
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564 
 

วงจร 
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
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P 1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

และกำหนดตัวบ่งช้ีสำหรับการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร และระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2564 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณา 

  1-31             

 2. ทบทวน/เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 

  1-31             

 3. จัดทำร่างคู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
และกำหนดตัวบ่งช้ีสำหรับการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2564 เสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในฯ พิจารณา 

    1 31          

 4. จัดทำคู่มือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

     1 30         

 5. ประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 
ระดับคณะ เพื่อช้ีแจงคู่มือฯและแจกคู่มือฯ ให้นำไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการกำกับ ตดิตาม และประเมินผล
การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งช้ีสำหรับ
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

      1-30         



วงจร 
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
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P (ต่อ) 6. ประชุมผู้รบัผิดชอบหลักสตูรเพือ่ช้ีแจกคู่มือการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูรและ
แจกคู่มือฯให้ทุกหลักสูตรนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การติดตาม ประเมินผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด  

      1-30         

 7. วางแผนเก็บข้อมูล โดยต้องเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือน
มิถุนายน 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565  
 

 
1          

 
31 

  

 8. ออกแบบเครื่องมือ/แบบฟอร์มการเก็บรวมรวมข้อมลู
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมลู
พื้นฐาน (Common Data set) ประกอบการเขียน
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ     
ตัวบ่งช้ีที่กำหนด  

 

1          

 

31 

  

 9. หลักสูตร และคณะ เสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในและช่วงวันเวลาที่จะขอรับการประเมิน 
 

          1-31     

D 
 

10. หลักสูตร และคณะ ดำเนินงานและเก็บข้อมลูบันทึก
ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศกึษา คือ เดือนที่       
1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – 
พฤษภาคม ปีถัดไป  

 

1          

 

31 

  

11. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสตูร
และจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูรผ่าน
ระบบ CHE QA Online 

      1      31   



วงจร 
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
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D (ต่อ) 12. คณะนำผลการประเมินระดับหลักสตูรมาจัดทำ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ CHE QA 
Online ตามเกณฑม์าตรฐานของตัวบ่งช้ีที่กำหนด     
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา       
จากผู้ทรงคณุวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

            1-31   

C/S 13. ดำเนินการประเมินคณุภาพในระดับหลักสตูร 
ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
 

             1-30  

 14. ดำเนินการประเมินคณุภาพในระดับคณะ บนระบบ 
CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสตูร   
ที่ได้ประเมินไปแล้ว ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2565 

              1-31 

15. คณะปรับแก ้/ ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน (Common 
Data set) และรายงานการประเมนิตนเอง (SAR)     
หลังรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผ่านระบบ CHE QA Online  และยืนยันข้อมูลพื้นฐาน
และผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ      
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ส่งรายงานให้สำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาผ่านระบบ CHE QA 
Online ก่อนการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย       
1 สัปดาห์  

              31 

 16. นำผลการผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
หลังรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรง     
คุณวุฒิฯ เสนอคณะกรรมการประจำคณะ 

              25-31 



วงจร 
คุณภาพ 
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A 17. วางแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตาม       

ผล การประเมิน โดยคณะกรรมการประจำคณะ       
(โดยนำข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการ  การประเมินคุณภาพภายในมาวางแผน
ปรับปรุงการดำเนินงาน (รวมทั้งขอ้เสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยั) มาจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปี ปรับปรุง
แผลกลยุทธ์ แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) 
และเสนอตั้งงบประมาณปีถดัไป หรือจัดทำโครงการ
พัฒนา 

              31 

 


