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ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจําปการศึกษา 2561  
 

วัน/เดือน/ป โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
18 ม.ค.62 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดโครงการอบรมใหความรูเร่ืองเกณฑ

มาตรฐานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) 
ประจําปการศึกษา 2561 สําหรับอาจารย และบุคลากร 

 

23 ม.ค.62 หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ศูนยการศึกษาสระแกว หนวยงานสนับสนุน
เทียบเทา และผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย จัดสงรายงานการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
ในรูปแบบรูปเลมเอกสารมายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

 

11 ก.พ.62 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เสนอรายงานการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 
1/2561 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

12 ก.พ.62 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

 

21 ก.พ.62 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดกิจกรรม QA Sharing day ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหนวยงานสนับสนุน 

 

มี.ค.62 หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย ดําเนินการ
จัดหาคณะตรวจกรรมการประเมินการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 

 

เม.ย.62 หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ศูนยการศึกษาสระแกว และหนวยงานสนับสนุน
เทียบเทาคณะ เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ศูนยการศึกษาสระแกว และหนวยงาน
สนับสนุน มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
คณะกรรมการฯ 

 

เม.ย.62 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ศูนยการศึกษา
สระแกว หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

 

พ.ค.62 หนวยงานที่เก่ียวของ สงรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประกันคุณภาพ 
(Common Data Set) ภาคการศึกษา ที่ 2/2561 รูปแบบไฟลเอกสาร 
มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อจัดเก็บไวบนระบบฐานขอมูล 
CDS เว็บไซตงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

 

พ.ค.62 หลักสูตร จัดทําแบบฟอรมรายงานการตัดตัวบงชี้ที่ไมรับการประเมิน ระบุ
เหตุผล พรอมเอกสารแนบ มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อ
รวบรวม ตรวจสอบ และดําเนินการจัดสงไปยัง สกอ. เพื่อตัดตัวบงชี้ในระบบ 
CHE QA Online 

 

พ.ค.62 หลักสูตร จัดทําแบบฟอรมเพิ่มอาจารยประจํา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร มายัง
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อตรวจสอบ รวบรวมและดําเนินการ
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วัน/เดือน/ป โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
จัดสงไปยัง สกอ. เพื่อเพิ่มรายชื่อในระบบ CHE QA Online 

- สิ้นสุดภาคการศึกษา ภาคปกติ 21 พ.ค.62  
- สงมคอ. 5-6 ภาคปกติ 20 มิ.ย.62  
- สงเกรด ภาคการศึกษา 2/2561 7 มิ.ย.62 

24 มิ.ย.62 ระดับหลักสูตร สงผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เปนรูปเลมเอกสาร พรอมไฟล และรายงานการ
ดําเนินงานผานระบบ CHE QA Online  

 

มิ.ย.62 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงาน
ระบบ CHE QA Online System ประจําปการศึกษา 2561 

 

1-5 ก.ค.62 ระดับหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2561 

 

12 ก.ค.62 
  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2561 ในรูปแบบเอกสาร พรอมไฟล และยืนยันผลการ
ประเมินผานระบบ CHE QA Online 

 

-ระดับคณะ/วิทยาลัย สงรายงานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เปนรูปเลมเอกสารพรอมไฟล และ
รายงานการดําเนินงานผานระบบ CHE QA Online 

 

-ศูนยจัดการศึกษาสระแกว และหนวยงานสนับสนุน สงผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เปน
รูปเลมเอกสารพรอมไฟล มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย จัดสงรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
เพื่อจัดทํา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2561 

 

22-26 ก.ค.62 คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2561 

 

5 ส.ค.62 คณะ/วิทยาลัย จัดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(CAR) ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 ในรูปแบบเอกสาร 
พรอมไฟล และยืนยันผลการประเมินผานระบบ CHE QA Online 

 

5-9 ส.ค.62 หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ และศูนยจัดการศึกษาสระแกว 
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 

 

19 ส.ค.62 หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ และศูนยจัดการศึกษาสระแกว จัดสง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ในรูปแบบเอกสาร 
พรอมไฟล  

 

ส.ค.62 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดโครงการประชุมวิพากษ (ราง) รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 
เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
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วัน/เดือน/ป โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 

ส.ค 62 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2561 

 

ก.ย.62 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอสรุปรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ศูนย
จัดการศึกษาสระแกว หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

12 ก.ย.62 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/
วิทยาลัย ศูนยจัดการศึกษาสระแกว หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

ก.ย.62 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/
วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 ตอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

 


