
ปฏิทินด าเนนิงาน ปีการศึกษา 2563 

การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

(รอบการเก็บข้อมูล 1 มิ.ย.2563- 31 พฤษภาคม 2564) 

ล าดับ กจิกรรมการด าเนินงาน ช่วงเวลา 

Plan (วางแผนการด าเนินงาน) 

1. วเิคราะห์ผลการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

และก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพ ในปีการศึกษา 2563 

ตุลาคม 2563 

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ตุลาคม 2563 

3. ทบทวนนโยบาย และระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา  

ในปีการศึกษา 2563 

ตุลาคม 2563 

4. จัดท าปฏทิินเพื่อวางแผนการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 2563 ตุลาคม 2563 

5. จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ตุลาคม 2563 

6. วางแผนการติดตามภาวะการมีงานท า และความพงึพอใจผู้ใชบั้ณฑิต ตุลาคม 2563 

7. วางแผนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ตุลาคม 2563 

8. ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และแนวทางในการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 

DO (ปฏิบัติ)  

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคณุภาพการศกึษามหาวทิยาลัย 

9. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ครัง้ท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

(รอบ 6 เดือน 1 ม.ิย.2563 – 30 พฤศจิกายน 2563) 

ธันวาคม 2563 

10. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ครัง้ท่ี 2 ปีการศกึษา 2563  

(รอบ 9 เดือน 1 ธันวาคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2564) 

กุมภาพันธ์ 2564 

11. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ครัง้ท่ี 3 ปีการศกึษา 2563  

(รอบ 12 เดอืน 1 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564) 

พฤษภาคม 2564 

การก ากับตดิตาม 

12. มหาวทิยาลัยตดิตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร/คณะ/ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย 

ระดับหลักสูตร  

1. แผนพัฒนาคุณภาพจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  

2. ผลการด าเนนิงาน  

   2.1 ตดิตามผลการด าเนนิงานในองค์ประกอบท่ี 1 (รอบ 6 เดือน) 

   2.2 ตดิตามผลการด าเนนิงานองค์ประกอบท่ี 2-6 (รอบ 9-12 เดอืน) 

 

(รอบ 6 เดอืน)  ธันวาคม 2563 

(รอบ 9 เดือน)  กุมภาพันธ์ 2564 

(รอบ 12 เดอืน) พฤษภาคม 2564 

 

 



ล าดับ กจิกรรมการด าเนินงาน ช่วงเวลา 

ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/มหาวทิยาลัย 

1. แผนพัฒนาคุณภาพจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  

2. ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ 

3. แผนบริหารความเสี่ยง  

4. แผนการจัดการความรู้ 

การพัฒนาความรูด้้านการประกันคุณภาพการศกึษา 

13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการด าเนนิงานปีการศึกษา 2562  

เพื่อให้เกิดแนวปฏบัิตท่ีิดใีนปีการศึกษา 2563 

(มกราคม – มนีาคม 2564) 

14. โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา UKM (University Knowledge Management) ครัง้ท่ี 7 

(กรกฏาคม-กันยายน 2564) 

(Check) ด าเนนิการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 

15. หลักสูตรด าเนนิการคัดเลอืกคณะกรรมการตามคุณสมบัติท่ีก าหนดและ 

แจ้งรายช่ือให้กับโครงการจัดตัง้กองมาตรฐานฯ  

5-9 เม.ย.64 

16. โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานฯ จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมิน

ระดับหลักสูตร 

12-16 เม.ย.64 

17. ระดับปริญญาตรี  

(สอบปลายภาค ภาคการศกึษา (2/2563) วันที่ 15-26 มี.ค.64)    

(สอบปลายภาค ภาคกศ.ป.ป (2/2563) วันที่ 24-25 เม.ย.64)    

- หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนนิการ พร้อม Link รายการหลักฐาน 

    * ส่งรูปเล่ม และไฟล ์(PDF) ให้คณะกรรมการประเมิน และ กมป.      

17 - 28 พ.ค.64 

 

ระดับบณัฑิตศึกษา   

 (สอบปลายภาค ภาคกศ.ป.ป (2/2562) วันที่ 24-25 เม.ย 64)  

- หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนนิการ พร้อม Link รายการหลักฐาน  

    * ส่งรูปเล่ม และไฟล ์(PDF) ให้คณะกรรมการประเมิน และ กมป.     

18. หนว่ยงานท่ีรับประเมินปรับข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ   

ให้เสร็จสมบูรณ์ 

3 วันหลังจากรับประเมิน   

(นับวันหยุด)  

19. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรส่งผลประเมินให้ 

มหาวทิยาลัย 

7 วันหลังจากรับประเมิน   

(นับวันหยุด) 

20. งานสง่เสริมมาตรฐานและประกนัคุณภาพ ด าเนนิการรวบรวมผลของทุก

หลักสูตร/ตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูล   

1 อาทิตย ์หลังจากการประเมิน 

 

21. หลักสูตรยนืยันผลการประเมิน/ทักทว้ง หากผลการประเมินยังมีขอ้สงสัย  

(ส่ง file sar หลังการปรับสมบูรณ์ ให้ กมป. qa.psru@gmail.com) พร้อม 

จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและยกระดับการศึกษา   

ในปีการศึกษาต่อไป 

ภายใน 7 วัน 

หลังจากผลให้หลกัสูตรยนืยัน  
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ล าดับ กจิกรรมการด าเนินงาน ช่วงเวลา 

22. เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานเพื่อกรอกข้อมูลใน ระบบ CHE QA 

ONLINE เพื่อสง่ข้อมูลเข้าระบบ 

14-18 ม.ิย.64 

ระดับคณะ 

23. คณะด าเนนิการคัดเลอืกคณะกรรมการตามคุณสมบัติท่ีก าหนดและ 

แจ้งรายช่ือให้กับโครงการจัดตัง้กองมาตรฐานฯ  

10 – 14 พ.ค.64 

24 โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานฯ จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมิน

ระดับคณะ 

17 - 21 พ.ค.64 

25. ประเมินคุณภาพภายในระดับระดับคณะ   

     1. คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   

     2  คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร   

     3  คณะวิทยาการจัดการ   

     4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

     5  คณะครุศาสตร์  

     6  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

     7  วทิยาลัยการจัดการและพัฒนาสังคม   

     8  วทิยาลัยการพยาบาล   

21 - 25 มิ.ย.64 

26. หนว่ยงานท่ีรับประเมินปรับข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ   

ให้เสร็จสมบูรณ์ 

3 วันหลังจากรับประเมิน   

(นับวันหยุด)  

27. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะส่งผลประเมินให้ 

มหาวทิยาลัย 

7 วันหลังจากรับประเมิน   

(นับวันหยุด) 

28. งานสง่เสริมมาตรฐานและประกนัคุณภาพ ด าเนนิการรวบรวมของทุกคณะ  

/ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล   

1 อาทิตย ์หลังจากการประเมิน 

 

29. คณะยนืยันผลการประเมิน/ทักทว้ง หากผลการประเมินยังมีขอ้สงสัย  

(ส่ง file sar หลังการปรับสมบูรณ์ ให้ กมป. qa.psru@gmail.com) พร้อม 

จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและยกระดับการศึกษา  

ในปีการศึกษาต่อไป 

ภายใน 7 วัน 

หลังจากผลให้หลกัสูตรยนืยัน  

 

30. เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานเพื่อกรอกข้อมูลใน 

ระบบ CHE QA ONLINE เพื่อสง่ข้อมูลเข้าระบบ 

(5-9 มิ.ย.64) 

ระดับส านัก/สถาบัน 

31. คณะด าเนนิการคัดเลอืกคณะกรรมการตามคุณสมบัติท่ีก าหนดและ 

แจ้งรายช่ือให้กับโครงการจัดตัง้กองมาตรฐานฯ  

10 – 14 พ.ค.64 

32. โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานฯ จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมิน

ระดับคณะ 

17 - 21 พ.ค.64 

33.      1  ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   

     2  สถาบันวจิัยและพัฒนา  

     3  ส านักศลิปะและวัฒนธรรม    

12 -16 ก.ค.64 
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ล าดับ กจิกรรมการด าเนินงาน ช่วงเวลา 

     4  ส านกังานอธิการบดี   

34. หนว่ยงานท่ีรับประเมินปรับข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ   

ให้เสร็จสมบูรณ์ 

3 วันหลังจากรับประเมิน   

(นับวันหยุด)  

35. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะส่งผลประเมินให้ 

มหาวทิยาลัย 

7 วันหลังจากรับประเมิน   

(นับวันหยุด) 

36. งานสง่เสริมมาตรฐานและประกนัคุณภาพ ด าเนนิการรวบรวมของทุกคณะ  

/ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล   

1 อาทิตย ์หลังจากการประเมิน 

 

37. ส านัก/สถาบัน ยนืยันผลการประเมิน/ทักทว้ง หากผลการประเมินยังมีขอ้

สงสัย (ส่ง file sar หลังการปรับสมบูรณ์ ให้ กมป. qa.psru@gmail.com) 

พร้อมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและยกระดับ

การศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป 

ภายใน 7 วัน 

หลังจากผลให้หลกัสูตรยนืยัน  

 

ระดับมหาวิทยาลัย 

38. ตดิตามการเขียนรายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี 1     => 19 ก.ค.64 

ครัง้ท่ี 2    =>  23 ก.ค.64 

ครัง้ท่ี 3    =>  28  ก.ค.64 

39. มหาวทิยาลัยรวบรวมผลการด าเนนิงาน และรายงานผลการด าเนนิงาน 2 ส.ค.64 

40. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  6 -7 ก.ย.64 

41. ปรับข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ให้เสร็จสมบูรณ์ 3 วันหลังจากรับประเมิน   

(นับวันหยุด) 

42. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะส่งผลประเมินให้

มหาวทิยาลัย 

7 วันหลังจากรับประเมิน   

(นับวันหยุด) 

43. กมป.สง่ผลการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ ผ่านระบบ CHE QA 

ONLINE  

ภายใน 120 วันหลังปิดภาคเรียน

การศึกษา  

(Action) น าผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ 

44. ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2564 

ต.ค.64 

45. จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

และเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับข้อเสนอแนะตอ่ไป 

ต.ค.64 
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