ปฏิทินการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (15 ส.ค. - 20 ธ.ค. 60)
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (5 ม.ค. - 15 พ.ค. 61)
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (16 ก.ค. - 31 ก.ค. 61)
หลักสูตร
กิจกรรม

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

ขัน้ ตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ
1. ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อวางระบบการ
ส.ค. - ธ.ค. 60/อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและกาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ของหลักสูตร
ขัน้ ตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ
1. ศึกษา/สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การ ส.ค. 60 - มี.ค. 61/อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
1.1. ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับการเขียน รายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจาปี
การศึกษา 2560

ส.ค. 60 - มี.ค. 61/อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร

1.2 เผยแพร่ข้อมูลเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ส.ค.60 - ก.ย.61 /อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร

2. ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชีก้ าร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ของหลักสูตร

ต.ค.60 - ก.ย.61 /อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร

3. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร
3.1 ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2560

ส.ค. 60 / หลักสูตร

3.2 ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2560

ม.ค. 61 / หลักสูตร

3.3 ประจาภาคการศึกษา 2560

พ.ค. 61 / หลักสูตร

4. ดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของหลักสูตร

ส.ค. 60 - ก.ค. 61 / หลักสูตร

ขัน้ ตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
1. รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ต่อคณะ

ส่งฝ่ายแผนงานและประกันคุรภาพของคณะ
ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 60/อาจารย์ประจาหลักสูตรทุก
หลักสูตร (ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 59)

2. ปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ม.ค. - พ.ค. 61/อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร

หลักสูตร
กิจกรรม

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560

1. รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตัวบ่งชีป้ ระกันคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ภาค
การศึกษาที่ 2/2560 ต่อคณะ

ส่งฝ่ายแผนงานและประกันคุรภาพของคณะ
ภายในวันที่ 28 พ.ค.61 / อาจารย์ประจาหลักสูตรทุก
หลักสูตร (ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 59)

2. ปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาคณะ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

มิ.ย. - ก.ค. 61/อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร

ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพ และ ขัน้ ตอนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ
1. สาขาวิชาส่งรายชือ่ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 1 - 15 พ.ค. 61/ทุกหลักสูตร
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ ฝ่ายแผนงานและประกัน (ไม่เกินวันที่ 15 พ.ค. 61)
คุณภาพของคณะ ทางระบบ e-office
2. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ประจาปีการศึกษา 2560 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา (เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 มิถนุ ายน 2561)

15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 61/อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร

3. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ประจาปีการศึกษา 2560 ในระบบ CHE QA Online
(ภายในวันที่ 15 มิถนุ ายน 2561)

15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 61/อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร

4. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560

16 - 31 ก.ค. 61/อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร

5. นาข้อเสนอแนะมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) ของหลักสูตร

ภายใน 31 ก.ค. 61/ทุกหลักสูตร

6. ปรับแก้รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7)
ตามผลการตรวจประเมิน

ภายใน 31 ก.ค. 61/ทุกหลักสูตร

7. จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) พร้อม ภายใน 31 ก.ค. 61/ทุกหลักสูตร
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ให้กบั คณะภายใน
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม 2561
8. จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ในระบบ CHE - QA Online ให้กับคณะ
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม

ภายใน 10 ส.ค. 61/ทุกหลักสูตร

