
ปฏิทินการด าเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

มิถุนายน 2563 
 

- ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพฯระดับหลักสูตร คณะวิชา 
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ปีการศึกษา 2562 
- ระดับหลักสูตรลงระบบ CHE QA Online 
- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
- แก้ไขรายงานการประเมินตนเองภายใน 7 วันหลังจากตรวจประเมินเสร็จสิ้นและน าส่งที่ฝ่าย
ประกันคุณภาพฯ 
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 

กรกฎาคม 2563 - เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่า 
- แก้ไขรายงานการประเมินตนเองภายใน 7 วันหลังจากตรวจประเมินเสร็จสิ้นและน าส่งที่ฝ่าย
ประกันคุณภาพฯ 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาท าบันทึกส่งผลคะแนน ข้อเสนอแนะ ระดับหลักสูตร  
ในเบื้องต้นกับคณะวิชาและหลักสูตร 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาส่งเล่มรายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับคณะวิชา  
กับคณะวิชา ครั้งที่ 1 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 

สิงหาคม 2563 - ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาท าบันทึกส่งผลคะแนนในเบื้องต้นให้ระดับหลักสูตร 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบันให้กับ
คณะกรรมการ 
- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 

- แก้ไขเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ตามคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 
กันยายน 2563 - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนออธิการบดีเพ่ือน าเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา และสภาสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันใน
ปีถัดไป 
- ฝ่ายประกันคุณภาพฯ ส่งเล่มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาลงนามแล้ว
ให้กับหน่วยงานเทียบเท่า 
- ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้กระทรวง



วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ che qa online 
ตุลาคม 2563 - จัดท าแบบฟอร์มติดตามผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ รอบ 6 เดือน และ 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตรคณะวิชา และ
สถาบัน 
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 

พฤศจิกายน 2563 - ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน ประจ าปี
การศึกษา 2563 ในระดับหลักสูตร/คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน  
- ติดตามผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2563  
ในระดับหลักสูตร/คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน 
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 

ธันวาคม 2563 - จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
- จัดท าแบบฟอร์มติดตามผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน และ
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร คณะวิชา 
และสถาบัน 

มกราคม 2564 - ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 1/2564 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
ในระดับหลักสูตร/คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน รอบ 6 เดือน 

กุมภาพันธ์ 2564 - ติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร 
คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลสนับสนุน 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน ประจ าปี
การศึกษา 2563 ในระดับหลักสูตร/คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน 

มีนาคม 2564 - จัดท าแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร คณะ
วิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน 
- จัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานประจ าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดท าและสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

เมษายน 2564 - ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2564 
พฤษภาคม 2564 - ติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 12 เดือน ระดับหลักสูตร 

คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูล
ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาน าข้อมูลประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก



วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งให้กับหลักสูตร/คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 2564 (1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

มิถุนายน 2564 - หลักสูตรส่งเล่มรายงาน (ฉบับสมบูรณ์) ให้กับคณะวิชา 
- คณะวิชาส่งเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ให้ฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ 
- ฝ่ายประกันคุณภาพฯ ส่งเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้กับคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

- หลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
- แก้ไขรายงานการประเมินตนเองภายใน 7 วันหลังจากตรวจประเมินเสร็จสิ้นและน าส่งที่ฝ่าย
ประกันคุณภาพฯ 
- หลักสูตรบันทึกผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรผ่านระบบ che qa online ให้แล้วเสร็จ
หลังจากแก้ไขเล่มรายงานฯ ภายใน 15 วัน 
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 3/2564 

กรกฎาคม 2564 - แก้ไขรายงานการประเมินตนเองภายใน 7 วันหลังจากตรวจประเมินเสร็จสิ้นและน าส่งที่ 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
- หลักสูตรบันทึกผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรผ่านระบบ che qa online ให้แล้วเสร็จ
หลังจากแก้ไขเล่มรายงานฯ ภายใน 15 วัน 
- หน่วยงานเทียบเท่าและคณะวิชาจัดท ารายงานการประเมินตนเองเทียบเท่าและคณะวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
- หน่วยงานเทียบเท่า เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
- แก้ไขรายงานการประเมินตนเองภายใน 7 วันหลังจากตรวจประเมินเสร็จสิ้นและน าส่งที่ 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

สิงหาคม 2564 - สถาบันด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
-  ฝ่ายประกันคุณภาพฯ ส่งรายงานการประเมินตนเองให้กับคณะผู้ตรวจประเมินในระดับ
สถาบัน 
- คณะวิชา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
- คณะวิชาบันทึกผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรผ่านระบบ che qa online ให้แล้วเสร็จ
หลังจากแก้ไขเล่มรายงานฯ ภายใน 15 วัน 



วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 4/2564 

กันยายน 2564 
 
 
 

- เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

- แก้ไขรายงานการประเมินตนเองภายใน 7 วันหลังจากตรวจประเมินเสร็จสิ้น 
- บันทึกผลการด าเนินงานระดับสถาบัน ผ่านระบบ che qa online 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผน 
พัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
- ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้กระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ che qa online 

 
 


