
ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560  ถึง 31  กรกฎาคม  2561) 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีการศึกษา 2560 

หมายเหตุ 

1 วิเคราะหผ์ลการประเมินการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 
2559 และก าหนแแนวทางพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษา 
2560 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560  

2 แจ้งผลการประเมินคณุภาพ ปีการศึกษา 2559 ให้ 
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั (ก.บ.) ทราบ/พิจารณา  

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560  

3 แจ้งผลการประเมินคณุภาพ ปีการศึกษา 2559 ให้ สภา
มหาวิทยาลยั ทราบ/พิจารณา 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560  

4 วิเคราะหต์ัวบ่งช้ี และจัแท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560  

5 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560  

6 จัแท าแผนการแ าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560  

7 ทบทวนระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนา 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560  

8 แต่งตั้งผู้รับผิแชอบแ าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระแับมหาวิทยาลัย  ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ธันวาคม 2560  

9 ประชุมคณะกรรมการแ าเนินงานแ้านประกันคณุภาพ ( 2 
เแือน/ครั้ง) 

1 สิงหาคม 2560 – 31  กรกฎาคม  
2561 

 

10 ประชุมคณะกรรมการผูร้ับผแิชอบแ าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระแับ
มหาวิทยาลยั  ประจ าปีการศึกษา 2560 

ครั้งท่ี 1 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 
ครั้งท่ี 2 เมษายน – พฤษภาคม 2561 
ครั้งท่ี 3 สิงหาคม – กันยายน 2561 

 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบก ากับ
ติแตามการประกันคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ครั้งท่ี 1 ธันวาคม 2560 – มกราคม 
2561 
ครั้งท่ี 2 เมษายน – พฤษภาคม 2561 
ครั้งท่ี 3 กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 

 

12 โครงการประชุม  QA – สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิและ
ติแตามผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระแับหลักสูตร
และระแับคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2560 

ครั้งท่ี 1 ธันวาคม 2560 – มกราคม 
2561 
ครั้งท่ี 2 เมษายน – พฤษภาคม 2561 
ครั้งท่ี 3 กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 

 

13 โครงการประชุม  QA – สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิและ
ติแตามผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระแับส านัก/
สถาบัน  ประจ าปีการศึกษา 2560 

ครั้งท่ี 1 ธันวาคม 2560 – มกราคม 
2561 
ครั้งท่ี 2 เมษายน – พฤษภาคม 2561 
ครั้งท่ี 3 กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 

 

14 ติแตามการแ าเนินงานตามตัวบ่งช้ีรับผิแชอบระแับมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 1 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 
ครั้งท่ี 2 เมษายน – พฤษภาคม 2561 
ครั้งท่ี 3 สิงหาคม – กันยายน 2561 

 

15 โครงการ “การจแัการความรู้ (KM) สู่การปฏิบตัิในหน่วยงาน” กุมภาพันธ์ 2561  



งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โทรศัพท์ 056-717113  ภายใน 1113   

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2560 

วัน/เดือน/ปี 
หมายเหตุ 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรา้งความรู้ความเข้าใจแา้นการ
ประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร” 

กุมภาพันธ์ 2561  

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจ
แ้านการประกันคณุภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมนิ
ตนเอง (SAR) ระแับหลักสูตร” 

มีนาคม 2561  

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจ
แ้านการประกันคณุภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมนิ
ตนเอง (SAR) ระแับคณะ” 

มีนาคม 2561  

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
แ าเนินการที่เป็นเลศิ EdPEx”  

มีนาคม 2561  

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  
ระแับอุแมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระแับ (CHE QA Online for 3 
Degrees Levels : CHE 3D) ประจ าปีการศึกษา 2560” 

มิถุนายน 2561  

21 หลักสตูร/สาขาวิชา จัแท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2560  และรายงานผา่นระบบ CHE QA Online   

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2561 

 

22 โครงการตรวจประเมินระแับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 กรกฎาคม 2561  
23 คณะ จแัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 

2560 และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online   
กรกฎาคม – สิงหาคม 

2561 
 

24 ส านัก-สถาบัน จัแท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2560  

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2561 

 

25 โครงการตรวจประเมินระแับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 สิงหาคม 2561  
26 โครงการตรวจประเมินระแับส านกั-สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 กันยายน 2561  
27 มหาวิทยาลยั จัแท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โแยใช้ผลการ

ประเมินของทุกหน่วยงาน 
กรกฎาคม – กันยายน 

2561 
 

28 กรอกข้อมูลผา่นระบบ  CHE QA Online  และส่งเลม่รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระแับสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อ
เตรียมรับการตรวจประเมิน 

กันยายน 2561  

29 โครงการวิพากษร์ายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระแับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

กันยายน 2561  

30 โครงการการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระแับ
มหาวิทยาลยั ประจ าการศึกษา 2560 

ตุลาคม 2561  

31 จัแส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใหส้ านัหงาน
คณะกรรมการการอแุมศึกษา (สกอ.) ทั้งทางระบบ CHE QA Online   
และเผยแพรสู่่สาธารณชน 

พฤศจิกายน 2561  

32 รายงานผลการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะส าหรับท าแผนพัฒนาคณุภาพ 

พฤศจิกายน 2561  

33 รายงานผลการประเมินฯ ต่อ สภามหาวิทยาลยั  เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะส าหรับท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

พฤศจิกายน 2561  


