
ปฏิทินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2556 

1 
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10-14 มีนาคม 57 -  คณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ส่งรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2556 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส านัก/
สถาบัน//บัณฑิตวิทยาลัย/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร ปีการศึกษา  2556 

ทุกคนในส านักฯ 

11 มีนาคม 57 โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย 

น.ส.เกสรา โกศิลญวงศ ์

15 มีนาคม 57 
 
 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  คร้ังที่ 1 
-  คณะ/ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ SKRU-ERM 3) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2556   คร้ังที่ 1  
-  คณะ/ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ ปย. 3) 

น.ส.อุบลทิพย์  ทองช่ัง 

 18 มีนาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประเมิน  

นางรอบีอ๊ะ ขุนทหาร 

31 มีนาคม 57 
 

ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 ระดับมหาวิทยาลัย (แบบติดตาม 
แบบ ปอ.4)  ต่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

น.ส.อุบลทิพย์  ทองช่ัง 

31 มีนาคม 57 คณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ส่งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) การประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2556  
คร้ังที่ 2 

ว่าท่ีร.ต.หญิงนารีรัตน์ 
รัตนสุวรรณ 

31 มีนาคม 57 ส่งข้อมูลตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต และตัวชี้วัด ความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาต่อส านักงาน ก.พ.ร. 

น.ส.อุบลทิพย์  ทองช่ัง 

31 มีนาคม – 
4 เมษายน 57 

ติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/ ส านัก/สถาบัน/ โปรแกรมวิชา /หลักสูตร ปี
การศึกษา  2556 คร้ังที่ 3 
    -  Road Show ติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเอง คณะ/ส านัก/

สถาบัน/ โปรแกรมวิชา/หลักสูตร 

น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์

30 พฤษภาคม 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) น.ส.จุฑาพร บุญยัง 
พฤษภาคม 57 เข้าค่ายต าแหน่งทางวิชาการ น.ส.จุฑาพร บุญยัง 
พฤษภาคม 57 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคนในส านักฯ 

12 พฤษภาคม 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา  2556 ระดับ คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย /ส านัก/สถาบัน/โปรแกรม
วิชา/หลักสูตร 

 

22 พฤษภาคม 57 โครงการ KM Day 
 

น.ส.จุฑาพร บุญยัง 
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วันเดือนปี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

31 พฤษภาคม 57 คณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ส่งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) การประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2556  
คร้ังที่ 3  

ว่าท่ีร.ต.หญิงนารีรัตน์ 
รัตนสุวรรณ 

มิถุนายน 57 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน น.ส.จุฑาพร บุญยัง 
สิงหาคม 57 โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา นางรอบีอ๊ะ ขุนทหาร 

4 มิถุนายน 57 โครงการอบรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองด้วยอิเล็กทรอนิกส ์CHE QA 
Online 

ว่าท่ีร.ต.หญิงนารีรัตน์ 
รัตนสุวรรณ 

9 มิถุนายน 57 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ปี
การศึกษา  2556 

นางรอบีอ๊ะ ขุนทหาร 

1-15 มิถุนายน 57 โปรแกรมวิชา/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ส่งรายงานประจ าปีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2556 (ฉบับก่อนตรวจ) 

น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์

16-20 มิถุนายน 57 โครงการตรวจประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับโปรแกรมวิชา/หลักสูตร
ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา  2556 

น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์

28 มิถุนายน 57 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับโปรแกรมวิชา/
หลักสูตรส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2556 

น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์

23-27 มิถุนายน 57 โปรแกรมวิชา/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และ รายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2556  (ฉบับหลังตรวจประเมิน)   

น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์

1-4 กรกฎาคม  57 คณะส่งรายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2556 (ฉบับ
ก่อนตรวจ) 

น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์

7-11 กรกฏาคม 57 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา  2556 น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์
7-11 กรกฏาคม 57 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
น.ส.จุฑาพร บุญยัง 

18 กรกฏาคม 57 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะส่งรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 

น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์

14-18 กรกฏาคม 
57 

คณะส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ รายงานประจ าปี การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ฉบับหลังตรวจประเมิน) 

น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์

1 สิงหาคม 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ปีการศึกษา  2556 ระดับมหาวิทยาลัย  

น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์

15 สิงหาคม 57 พิจารณาร่างรายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2556 ระดับมหาวิทยาลัย (ฉบับตรวจประเมิน) 

ทุกคนในส านักฯ 

20 สิงหาคม 57 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 น.ส.จุฑาพร บุญยัง 
26-28 สิงหาคม 57 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา  

2556 
น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์

7 กันยายน 57 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ส่ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2556 

น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์

12 กันยายน 57 พิจารณารายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ ์
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ระดับมหาวิทยาลัย    (ฉบับหลังตรวจประเมิน) 
13 กันยายน 57 คณะส่งรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบCHE QA Online คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ต่อต้นสังกัด  
ว่าท่ีร.ต.หญิงนารีรัตน์ 

รัตนสุวรรณ 

15 กันยายน 57 มหาวิทยาลัยส่งรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบCHE QA Online 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา           ปีการศึกษา 2556 ต่อต้นสังกัด  

ว่าท่ีร.ต.หญิงนารีรัตน์ 
รัตนสุวรรณ 

15 กันยายน 57 
 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  คร้ังที่ 2 
  -  คณะ/ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ SKRU-ERM 3) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2556   คร้ังที่ 2 
  -  คณะ/ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ ปย. 3) 

น.ส.อุบลทิพย์  ทองช่ัง 

15 กันยายน 57 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
ก่อนรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  ระดับมหาวิทยาลัย ( แบบ
ติดตาม แบบ ปอ.4 )   

น.ส.อุบลทิพย์  ทองช่ัง 

15 ตุลาคม 57 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารายงานผลการด าเนินตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับมหาวิทยาลัย 

น.ส.อุบลทิพย์  ทองช่ัง 

31 ตุลาคม 57 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

น.ส.อุบลทิพย์  ทองช่ัง 

28 พฤศจิกายน 57 ส่งผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน ต่อ ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

น.ส.อุบลทิพย์  ทองช่ัง 

 


