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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาการท างาน 
 2560 2561 

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. คณะวางแผนแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2560 

 
                   

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
                   

3.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560   

 

                   

4.  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560   

 
                   

5. คณะเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) 
ระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ ท่ี ได้
ประกาศใช้ ดังนี้ 

 
       

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต                     

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

 
             

หลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินฯ  1-20 มิ.ย. 61 และ 
ส่งเล่มรายงานการตรวจมายัง  สนพ. วันที่ 1  ก.ค. 61 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 

 
รายงานผลครั้งที่ 1 

 

กจ./คณะเก็บข้อมูลตั้งแต่ วนัที่ 1 มิ.ย.60-30 เม.ย.61 และรายงานผลมายัง สนพ.  
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 : 31 มีนาคม. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 30 เม.ย. 61 

1 .3  อ าจาร ย์ประจ าคณะที่ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 

รายงานผลครั้งที่ 1 รายงานผลครั้งที่ 2 

กองแผนฯ/คณะเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัที ่1 มิ.ย.60-30 เม.ย..61 และ 
รายงานผลมายัง สนพ.  
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 : 25 พ.ค. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 15 มิ.ย. 61 

รายงานผลครั้งที่ 2  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาการท างาน 
 2560 2561 

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 . 5  ก า ร บ ริ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 
ระดับปริญญาตรี 

 

รายงานผลครั้งที่ 1 รายงานผลครั้งที่ 2 

กองพัฒฯ/คณะเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วันที่1 มิ.ย.60-31 พ.ค.61 และ 
รายงานผลมายัง สนพ.  
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย.60 
ครั้งที่ 2 : 10 มิ.ย.61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 15 มิ.ย. 61 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

รายงานผลครั้งที่ 1 รายงานผลครั้งที่ 2 

กองพัฒฯ/สนศ./คณะเก็บขอ้มูลตัง้แต่ วันที1่ มิ.ย.60-31 พ.ค.61 
และรายงานผลมายัง สนพ.  
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย.60 
ครั้งที่ 2 : 10 มิ.ย.61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 15 มิ.ย. 61 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

  
รายงานผลครั้งที่ 1 

 สบว./คณะเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัที่1 มิ.ย.60-31 พ.ค.61 และ 
 
 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค ์
 

 

รายงานผลครั้งที่ 1  

สบว./คณะเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัที่1 มิ.ย.60 - 30 เม.ย.61 และ 
รายงานผลมายัง สนพ.  
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 : 10 พ.ค. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 15 พ.ค. 61 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนกัวจิัย 

 

รายงานผลครั้งที่ 1  

สบว./หลักสูตร/คณะ/บวล.เก็บขอ้มูลตั้งแตว่ันที่1มิ.ย.60-30 เม.ย. 61และ
รายงานผลมายัง สนพ. 
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 : 10 พ.ค. 61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 15 พ.ค. 61 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1 การบรกิารวิชาการ  

รายงานผลครั้งที่ 1 รายงานผลครั้งที่ 2 

สบว./คณะเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัที่1 มิ.ย.60-31 พ.ค.61 และ 
รายงานผลมายัง สนพ.  
ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย.60 
ครั้งที่ 2 : 10 มิ.ย.61 
สนพ.รายงานข้อมูลไปยังคณะ ภายใน 15 มิ.ย. 61 

รายงานผลครั้งที่ 2  

รายงานผลครั้งที่ 2  

รายงานผลครั้งที่ 2  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาการท างาน 
 2560 2561 

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. 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

รายงานผลครั้งที่ 1 รายงานผลครั้งที่ 2 
 

 
คณะ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารจัดการของคณะเพื่อ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

 
รายงานผลครั้งที่ 1 รายงานผลครั้งที่ 2 

 
คณะ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

 
รายงานผลครั้งที่ 1 รายงานผลครั้งที่ 2 หลักสูตร/คณะ 

6. คณะวางแผนประเมินตนเอง  คณะ 

7. คณะจัดท ารายงานประเมินตนเอง
และประเมินตนเองผ่านระบบ CHE 
QA Online 

 
              

คณะรับการตรวจประเมนิ  
ภายใน วันที่ 20 ก.ค.-31 ก.ค. 61 และจัดท า
รายงานการประเมนิตนเอง 

8. รายงานผลการตรวจและส่งเล่ม
รายงานการตรวจประเมินมายังส านัก
พัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

 
               

ส่งเล่มรายงานผลการตรวจประเมนิมายัง
ส านักพัฒนาคุณภาพฯ  
ภายในวันที ่7 ส.ค. 61 

 

 

 

 

 


