ปฏิทินการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร / ระดับคณะ ปการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลําดับ
กิจกรรมการดําเนินงาน
1
หลักสูตร/คณะ เก็บรวบรวมขอมูลการจัดการเรียนการสอนของ รอบป
การศึกษา 2560
2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด ทําแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน
3 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4

จัดทําแผนการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6

หลักสูตรดําเนินการติดตามคุณภาพบัณฑิต ในประเด็นภาวะการมีงานทํา
และประเด็นคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ความพึงพอใจผูใช
บัณฑิต) (หมายเหตุ : เปดระบบเดือนกุมภาพันธ 2561)
7 โครงการอบรมเตรียมความพรอมการเผยแพรหลักสูตรที่มคี ุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในฐานขอมูล
หลักสูตร (TQR)
8 จัดโครงการพัฒนาแผนกลยุทธของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 ประสานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/ระดับ
คณะ
10 อบรม /ประชุมติดตามงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
11 ประชุมติดตามงานประกันคุณภาพระดับคณะ
ระดับหลักสูตร
12 ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน รอบ 6
เดือน
13 ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน รอบ 9
เดือน
14 สงรายงานติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน
รอบ 6 เดือน

ชวงเวลา
ตลอดระยะเวลาในการจัดการศึกษา
(สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561)
20 ธันวาคม 2560
(6 เดือน = ม.ค. 61)
(9 เดือน = เม.ย. 61)
(12 เดือน = ก.ค. 61)
(6 เดือน = ม.ค. 61)
(9 เดือน = เม.ย. 61)
(12 เดือน = ก.ค. 61)
(6 เดือน = ม.ค. 61)
(9 เดือน = เม.ย. 61)
(12 เดือน = ก.ค. 61)
มกราคม-พฤษภาคม 2561

26 มกราคม 2561

มิถุนายน 2561
พฤษภาคม 2561
มีนาคม-พฤษภาคม 2561
สิงหาคม 2561
มกราคม 2561
มีนาคม 2561
31 มกราคม 2561

ลําดับ
กิจกรรมการดําเนินงาน
15 สงรายงานติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน
รอบ 9 เดือน
16 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 และ 9 เดือน ตอคณะกรรมการประจํา
คณะ
17
18

19

ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน รอบ 10
เดือน
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 10 เดือน ตอคณะกรรมการบริหารคณะ

20

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจัด การเรียนการสอน ของ
หลักสูตร ตามแบบฟอรม มอค.7 ที่เปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
และรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรผานระบบ CHE QA Online
หลักสูตรสงเลมรายงานประเมินตนเอง (SAR)

21

หลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรผานระบบ CHE QA Online

22

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)
กลุม ที่ 3 ที่จะดําเนินการขอขึ้นทะเบียน TQR ดําเนินการประเมิน
จํานวน 2 รอบ จํานวน 2 หลักสูตร ตังนี้
1.หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร
2.หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร

23

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) หลัก สูตรที่
รับการประเมินเปนปแรก จํานวน 2 หลัก สูตร ดังนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. หลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ

ชวงเวลา
มีนาคม 2561
4 เมษายน 2561
***หมายเหตุ:วันเวลาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง
พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
***หมายเหตุ:วันเวลาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง
มิถุนายน 2561

มิถุนายน 2561
***หมายเหตุ:
1.วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม
2.หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะฯจะ
ดําเนินการแจงหลักสูตร
มิถุนายน 2561
***หมายเหตุ :
1.วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม
2.หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะฯจะ
ดําเนินการแจงหลักสูตร
รอบที่ 1
วันที่ 12 มิถุนายน 2561
ทั้งนี้ การคัด เลือกผูประเมินตามแต
ดุล พินิจของแตล ะหลักสูตร
รอบที่ 2
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ คณะกรรมการเปนผูประเมินทีข่ นึ้
ทะเบียนของ สกอ .รหัส 59-60
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ การคัด เลือกผูประเมินตามแต
ดุล พินิจของแตล ะหลักสูตร

ลําดับ
กิจกรรมการดําเนินงาน
24 กลุม 1, 2 และ 4 ประเมินรอบเดียว จํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชาฟส ิกส
2. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
3. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
4. หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
5. หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
6. หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
7. หลักสูตรสาขาวิชาจุล ชีววิทยา
8. หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศ
25 หลักสูตรที่รับการประเมินปรับขอมูล ในระบบ CHE QA Online ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ใหเสร็จสมบูรณ
26 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสงผลการ
ประเมินให มหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน หลังวันประเมิน
27 หลักสูตรนําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพและยกระดับการศึกษาในปการศึกษาตอไป
ระดับคณะ
28 คณะรวบรวมผลการดําเนินงานหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) และรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรผานระบบ CHE QA Online
29 ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ผานระบบ CHE QA Online
30 ปรับขอมูล ในระบบ CHE QA Online System ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการใหเสร็จสมบูรณ
31 ผูประเมินคุณภาพภายในระดับคณะสงผลการประเมินใหมหาวิทยาลัย
ภายใน 7 วัน หลังวันประเมิน
32 คณะนําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
และยกระดับการศึกษาในปการศึกษาตอไป

ชวงเวลา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ คณะกรรมการเปนผูประเมินทีข่ นึ้
ทะเบียนของ สกอ .รหัส 59-60

3 วัน หลังจากรับประเมิน
(นับวันหยุด )
7 วันหลังจากรับประเมิน
(นับวันหยุด )
ปการศึกษา 2561

กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
19 กันยายน 2561
3 วัน หลังจากรับประเมิน
(นับวันหยุด )
7 วันหลังจากรับประเมิน
(นับวันหยุด )
ปการศึกษา 2561

