
กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

1. ก ำหนดนโยบำยดำ้นประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบั

หนว่ยงำน

25 ธ.ค. 57/ฝ่ำยแผนงำน

และประกนัคุณภำพ

2. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบั

หนว่ยงำน

25 ธ.ค. 57/ฝ่ำยแผนงำน

และประกนัคุณภำพ

3. ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนนิงำนกำรประกนัคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน ระดบัหนว่ยงำน และระดบัหลกัสตูร และ

ก ำหนดผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้

25 - 29 ธ.ค. 57/ฝ่ำย

แผนงำนและประกนัคุณภำพ

4. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนนิงำนกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน ระดบัหนว่ยงำน และระดบัหลกัสตูร

ม.ค. 58/ฝ่ำยแผนงำนและ

ประกนัคุณภำพ

5. จัดท ำคูม่อืประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบัหนว่ยงำน

และระดบัหลกัสตูร

ก.พ. 58/ฝ่ำยแผนงำนและ

ประกนัคุณภำพ

1.1 สร้ำงควำมรู้เกี่ยวกบัตวับ่งชี้และเกณฑก์ำรประเมนิ 

กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ ระดบัหลกัสตูร และระดบั

หนว่ยงำน ประจ ำปีกำรศกึษำ 2557

ก.พ.-ม.ีค. 58/ฝ่ำยแผนงำน

และประกนัคุณภำพ

1.2 สร้ำงควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักำรเขยีนรำยงำนกำร

ประเมนิตนเอง ระดบัหลกัสตูร

ก.พ.-ม.ีค. 58/ฝ่ำยแผนงำน

และประกนัคุณภำพ

1.1. ศกึษำรำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรเขยีนรำยงำนกำร

ประเมนิตนเอง ระดบัหลกัสตูร

ก.พ.-ม.ีค. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูรและบุคลำกร

ทุกหลกัสตูร

1.3 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ ม.ีค. 58-ส.ค. 58/ฝ่ำย

แผนงำนและประกนัคุณภำพ

1.2 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ ม.ีค. 58-ส.ค. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูรและบุคลำกร

ทุกหลกัสตูร

2. ด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ของหนว่ยงำน

ส.ค. 57 - ก.ค. 58/

บุคลำกรบัณฑติวิทยำลยั

2. ด ำเนนิงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูรและตวับ่งชี้กำร

ประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement  Plan) ของหลกัสตูร

ส.ค. 57 - ก.ค. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูรและบุคลำกร

ทุกหลกัสตูร

1. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูร ก.พ. 58/ฝ่ำยทะเบียนและ

วัดผล และฝ่ำยแผนงำนและ

ประกนัคุณภำพ

2. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูร ตอ่

กองบริกำรกำรศกึษำ

ม.ีค. 58/ฝ่ำยทะเบียนและ

วัดผลและฝ่ำยแผนงำนและ

ประกนัคุณภำพ

3.1 ระดบัหลกัสตูร ม.ีค. 58/ ฝ่ำยแผนงำนและ

ประกนัคุณภำพ

3.2 ระดบัหนว่ยงำน ม.ีค. 58/ฝ่ำยแผนงำนและ

ประกนัคุณภำพ

4. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนั

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดบัหนว่ยงำนและระดบัหลกัสตูร ภำค

กำรศกึษำที่ 1 ตอ่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพือ่พจิำรณำ

23 ม.ีค. 58/ฝ่ำยแผนงำน

และประกนัคุณภำพ

2. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูรและตวั

บ่งชี้กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบัหลกัสตูร ภำค

กำรศกึษำที่ 1 ตอ่หนว่ยงำน

13 ม.ีค. 58/อำจำรย์ประจ ำ

หลกัสตูรและบุคลำกรทุก

หลกัสตูร

5. แจง้มตกิำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ตอ่อำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูรเพือ่ด ำเนนิกำรปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

เม.ย. 58/ ฝ่ำยแผนงำนและ

ประกนัคุณภำพ

6.1 ตวับ่งชี้ระดบัหลกัสตูร รำยงำนตอ่กองบริกำร

กำรศกึษำ

ม.ีค. 58/ฝ่ำยทะเบียนและ

วัดผลและฝ่ำยแผนงำนและ

ประกนัคุณภำพ

1. ศกึษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัตวับ่งชี้และเกณฑก์ำร

ประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในระดบัหลกัสตูร
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ก.พ.-ม.ีค. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูรและบุคลำกร

ทุกหลกัสตูร

1. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูรตอ่

หนว่ยงำน

ก.พ. 58/ อำจำรย์ประจ ำ

หลกัสตูรและบุคลำกรทุก

หลกัสตูร

1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน

ปฏทิินการปฏบิัติงานการประกันคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2557 

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร

1. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลกัสตูรเพือ่วำงระบบกำรประกนั

คุณภำพกำรศกึษำภำยในและจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan)

ก.พ. 58/อำจำรย์ประจ ำ

หลกัสตูรและบุคลำกรทุก

หลกัสตูร
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3. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำร

อ ำนวยกำร

เม.ย. - ม.ิย. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูรและบุคลำกร

ทุกหลกัสตูร

6. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดบัหนว่ยงำนและระดบัหลกัสตูร ภำคกำรศกึษำที่ 1 ตอ่

มหำวิทยำลยั

3. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (lmprovement Plan)  ภำคกำรศกึษำที่ 1



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร

6.2 ตวับ่งชี้ระดบัหนว่ยงำน รำยงำนตอ่หนว่ยงำนเจำ้ภำพ ม.ีค. 58/ฝ่ำยแผนงำนและ

ประกนัคุณภำพ

6.3 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) รำยงำนตอ่กองนโยบำยและแผน

ม.ีค. 58/ฝ่ำยแผนงำนและ

ประกนัคุณภำพ

7. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะของคณะ

กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั

เม.ย. - ม.ิย. 58/บุคลำกร

บัณฑติวิทยำลยั

1.1 ระดบัหลกัสตูร 20 พ.ค. 58/ ฝ่ำยแผนงำน

และประกนัคุณภำพ

3. น ำขอ้เสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement  

Plan) ของหลกัสตูร

16 - 19 ก.ค. 58/ทุกหลกัสตูร

4. ปรับแกร้ำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของหลกัสตูร มคอ. 7 ตำม

ผลกำรตรวจประเมนิ

16 - 19 ก.ค. 58/ทุกหลกัสตูร

3. น ำผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดบัหลกัสตูร เสนอตอ่คณะกรรมกำร

อ ำนวยกำรเพือ่พจิำรณำ ภำยในสปัดำห์ที่ 4 ของเดอืนกรกฎำคม

27 - 29 ก.ค. 58/ฝ่ำย

แผนงำนและประกนัคุณภำพ

4. จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง ระดบัหนว่ยงำน ในระบบ 

CHE - QA Online ภำยในสปัดำห์ที่ 2 ของเดอืนสงิหำคม

10 - 14 ส.ค. 58/ฝ่ำย

แผนงำนและประกนัคุณภำพ

5. รับตรวจประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบัหนว่ยงำน 

ระหว่ำงสปัดำห์ที่ 3 ของเดอืนสงิหำคม

17 - 21 ส.ค. 58/บุคลำกร

บัณฑติวิทยำลยั

6. น ำผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำ

คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดบัหนว่ยงำน

24 - 28 ส.ค. 58/บุคลำกร

บัณฑติวิทยำลยั

7.1 รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดบั

หลกัสตูร ตอ่กองบริกำรกำรศกึษำ

24 - 28 ส.ค. 58/ฝ่ำย

แผนงำนและประกนัคุณภำพ

7.2 รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดบั

หนว่ยงำน ตอ่กองนโยบำยและแผน

24 - 28 ส.ค. 58/ฝ่ำย

แผนงำนและประกนัคุณภำพ

8. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมนิคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน ระดบัหนว่ยงำน

31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58/

บุคลำกรบัณฑติวิทยำลยั

9. สง่รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมนิคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน ตอ่มหำวิทยำลยัภำยใน สปัดำห์ที่ 1 ของเดอืน

กนัยำยน ในระบบ CHE - QA Online

7 - 11 ก.ย. 58/ฝ่ำยแผนงำน

และประกนัคุณภำพ
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1. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ 1. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของหลกัสตูร มคอ.7 ภำยใน 60

 วันหลงัสิ้นสดุปีกำรศกึษำ (เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัระบบกำรประกนั

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน ตอ้งแลว้เสร็จภำยใน วันที่ 30 มถินุำยน)

30 ม.ิย. 58/อำจำรย์ประจ ำ

หลกัสตูรและบุคลำกรทุก

หลกัสตูร
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3. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำร

อ ำนวยกำร

เม.ย. - ม.ิย. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูรและบุคลำกร

ทุกหลกัสตูร

2. จัดตรวจประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ ระดบัหลกัสตูร ประจ ำปี

กำรศกึษำ 2557

1 - 15 ก.ค. 58/ ฝ่ำย

แผนงำนและประกนัคุณภำพ

2. รับตรวจประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน

 ระดบัหลกัสตูร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2557

1 - 15 ก.ค. 58/ทุกหลกัสตูร

5. จัดสง่รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของหลกัสตูร มคอ. 7 พร้อม

แผนพัฒนำคุณภำพ ให้กบัหนว่ยงำนภำยใน สปัดำห์ที่ 3 ของเดอืน

กรกฎำคม

20 - 22 ก.ค. 58/ทุกหลกัสตูร

7. รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement 

Plan) ระดบัหลกัสตูรและระดบัหนว่ยงำน ตอ่มหำวิทยำลยัภำยใน สปัดำห์ที่ 4 ของเดอืนสงิหำคม


