ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 1)
ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
กาหนดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
สรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวนแผนและวางแนวทางปรับปรุงการ
วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559
สานักงานประกันคุณภาพ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย (ก.พ.ศ.)
การวางแผนและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559
สานักงานประกันคุณภาพ
มงคลตะวันออก (ระดับผู้บริหาร)
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.)
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO)
หลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสุนน จัดทาแผนประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจาก
เดือน มกราคม 2560
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
ระดับหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนับสนุน
หลักสูตรส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 รอบ 6 เดือน มายังสานักงานประกันคุณภาพ
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรูม้ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและ
วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560
สานักงานประกันคุณภาพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรูส้ ู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ของ มทร.ตะวันออก
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะ/หน่วยงานในสังกัด
วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
สานักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 รอบ 6 เดือน มายังสานักงานประกันคุณภาพ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะ/หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยฯ
อบรมผูต้ รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร
รุ่นที่ 2 ระดับคณะ/สถาบัน
หลักสูตรส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 รอบ 10 เดือน มายังสานักงานประกันคุณภาพ
และประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกัน
คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 รอบ 10 เดือน มายังสานักงานประกันคุณภาพ
และประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกัน
หลักสูตรส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน มายังสานักงานประกันคุณภาพ

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560
เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

สานักงานประกันคุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ
สานักงานประกันคุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร
สานักงานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ
สานักงานประกันคุณภาพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร

กาหนดการ
คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน มายังสานักงานประกันคุณภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน

สัปดาห์ที่ 1-2 เดือนสิงหาคม 2560

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และประเมินตนเองบนระบบ
CheQA Online
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและประเมินตนเองบนระบบ CheQA
Online
เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Pre Audit) ระดับ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนาผลการประเมินคุณภาพฯ ของระดับหลักสูตรและระดับคณะมาจัดทารายงานประเมิน
ตนเอง
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและประเมินตนเองบนระบบ
CheQA Online
มหาวิทยาลัยยืนยันผลการประเมินตนเองในระบบ CheQA Online เพื่อเสนอต่อสกอ.

สัปดาห์ที่ 3 -4 เดือนสิงหาคม 2560

สรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เดือน ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยนาผลการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
จัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย และจัดทาแนวทาง
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี
การศึกษา 2559

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม 2560

เดือนกันยายน 2560
วันที่ 12 – 13 กันยายน 2560
เดือนกันยายน 2560
เดือนตุลาคม 2560
เดือนพฤศจิกายน 2560

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนธันวาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหน่วยงาน
ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/กอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ
สานักงานประกันคุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ,บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย
สานักงานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย
สานักงานประกันคุณภาพ
สานักงานประกันคุณภาพ
สานักงานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.)
สานักงานประกันคุณภาพ
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย
สานักงานประกันคุณภาพ

ที่มา : มติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.) ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
สานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

