
        

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562  ถึง 31  กรกฎาคม  2563) 
 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ 

1 วิเคราะห์ผลการประเมินการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
และกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษา 2562 

ตุลาคม 2562  

2 แจ้งผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 ให้ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ทราบ/พิจารณา  

ตุลาคม 2562  

3 แจ้งผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 ให้สภา
มหาวิทยาลัย ทราบ/พิจารณา 

พฤศจิกายน 2562  

4 แต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปีการศึกษา 2562 

พฤศจิกายน 2562  

5 ทบทวนนโยบายและระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนา 

พฤศจิกายน 2562  

6 วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ และจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

พฤศจิกายน 2562  

7 จัดทำแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

พฤศจิกายน 2562  

8 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา 2562 

พฤศจิกายน 2562  

9 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
(2 เดือน/ครั้ง) 

1 สิงหาคม 2562 –  
31 กรกฎาคม  2563 

 

10 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2562 

ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
ครั้งที่ 2 เมษายน 2563 
ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2563 

 

11 โครงการประชุมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ สำนัก สถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2562 

ครั้งที่ 1 มกราคม 2563 
ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2563 

 

12 โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้รับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 1 มกราคม 2563 
ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2563 

 

13 “การจัดการความรู้ (KM) สู่การปฏิบัติในหน่วยงาน” ครั้งที่ 1 มกราคม 2563 
ครั้งที่ 2 เมษายน 2563 

 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ใช้งานระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการ
ประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees 
Levels : CHE 3D) ประจำปีการศึกษา 2562” 

มิถุนายน 2563  



  

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ 

15 หลักสูตร/สาขาวิชา จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจำปีการศึกษา 2562 และรายงานผ่านระบบ CHE QA 
Online   

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2563 

 

16 โครงการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 
2562 

กรกฎาคม 2563  

17 คณะจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 
2562 และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online   

กรกฎาคม 2563  

18 สำนัก-สถาบัน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจำปีการศึกษา 2562  

กรกฎาคม 2563  

19 โครงการตรวจประเมินระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 กรกฎาคม 2563  
20 โครงการตรวจประเมินระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปี

การศึกษา 2562 
กรกฎาคม 2563  

21 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร คณะ สำนัก/สถาบัน    
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะสำหรับทำแผนพัฒนาคุณภาพ 

สิงหาคม 2563  

22 มหาวิทยาลัย จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยใช้
ผลการประเมินของทุกหน่วยงาน 

สิงหาคม 2563  

23 กรอกข้อมูลผ่านระบบ  CHE QA Online  และส่งเล่ม
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปี
การศึกษา 2561 เพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมิน 

สิงหาคม 2563  

24 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร คณะ สำนัก/สถาบันที่
ผ่านการการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสำหรับทำแผนพัฒนาคุณภาพ 

สิงหาคม 2563  

25 โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจำการศึกษา 2562 

สิงหาคม 2563  

26 รายงานผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
สำหรับทำแผนพัฒนาคุณภาพ 

ตุลาคม 2563  

27 รายงานผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะสำหรับทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ 

ตุลาคม 2563  

28 จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ทั้งทางระบบ CHE QA Online  และเผยแพร่
สู่สาธารณชน 

พฤศจิกายน 2563  

 


