ปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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) ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ส.ค. 61)
หน่วยงานจัดการศึกษา
กิจกรรม
1. กำหนดนโยบำยด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

ระยะเวลา/ผู้รบั ผิดชอบ

หลักสูตร
กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ
ก.ย. - ธ.ค. 60/หน่วยงำน 1. ประชุมคณะกรรมกำรประจำหลักสูตรเพื่อ
จัดกำรศึกษำ
วำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ก.ย. - ธ.ค. 60/หน่วยงำน และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร

ระยะเวลา/ผู้รบั ผิดชอบ
ส.ค. - ธ.ค. 60/อำจำรย์
ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร

จัดกำรศึกษำ

3. กำหนดแนวทำง/แผนกำรดำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หน่วยงำน และระดับหลักสูตร และกำหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ก.ย. - ธ.ค. 60/หน่วยงำน
จัดกำรศึกษำ

4. ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน
และระดับหลักสูตร

ก.ย. 60 - ม.ค. 61/
หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

5. จัดทำคูม่ ือประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร

ธ.ค.60 -ม.ค. 61/
หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ

ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ
1. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
1. ศึกษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1.1 สร้างความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ
ส.ค. 60 - มี.ค. 61 /
ภำยในระดับหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน การประกัน
หน่วยงานจัดการศึกษา

ส.ค. 60 - มี.ค. 61/อำจำรย์
ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
และระดับหน่วยงาน ประจาปี
การศึกษา 2558
1.2 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจาปี
การศึกษา 2560

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

1.1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร (มคอ. 7) ประจาปีการศึกษา
2560

ส.ค. 60 - มี.ค. 61/อาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร

1.3 เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ส.ค.60 - ก.ย.61 /
หน่วยงานจัดการศึกษา

1.2 เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ส.ค.60 - ก.ย.61 /อาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร

หน่วยงานจัดการศึกษา
กิจกรรม
2. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรรมกำรเครือข่ำย
แผนงำนและประกันคุณภำพ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559

หลักสูตร

ระยะเวลา/ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค.60 - ก.ย.61 /
หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ/
หน่วยงำนเจ้ำภำพระดับ
มหำวิทยำลัย

3. เข้ำร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2560
3.1 ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2560

ธ.ค. 60 / กองนโยบำย
และแผน

3.2 ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2560

พ.ค. 61 / กองนโยบำย
และแผน
4. ดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ ส.ค. 60 - ก.ค. 61 /
กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ
หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ
(Improvement plan) ของหน่วยงำน

กิจกรรม
ระยะเวลา/ผู้รบั ผิดชอบ
2. ดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรและ ต.ค.60 - ก.ย.61 /อำจำรย์
ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร
และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan)
ของหลักสูตร
3. อำจำรย์ประจำหลักสูตรประชุมเพื่อวำงแผนติดตำมและทบทวนผลกำร
ดำเนินงำนของหลักสูตร
3.1 ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2560
3.2 ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2560
3.3 ประจำภำคกำรศึกษำ 2560
4. ดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ
(Improvement plan) ของหลักสูตร

ส.ค. 60 / หลักสูตร
ม.ค. 61 / หลักสูตร
พ.ค. 61 / หลักสูตร
ส.ค. 60 - ก.ค. 61 / หลักสูตร

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
1. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ภำคกำรศึกษำที่
1/2560

1.1 ระดับหลักสูตร
1.2 ระดับหน่วยงาน

ธ.ค. 60 / หน่วยงาน
จัดการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
1. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์
ธ.ค. 60 /อำจำรย์ประจำ
มำตรฐำนหลักสูตร ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ หลักสูตรทุกหลักสูตร
กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ
(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ภำค
กำรศึกษำที่ 1/2560 ต่อหน่วยงำน

2. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตาม ม.ค. 61 /หน่วยงาน
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
จัดการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงาน
และระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่
2/2558 ต่อคณะกรรมการประจา
หน่วยงานเพือ่ พิจารณา
3. แจ้งมติกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำ
หน่วยงำน ต่ออำจำรย์ประจำหลักสูตรเพื่อ
ดำเนินกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำม
ข้อเสนอแนะ

ม.ค.61 / หน่วยงำน
จัดกำรศึกษำ

4. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและ
ระดับหลักสูตร ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 ต่อมหำวิทยำลัย
4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง
บริการการศึกษา
4.2 ระดับหน่วยงาน รายงานต่อกอง
นโยบายและแผน

ม.ค.61 /หน่วยงานจัดการ
ศึกษา

2. ปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ ม.ค. - พ.ค. 61/อำจำรย์
คณะกรรมกำรประจำหน่วยงำน ภำคกำรศึกษำ ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร
ที่ 1/2560

หน่วยงานจัดการศึกษา
กิจกรรม
ระยะเวลา/ผู้รบั ผิดชอบ
5. ปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ ก.ค.-ส.ค. 59/หน่วยงำน
ของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ของ จัดกำรศึกษำ
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560
1. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ภำคกำรศึกษำที่
2/2560
1.1 ระดับหลักสูตร

พ.ค. 61/ หน่วยงำน
จัดกำรศึกษำ

หลักสูตร
กิจกรรม

ระยะเวลา/ผู้รบั ผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560
1. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์
พ.ค. 61/ อำจำรย์ประจำ
มำตรฐำนหลักสูตร ตัวบ่งชี้ประกันคุณภำพ
หลักสูตรทุกหลักสูตร
กำรศึกษำภำยใน และพัฒนำคุณภำพ
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ภำค
กำรศึกษำที่ 2/2560 ต่อคณะ

1.2 ระดับหน่วยงำน

2. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตาม มิ.ย. 61/หน่วยงาน
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
จัดการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน
และระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่
2/2560 ต่อคณะกรรมการประจาคณะ
เพือ่ พิจารณา
3. แจ้งมติกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำ
หน่วยงำน ต่ออำจำรย์ประจำหลักสูตรเพื่อ
ดำเนินกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำม
ข้อเสนอแนะ

มิ.ย. 61/หน่วยงำนจัดกำร
ศึกษำ

2. ปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ มิ.ย. - ก.ค. 61/อำจำรย์
คณะกรรมกำรประจำคณะ ภำคกำรศึกษำที่
ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร
2/2560

4. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและ
ระดับหลักสูตร ภำคกำรศึกษำที่ 2/2560 ต่อมหำวิทยำลัย
4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง
บริการการศึกษา

มิ.ย.61 /หน่วยงำนจัดกำร
ศึกษำ

4.2 ระดับหน่วยงาน รายงานต่อกอง
นโยบายและแผน
5. ปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ ก.ค. - ส.ค. 61/หน่วยงำน
ของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ของ จัดกำรศึกษำ
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2560
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพ และ ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปี
1. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร พ.ค. - มิ.ย. 61/อำจำรย์
กำรศึกษำ 2560
(มคอ.7) ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ภำยใน 60 ประจำหลักสูตร
วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
1.1 ระดับหลักสูตร

พ.ค. 61/ หน่วยงำน
จัดกำรศึกษำ

2. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร พ.ค. - มิ.ย. 61/อำจำรย์
(มคอ.7) ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ในระบบ CHE ประจำหลักสูตร
QA Online

หน่วยงานจัดการศึกษา
กิจกรรม
2. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560

ระยะเวลา/ผู้รบั ผิดชอบ
ก.ค. 61/หน่วยงาน
จัดการศึกษา

หลักสูตร
กิจกรรม

ระยะเวลา/ผู้รบั ผิดชอบ

3. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ก.ค. 61/อาจารย์ประจา
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
หลักสูตร
4. นำข้อเสนอแนะมำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพ
(Improvement Plan) ของหลักสูตร

ก.ค. 61/อำจำรย์ประจำ
หลักสูตร

3. นาผลการตรวจประเมินและ
ก.ค. 61/หน่วยงาน
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ เพือ่ พิจารณา

5. ปรับแก้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ
หลักสูตร (มคอ.7) ตำมผลกำรประเมิน

ก.ค. 61/ทุกหลักสูตร

4. จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับ
หน่วยงำน ในระบบ CHE QA Online ภำยใน
สัปดำห์ที่ 2 ของเดือนสิงหำคม

6. จัดส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร ก.ค. 61/ทุกหลักสูตร
(มคอ.7) พร้อมแผนพัฒนำคุณภำพ ให้กับ
หน่วยงำนภำยใน สัปดำห์ที่ 4 ของเดือน
กรกฎำคม 2561

5. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ส.ค. 61/หน่วยงาน
ภายใน ระดับหน่วยงาน ระหว่างสัปดาห์ที่ จัดการศึกษา
3 ของเดือนสิงหาคม

7. จัดส่งรายงานการตรวจประเมินการ
ดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ
CHE QA Online ให้กับหน่วยงานภายใน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม

6. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะ
แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan)
ระดับหน่วยงำน

ส.ค. - ก.ย. 61/หน่วยงำน
จัดกำรศึกษำ

7. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ
(Improvement Plan) ประจำปีกำรศึกษำ
2560 ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน
ต่อมหาวิทยาลัยภายในสัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือนสิงหาคม 2561
7.1 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
ก.ย. 61/หน่วยงำนจัดกำร
กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ
ศึกษำ
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อกอง
บริกำรกำรศึกษำ
7.2 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ
(Improvement Plan) ระดับหน่วยงำน ต่อ
กองนโยบำยและแผน

ก.ย. 61/หน่วยงำนจัดกำร
ศึกษำ

8. จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำร
ประเมิมคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หน่วยงำน

ก.ย. - ต.ค.61/หน่วยงำน
จัดกำรศึกษำ

9. ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมิมคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ
มหาวิทยาลัย สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
กันยายน ในระบบ CHE QA Online

ต.ค. 61/หน่วยงาน
จัดการศึกษา

ส.ค. 61/ทุกหลักสูตร

