
กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

ข้ันตอนท่ี ๑ การวางระบบคุณภาพ

๑. ก ำหนดนโยบำยด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน

ต.ค. - ธ.ค. ๖๑/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

๒. แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน

ต.ค. - ธ.ค. ๖๑/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

๓. ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน และระดับหลักสูตร และก ำหนด

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี

ต.ค. - ธ.ค. ๖๑/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

๔. ช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

 ระดับหน่วยงำน และระดับหลักสูตร

ก.ย. - พ.ย. ๖๑/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

๕. จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนและ

ระดับหลักสูตร

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

ข้ันตอนท่ี ๒ การควบคุมคุณภาพ

๑.๑ สร้ำงควำมรู้เก่ียวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมิน กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร และระดับ

หน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

๑.๒ สร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน

ตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ. ๗) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

๑.๑. ศึกษำรำยละเอียดเก่ียวกับกำรเขียน 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

(มคอ. ๗) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

ต.ค. ๖๑  - มิ.ย. ๖๒/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ

ส.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

๒. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรรมกำรเครือข่ำยแผนงำนและประกัน

คุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ/หน่วยงำนเจ้ำภำพ

ระดับมหำวิทยำลัย

๒. ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรและตัว

บ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement  Plan) ของหลักสูตร

ส.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

     ๓.๑ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี ๑/๒๕๖๑ ธ.ค. ๖๑/กองนโยบำยและแผน      ๓.๑ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี ๑/๒๕๖๑ ส.ค. - พ.ย. ๖๑/หลักสูตร

     ๓.๒ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี ๒/๒๕๖๑ ม.ค. - เม.ย. ๖๒/หลักสูตร

     ๓.๓ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ พ.ค. ๖๒/หลักสูตร

๑. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเพ่ือวำง

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ

ก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของหลักสูตร

ส.ค. - ธ.ค. ๖๑/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

 ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย (ภายในสัปดาห์ท่ี ๒ ของเดือน ต.ค. ๖๒)

ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑ ( ๑๕ ส.ค. - ๒๐ ธ.ค. ๖๑)     ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ ( ๕ ม.ค. - ๑๕ พ.ค. ๖๒)

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (ภายใน ๑๗ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๒)   ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายใน ๑๒ - ๓๐ ส.ค. ๖๒)

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

๑. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ๑. ศึกษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับตัวบ่งช้ีและ

เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ

หลักสูตร

ส.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

๓. เข้ำร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

๓. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประชุมเพ่ือวำงแผนติดตำมและทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของ

หลักสูตร

     ๓.๒ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี ๒/๒๕๖๑ พ.ค. ๖๒/กองนโยบำยและแผน



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

๔. ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ของหน่วยงำน

ส.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒/หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ

๔. ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ของหลักสูตร

ส.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒/หลักสูตร

ข้ันตอนท่ี ๓ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

๑. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตร  ตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

 และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร ภำคกำรศึกษำท่ี ๑/๒๕๖๑ ต่อหน่วยงำน

๒๑ ธ.ค. ๖๑/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

๑.๑ ระดับหลักสูตร

๑.๒ ระดับหน่วยงำน

๒. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร ภาค

การศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือ

พิจารณา

๓ ม.ค. ๖๒/หน่วยงานจัดการศึกษา

๓. แจ้งมติกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ต่ออำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

ข้อเสนอแนะ

๑๑ ม.ค. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ ๒. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ภำคกำรศึกษำท่ี ๑/

๒๕๖๑

ม.ค. - พ.ค. ๖๒/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

๔.๑ ระดับหลักสูตร รำยงำนต่อกองบริกำรกำรศึกษำ

๔.๒ ระดับหน่วยงำน รำยงำนต่อกองนโยบำยและแผน

๕. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ของภำคกำรศึกษำท่ี ๑/๒๕๖๑

ก.พ. - พ.ค. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

๑.๑ ระดับหลักสูตร

๑.๒ ระดับหน่วยงำน

๒. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร ภาค

การศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือ

พิจารณา

๒๗ พ.ค. ๖๒/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

๑๘ ม.ค. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ภำคกำรศึกษำท่ี ๑/๒๕๖๑

๒๑ ธ.ค. ๖๑/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร ภำคกำรศึกษำท่ี ๑/๒๕๖๑ ต่อมหำวิทยำลัย

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan)  ภำคกำรศึกษำท่ี ๒/๒๕๖๑

๑. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตร  ตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

 และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร ภำคกำรศึกษำท่ี ๒/๒๕๖๑ ต่อหน่วยงำน

๑๗ พ.ค. ๖๒/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร๑๗ พ.ค. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

๓. แจ้งมติกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ต่ออำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

ข้อเสนอแนะ

๓๑ พ.ค. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

๔.๑ ระดับหลักสูตร รำยงำนต่อกองบริกำรกำรศึกษำ

๔.๒ ระดับหน่วยงำน รำยงำนต่อกองนโยบำยและแผน

๕. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ของภำคกำรศึกษำท่ี ๒/๒๕๖๑

 ก.ค. - ส.ค. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

ข้ันตอนท่ี ๔ การประเมินคุณภาพและ ข้ันตอนท่ี ๕ การพัฒนาคุณภาพ

๑.๑ ระดับหลักสูตร พ.ค. - มิ.ย.๖๒/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

๓. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๗ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๒/

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก

หลักสูตร

๔. น ำข้อเสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement  Plan) ของหลักสูตร

ก.ค. - ส.ค.๖๒/ทุกหลักสูตร

๓. น าผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ  

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา

ก.ค. - ส.ค.๖๒/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา

๕. ปรับแก้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 

(มคอ. ๗) ตำมผลกำรตรวจประเมิน

ก.ค. ๖๒/ทุกหลักสูตร (ภำยหลัง

กำรตรวจประเมินไม่เกิน ๗ วัน)

๔. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับหน่วยงำน ในระบบ CHE -

 QA Online ภำยในสัปดำห์ท่ี ๒ ของเดือนสิงหำคม

ส.ค. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ ๖. จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.

 ๗) พร้อมแผนพัฒนำคุณภำพ ให้กับหน่วยงำนภำยใน

 สัปดำห์ท่ี ๔ ของเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๒

ก.ค. ๖๒/ทุกหลักสูตร (ภำยหลัง

กำรตรวจประเมินไม่เกิน ๗ วัน)

๕. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 

ระหว่างสัปดาห์ท่ี ๓ ของเดือนสิงหาคม

 ๑๒ - ๓๐ ส.ค. ๖๒/หน่วยงาน

จัดการศึกษา

๗. จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินการ

ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. ๗) ในระบบ CHE -

 QA Online ให้กับหน่วยงานภายใน สัปดาห์ท่ี ๒ 

ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

๙ ส.ค. ๖๒/ทุกหลักสูตร

๖. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำน

ส.ค. - ก.ย. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

๗. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน ต่อมหำวิทยำลัยภำยในสัปดำห์ท่ี

 ๔ ของเดือนสิงหำคม ๒๕๖๒

๒๓ ส.ค. ๖๒ /หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

๒. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ภำคกำรศึกษำท่ี ๒/

๒๕๖๑

มิ.ย. - ก.ค. ๖๒/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร ภำคกำรศึกษำท่ี ๒/๒๕๖๑ ต่อมหำวิทยำลัย๑๔ มิ.ย. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

๑. แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ๑. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.๗) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใน ๖๐ 

วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา

๒๔ พ.ค. ๖๒/อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร

๒. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.๗) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระบบ  CHE

 - QA Online

พ.ค. - มิ.ย. ๖๒/อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร

๒. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๗ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๒/ 

หน่วยงานจัดการศึกษา



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

๗.๑ รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อ

กองบริกำรกำรศึกษำ

๓๐ ส.ค. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ 

(ภำยหลังกำรตรวจประเมินไม่เกิน ๗

 วัน)

๗.๒ รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำน 

ต่อกองนโยบำยและแผน

๓๐ ส.ค. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ 

(ภำยหลังกำรตรวจประเมินไม่เกิน ๗

 วัน)

๘. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

ก.ย. - ต.ค. ๖๒/หน่วยงำนจัดกำร

ศึกษำ

๙. ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ต่อมหาวิทยาลัยภายใน สัปดาห์ท่ี ๓ ของ

เดือนกันยายน ในระบบ CHE - QA Online

๒๐ ก.ย. ๖๒/หน่วยงานจัดการ

ศึกษา



ข้ันตอน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2561
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ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน

ด ำเนินงำนตำมตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan) 

ของมหำวิทยำลัย

จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับมหำวิทยำลัย

ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน

สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน

ติตตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment 

Plan) ทุกระดับ ทุกภำคกำรศึกษำ

สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvment Plan)  ทุกระดับ ทุกภำคกำรศกึษำ ต่อ

คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัยเพื่อพจิำรณำ 

ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนนิงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน และก ำหนดผูร้ับผดิชอบตัวบ่งช้ี

ก ำหนดนโยบำยด้ำนประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

ระดับหนว่ยงำน

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

ระดับหนว่ยงำน

จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนและ

ระดับหลักสูตร

ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน และก ำหนดผูร้ับผดิชอบ ระดับหนว่ยงำน 

และระดับหลักสูตร

ชีแ้จงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับหนว่ยงำน และระดับหลักสูตร

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน 

ด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ของหน่วยงำน

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) 

ระดับหนว่ยงำนและระดับหลักสูตร ทุกภำคกำรศกึษำ

สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับหนว่ยงำนและระดับหลักสูตร 

ทุกภำคกำรศึกษำ ต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน

เพื่อพิจำรณำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ

(lmprovement Plan) ระดับหนว่ยงำนและระดับหลักสูตร 

ทุกภำคกำรศกึษำ ต่อมหำวทิยำลัย

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร

บริหำรมหำวิทยำลัย

จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ภำยใน

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเพื่อวำงระบบกำร

ประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยในและก ำหนดผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร

ศกึษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ี

และเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับหลักสูตร

ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรและตัวบ่งชี้กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำ
คุณภำพ (Improvement Plan) ของหลักสูตร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรำฐำน
หลักสูตรและตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน ระดับหลักสูตร ทุกภำคกำรศึกษำ ต่อหน่วยงำน

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร มคอ.7 

ภำยใน 60 วันหลังสิน้สุดปีกำรศกึษำ พร้อมบันทึกข้อมูล
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ก ำหนดระบบกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
22



ข้ันตอน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร
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จัดตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ระดับหน่วยงำน

น ำผลกำรตรวจประเมินและแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvment Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน

เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและสภำ

มหำวิทยำลัย ภำยในเดือนกันยำยน

จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลใน

ระบบ CHE - QA Online ภำยในสัปดำหท์ี่ 1

ตรวจประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ภำยในสัปดำห์ที่ 2

ของเดือนตุลำคม

น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำจัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan) 

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน

และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan) 

ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัยเพื่อพิจำรณำ

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยในและ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan) 

ต่อสภำมหำวทิยำลัย เพื่อพิจำรณำ

จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน

ส่งรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในต่อหนว่ยงำนตน้สังกัด ภำยใน 120 วัน 

หลังสิน้สุดปีกำรศกึษำ ในระบบ CHE QA Online

ภำยในเดอืนพฤศจิกำยน

จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ภำยใน

17 มิถุนำยน - 31 กรกฎำคม

น ำผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement 

Plan) ระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อ

พิจำรณำ 

จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง ระดับหน่วยงำน ในระบบ

CHE - QA Online ภำยในสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนสงิหำคม

รับตรวจประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับหนว่ยงำน 

ระหว่ำงสัปดำห์ที่ 3 ของเดอืนสงิหำคม

น ำผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำน

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

และระดับหนว่ยงำน ตอ่มหำวิทยำลัยภำยใน สัปดำหท์ี่ 4

ของเดือนสิงหำคม

จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน ระดับหนว่ยงำน

ส่งรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ต่อมหำวทิยำลัยภำยใน สัปดำห์ที่ 3 ของเดือนกันยำยน 

ในระบบ CHE - QA Online

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร มคอ.7 

ภำยใน 60 วันหลังสิน้สุดปีกำรศกึษำ พร้อมบันทึกข้อมูล

ในระบบ CHE-QA Online 

รับตรวจประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน

ระดับหลักสูตร ภำยใน 17 มิถุนำยน  - 31 กรกฎำคม

ปรับแก้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร มคอ. 

7 ตำมผลกำรตรวจประเมิน

น ำข้อเสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 
(Improvement Plan) ของหลักสูตร

จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร มคอ. 7

พร้อมแผนพัฒนำคุณภำพ ใหก้ับหน่วยงำนภำยใน 

สัปดำห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎำคม
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ก ำหนดระบบกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ทุกระดับ 

จัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจประเมินฯ ของหลักสูตร ใน

ระบบ CHE-QA Online ให้กับหน่วยงำนภำยใน 

สัปดำหท์ี่ 2 ของเดือนสิงหำคม
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