ปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี
ก.ค. 2565

โครงการ/กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2565
1 ก.ย. 2565
หลักสูตร จัดส่ง Improvement Plan ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
- สิ้นสุดภาคการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2565 ภาคปกติ 25 ต.ค.65
28 พ.ย. 65
หลั กสูต ร จัด ส่ งรายงานการด าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน
(SAR) ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2565 ในรู ป แบบรู ป เล่ ม เอกสารมายั ง งาน
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ
ธ.ค. 65
งานมาตรฐานและจั ด การคุ ณ ภาพ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เสนอรายงานการดาเนินงาน
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่
1/2565 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5 ม.ค. 66
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2565 เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ
ม.ค. 66
งานมาตรฐานและจั ด การคุ ณ ภาพจั ด โครงการให้ ความรู้เรื่องเกณฑ์ ก าร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ก.พ. 66
หลั ก สู ต ร ด าเนิ น การจั ดหาคณะตรวจกรรมการประเมินการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2565
มี.ค. 66
หลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
คณะกรรมการฯ
มี.ค. 66
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
เม.ย. 66
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งรายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประกันคุณภาพ
(Common Data Set) ภาคการศึ ก ษา ที่ 2/2565 รู ป แบบไฟล์ เอกสาร
มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อจัดเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล
CDS เว็บไซต์งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
พ.ค. 66
หลักสูตร จัดทาแบบฟอร์มรายงานการตัดตัวบ่งชี้ที่ไม่รับการประเมิน ระบุ
เหตุ ผ ล พร้อมเอกสารแนบ มายั งงานมาตรฐานและจัด การคุณ ภาพ เพื่ อ
รวบรวม ตรวจสอบ และดาเนินการจัดส่งไปยัง สป.อว. เพื่อตัดตัวบ่งชี้ใน
ระบบ CHE QA Online
พ.ค. 66
หลักสูตร จัดทาแบบฟอร์มเพิ่มอาจารย์ประจา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มายัง
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อตรวจสอบ รวบรวมและดาเนินการ
จัดส่งไปยัง สกอ. เพื่อเพิ่มรายชื่อในระบบ CHE QA Online
- สิ้นสุดภาคการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2565 ภาคปกติ 24 มี.ค. 65 ภาคฤดูร้อน 2 มิ.ย. 66
5 มิ.ย. 66
หลักสูตร ส่งผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาค
การศึ ก ษาที่ 2/2565 เป็ น รูป เล่ ม เอกสาร พร้ อ มไฟล์ และรายงานการ
ดาเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online
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วัน/เดือน/ปี
19-23 มิ.ย. 66
10 ก.ค. 66

ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66

โครงการ/กิจกรรม
หลั ก สู ต รด าเนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2565
- คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ส่ ง
รายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดั บ หลั กสู ต ร
ประจาปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบเอกสาร พร้อมไฟล์ และยืนยันผลการ
ประเมินผ่านระบบ CHE QA Online
งานมาตรฐานและจั ด การคุ ณ ภาพ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอสรุปรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2565 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2565 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
-------------------------------------------------
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