
กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ

1. ก ำหนดนโยบำยด้ำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

ก.ย. - ธ.ค. 60/หน่วยงำน

จดักำรศึกษำ

2. แต่งตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

ก.ย. - ธ.ค. 60/หน่วยงำน

จดักำรศึกษำ

3. ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนินงำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน และระดับหลักสูตร และก ำหนด

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ก.ย. - ธ.ค. 60/หน่วยงำน

จดักำรศึกษำ

4. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน 

และระดับหลักสูตร

ก.ย. 60 - ม.ค. 61/

หน่วยงำนจดักำรศึกษำ

1.1 สร้างความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ

เกณฑก์ารประเมิน การประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

และระดับหน่วยงาน ประจ าปี

การศึกษา 2558

ส.ค. 60 - มี.ค. 61 /

หน่วยงานจดัการศึกษา

1.2 สร้างความเขา้ใจเกี่ยวกับการ

เขยีนรายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปี

การศึกษา 2560

ส.ค. 60 - มี.ค. 61 /

หน่วยงานจดัการศึกษา

1.1. ศึกษารายละเอยีดเกี่ยวกับการเขยีน 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับ

หลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปีการศึกษา 

2560

ส.ค. 60 - มี.ค. 61/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

1.3 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ส.ค.60 - ก.ย.61 /

หน่วยงานจดัการศึกษา

1.2 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ส.ค.60 - ก.ย.61 /อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (16 ก.ค. - 31 ก.ค. 61) ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน ส.ค. 61)

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 (15 ส.ค. - 20 ธ.ค. 60) ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 (5 ม.ค. - 15 พ.ค. 61)

ส.ค. 60 - มี.ค. 61/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

ปฏทิินการด าเนนิงานการประกันคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2560 

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

1. ประชมุคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเพื่อ

วำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

และก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร

ส.ค. - ธ.ค. 60/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

5. จดัท ำคูม่ือประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร

ธ.ค.60 -ม.ค. 61/

หน่วยงำนจดักำรศึกษำ

ขั้นตอนท่ี 1 การวางระบบคุณภาพ

ขั้นตอนท่ี 2 การควบคุมคุณภาพ

1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 1. ศึกษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับตัว

บ่งชี้และเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับหลักสูตร



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

2. เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรรมกำรเครือขำ่ย

แผนงำนและประกันคุณภำพ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559

ต.ค.60 - ก.ย.61 /

หน่วยงำนจดักำรศึกษำ/

หน่วยงำนเจำ้ภำพระดับ

มหำวทิยำลัย

2. ด ำเนินงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรและ

ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement  Plan) 

ของหลักสูตร

ต.ค.60 - ก.ย.61 /อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

3.1 ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 ธ.ค. 60 / กองนโยบำย

และแผน

   3.1 ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 ส.ค. 60 / หลักสูตร

        3.2 ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2560         3.2 ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2560 ม.ค. 61 / หลักสูตร

        3.3 ประจ ำภำคกำรศึกษำ 2560 พ.ค. 61 / หลักสูตร

4. ด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement plan) ของหน่วยงำน

ส.ค. 60 - ก.ค. 61 / 

หน่วยงำนจดักำรศึกษำ

4. ด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement plan) ของหลักสูตร

ส.ค. 60 - ก.ค. 61 / หลักสูตร

ธ.ค. 60 /อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

1.1 ระดับหลักสูตร

1.2 ระดับหน่วยงาน

2. สรปุและรายงานผลการด าเนนิงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงาน

และระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 

2/2558 ต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานเพือ่พจิารณา

ม.ค. 61 /หน่วยงาน

จัดการศึกษา

3. แจง้มติกำรประชมุคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อ

ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

ม.ค.61 / หน่วยงำน

จดักำรศึกษำ

2. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ภำคกำรศึกษำ

ที่ 1/2560

ม.ค. - พ.ค. 61/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง

บริการการศึกษา

1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan)  ภำคกำรศึกษำที่ 

1/2560

ม.ค.61 /หน่วยงานจดัการ

ศึกษา

4.2 ระดับหน่วยงาน รายงานต่อกอง

นโยบายและแผน

4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและ

ระดับหลักสูตร ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 ต่อมหำวทิยำลัย

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร  ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ภำค

กำรศึกษำที่ 1/2560 ต่อหน่วยงำน
ธ.ค. 60 / หน่วยงาน

จดัการศึกษา

ขั้นตอนท่ี 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ภาคเรยีนท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2560ภาคเรยีนท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2560

3. เขำ้ร่วมประชมุเตรียมควำมพร้อมประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประชมุเพื่อวำงแผนติดตำมและทบทวนผลกำร

ด ำเนินงำนของหลักสูตร

พ.ค. 61 / กองนโยบำย

และแผน



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

5. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัย ของ

ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560

 ก.ค.-ส.ค. 59/หน่วยงำน

จดักำรศึกษำ

พ.ค. 61/ อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

    1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 61/ หน่วยงำน

จดักำรศึกษำ

    1.2 ระดับหน่วยงำน

3. แจง้มติกำรประชมุคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อ

ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

มิ.ย. 61/หน่วยงำนจดักำร

ศึกษำ

2. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ ภำคกำรศึกษำที่ 

2/2560

มิ.ย. - ก.ค. 61/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง

บริการการศึกษา

5. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัย ของ

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2560

ก.ค. - ส.ค. 61/หน่วยงำน

จดักำรศึกษำ

1. จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 

(มคอ.7) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ภำยใน 60 

วนัหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ

พ.ค. - มิ.ย. 61/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตร

     1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 61/ หน่วยงำน

จดักำรศึกษำ

2. จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 

(มคอ.7) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ในระบบ CHE

 QA Online

พ.ค. - มิ.ย. 61/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตร

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพ และ ขั้นตอนท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพ

1. แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560

มิ.ย. 61/หน่วยงาน

จัดการศึกษา

2. สรปุและรายงานผลการด าเนนิงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน 

และระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 

2/2560 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

เพือ่พจิารณา

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร ตัวบ่งชี้ประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ภำค

กำรศึกษำที่ 2/2560 ต่อคณะ

4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและ

ระดับหลักสูตร ภำคกำรศึกษำที่ 2/2560 ต่อมหำวทิยำลัย

มิ.ย.61 /หน่วยงำนจดักำร

ศึกษำ

4.2 ระดับหน่วยงาน รายงานต่อกอง

นโยบายและแผน

1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ภำคกำรศึกษำที่ 

2/2560

ภาคเรยีนท่ี 2 ประจ าปกีารศึกษา 2560 ภาคเรยีนท่ี 2 ประจ าปกีารศึกษา 2560



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

2. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2560

ก.ค. 61/หน่วยงาน

จัดการศึกษา

3. รบัตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 ระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2560

ก.ค. 61/อาจารย์ประจ า

หลักสูตร

4. น ำขอ้เสนอแนะมำจดัท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) ของหลักสูตร

ก.ค. 61/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร

3. น าผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

 ระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะ เพือ่พจิารณา

ก.ค. 61/หน่วยงาน

จัดการศึกษา

5. ปรับแก้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ

หลักสูตร (มคอ.7) ตำมผลกำรประเมิน

ก.ค. 61/ทุกหลักสูตร

4. จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับ

หน่วยงำน ในระบบ CHE QA Online ภำยใน

สัปดำหท์ี่ 2 ของเดือนสิงหำคม

6. จดัส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 

(มคอ.7) พร้อมแผนพัฒนำคุณภำพ ใหก้ับ

หน่วยงำนภำยใน สัปดำหท์ี่ 4 ของเดือน

กรกฎำคม 2561

ก.ค. 61/ทุกหลักสูตร

5. รบัตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหน่วยงาน ระหว่างสัปดาห์ท่ี

 3 ของเดือนสิงหาคม

ส.ค. 61/หน่วยงาน

จัดการศึกษา

7. จัดส่งรายงานการตรวจประเมินการ

ด าเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ 

CHE QA Online ให้กับหน่วยงานภายใน

สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนสิงหาคม

ส.ค. 61/ทุกหลักสูตร

6. น ำผลกำรประเมินและขอ้เสนอแนะ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) 

ระดับหน่วยงำน

ส.ค. - ก.ย. 61/หน่วยงำน

จดักำรศึกษำ

7. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน 

ต่อมหาวิทยาลัยภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของ

เดือนสิงหาคม 2561

   7.1 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อกอง

บริกำรกำรศึกษำ

ก.ย. 61/หน่วยงำนจดักำร

ศึกษำ

   7.2 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) ระดับหน่วยงำน ต่อ

กองนโยบำยและแผน

ก.ย. 61/หน่วยงำนจดักำร

ศึกษำ

8. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำร

ประเมิมคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน

ก.ย. - ต.ค.61/หน่วยงำน

จดักำรศึกษำ

9. ส่งรายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการ

ประเมิมคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ

มหาวิทยาลัย สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน

กันยายน ในระบบ CHE QA Online

ต.ค. 61/หน่วยงาน

จัดการศึกษา


