
        

ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563  ถึง 31 พฤษภาคม 2564) 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563 

1 วิเคราะห์ผลการประเมินการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2562  
และก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษา 2563 

ตุลาคม 2563 

2 แจ้งผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2562  
ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ทราบ/พิจารณา  

ตุลาคม 2563 

3 แจ้งผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 ให้สภา
มหาวิทยาลัย ทราบ/พิจารณา 

พฤศจิกายน 2563 

4 แต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจ าปีการศึกษา 2563 

พฤศจิกายน 2563 

5 ทบทวนนโยบายและระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนา 

พฤศจิกายน 2563 

 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2562” 

พฤศจิกายน 2563 

6 วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ และจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

พฤศจิกายน 2563 

7 จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

พฤศจิกายน 2563 

8 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
(2 เดือน/ครั้ง) 

1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

9 โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ส านัก สถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2563 

ครัง้ที ่1 เดือนธันวาคม 2563 
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2564 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และติดตามผลการด าเนินงาน
ผ่านระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” 

ครั้งที ่1 เดือนธันวาคม 2563 
ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2564 

11 หลักสูตร/สาขาวิชา จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และรายงานผ่านระบบก ากับติดตาม 
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 

12 ส านัก-สถาบัน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และรายงานผ่านระบบก ากับติดตาม
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 



  

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563 

13 คณะจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2563 และรายงานผ่านระบบก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 

14 โครงการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2563 

มิถุนายน 2564 

15 โครงการตรวจประเมินระดับส านัก-สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
2563 

มิถุนายน 2564 

16 โครงการตรวจประเมินระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 
17 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ส านัก/สถาบัน  คณะ  

ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะส าหรับท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

กรกฎาคม 2564 

18 มหาวิทยาลัย จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2563  โดยใช้ผลการประเมินของทุกหน่วยงาน 

กรกฎาคม 2564 

19 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบันที่
ผ่านการการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาส าหรับท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

กรกฎาคม 2564 

20 กรอกข้อมูลผ่านระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพ 
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”และส่งเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมิน 

กรกฎาคม 2564 

21 โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าการศึกษา 2563 

สิงหาคม 2564 

22 รายงานผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะส าหรับ
ท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

กันยายน 2564 

23 รายงานผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะส าหรับท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 

กันยายน 2564 

24 จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ทั้งทางระบบ CHE QA Online  และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

กันยายน 2564 

 


