
ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

วงจร 
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
ต.ค.-พ.ค. 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. 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 (ตลุาคม พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ.2564) 
 ปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน พ.ศ.2563 – พฤษภาคม. พ.ศ.2564)  พ.ศ.2564 

กิจกรรมด าเนินการ ต.ค.-พ.ค. 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. 
P 1. จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) 

และก ำหนดตัวบ่งชี้ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เสนอสภำมหำวิทยำลัยฯ 
พิจำรณำ 

  1-31             

 2. ทบทวน/เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

  1-31             

 3. จัดท ำร่ำงคู่มือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
และก ำหนดตัวบ่งชี้ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เสนอคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในฯ พิจำรณำ 

    1 31          

 4. จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

     1 30         

 5. ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับคณะ เพื่อชี้แจงคู่มือฯและแจกคู่มือฯ ให้น ำไปใช้
เป็นกรอบแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนของตัวบ่งชี้ส ำหรับ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

      1-30         



วงจร 
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
ต.ค.-พ.ค. 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. 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 (ตลุาคม พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ.2564) 
 ปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน พ.ศ.2563 – พฤษภาคม. พ.ศ.2564)  พ.ศ.2564 

กิจกรรมด าเนินการ ต.ค.-พ.ค. 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. 
P (ต่อ) 6. ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อชี้แจกคู่มือกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรและ
แจกคู่มือฯให้ทุกหลักสูตรน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงใน
กำรติดตำม ประเมินผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ สกอ. ก ำหนด  

      1-30         

 7. วำงแผนเก็บข้อมูล โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564  
 

 
1          

 
31 

  

 8. ออกแบบเครื่องมือ/แบบฟอร์มกำรเก็บรวมรวมข้อมูล
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งชี้ เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูล
พื้นฐำน (Common Data set) ประกอบกำรเขียน
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ     
ตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด  

 

1          

 

31 

  

 9. หลักสูตร และคณะ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในและช่วงวันเวลำที่จะขอรับกำรประเมิน 
 

          1-31     

D 
 

10. หลักสูตร และคณะ ด ำเนินงำนและเก็บข้อมูลบันทึก
ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ คือ เดือนที่       
1 – เดือนที่ 12 ของปีกำรศึกษำ (เดือนมิถุนายน – 
พฤษภาคม ปีถัดไป  

 

1          

 

31 

  

11. หลักสูตรเตรียมกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร
และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่ำน
ระบบ CHE QA Online 

      1      31   



วงจร 
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
ต.ค.-พ.ค. 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. 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 (ตลุาคม พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ.2564) 
 ปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน พ.ศ.2563 – พฤษภาคม. พ.ศ.2564)  พ.ศ.2564 
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D (ต่อ) 12. คณะน ำผลกำรประเมินระดับหลักสูตรมำจัดท ำ

รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ผ่ำนระบบ CHE QA 
Online ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด     
เพื่อรองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ       
จำกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 

            1-31   

C/S 13. ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพในระดับหลักสูตร 
ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   
 

             1-30  

 14. ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพในระดับคณะ บนระบบ 
CHE QA Online และยืนยันผลกำรประเมินหลักสูตร   
ที่ได้ประเมินไปแล้ว ระหว่ำงวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 

              1-31 

15. คณะปรับแก้ / ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐำน (Common 
Data set) และรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)     
หลังรับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผ่ำนระบบ CHE QA Online  และยนืยันข้อมูลพื้นฐำน
และผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ      
ที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง ส่งรำยงำนให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำผ่ำนระบบ CHE QA 
Online ก่อนกำรตรวจประเมินระดับมหำวิทยำลัย       
1 สัปดำห์  

              31 

 16. น ำผลกำรผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
หลังรับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรง     
คุณวุฒิฯ เสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

              25-31 



วงจร 
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
ต.ค.-พ.ค. 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. 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 (ตลุาคม พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ.2564) 
 ปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน พ.ศ.2563 – พฤษภาคม. พ.ศ.2564)  พ.ศ.2564 
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A 17. วำงแผนปรับปรุงและด ำเนินกำรปรับปรุงตำม       

ผล กำรประเมิน โดยคณะกรรมกำรประจ ำคณะ       
(โดยน ำข้อเสนอแนะและผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำร  กำรประเมินคุณภำพภำยในมำวำงแผน
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภำ
มหำวิทยำลัย) มำจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี ปรับปรุง
แผลกลยุทธ์ แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) 
และเสนอตั้งงบประมำณปีถัดไป หรือจัดท ำโครงกำร
พัฒนำ 

              31 

 


