
ปฏิทินการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

วงจร 
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
ต.ค.-พ.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. 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. – ก.ย.) 

 ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 2560   
กิจกรรมด าเนินการ ต.ค.-พ.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. 

P 1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
และก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณา 

  1-30             

 2. ทบทวน/เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

  1-30             

 3. จัดท าร่างคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในฯ พิจารณา 

    1 31          

 4. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 

     1 31         

 5. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ เพื่อชี้แจงคู่มือฯและแจกคู่มือฯ ให้น าไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ส าหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

      1-31         



วงจร 
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
ต.ค.-พ.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. 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. – ก.ย.) 

 ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 2560   
กิจกรรมด าเนินการ ต.ค.-พ.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. 

P (ต่อ) 6. ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อชี้แจกคู่มือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
แจกคู่มือฯให้ทุกหลักสูตรน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การติดตาม ประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด  

      1-31         

 7. วางแผนเก็บข้อมูล โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 กรณีใช้
ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

 
1          

 
31 

  

 8. ออกแบบเครื่องมือ/แบบฟอร์มการเก็บรวมรวมข้อมูล
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูล
พื้นฐาน (Common Data set) ประกอบการเขียน
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ     
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด  

 

1          

 

31 

  

 9. หลักสูตร และคณะ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและช่วงวันเวลาที่จะขอรับการประเมิน 

        1-31       

D 
 

10. หลักสูตร และคณะ ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึก
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่       
1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – 
กรกฎาคม ปีถัดไป  

 

1          

 

31 

  

11. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
และจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่าน
ระบบ CHE QA Online 
 

        1    31   



วงจร 
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
ต.ค.-พ.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. 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. – ก.ย.) 

 ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 2560   
กิจกรรมด าเนินการ ต.ค.-พ.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. 

D (ต่อ) 12. คณะน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ CHE QA 
Online ตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด     
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา       
จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

           1-30    

C/S 13. ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร 
ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   

            1-31   

 14. ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับคณะ บนระบบ 
CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตร   
ที่ได้ประเมินไปแล้ว ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

             1-31  

15. คณะปรับแก้ / ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน (Common 
Data set) และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)     
หลังรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผ่านระบบ CHE QA Online  และยนืยันข้อมูลพื้นฐาน
และผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ส่งรายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA 
Online ก่อนการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย       
1 สัปดาห์  

             31  

 16. น าผลการผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลังรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรง     
คุณวุฒิฯ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

              25-30 



วงจร 
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
ต.ค.-พ.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. 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. – ก.ย.) 

 ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 2560   
กิจกรรมด าเนินการ ต.ค.-พ.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. 

A 17. วางแผนปรบัปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผล 
การประเมิน โดยคณะกรรมการประจ าคณะ (โดยน า
ข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ  
การประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) 
มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปรับปรุงแผลกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และเสนอ
ตั้งงบประมาณปถีัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนา 

1-16               

 
 
 
 
 
 
 
 


