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วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ร่วมกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
งานหลัก 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557  
7 พฤษภาคม 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นที่ปรึกษาอย่าง

มืออาชีพ  ( เลื่อนจาก 27 มีนาคม 2557) 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
จุฑาพร บุญยัง 

19 พฤษภาคม 57 โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM คร้ังที่ 2) ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย  ( เลื่อนจาก 16 พฤษภาคม 57) 

 เกสรา 
โกศิลญวงศ ์

23 พฤษภาคม 57 โครงการ KM Day  (จัดนิทรรศการ และ เวทีเสวนา) 
( เลื่อนจาก 26 พฤษภาคม 57) 

 เกสรา 
โกศิลญวงศ ์

26-30  
พฤษภาคม 57 

ส่งรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 โดย
คณะ และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ 

 
รอบีอ๊ะ ขุน

ทหาร 

31 พฤษภาคม 57 คณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ส่งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 คร้ังที่ 3  

 นารีรัตน์  
รัตนสุวรรณ 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2557  
2-6 มิถุนายน 57 

 
ติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/ ส านัก/สถาบัน/ โปรแกรมวิชา /
หลักสูตรปีการศึกษา  2556  (Road Show)  คร้ังที่ 3  
(เฉพาะหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์) 

 
รอบีอ๊ะ ขุน

ทหาร 

3 มิถุนายน 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับ คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย /ส านัก/
สถาบัน/โปรแกรมวิชา และ หลักสูตร ( เลื่อนจาก 30 พฤษภาคม 2557) 

 เกสรา 
โกศิลญวงศ ์

5 มิถุนายน 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ ์
การประเมิน ( เลื่อนจาก 19 พฤษภาคม 2557) 

 รอบีอ๊ะ ขุน
ทหาร 

9 มิถุนายน 57 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2556 

 รอบีอ๊ะ ขุน
ทหาร 

8-11 มิถุนายน 57 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ม.ราชภัฏสุราษฎร์ภูเก็ต – ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต – ระบบทวนสอบในการประกันคุณภาพฯ 
3. ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง – แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ประกันฯ  
( เลื่อนจาก 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557) 

 

เกสรา 
โกศิลญวงศ ์

16-30 มิถุนายน 57 
และ 

1-5 กรกฏาคม 57 

โครงการตรวจประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2556 
ระดับโปรแกรมวิชา/หลักสูตร/ส านัก/สถาบัน และ บัณฑิตวิทยาลัย  
(หน่วยงานก าหนดวันเวลาที่เหมาะสมในการตรวจประเมินฯได้ในช่วงเวลาที่
ก าหนด) 

 
เกสรา 

โกศิลญวงศ ์

23-27 มิถุนายน 57 
และ 30 มิถุนายน 
1-2 กรกฏาคม 57 

 
โครงการค่ายพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ  
 
 

  
จุฑาพร บุญยัง 
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วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ร่วมกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
งานหลัก 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557  
1-4 กรกฎาคม  57 คณะส่งรายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2556 

(ฉบับก่อนตรวจประเมินฯ) 
 อุบลทิพย์  

ทองชั่ง 
7-18 กรกฏาคม 57 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา  

2556 และ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เฉพาะคณะที่ไม่ผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555) 

 เกสรา 
โกศิลญวงศ ์

และ 
จุฑาพร บุญยัง 

14-18 กรกฏาคม 
57 

ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ รายงานประจ าปี 
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556  (ฉบับหลังตรวจประเมินฯ) 
ระดับโปรแกรมวิชา/หลักสูตร/ส านัก/สถาบัน และ บัณฑิตวิทยาลัย  

 
อุบลทิพย์  
ทองชั่ง 

18 กรกฏาคม 57 คณะกรรมการ ส่งรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2556 ระดับโปรแกรมวิชา/หลักสูตร/ส านัก/สถาบัน และ บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
อุบลทิพย์  
ทองชั่ง 

23-24 กรกฏาคม 
57 

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(หลักสูตร 2 วัน) 

 
จุฑาพร บุญยัง 

29 กรกฏาคม 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
( เลื่อนจาก 30 พฤษภาคม 2557) 

 
จุฑาพร บุญยัง 

30 กรกฏาคม 57 โครงการแนวปฏิบัติด้านตัวบ่งชี้ที่ดี (Best Practice) ของเครือข่าย C-IQA 
 

 ส านักฯ ร่วมกับ  
มหาวิทยาลัย 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2557  
1 สิงหาคม 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2556 ระดับมหาวิทยาลัย  
 เกสรา 

โกศิลญวงศ ์
4 สิงหาคม 57 โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  รอบีอ๊ะ ขุนทหาร 

ร่วมกับ สนส. 

4-8 สิงหาคม 57 ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ รายงานประจ าปี 
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556  (ฉบับหลังตรวจประเมินฯ) 
ระดับคณะ 

 
อุบลทิพย์  
ทองชั่ง 

8 สิงหาคม 57 คณะกรรมการ ส่งรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2556  ระดับคณะ 

 อุบลทิพย์  
ทองชั่ง 

14 สิงหาคม 57 โครงการอบรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ 
CHE QA Online 

 นารีรัตน์  
รัตนสุวรรณ 

15 สิงหาคม 57 พิจารณาร่างรายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย (ฉบับตรวจประเมิน) 

 
ส านักฯ 

20 สิงหาคม 57 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2556 

 
จุฑาพร บุญยัง 

3-5 กันยายน 57 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา  2556 

 เกสรา 
โกศิลญวงศ ์

หมายเหตุ  :   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในโครงการ / กิจกรรมใด 
 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจะด าเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป 


