
งานนโยบายและแผน 

ขัน้ตอน กระบวนงาน ดาํเนินการ 

เตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

ลาํดับ ภารกิจ รายละเอียด/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดาํเนินการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

 

1 

 

กรอกข้อมูล มคอ.5 

ภาคปลาย 

 

-  รวบรวมข้อมลู และตรวจสอบข้อมลู 

-  บนัทกึข้อมลู มคอ.5 ภาคปลาย 
 

 

 

    

   อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

   อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

 

 

 

 

        10-14 วนั 

2 กรอกข้อมูล  มคอ.7 -  รวบรวมข้อมลู และตรวจสอบข้อมลู 

-  บนัทกึข้อมลู มคอ.7   
 

 

 

   อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

   อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

           

          3-5 วนั 

3 ตรวจสอบข้อมูลในระบบ  

QAIS                 

- ตรวจสอบข้อมลูในระบบ QAIS                     

  ให้ครบถ้วนสมบรูณ์และเป็นไปตาม   

  เง่ือนไข 

- หากข้อมลูไมส่มบรูณ์ให้ดาํเนินการ    

  แก้ไขในระบบ QAIS  

 

    

   อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

   อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

   คณุปรารถนา  ประสงค์สนิ 

 
 
 

           3-5 วนั 

4 นําเข้าข้อมูล มคอ.7              

เข้าระบบ CHE-QA  

- นําข้อมลู มคอ.7 ท่ีบนัทกึเรียบร้อยแล้ว           

  เข้าระบบ CHE-QA  

- ตรวจสอบข้อมลูก่อนถงึวนัประเมิน                

  อยา่งน้อย 3 วนั            

- หากข้อมลูไมส่มบรูณ์ให้ดาํเนินการ    

  แก้ไขในระบบ CHE-QA  

 

    

 

   อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

   อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

           10-15 วนั 

5 ประเมินหลกัสูตร                  - ผู้ เก่ียวข้องทําการประเมินหลกัสตูร  

  ทัง้ในระบบ และในแบบฟอร์ม 

- หากประเมินในแบบฟอร์มต้องนําเข้า             

  ในระบบให้ครบถ้วนสมบรูณ์ 

 

 

คณะกรรมการประเมินหลกัสตูร 

อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

             
 

             14  วนั 

6 บันทกึผลการประเมินใน

ระบบ CHE-QA 

- ตรวจสอบข้อมลูและบนัทกึผลการ           

  ประเมินใน ระบบ CHE-QA 

- หากผลการประเมินเสร็จสมบรูณ์  

  แจ้งประธานให้สง่ข้อมลูในระบบ 
 

 

อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

ประธานประเมินหลกัสตูร 

 

 
 

              7 วนั 

 

     



  

 

   

ลาํดับ ภารกิจ รายละเอียด/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดาํเนินการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

 

7 

 

ส่งรายงานผลการประเมิน

ฉบับสมบูรณ์ 

 

- จดัสง่รายงานผลการประเมินคณุภาพ 

  การศกึษาฉบบัสมบรูณ์ให้แก่ประธาน 

  หลกัสตูรเพ่ือทําแผนปรับปรุงเสนอ 

  ผู้ เก่ียวข้องตามลาํดบัตอ่ไป 

 

 

อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

คณบดี   

กรรมการหลกัสตูรประจําคณะ   

กรรมการวิทยาเขต  

กรรมการบณัฑติวิทยาลยั   

กรรมการการศกึษามหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

             7  วนั 

  

ช่วงระยะเวลาดาํเนินการ เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ของทุกปี 

ทัง้นีช่้วงระยะเวลาดาํเนินการปรับเปล่ียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน 

ขัน้ตอน กระบวนงาน ดาํเนินการ 

เตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

 

ลาํดับ ภารกิจ รายละเอียด/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดาํเนินการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

 

1 

 

บันทกึข้อมูลการประเมิน

ผ่านระบบ 

http://qais.ku.ac.th 

 

- รวบรวมข้อมลูประกอบการประเมินของ     

  ปีการศกึษาท่ีเข้ารับการประเมนิ 

- บนัทกึข้อมลูท่ีได้ในระบบ  

   http://qais.ku.ac.th ให้ครบถ้วน 
 

    
 

     

   เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบใน 

      ระบบ QAIS 

 
 

 

        20  วนั 

2 มหาวทิยาลัยตดิตาม

แผนพัฒนาปรับปรุง            

ครัง้ที่ 1,2 

- หวัหน้านโยบายและแผนทําการติดตาม  

  ตรวจสอบแผนพฒันาปรับปรุง                

  ปีการศกึษาท่ีผา่นมา ครัง้ท่ี 1,ครัง้ท่ี 2 
 

  

  หวัหน้างานนโยบายและแผน 

    คณุกรรณิกา มิตรปล้อง 

   

 

 

 

        14  วนั 

3 ตรวจข้อมูลงานวิจัยและ

งานบริการในระบบ QAIS 

และแต่งตัง้คณะกรรมการ

ประเมินฯ                

- ตรวจสอบข้อมลูงานวิจยัและงานบริการ 

  วิชาการในระบบ QAIS  

- ประสานงานหากเกิดข้อผิดพลาดและ 

  แก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง 

- เสนอและแตง่ตัง้รายช่ือคณะกรรมการ 

  ประเมินคณุภาพระดบัคณะจํานวน 

  อยา่งน้อย 3 คน 
   

  

 

   คณุปรารถนา  ประสงค์สนิ 

   คณุอรการณ์   วีระชยาภรณ์ 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ 

  

 

 

 

             30  วนั 

4 มหาวทิยาลัยตดิตาม

แผนพัฒนาปรับปรุง            

ครัง้ที่ 3 

- หวัหน้านโยบายและแผนทําการติดตาม  

  ตรวจสอบแผนพฒันาปรับปรุง                

  ปีการศกึษาท่ีผา่นมา ครัง้ท่ี 3 
 

    

  หวัหน้างานนโยบายและแผน 

   คณุกรรณิกา มิตรปล้อง 

   

 

 

 
 

        7  วนั 

5 นําเข้า ข้อมูล CDS และ

ส่งข้อมูล SAR ในระบบ 

CHE QA Online 

- เจ้าหน้าท่ีนําเข้าข้อมลู CDS  

  ในระบบ CHE QA Online ให้สมบรูณ์ 

  ครบถ้วน หลงัจากนัน้นําสง่ข้อมลู SAR     

  ผา่นระบบ CHE QA Online  

 

    

   คณุปรารถนา  ประสงค์สนิ 

   คณุฉตัรชยั  พว่งพลบั 

  

  

        
 

       14  วนั 

6 ประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับคณะ ผ่านระบบ 

CHE QA Online 

- เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทําการประเมิน                  

  ข้อมลูคณุภาพภายใน   ระดบัคณะ  

  ผา่นระบบ CHE QA Online 

    

   คณุปรารถนา  ประสงค์สนิ 

   งานประกนัคณุภาพ 

            

        2  วนั 



  

     

ลาํดับ ภารกิจ รายละเอียด/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดาํเนินการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

 

7 

 

ส่งรายงานผลการประเมิน

ระดับคณะถงึคณบด ี

 

-  คณะกรรมการประเมินจดัสง่รายงาน              

   ผลการประเมินคณุภาพการศกึษา                

   ฉบบัสมบรูณ์ถึงคณบดีเพ่ืออนมุตั ิ

  

     งานธุรการ 

     งานประกนัคณุภาพ 

     คณุปรารถนา  ประสงค์สนิ 

   

 

              

          14  วนั 

8 ยนืยนัผลในระบบ          

CHE QA Online และ

จัดทาํแผนฯเสนอ

มหาวทิยาลัย 

- ประธานกรรมการประเมินฯ ระดบัคณะ 

  ทําการยืนยนัผลการประเมนิในระบบ  

  CHE QA Online  

- จดัทําเอกสารแผนพฒันาปรับปรุงตาม            

  ผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

     

     งานธุรการ 

     งานประกนัคณุภาพ 

     คณะกรรมการประจําคณะ 

     คณุปรารถนา  ประสงค์สนิ 

 

 

 

 

          14  วนั 

  

ช่วงระยะเวลาดาํเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนตุลาคม ของทุกปี 

ทัง้นีช่้วงระยะเวลาดาํเนินการปรับเปล่ียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 


