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ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการท างาน 

 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
(ส านัก/สถาบันและบัณฑิต
วิทยาลยั)วางแผนแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2560 

                     

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึ กษาภาย ใน  ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

                     

3.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560   

                     

4.  จัดท าคู่ มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

                     

5. หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (ส านัก/
สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย) เก็บ
ข้ อมู ลพื้ นฐาน (CDS) ระยะ  
12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้ 
ดังน้ี 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการท างาน 

 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.1 ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนพัฒนาหน่วยงาน  
(ปรัชญญา ปณิธาน และแผนการ
ด าเนินงาน) 

    สนส./บวล/สนอ/สนว/สนศ./สบว  รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที ่ของผู้บริหารและภาวะ
ความเป็นผู้น า 

  

  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู ้

  

     ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบการบริหาร
ความเส่ียง 

    สนส./บวล/สนอ/สนว/สนศ./สบวรายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61   ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

  

     ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

  

  ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการท างาน 

 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. ตวับง่ชี้เฉพาะ 

2.1 ส านักงานอธิการบด ี

      ตวับ่งชี้ที่ 1  การบรกิาร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

    สนอ.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 ตัวบ่งชี้ที่ 2 กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี       

  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

  

2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจยัและ 
งานสร้างสรรค์ 

    สบว.รายงานขอ้มูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

  

2.3 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระบบและกลไกการท านุ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    สนศ.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการท างาน 

 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2.4 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับความส าเร็จในการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
บริการ 

    สนว.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบ้ริการ 

  

2.5 ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรีตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

    
 

สนส.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้าน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

  

2.6 บัณฑติวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท 
ตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมแห่งชาต ิ
 

    บวล.รายงานขอ้มูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร ่
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการท างาน 

 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3.ตัวบ่งชี้พัฒนา 

3.1 ส านักงานอธิการบด ี
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระบบและกลไกการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

    
 
 
 
 

 

สนอ.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผลการพัฒนาตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลการชี้น า ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาทางสังคมภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

  

3.2 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  การพัฒนาระบบและกลไก
เพื่อติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่
ก าหนด 

    สบว.รายงานขอ้มูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2  การพัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ 

  

 ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย 
โครงการวิจัย 
นวัฒกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนฐานราก (สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการท างาน 

 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3.3 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1  การท านุศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคใต้ 

    
 
 
 

สนศ.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับความส าเร็จในการ
บริหารงานเครือข่ายอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

  

3.4 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประสิทธภิาพการ
ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลยั 

    สนว.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศให้
ทันสมัยหลากหลายและเพียงพอ 

  

  ตัวบ่งชี้ที่ 3  การบริการวิชาการแก่
สังคม 

  

3.5 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระบบสารสนเทศเพื่อ
ระบบรับเข้านักศึกษาใหม ่

    สนส.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การสร้างเครือข่ายกับ
สถานประกอบการเพือ่พัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการท างาน 

 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3.6 บัณฑติวิทยาลยั 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระบบและกลไกการ
ประสานงาน 
การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

    
 

บวล. รายงานขอ้มูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผลงาน
วิทยานพินธ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

4. ตวับง่ชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวทิยาลยั 

4.1 ส านักงานอธิการบด ี
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนฯที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ และเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

    สนอ.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

4.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ตัวบ่งชี้ที ่1 จ านวนเงินงบประมาณวิจยั
ต่ออาจารย์ประจ าที่เพิ่มขึ้น 

    สบว. รายงานขอ้มูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

 ตัวบ่งชี้ที ่1 จ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับ
การติพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากรสาย
สนับสนุนฯ ที่เพิ่มขึ้น 

  

 ตัวบ่งชี้ที ่2 จ านวนพืน้ที่ชุมชนเปา้หมาย
ได้รับการบูรณาการการบริการวชิาการ
กับการ จัดการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการท างาน 

 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4.3 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวนโครงการกิจกรรม
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
มีส่วนร่วมกับ ชุมชนท้องถิ่น 

    สนศ.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 

สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

4.4 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวนโครงการกจิกรรม
ที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

    สนว.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

4.5 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 

    สนส.รายงานข้อมูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 จ านวนหลกัสูตรที่ได้รับ
การรับรองและขึ้นทะเบยีนหลักสูตร 
ตามกรอบคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการท างาน 

 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
4.6 บัณฑติวิทยาลยั 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวนหลกัสูตรที่มี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    บวล. รายงานขอ้มูลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 :  10 เม.ย. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 13 เม.ย. 61 

6.  หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
(ส านัก/สถาบันและบัณฑิต
วิทยาลยั)วางแผนประเมินตนเอง 

            บวล./สนส/สนว/สนศ/สบว./สนอ. 

7. หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
(ส านัก/สถาบันและ 
บัณฑิตวิทยาลยั)จัดท ารายงานประเมิน
ตนเองและประเมินตนเองผ่านระบบ CHE 
QA Online 

             บวล./สนส/สนว/สนศ/สบว./สนอ.รับการตรวจประเมินฯภายใน 1-31 พ.ค. 61 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

8. รายงานผลการตรวจและส่งเล่ม
รายงานการตรวจประเมินมายัง
ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบ
บริหาร 

              บวล./สนส/สนว/สนศ/สบว./สนอ. ส่งเล่มรายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการระดับ ส านัก/สถาบันและบัณฑิต
วิทยาลัย ภายใน วันที่ 12 มิ.ย. 61 

 


