
ปฏิทนิการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
ระดับหลกัสูตร (กลาง) 

วนั เดอืน ปี กจิกรรม 

ก.พ. - มี.ค. 2561 ใหค้  ำปรึกษำแก่หลกัสูตรในกำรจดัท ำ มคอ.7  
มี.ค. - เม.ย. 2561 คณะประสำนงำนและแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดบัหลกัสูตร 

15 มี.ค. - 11 พ.ค. 2561 จดัท ำ มคอ.7 (รำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดบัหลกัสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560) 
15 - 18 พ.ค. 2561 รำยงำนกำรประเมินตนเองระดบัหลกัสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 และ Common data set 

ในระบบ CHE QA Online 
21 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2561 - ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลกัสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ผำ่นระบบ 

 CHE QA Online 
- เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินระดบัหลกัสูตร จดัส่งรำยงำนผลกำรประเมินระดบั 
 หลกัสูตรใหค้ณะและส ำนกังำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

 หลกัสูตรจดัท ำแผนพฒันำตำมผลกำรประเมินส่งใหค้ณะ 
 คณะน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลกัสูตร เสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรของคณะและสภำวชิำกำรเพื่อพิจำรณำ 

 
 
ระดับพืน้ที่  

วนั เดอืน ปี กจิกรรม 

21 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2561 - ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัหลกัสูตร (เขตพ้ืนท่ี)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
- เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินระดบัหลกัสูตร (เขตพ้ืนท่ี)  จดัส่งรำยงำนผลกำรประเมิน
 ระดบัหลกัสูตร (เขตพ้ืนท่ี) ใหค้ณะกลำงและส ำนกังำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

18 - 22 มิ.ย. 2561 ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัคณะ (เขตพ้ืนท่ี) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
2-3 ก.ค. 2561 ตรวจประเมินคุณภำพระดบัเขตพ้ืนท่ี (เขตพ้ืนท่ีน่ำน) 

11-12 ก.ค. 2561 ตรวจประเมินคุณภำพระดบัเขตพ้ืนท่ี (เขตพ้ืนท่ีพิษณุโลก) 
16-17 ก.ค. 2561 ตรวจประเมินคุณภำพระดบัเขตพ้ืนท่ี  (เขตพ้ืนท่ีเชียงรำย) 
18-19 ก.ค. 2561 ตรวจประเมินคุณภำพระดบัเขตพ้ืนท่ี  (เขตพ้ืนท่ีล ำปำง) 
20-21 ก.ค. 2561 ตรวจประเมินคุณภำพระดบัเขตพ้ืนท่ี (เขตพ้ืนท่ีตำก) 

หมายเหต ุ :  กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดบัหลกัสูตรและคณะในเขตพ้ืนท่ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของเขตพ้ืนท่ี 

 



ระดับคณะ/วทิยาลัย 

วนั เดอืน ปี กจิกรรม 

เม.ย. - พ.ค. 2561 ประสำนงำนและแตง่ตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดบัคณะ 
18 - 22 มิ.ย. 2561 จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดบัคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
25 - 29 มิ.ย. 2561 รำยงำนกำรประเมินตนเองระดบัคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 และ Common data set 

ลงในระบบ CHE QA Online 
ก.ค. - ส.ค. 2561 ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ผำ่นระบบ CHE QA 

Online 
 - วนัท่ี 23 - 24 ก.ค. 2561 คณะ ............................................. 
 - วนัท่ี 25-26 ก.ค. 2561 คณะ ............................................. 
 - วนัท่ี 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561 คณะ ............................................. 
 - วนัท่ี 2-3 ส.ค. 2561 คณะ ............................................. 
 - วนัท่ี 6-7 ส.ค. 2561 คณะ ............................................. 

 คณะ/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินระดบัคณะ จดัส่งรำยงำนผลกำรประเมินระดบัคณะ
ใหส้ ำนกังำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

 น ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัคณะเสนอท่ีประชุมสภำวิชำกำรและ 
สภำมหำวทิยำลยั เพื่อพิจำรณำ 

 
ระดับสถาบัน 

วนั เดอืน ปี กจิกรรม 

เดือนสิงหำคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดบัสถำบนั 
 จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดบัสถำบนั ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 ประชุมวพิำกษ ์SAR ระดบัสถำบนั ประจ ำกำรศึกษำ 2560 

 
ปรับปรุงแกไ้ขรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดบัสถำบนั ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
และรำยงำนลงในระบบ CHE QA Online พร้อม  Common data set 

13-14 กนัยำยน 2561 
 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัสถำบนั ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ผำ่นระบบ CHE 
QA Online 

เดือนตุลำคม 2561 น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดบัสถำบนั เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลยั 
เดือนพฤศจิกำยน 2561 น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดบัสถำบนั เสนอเสนอสภำมหำวทิยำลยั เพื่อพิจำรณำ 

 
มหำวทิยำลยัน ำผลกำรประเมินและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
(รวมทั้งขอ้เสนอแนะของสภำมหำวทิยำลยั) มำวำงแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน แผนปฏิบติั
กำรประจ ำปี แผนกลยทุธ์และแผนพฒันำคุณภำพ Improvement Plan  

 
 



ระดับ ปวช. / ปวส. 

วนั เดอืน ปี กจิกรรม 

เดือนมิถุนำยน 2561 หลกัสูตร ปวช./ปวส. จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
เดือนกรกฎำคม 2561  หลกัสูตร ปวช./ปวส. จดัส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ใหส้ ำนกังำน

ประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
เดือนตุลำคม 2561 ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบั ปวช./ปวส. 

 
 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

วนั เดอืน ปี กจิกรรม 

เดือนตุลำคม 2561 
 

หน่วยงำนสนบัสนุนจดัท ำรำยงำนประเมินตนเอง ระดบัหน่วยงำนสนบัสนุน ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 

 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดบัหน่วยงำนสนบัสนุน 
เดือนพฤศจิกำยน 2561 ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัหน่วยงำนสำยสนบัสนุน 

 
 
 
 


