1

ปฏิทินและการตรวจสอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

1 √ 5.4

-

ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพือ่ การ
●
วางแผนการดาเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 1/
ปีการศึกษา 2559

2 √ 5.4

-

รวบรวมรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) จากอาจารย์
ผู้สอนให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษา 1/2559 เช่น จากระบบ e-

●
1
ส
ค

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. วาระการประชุม ควรประกอบด้วย
- การพิจารณากาหนดผูส้ อน
- การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร
- การวางระบบผู้สอน
- การติดตาม มคอ.3/4 ภาคการศึกษา 1/2559
- การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ7 ปีการศึกษา 2558
- การทบทวนระบบ/กลไกการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1/3.2/4.1/
5.1/5.2/5.3/6.1
- (ถ้ามี) การเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปี 1 ก่อนเข้าศึกษา
2. กรณีหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 ต้องมี
การประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรงหลักสูตร เพื่อให้แล้วเสร็จทัน
รับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2560
3. ควรประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2559 (เปิดภาคการศึกษา
วันที่ 1 สิงหาคม 2559)
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนควรเข้าร่วมประชุม
เอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา
2559 คราวประชุมวันที่ ... กรกฎาคม 2559
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 1/2559
(ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559)
เอกสารหลักฐาน
เช่น Print out ระบบ e-TQF ของกองทะเบียนฯ

2

3 -

4 -

5 -

เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ

TQF ของกองทะเบียนและประมวลผล
√ √ เสนอแผนต่างๆ (แผนรายปีการศึกษา
2559) ต่อคณะกรรมการหรือคณะทางาน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

-

√ กาหนดระบบและกลไกการกากับติดตาม
5.3 การดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
(1) และคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 7)

√ √ จัดการบริการแก่นสิ ิตระดับปริญญาตรี
1.5 1.4

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานรายปีการศึกษา 2559
- แผนการบริการนิสิต (ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 ระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 1.5)
- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ (ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 ระดับ
สถาบัน ตัวบ่งชี้ 1.5)
- แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ 4.1)
- แผนการจัดการความรู้ (ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 5)
- แผนพัฒนาบุคลากร (ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 6)
- แผนการประกันคุณภาพภายใน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559
2. ประชุมคณะกรรมการฯ วาระควรประกอบด้วย
- การพิจารณากรอบการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2559
- ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ปี
การศึกษา 2559
เอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ ... สิงหาคม 2559
รายละเอียดการดาเนินงาน
กิจกรรมการบริการแก่นิสติ ระดับปริญญาตรี ต้องประกอบด้วย ดังนี้
-การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
-การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
-กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา

3
สถาบัน

สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ

6 -

√

-

7 -

√ √ วิเคราะห์
5.1 5.1
(1) (1)

8 -

√ 5.1
(1)
9 - √ 3.1

กาหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

เสนอแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการประจา
คณะ และอธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 1)
เสนอแผนบริการวิชาการแก่สังคมต่อ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

เดือน ปี

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

●

●

●

●

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะควรกาหนดวาระเพื่อพิจารณา
อนุมัติประเด็นการดาเนินงานประกันคุณภาพ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
เดือน
ประเด็นพิจารณาอนุมัติ
ตค -แผนกลยุทธ์(ต้อง) (ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 1)
59 -แผนบริการวิชาการแก่สังคม(ต้อง) (ตัวบ่งชี้ 3.1 ข้อ 7)
-แผนปฏิบัติการประจาปี (ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 1)
-แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 1)
-แผนพัฒนานิสิต (ระดับคณะตัวบ่งชี้ 1.5 ระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 1.6)
-แผนบริหารความเสี่ยง (ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 3)
-แผนพัฒนาบุคลากร (ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 6)
มค-กค -ผลการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามระบบและกลไก
60 การกากับการดาเนินงาน (ตัวบ่งชี้ 5.2)
กย -ผลการประเมินความสาเร็จ (ตัวบ่งชี้ 3.1)
60 -แผนบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ 3.1)
-ผลประเมินหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1)
-แผนพัฒนาฯจากผลประเมินหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 5.2)
รายละเอียดการดาเนินงาน
แผนกลยุทธ์เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจาปี
รายละเอียดการดาเนินงาน
แผนกลยุทธ์ต้องเป็นผลจาการวิเคราะห์
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. แผนฯประจาปีงบประมาณ 2560

4

(1)
10 -

เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ
อนุมัติ (ตัวบ่งชี้ 3.1 ข้อ 1)

√ √ เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
5.1 5.1 คณะกรรมการหรือคณะทางานเพื่อ
(3) (3) พิจารณาอนุมัติ (ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 3)

11 -

√ 5.1
(1)
12 - - √
5.1
(1)

นาเสนอแผนกลยุทธ์ระดับคณะให้
อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ตัวบ่งชี้
5.1 ข้อ 1)
นาเสนอแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยให้
คณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลาดับ (ตัวบ่งชี้ 5.1
ข้อ 1)
13 - √ √ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
5.1 5.1
(2) (2)

14 √ 5.4

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

-

ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพือ่ การ
ติดตามการดาเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 2/
ปีการศึกษา 2559

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน
2. แผนบริการวิชาการแก่สังคมต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
รายละเอียดการดาเนินงาน
แผนกลยุทธ์ต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะ
ก่อนนาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ โดยเสนอผ่านกองแผนงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
-

●

●

●

● ●

●

รายละเอียดการดาเนินงาน
1. กองคลังร่วมกับคณะวิชาและหลักสูตร
2. ข้อมูลการวิเคราะห์ต้องประกอบด้วย
- ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสติ อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. วาระการประชุม ควรประกอบด้วย
- การติดตาม มคอ.5/6 ภาคการศึกษา 1/2559
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา ประจาภาคการศึกษา (ถ้ามี)
- การติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงาน ของหลักสูตรตามระบบฯ
เพื่อรายงานต่อคณะให้รายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
(ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 2)
2. ควรประชุมหลังปิดภาคการศึกษา 1/2559 (ปิดภาคการศึกษา

5
เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

15 √ √ √ เข้าร่วมอบรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และทบทวน
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
16 √ √ √ เก็บข้อมูลผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
2.1
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

● ●

17 √ 5.4

-

● ●

18 √ 5.4

-

19 √ 5.4

-

ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี ประจาภาค
การศึกษา)
รวบรวมรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) จากอาจารย์
ผู้สอนให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษา 2/2559 เช่น จากระบบ eTQF ของกองทะเบียนและประมวลผล
รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม

● ● ● ● ● ● ●

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน
วันที่ 14 ธันวาคม 2559)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนควรเข้าร่วมประชุม
เอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/ปีการศึกษา
2559 คราวประชุมวันที่ ... ธค59
-

รายละเอียดการดาเนินงาน
กองแผนงานดาเนินการร่วมกับคณะวิชา และหลักสูตร ดังนี้
-กองแผนงานจัดประชุม / สาเนาแบบสอบถาม / ซอง+แสตมป์ /
สรุปวิเคราะห์ผล
-คณะ+หลักสูตร ส่งและติดตามแบบสอบถามและส่งกลับให้กอง
แผนงาน โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้สาเร็จการศึกษา
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทาง
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ

●
4
ม
ค

รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 2/2559 (ก่อน
วันที่ 4 มกราคม 2560)
เอกสารหลักฐาน
เช่น Print out ระบบ e-TQF ของกองทะเบียนฯ

●

รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา
1/2559 (ก่อนวันที่ 11 มกราคม 2560)

1
1

ม

6

20 √

-

-

21 √ √

-

22 -

-

เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ
(มคอ.6) (ถ้ามี) จากอาจารย์ผสู้ อนให้ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
2/2559 เช่น จากระบบ e-TQF ของ
กองทะเบียนและประมวลผล
ส่งผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ตามระบบและกลไกให้กับคณะ
หลักสูตร และคณะ/หน่วยงาน รายงานผล
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 รอบ
6 เดือน

√ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
5.3 เกณฑ์การประกันคุณภาพฯ และผลการ
(2) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน รอบ 6
เดือน (สค59-มค60) ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

ค

เอกสารหลักฐาน
เช่น Print out ระบบ e-TQF ของกองทะเบียนฯ

●

รายละเอียดการดาเนินงาน
รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของหลักสูตรตามระบบฯ ส่งให้คณะ
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. หลักสูตร รายงานผลในระบบ e-CUQA และจัดส่งรายงานตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
2. คณะ รายงานผลในระบบ e-CUQA และจัดส่งรายงานตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานจากระบบกากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา e-QA
2. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯรวบรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงานจากแบบฟอร์มการรายงานฯ
เอกสารหลักฐาน
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดการดาเนินงาน
พบปะหลักสูตร คณะ เพื่อชี้แจง ทาความเข้าใจ และแลกเปลี่ยน
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในร่วมกัน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของหลักสูตร หลังจาก
ปิดภาคการศึกษา 1/2559 วันที่ 12 ธันวาคม 2559 และควร
นาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาในเดือนมกราคม

●

●

23 √ √

Road Show 2016

● ●

24 -

รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ตามระบบและกลไกการกากับ
การดาเนินงาน

● ●

√ 5.2
(2)

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน

7

25 -

-

เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ

√ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
5.3 เกณฑ์การประกันคุณภาพฯ และผลการ
(2) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน รอบ 9 เดือน
(สค59-เมย60) ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

26 √ √ √ เก็บข้อมูลผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
2.2
หรือประกอบอาชีพอิสระ

27 √ 5.4

-

ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพือ่ การ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 3/
ปีการศึกษา 2559

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

●

●

●

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน
หรือ กุมภาพันธ์ 2560
2. ประเด็นนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ ควรประกอบด้วย
- เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามการดาเนินงานของหลักสูตร
ภาคการศึกษา 1/2559
- เพื่อพิจารณาและขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ดาเนินงานระดับหลักสูตร
3. ควรกาหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจาคณะในเดือน
มกราคม หรือ กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากหลังจากสิ้นภาคการศึกษา
มิเช่นนั้นในระดับคณะจะไม่ผา่ นการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อ 2
เอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานจากระบบกากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา e-QA
2. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯรวบรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงานจากแบบฟอร์มการรายงานฯ
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดการดาเนินงาน
กองแผนงานดาเนินการร่วมกับคณะวิชา และหลักสูตร เก็บข้อมูล
จากบัณฑิตในช่วงระหว่างงานพระราชทานปริญญาบัตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของผู้สาเร็จการศึกษา
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. วาระการประชุม ควรประกอบด้วย
- การติดตาม มคอ.5/6 ภาคการศึกษา 2/2559

8

28 √ 3.3
4.3

-

29 √ √ 5.1
(5)
30 √ - 5.4

เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ

สารวจข้อมูลความพึงพอใจเพื่อประกอบ
การจัดทา มคอ.7 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ความพึง
พอใจของนิสิตต่อการรับนิสิต การเตรียม
ความพร้อมก่อนการศึกษา และการส่งเสริม
และพัฒนานิสติ และตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ความ
พึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อ
การทาหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร
ส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าประกวดใน
โครงการ KM Award 2016 MSU
รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.6) (ถ้ามี) จากอาจารย์ผสู้ อนให้ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
2/2559 เช่น จากระบบ e-TQF ของ
กองทะเบียนและประมวลผล

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา ประจาปีการศึกษา 2559
- การประเมินกระบวนการและการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
การดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1/3.2/4.1/5.1/5.2/5.3/6.1
- การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (มคอ7) ระดับหลักสูตร
2. ควรประชุมหลังปิดภาค 2/2559 (ปิดภาคการศึกษาวันที่ 15
พฤษภาคม 2560)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนควรเข้าร่วมประชุม
เอกสารหลักฐาน
1. รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 3/ปีการศึกษา
2559 คราวประชุมวันที่ ... พฤษภาคม 2560
รายละเอียดการดาเนินงาน
ใช้แบบสารวจความพึงพอใจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
- แบบสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการรับนิสิต การเตรียม
ความพร้อมก่อนการศึกษา และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต
- แบบสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการทา
หน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร

●

●

รายละเอียดการดาเนินงาน
จัดโดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

●

รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา
2/2559 (ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2560)
เอกสารหลักฐาน
เช่น Print out ระบบ e-TQF ของกองทะเบียนฯ

1
4

มิ
ย

9

31 √ 5.4

เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ

ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ประจาปีการศึกษา)
32 - √ √ ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
1.5 1.4 การจัดบริการแก่นสิ ิตและนาผลประเมิน
(4) (4) มาปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิต
ระดับปริญญาตรี

33 -

√
1.6
(5)
34 - √
4.1
(4)
35
√
1.5
(3)
36 - √
1.5
(5)

-

√
1.5
(5)
√
4.1
(4)
√
1.4
(3)
√
1.4
(5)

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทาง
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการประเมินเพื่อเก็บข้อมูล 3 เรื่อง ดังนี้
- ผลการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิต (ควรเก็บ
ข้อมูลเป็นระยะๆเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามความคาดหวัง
ของนิสิต เช่น ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง) (ตัวบ่งชี้ 1.5)
- ผลการบริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงาน (ควรเก็บข้อมูลเป็นระยะๆเพื่อการพัฒนา
คุณภาพให้เป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต เช่น ภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง) (ตัวบ่งชี้ 1.5)
- ผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน (ตัวบ่งชี้ 1.5)
รายละเอียดการดาเนินงาน
ประเมินตามตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนฯที่กาหนดไว้

● ●

●

ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ

●

ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
จัดส่งนิสติ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
นิสิตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
นาเสนอผลการประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นิสิตต่อ
คณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง

●

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
ประเมินตามตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนฯที่กาหนดไว้
●

●

รายละเอียดการดาเนินงาน
จัดโดยกองกิจการนิสติ กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักกิจกรรมทีส่ ังกัด
สภา/องค์การ/สโมสร/ชมรม
รายละเอียดการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง วาระพิจารณา
ดังนี้
1) รับทราบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการแก่นสิ ติ

10
เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

37 -

√ √ นาเสนอผลประเมินความสาเร็จตาม
1.6 1.5 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
(6) (6) พัฒนานิสิต

●

38 -

√ √ นาเสนอผลการประเมินความสาเร็จตาม
4.1 4.1 ตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
(5) (5) ของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

●

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน
2) ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการแก่นสิ ิต
3) ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นิสิต
4) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการแก่นิสิต
รายละเอียดการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง วาระพิจารณา
ดังนี้
1) รับทราบรายงานสรุปผลประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
2) ให้ความเห็นชอบผลประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
3) ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแผน
หรือการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
4) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต
รายละเอียดการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง วาระพิจารณา
ดังนี้
1) รับทราบรายงานสรุปผลประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) ให้ความเห็นชอบผลประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3) ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแผน
หรือการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมทานุ

11
เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

39 √ 5.4
(5)

-

จัดทารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร หรือ
มคอ.7 วงรอบปีการศึกษา 2559

40 √

-

รับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559

●

●

-

41 -

√ 5.1
(7)

จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
คณะ วงรอบปีการศึกษา 2559

42 -

√ 5.1
(7)

รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
วงรอบปีการศึกษา 2559

43 -

-

44 √

-

√ จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
5.1 สถาบัน วงรอบปีการศึกษา 2559
(7)
-

จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา
2560 จากผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559

● ● ●
14
กค

●

●

●

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน
บารุงศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งประกอบด้วย หมวด
ที่ 1-8 ซึ่งสอดคล้องกับระบบ CHE QA Online
2. ต้องจัดทา มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
(ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา) และให้คณบดีลงนามเห็นชอบ
3. ควรมีการวิพากษ์ มคอ.7 ก่อนรับการประเมินฯ
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาประเมินอย่างน้อย 1 วัน
2. คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินฯเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพฯระดับหลักสูตร
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ส่วนที่ 1 เขียนในรูปแบบโครงร่างองค์กร
เกณฑ์
EdPEx
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน
2. คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินฯเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพฯระดับคณะ
หน่วยงาน สถาบัน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ส่วนที่ 1 เขียนในรูปแบบโครงร่างองค์กร
เกณฑ์
EdPEx
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพฯให้นาข้อเสนอแนะจาก
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45 -

46 √

47 -

√ 5.2
(4)

-

-

√ 3.1
(4-5)

เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา

●

บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระบบ
CHE QA Online
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ
นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณา

●

●

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน
คณะกรรมการประเมินฯและจากอาจารย์ประจาหลักสูตรมาพิจารณา
3. ส่งแผนพัฒนาคุณภาพฯให้คณะเพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะพิจารณา
4. ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกันยายน 2559
เนื่องจากกาหนดการประเมินระดับคณะให้แล้วเสร็จภายใน
กลางเดือนตุลาคม 2559
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ประเด็นนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ ควรประกอบด้วย
- ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง
- ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจากผลการประเมินหลักสูตร
2. ควรกาหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจาคณะในเดือน
กันยายน 2560 เนื่องจากกาหนดการประเมินระดับคณะให้แล้ว
เสร็จภายในกลางเดือนตุลาคม 2560มิเช่นนั้นในระดับคณะจะไม่
ผ่านการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อ 4 และ 5
เอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รายละเอียดการดาเนินงาน
http://www.cheqa.mua.go.th
รายละเอียดการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1) รับทราบรายงานสรุปผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2) ให้ความเห็นชอบผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
3) ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแผน
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48 -

49 -

50 -

51 -

52 -

53 -

54 -

√ 5.1
(7)
√ 5.1
(7)
- √
5.3
(4)
- √
5.3
(5)
- √
5.1
(7)
- √
5.1
(7)
-

เดือน ปี
สิ่งที่ต้องดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันฯ

จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) จากผลการประเมินคุณภาพฯระดับ
คณะ
บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ในระบบ
CHE QA Online
นาเสนอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
และคณะต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
นาเสนอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
และคณะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ในระบบ
CHE QA Online
รับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน วงรอบปีการศึกษา 2559

√ นาเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
5.1 ระดับสถาบันต่อคณะกรรมการบริหาร
(7) มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา ตามลาดับ

กค59
สค59
กย59
ตค59
พย59
ธค59
มค60
กพ60
มีค60
เมย60
พค60
มิย60
กค60
สค60
กย60
ตค60
พย60

สถาบัน

คณะ

ที่

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับ

●

●

คาอธิบายการดาเนินงาน/
ร่องรอยเอกสารหลักฐาน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
4) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ การบริการวิชาการแก่
สังคม
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ควรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
รายละเอียดการดาเนินงาน
http://www.cheqa.mua.go.th

●

รายละเอียดการดาเนินงาน
คราวประชุมเดือนตุลาคม 2560

●

รายละเอียดการดาเนินงาน
คราวประชุมเดือนพฤศจิกายน 2560

●

รายละเอียดการดาเนินงาน
http://www.cheqa.mua.go.th

●

รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน
2. คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินฯเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
● รายละเอียดการดาเนินงาน
1. นาเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันต่อคณะ
กรรมการบริหาร ก่อนประชุมสภาฯเดือนพฤศจิกายน 2560
2. นาเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันต่อสภา
มหาวิทยาลัย คราวประชุมสภาฯเดือนพฤศจิกายน 2560
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ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปการศึกษา 2559 ฉบับยอ (ที่มาข้อมูล กองทะเบียนและประมวลผล)
(สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปฏิทินการศึกษาจะช้ากว่าระดับปริญญาตรี 2 สัปดาห์)
ที่
1
2

3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

กิจกรรมดาเนินงาน
ปฐมนิเทศนิสติ ใหม ณ อาคารพลศึกษา
ลงทะเบียนเรียนชวงที่ 1 ดวยตนเองผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th โดยแยกเปนชั้นปีดังนี้
ชั้นปที่ 4 ขึ้นไป (รหัสประจาตัวนสิติขึ้นตนดวย 56 ลงไป)
ชั้นปที่ 3 (รหัสประจาตัวนิสิตขึน้ ตนดวย 57)
ชั้นปที่ 2 (รหัสประจาตัวนิสิตขึน้ ตนดวย 58)
ชั้นปที่ 1 (รหัสประจาตัวนิสิตขึน้ ตนดวย 59)
เปดภาคการศึกษา
ลงทะเบียนเรียนชวงที่ 2 โดยแยกเปนชั้นปดังนี้
ชั้นปที่ 1-2 (รหัสประจาตัวนิสติ ขึน้ ตนดวย 59 และ 58)
ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป (รหัสประจาตัวนิสติ ขึ้นตนดวย 57 ลงไป)
ลงทะเบียนเรียนชวงที่ 3 โดยแยกเปนชั้นปดังนี้ (มีคา่ ปรับ 500 บาท)
ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป (รหัสประจาตัวนิสิตขึ้นตนดวย 57 ลงไป)
ชั้นปที่ 1-2 (รหัสประจาตัวนิสติ ขึ้นตนดวย 59 และ 58)
วันแรกและวันสุดทายของการถอนบางรายวิชาและทุกรายวิชา (โดยรายวิชาที่ถอนไมปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษาและไม่ได้รับเงินคาถอนรายวิชาคืน)
วันสุดทายของการชาระเงินค่ลงทะเบียนเรียน
วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (กรณีนิสติ ไมชาระเงินตามกาหนด)
วันแรกและวันสุดทายของการยื่นความจานงขอสาเร็จการศึกษา ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th
วันแรกและวันสุดทายของการสอบกลางภาค
วันแรกและวันสุดทายของการถอนบางรายวิชาและทุกรายวิชา (โดยรายวิชาทีถ่ อนไดสัญลักษณ W
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา : กรณีการถอนทุกรายวิชาถือวานิสติ ลาพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น)
วันแรกและวันสุดทายของการสอบปลายภาค
วันสุดทายที่คณะสงผลการศึกษาถึงกองทะเบียนและประมวลผล (ผานความเห็นชอบจากกรรมการ
ประจาคณะ)
ปิดภาคการศึกษา

ภาคตน
30 ก.ค. 59

ภาคปลาย

ภาคการศึกษาพิเศษ

17, 21 - 22 ก.ค.59
23 - 25 ก.ค. 59
26 - 28 ก.ค. 59
29 - 31 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59

19 - 21 ธ.ค. 59
22 - 24 ธ.ค. 59
25 - 27 ธ.ค. 59
28 - 30 ธ.ค. 59
4 ม.ค. 60

8 - 9, 11 พ.ค. 60
12 - 14 พ.ค. 60
15 - 17 พ.ค. 60
18 - 20 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60

8 - 10 ส.ค. 59
11, 13 - 15 ส.ค. 59

10 - 12 ม.ค. 60
13 - 16 ม.ค. 60

29 - 31 พ.ค. 60
1 - 4 มิ.ย. 60

8 - 10 ส.ค. 59
11, 13 - 15 ส.ค. 59
16 ส.ค. - 30 ต.ค. 59

10 - 12 ม.ค. 60
13 - 16 ม.ค. 60
17 ม.ค.- 26 มี.ค.60

29 - 31 พ.ค. 60
1 - 4 มิ.ย. 60
5 - 25 มิ.ย. 60

15 ส.ค. 59
23 ส.ค. 59
1 - 31 ส.ค. 59
29 ก.ย. - 9 ต.ค. 59
31 ต.ค. - 13 พ.ย. 59

16 ม.ค. 60
24 ม.ค. 60
3 ม.ค. - 1 ก.พ. 60
2 - 12 มี.ค. 60
27 มี.ค. - 9 เม.ย.60

4 มิ.ย. 60
12 มิ.ย. 60
22 พ.ค.- 20 มิ.ย.60
22 - 25 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60

28 พ.ย. - 11 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59

1 - 14 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60

20 - 23 ก.ค. 60
9 ส.ค. 60

12 ธ.ค. 59

15 พ.ค. 60

24 ก.ค. 60

