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1 ประกาศกรอบระยะเวลาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี

2 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบท่ี 1)

2.1 จัดท ารายงานการก ากับมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1

2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการก ากับมาตรฐานหลักสูตร

2.3 จัดส่งรายงานผลองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร มายัง OAQ

2.4 ประเมินการก ากับมาตรฐานหลักสูตร

2.5 ติดตามและตรวจสอบรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตร

2.6 ระดับหลักสูตรกรอกข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน Common

 Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online (กลุ่ม A,B,C)

3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม

3.1 การประเมินคุณภาพตามกลุ่มสายวิชาชีพ (กลุ่ม A) (ABET,TABEE,WFME,AACSB)

3.1.1 รายงานแผนการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือขอการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก โดย

ระบุเวลาท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอกท่ีชัดเจน

3.1.2 รายงานความก้าวหน้าตามแผนการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือขอการรับรองคุณภาพจาก

องค์กรภายนอก ตามข้อ 3.1.1 มายัง OAQ

3.1.3 รายงานการประเมินตนเองหรือรายงานอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ตามระบบท่ีหลักสูตรขอรับการ

รับรองจากองค์กรภายนอก มายัง OAQ

3.1.4 หลักสูตรรายงานแผนการด าเนินงาน (AFI) ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ตามแผน เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป มายัง OAQ

3.2 การประเมินคุณภาพตามกลุ่มสายวิชาชีพ (กลุ่ม B) (AUN - QA)

3.2.1 รายงานแผนการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือขอการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก โดย

ระบุเวลาท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอกท่ีชัดเจน มายัง OAQ

3.2.2 รายงานการประเมินตนเองหรือรายงานอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ตามระบบท่ีหลักสูตรขอรับการ

รับรองจากองค์กรภายนอก มายัง OAQ

3.2.3 หลักสูตรรายงานแผนการด าเนินงาน (AFI) ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ตามแผน เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป มายัง OAQ

3.3 การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถาบัน (กลุ่ม C)

3.3.1 สนง.บริหารวิชาการฯ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือให้บุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน มีความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ได้

3.3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยส่วนงานวิชาการ

3.3.3 ส่งรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ มายัง OAQ

3.3.4 หลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระด้บหลักสูตร

3.3.5 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามแนวทาง AUN QA

3.3.6 หลักสูตรรายงานแผนการด าเนินงาน (AFI) เพ่ือพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

มายัง OAQ

KPI

แผนและกรอบระยะเวลาการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ล าดับ กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
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3.3.7 รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม/ตามแผน (ข้อ 3.3.5) เพ่ือพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

ติดตามคร้ังท่ี 1 ติดตามคร้ังท่ี 2

3.3.8 น าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือพิจารณา

3.3.9 การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (5P) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

 - เก็บข้อมูลและประมวลผล P1 Parent , P2 Program , P3 People

P4 Process , P5 Performance

 - น าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของบุคลากร

สายวิชาการ ตามเกณฑ์ (DPBP)

4 การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา EdPEx ระดับคณะ/สาถบัน

4.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ

4.1.1 สนง.บริหารวิชาการฯ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

EdPEx (การเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx)

4.1.2 ด าเนินงานตามแนวทางของ สป.อว.ปีท่ี 3

 - ทบทวนโครงร่างองค์กร (ร่าง) การประเมินตนเองหมวด 1-6 และตัวช้ีวัดท่ีส าคัญในหมวด 7

 - ทบทวนแผนการพัฒนาองค์กรท่ีได้เสนอไว้ในปีท่ี 1

 - พัฒนาและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ(ตามแบบฟอร์มส่วนท่ี 2 ของ สป.อว)

 - จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ และสถาบัน            

(หมวดท่ี 1 การน าองค์กร และผลลัพธ์ 7.4)

 - จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ และสถาบัน            

(หมวดท่ี 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ 7.5)

 - จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ และสถาบัน               

(หมวดท่ี 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ 7.2)

 - จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ และสถาบัน             

(หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้)

 - จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ และสถาบัน             

(หมวดท่ี 5 บุคลากร และผลลัพธ์ 7.3)

 - จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ และสถาบัน            

(หมวดท่ี 6 ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์ 7.1)

4.1.3 ส่วนงานวิชาการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ มายัง

ส านักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

4.1.4 ส่วนงานวิชาการกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online

4.1.5 สถาบันตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐาน CDS ในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระดับหลักสูตร/

ระดับคณะ

4.1.6 สถาบันกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online ระดับสถาบัน
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4.1.7 สนง.บริหารวิชาการฯ น ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx เสนอคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณา

4.1.8 สนง.บริหารวิชาการฯ น ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx เสนอคณะกรรมการ

สภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

4.19 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ และ

สถาบัน

4.1.10 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ และสถาบัน

4.1.11 สถาบันจัดส่งรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx พร้อมจัดส่งข้อมูลพ้ืนฐาน Common

 Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online ไปยังต้นสังกัด

4.1.12 ทบทวนรายงานการประเมินตนเอง และแผนการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx เพ่ือน าไป

พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป ระดับคณะ และสถาบัน

               OAQ  หมายถึง สนง.บริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา        

              

             

             

              

หมายเหตุ :          หมายถึง ส านักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา             หมายถึง หลักสูตร               หมายถึง ส่วนงานวิชาการ                หมายถึง การด าเนินงาน  

 หลักสูตร หมายถึง กรรมการหลักสูตร          ส่วนงานวิชาการ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพของส่วนงาน


