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ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

(ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563) 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา  
 
 

                 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562  

   
   

 ครั้งที่ 2/2562 
  31 ต.ค.62 

 

 
 

ครั้งที่ 3/2563  
1 ธ.ค 62 - 
30 ม.ค.63 

 
 

   
 ครั้งที่ 4/2563  

3 เม.ย.63 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

3. หลักสูตร คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน  
ด าเนินงานเก็บข้อมลูระยะเวลา 12 เดือน ตามตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2562  

 
1 มิ.ย 62 – 31 พ.ค. 63 (12 เดือน) 

     

 

4. ติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบัน รอบ 6 เดือน (1มิ.ย.62-31พ.ย.62) และ 
รอบ 9 เดือน (1 มิ.ย. 62 - 28 ก.พ. 63) ตามตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2561 และ รอบ 12 เดือน (1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค.63) และ
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 
 

  
 

   

 

   

 

      

หลักสูตรส่งแบบติดตาม
ความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน  
(1 มิ.ย.62 – 30 พ.ย.62) 

หลักสูตรส่งแบบติดตาม
ความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน  
(1 ธ.ค.62 - 28 ก.พ.63) 

หลักสูตรส่งเล่มรายงาน 
 (ฉบับสมบูรณ์)  
รอบ 12 เดือน  

(1 มี.ค 63 - 31 พ.ค.63) 
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กิจกรรมการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. 

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร คณะ
วิชา หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน รอบ 6 เดือน 
(1มิ.ย.62-30พ.ย.63) และ รอบ 9 เดือน (1 มิ.ย. 62 - 28 
ก.พ. 63) ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 และ รอบ 12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค.63) และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบัน 
 

  

 

   

 

    

 

     

6.สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับหลักสตูร คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน 
รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 
 

                 

7. จัดท า SAR 62 และเตรียมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
- ระดับหลักสูตร 
- ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 
- สถาบัน 

                 
                 
                 

                 

ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

รอบ 6 เดือน 
(1 มิ.ย.62 – 30 พ.ย.62) 

ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รอบ 12 เดือน  
(1 มี.ค 63 - 31 พ.ค.63) 

 
 
 

ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบ 

9 เดือน 
(1 ธ.ค.62 - 28 ก.พ.63) 
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กิจกรรมการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. 

8. แก้ไขเล่มรายงานประเมินตนเอง SAR 62 ตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน ให้ 
แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับจากได้รบัการตรวจประเมินฯ 
- ระดับหลักสูตร 
- ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 
- สถาบัน 

            

 

 

 
 
 
 
 

  

9. น าผลการประเมินมาบันทึกผลการด าเนินงานระบบ
ระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จภายใน 15 นับจาก
แก้ไขเลม่รายงาน SAR 62 ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว 

                 

- ระดับหลักสูตร                  
- ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า                  

- สถาบัน                  

10.รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการ 
การประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับปรุง
การด าเนินการในปีถัดไป 

                 

 
 


