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ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 

2 ก.ย 63 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอ 
-(ร่าง) แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2563  
-(ร่าง) Improvement Plan ปีการศึกษา 2563 
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

3 ก.ย. 63 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เสนอ 
-รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/
วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 

10 ก.ย. 63 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เสนอ 
-(ร่าง) แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2563  
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

1 ตุลาคม 63 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เสนอ 
-(ร่าง) แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2563  
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

พ.ย. 63 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ( IQA) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ส าหรับอาจารย์ และบุคลากร 

 

- สิ้นสุดภาคการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 ภาคปกติ 27 ต.ค.63 
- ส่ง มคอ. 5-6 ภาคการศึกษา 1/2563 ภาคปกติ  27 พ.ย.63 

1 ธ.ค.63 หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย จัดส่งรายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในรูปแบบรูปเล่มเอกสาร
มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

 

ธ.ค.63 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เสนอรายงานการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

ธ.ค.63 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ 
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วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
ม.ค.64 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดกิจกรรม QA Sharing day ระดับ

หลักสูตร  
 

ก.พ.64 หลักสูตร ด าเนินการจัดหาคณะตรวจกรรมการประเมินการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

มี.ค.64 หลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
คณะกรรมการฯ 

 

มี.ค.64 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 

เม.ย.64 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประกันคุณภาพ 
(Common Data Set) ภาคการศึกษา ที่ 2/2563 รูปแบบไฟล์เอกสาร 
มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อจัดเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล 
CDS เว็บไซต์งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

 

พ.ค.64 หลักสูตร จัดท าแบบฟอร์มรายงานการตัดตัวบ่งชี้ที่ไม่รับการประเมิน ระบุ
เหตุผล พร้อมเอกสารแนบ มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อ
รวบรวม ตรวจสอบ และด าเนินการจัดส่งไปยัง สกอ. เพื่อตัดตัวบ่งชี้ในระบบ 
CHE QA Online 

 

พ.ค.64 หลักสูตร จัดท าแบบฟอร์มเพิ่มอาจารย์ประจ า/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มายัง
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อตรวจสอบ รวบรวมและด าเนินการ
จัดส่งไปยัง สกอ. เพื่อเพิ่มรายชื่อในระบบ CHE QA Online 

 

- สิ้นสุดภาคการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563 ภาคปกติ 25 มี.ค.64 
- ส่งมคอ. 5-6 ภาคการศึกษา 2/2562 ภาคปกติ 24 เม.ย.64  

4 มิ.ย.64 หลักสูตร ส่งผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็นรูปเล่มเอกสาร พร้อมไฟล์ และรายงานการ
ด าเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online  

 

มิ.ย.64 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบ CHE QA Online System ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

14-18 มิ.ย.64 หลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 

25 มิ.ย.64 
  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส่ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบเอกสาร พร้อมไฟล์ และยืนยันผลการ
ประเมินผ่านระบบ CHE QA Online 

 

ส.ค. 64 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอสรุปรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ต่อที่ประชุมเพื่อ
ทราบ 
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วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
ส.ค. 64 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 
หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ และระดับมหาวิทยาลั ย ประจ าปี
การศึกษา 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 

ส.ค. 64 คณะ วิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ 
EdPEx ผ่านระบบ CHE QA Online 

 

ก.ย. 64 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 

 


