
กิจกรรม

หนวยงานจัดการศึกษา
ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร
กิจกรรม

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560
1. ติตตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560
1. ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1/2560

1.1 ระดับหลักสูตร

ธ.ค. 60/กองบริการการศึกษา

1.1 ระดับหลักสูตร

1.2 ระดับหนวยงาน

ธ.ค. 60/กองนโยบายและแผน

1.2 ระดับหนวยงาน

1.3 ระดับมหาวิทยาลัย

ธ.ค. 60/กองนโยบายและแผน

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560
1. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ
ธ.ค. 60/อาจารยประจํา
มาตรฐานหลักสูตร ตัวบงชี้การประกัน
หลักสูตรทุกหลักสูตร
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตอหนวยงาน

ธ.ค. 60/หนวยงานจัดการศึกษา

2. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตาม ม.ค. 61/หนวยงานจัดการ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษา
และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement
Plan) ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา
3. แจงมติการประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน ตออาจารยประจําหลักสูตรเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ
2. สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ก.พ. 61/กองบริการการศึกษา

4.1 ระดับหลักสูตร รายงานตอกอง
บริการการศึกษา

2.2 ระดับหนวยงาน

ก.พ. 61/กองนโยบายและแผน

4.2 ระดับหนวยงาน รายงานตอกอง
นโยบายและแผน

3. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตอ
กองนโยบายและแผนเพื่อรวบรวมผลการ
ดําเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย

ก.พ. 61/กองบริการการศึกษา

2. ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําหนวยงาน ภาค
การศึกษาที่ 1/2560

ม.ค. - พ.ค. 61/อาจารยประจํา
หลักสูตรทุกหลักสูตร

4. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร ภาค
การศึกษาที่ 1/2560 ตอมหาวิทยาลัย

2.1 ระดับหลักสูตร

2.3 ระดับมหาวิทยาลัย

ม.ค. 61/หนวยงานจัดการศึกษา

5. ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ของ
ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ม.ค. 61/หนวยงานจัดการศึกษา

ก.พ. - พ.ค. 61/หนวยงาน
จัดการศึกษา

4. สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการ
ก.พ. 61/กองนโยบายและแผน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) ระดับ
หลักสูตร ระดับหนวยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2560
5. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)
ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตอ (กบ
ม.) เพื่อพิจารณา ภายในเดือนกุมภาพันธ

ก.พ. 61/กองนโยบายและแผน

6. แจงมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ก.พ. 61/กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัย ตอหนวยงานเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ของ
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560
1. ติตตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560
1. ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

1.1 ระดับหลักสูตร

พ.ค. 61/กองบริการการศึกษา

1.1 ระดับหลักสูตร

1.2 ระดับหนวยงาน

พ.ค. 61/กองนโยบายและแผน

1.2 ระดับหนวยงาน

1.3 ระดับมหาวิทยาลัย

พ.ค. 61/กองนโยบายและแผน

พ.ค. 61/หนวยงานจัดการศึกษา

2. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตาม มิ.ย. 61/หนวยงานจัดการ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษา
และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement
Plan) ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560
1. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ
พ.ค. 61/อาจารยประจํา
มาตรฐานหลักสูตร ตัวบงชี้การประกัน
หลักสูตรทุกหลักสูตร
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตอหนวยงาน

มหาวิทยาลัย
กิจกรรม

หนวยงานจัดการศึกษา
ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

2. สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

กิจกรรม
3. แจงมติการประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน ตออาจารยประจําหลักสูตรเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ

กิจกรรม
2. ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําหนวยงาน ภาค
การศึกษาที่ 2/2560

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ
มิ.ย. - ก.ค. 61/อาจารยประจํา
หลักสูตรทุกหลักสูตร

4. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร ภาค
การศึกษาที่ 2/2560 ตอมหาวิทยาลัย

2.1 ระดับหลักสูตร

ก.ค. 61/กองบริการการศึกษา

4.1 ระดับหลักสูตร รายงานตอกอง
บริการการศึกษา

2.2 ระดับหนวยงาน

ก.ค. 61/กองนโยบายและแผน

4.2 ระดับหนวยงาน รายงานตอกอง
นโยบายและแผน

3.3 ระดับมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ
มิ.ย. 61/หนวยงานจัดการศึกษา

หลักสูตร

มิ.ย. 61/หนวยงานจัดการศึกษา

ก.ค. 61/กองบริการการศึกษา
3. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) ระดับ
หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตอกอง
นโยบายและแผนเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงาน
ในภาพของมหาวิทยาลัย
4. สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการ
ก.ค. 61/กองนโยบายและแผน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) ระดับ
หลักสูตร ระดับหนวยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2560
5. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)
ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตอ (กบ
ม.) เพื่อพิจารณา ภายในเดือนมิถุนายน

ก.ค. 61/กองนโยบายและแผน

6. แจงมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ก.ค. 61/ กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัย ตอหนวยงานเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ของ
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

5. ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ของ
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ก.ค. - ส.ค. 61/หนวยงาน
จัดการศึกษา

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพและ ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ
1. กําหนดระบบการตรวจประเมินคุณภาพ
เม.ย. 61/กองนโยบายและแผน
การศึกษา ระดับหนวยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
2. กําหนดระบบการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2560

เม.ย. 61/กองบริการการศึกษา

3. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
3.1 ระดับหนวยงาน

พ.ค. 61/กองนโยบายและแผน

3.2 ระดับมหาวิทยาลัย

พ.ค. 61/ กองนโยบายและแผน

1.1 ระดับหลักสูตร

พ.ค. 61/หนวยงานจัดการศึกษา

2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
พ.ค. - มิ.ย. 61/อาจารย
หลักสูตร (มคอ.7) ประจําปการศึกษา 2560 ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร
ในระบบ CHE - QA Online

4. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560
4.1 ระดับหนวยงาน

ส.ค. 61/กองนโยบายและแผน

4.2 ระดับมหาวิทยาลัย

ต.ค. 61/ กองนโยบายและแผน

1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
พ.ค. - มิ.ย. 61/อาจารย
หลักสูตร (มคอ.7) ประจําปการศึกษา 2560 ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา

2. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560

ก.ค. 61/ หนวยงานจัดการ
ศึกษา

3. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ก.ค. 61/อาจารยประจํา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา หลักสูตรทุกหลักสูตร
2560
4. นําขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ก.ค. 61/ทุกหลักสูตร
(Improvement Plan) ของหลักสูตร

3. นําผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ
หลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อพิจารณา

ก.ค. 61/หนวยงานจัดการ
ศึกษา

5. ปรับแกรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ตามผลการตรวจประเมิน

4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หนวยงาน ในระบบ CHE - QA Online ภายใน
สัปดาหที่ 2 ของเดือนสิงหาคม

ส.ค. 61/หนวยงานจัดการศึกษา

6. จัดสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ก.ค. 61/ทุกหลักสูตร
(มคอ. 7) พรอมแผนพัฒนาคุณภาพ ใหกับ
หนวยงานภายใน สัปดาหที่ 4 ของเดือน
กรกฎาคม 2561

ก.ค. 61/ทุกหลักสูตร

มหาวิทยาลัย
กิจกรรม

หนวยงานจัดการศึกษา
ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

5. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ส.ค. 61/หนวยงานจัดการ
ภายใน ระดับหนวยงาน ระหวางสัปดาหที่ 3 ศึกษา
ของเดือนสิงหาคม
6. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทํา ส.ค. - ก.ย. 61/หนวยงาน
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan)
จัดการศึกษา
ระดับหนวยงาน
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement
Plan) ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ
หลักสูตรและระดับหนวยงาน ตอมหาวิทยาลัย
ภายในสัปดาหที่ 4 ของเดือนสิงหาคม 2561
5. สรุปผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) ประจําป
การศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรและระดับหนวยงาน

7.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ
หลักสูตร ตอกองบริการการศึกษา

ก.ย. 61/หนวยงานจัดการศึกษา

ก.ย. 61/หนวยงานจัดการศึกษา

5.1 ระดับหลักสูตร

ก.ย. 61/กองบริการการศึกษา

7.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ
หนวยงาน ตอกองนโยบายและแผน

5.1 ระดับหนวยงาน

ก.ย. 61/กองนโยบายและแผน

8. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หนวยงาน

6. สรุปผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvment Plan) ระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560

ก.ย. 61/กองนโยบายและแผน

9. สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ต.ค. 61/หนวยงานจัดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตอ
ศึกษา
มหาวิทยาลัยภายใน สัปดาหที่ 3 ของเดือน
กันยายน ในระบบ CHE - QA Online

7. นําผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvment Plan) ระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย ภายในเดือนกันยายน

ก.ย. 61 (กบม.)
ก.ย. 61 (สภามหาวิทยาลัย)/
กองนโยบายและแผน

8. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และบันทึก ต.ค. 61/กองนโยบายและแผน
ขอมูลในระบบ CHE - QA Online ภายใน
สัปดาหที่ 1 ของเดือนตุลาคม
7. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต.ค. 61/กองนโยบายและแผน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา
2560 ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือนตุลาคม
9. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทํา ต.ค. 61/กองนโยบายและแผน
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)
10. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment
Plan) ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

พ.ย. 61/กองนโยบายและแผน

11. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment
Plan) ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

พ.ย. 61/กองนโยบายและแผน

12. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

พ.ย. 61/กองนโยบายและแผน

13. สงรายงานประจําปที่เปนรายงาน
พ.ย. 61/กองนโยบายและแผน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอ
หนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา ในระบบ CHE QA Online
ภายในเดือนพฤศจิกายน

ก.ย. - ต.ค. 61/หนวยงาน
จัดการศึกษา

หลักสูตร
กิจกรรม

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ

7. จัดสงรายงานผลการตรวจประเมินการ ส.ค. 61/ทุกหลักสูตร
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ในระบบ
CHE - QA Online ใหกับหนวยงานภายใน
สัปดาหที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2561

