สมุดงาน1, 16 ธันวาคม 2558

เรียงตามวันที่

1/5

ปฏิทินกิจกรรมประกันคุณภาพ ประจาปี พ.ศ. 2559
รหัส
U01
F01
U02
U03
U13
F05
F06
F07
S01
S02
S03
F40
S14
C07
U29
F44
S20
U04
U11
U05
F03
F04
S08
U14
U15
U06

กิจกรรม
รับสมัครผูเ้ ข้าอบรมเป็นผูป้ ระเมินฯ EdPEx มก.
ประชุมชีแ้ จงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พศ. 2558 ครั้งที่ 1 @ บางเขน
อบรม เรื่อง "องค์ประกอบเกณฑ์ EdPEx" รุ่นที่ 1
อบรม เรื่อง "องค์ประกอบเกณฑ์ EdPEx" รุ่นที่ 2
รับสมัครผูบ้ ริหารเข้าอบรม "ระบบการบริหารเพื่อมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ "
OP Sharing - คณะกลุม่ วิทยาศาสตร์เกษตร
OP Sharing - คณะกลุม่ วิทยาศาสตร์กายภาพ
OP Sharing - คณะกลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
OP Sharing - ส่วนงานวิจัย
OP Sharing - ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน
OP Sharing - สานักงานอธิการบดี/สานักงานวิทยาเขต
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงคณะ ครั้งที่ 1
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงสถาบัน สานัก ครั้งที่ 1
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงวิทยาเขต ครั้งที่ 1
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559
ประชุมรองผูอ้ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559
กาหนดส่งงานที่ได้รับมอบหมาย รุ่นที่ 1
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "การเลือกตัววัดความสาเร็จของแผนและกิจกรรม" รุ่นที่ 1
กาหนดส่งงานที่ได้รับมอบหมาย รุ่นที่ 2
ประชุมชีแ้ จงคูม่ อื ประกันคุณภาพภายใน มก. ระดับหลักสูตร ประจาปี 2559
ประชุมชีแ้ จงคูม่ อื ประกันคุณภาพภายใน มก. ระดับคณะวิชา ประจาปี 2559
ประชุมชีแ้ จงคูม่ อื ประกันคุณภาพภายใน มก. สาหรับสถาบัน/สานัก ประจาปี 2558
อบรม เรื่อง "ระบบการบริหารเพื่อมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ - ผูน้ ากับการนาองค์กร"
อบรม เรื่อง "ระบบการบริหารเพื่อมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ - การเข้าใจและเข้าถึงผูร้ ับบริการ"
อบรม เรื่อง "วิธีการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx"

วันที่
25 ธค 58 - 8 มค 59
6 มค เช้า
14 - 15 มค
18 - 19 มค
จ 18 - ศ 29 มค
20 มค บ่าย
21 มค บ่าย
22 มค บ่าย
27 มค บ่าย
28 มค บ่าย
29 มค บ่าย
จ 1 กพ
จ 1 กพ
จ 1 กพ
จ 1 กพ
อ 2 กพ เช้า
อ 2 กพ บ่าย
ศ 5 กพ
จ 8 กพ เช้า
อ 9 กพ
พ 10 กพ เช้า
พ 10 กพ บ่าย
พฤ 11 กพ บ่าย
อ 16 กพ
พ 24 กพ
พฤ 25 - ศ 26 กพ

กลุม่ เป้าหมาย
ผูท้ ี่เคยผ่านการอบรม EdPEx / TQA มาแล้ว
ผูบ้ ริหารคณะ อ.รับผิดชอบหลักสูตร บางเขน ศรีราชา สกลนคร
ผูเ้ ข้าอบรมเป็นผูป้ ระเมิน EdPEx มก.
ผูเ้ ข้าอบรมเป็นผูป้ ระเมิน EdPEx มก.
ผูบ้ ริหารส่วนงาน
ผูบ้ ริหารคณะกลุม่ วิทยาศาสตร์เกษตร
ผูบ้ ริหารคณะกลุม่ วิทยาศาสตร์กายภาพ
ผูบ้ ริหารคณะกลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูบ้ ริหาร : กะปิ สวพ อาหาร
ผูบ้ ริหาร : บว ส่งเสริม สทป สบค หอสมุด
ผูบ้ ริหาร : ระดับกองใน สนง.
คณบดี
ผูอ้ านวยการ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
รองอธิการบดี
รองคณบดีดแู ลงานประกันคุณภาพ
รองผูอ้ านวยการดูแลงานประกันคุณภาพ
ผูเ้ ข้าอบรมเป็นผูป้ ระเมินฯ EdPEx มก. รุ่นที่ 1
หน.งาน ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัดของแผน/กิจกรรม
ผูเ้ ข้าอบรมเป็นผูป้ ระเมินฯ EdPEx มก. รุ่นที่ 2
อ.รับผิดชอบหลักสูตร
ผูบ้ ริหารคณะ
ผูบ้ ริหารสถาบัน สานัก สนง.อธิการ/วิทยาเขต
ผูบ้ ริหารส่วนงานที่เข้าโครงการอบรม
ผูบ้ ริหารส่วนงานที่เข้าโครงการอบรม
ผูเ้ ข้าอบรมเป็นผูป้ ระเมินฯ EdPEx มก. ที่ส่งงาน

จานวน
60 คน
400 คน
30 คน
30 คน
60 คน
50 คน
60 คน
50 คน
20 คน
30 คน
60 คน
29 คณะ
14 ส่วนงาน
3 วิทยาเขต
29 คน
14 คน
30 คน
90
30 คน
600 คน
145 คน
70 คน
60 คน
60 คน
-

สมุดงาน1, 16 ธันวาคม 2558
เรียงตามวันที่
รหัส
กิจกรรม
วันที่
S04 QA สัญจร EdPEx รอบที่ 1 เรื่อง OP / KPI (Vission/Mission)
ส่วนงานกาหนด 3 ชม เดือน มีค
F08 QA สัญจร คณะ เรื่อง OP / KPI (Vission/Mission)
คณะกาหนด 3 ชม เดือน มีค เมย
U07 ประกาศรายชือ่ ผูข้ นึ้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระเมิน EdPEx มก.
ศ 4 มีค
U16 อบรม เรื่อง "ระบบการบริหารเพื่อมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ - การเข้าใจและเข้าถึงผูป้ ฏิบตั งิ าน"
ศ 4 มีค
U17 อบรม เรื่อง "ระบบการบริหารเพื่อมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ - เทคนิคการปรับปรุงงาน"
ส 5 มีค
U12 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "การเลือกตัววัดความสาเร็จของแผนและกิจกรรม" รุ่นที่ 2
อ 8 มีค บ่าย
U18 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "การเขียน SSR ตามเกณฑ์ EdPEx"
พ 9 - พฤ 10 มีค
U08 อบรม เรื่อง "เครื่องมือการบริหารงาน EdPEx - Voice of Customer"
ศ 11 มีค
S05 QA สัญจร EdPEx รอบที่ 2 เรื่อง VOC / Stakeholder
ส่วนงานกาหนด 3 ชม เดือน เมย
F45 ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2559
อ 5 เมย เช้า
S21 ประชุมรองผูอ้ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2559
อ 5 เมย บ่าย
U09 อบรม เรื่อง "เครื่องมือการบริหารงาน EdPEx - WS/WP/Indicators"
พฤ 7 เมย
F09 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "ทบทวนวิธีการประเมินฯ ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1
จ 18 เมย
F10 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "ทบทวนวิธีการประเมินฯ ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2
อ 19 เมย
F11 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "ทบทวนวิธีการประเมินฯ ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 3
พ 20 เมย
F12 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "ทบทวนวิธีการประเมินฯ ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 4
พฤ 21 เมย
F13 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "ทบทวนวิธีการประเมินฯ ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 5
ศ 22 เมย
F14 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "วิธีการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1

จ 25 - อ 26 เมย

F15 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "วิธีการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2

พ 27 - พฤ 28 เมย

F16 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "วิธีการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 3

ศ 29 - ส 30 เมย

S06
F41
S17
C08

QA สัญจร EdPEx รอบที่ 3 เรื่อง WS / WP / Indicators
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงคณะ ครั้งที่ 2
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงสถาบัน สานัก ครั้งที่ 2
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงวิทยาเขต ครั้งที่ 2

ส่วนงานกาหนด 3 ชม เดือน พค
จ 2 พค
จ 2 พค
จ 2 พค

2/5
กลุม่ เป้าหมาย
สถาบัน สานัก สนง.อธิการ/วิทยาเขต
ผูบ้ ริหารคณะ
ผูป้ ระเมินฯ EdPEx มก.
ผูบ้ ริหารส่วนงานที่เข้าโครงการอบรม
ผูบ้ ริหารส่วนงานที่เข้าโครงการอบรม
หน.งาน ผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัดของแผน/กิจกรรม
สถาบัน สานัก สนง.อธิการ/วิทยาเขต
ผูป้ ระเมินฯ EdPEx มก. เป็นทีมพี่เลีย้ ง
สถาบัน สานัก สนง.อธิการ/วิทยาเขต
รองคณบดีดแู ลงานประกันคุณภาพ
รองผูอ้ านวยการดูแลงานประกันคุณภาพ
ผูป้ ระเมินฯ EdPEx มก. เป็นทีมพี่เลีย้ ง
ผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
ผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
ผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
ผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
ผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
อ.ที่ตอ้ งการเป็นผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร และผ่านการ
อบรมการบริหารหลักสูตร
อ.ที่ตอ้ งการเป็นผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร และผ่านการ
อบรมการบริหารหลักสูตร
อ.ที่ตอ้ งการเป็นผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร และผ่านการ
อบรมการบริหารหลักสูตร
สถาบัน สานัก สนง.อธิการ/วิทยาเขต
คณบดี
ผูอ้ านวยการ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต

จานวน
14 ส่วนงาน
29 คณะ
60 คน
60 คน
90
70 คน
20 คน
14 ส่วนงาน
29 คน
14 คน
20 คน
100 คน
100 คน
100 คน
100 คน
100 คน
60 คน
60 คน
60 คน
14 ส่วนงาน
29 คณะ
14 ส่วนงาน
3 วิทยาเขต

สมุดงาน1, 16 ธันวาคม 2558
รหัส
กิจกรรม
U30 ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
U20 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "การใช้งานระบบ QAIS"
ตรวจข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการในระบบ QAIS พร้อมประสานเจ้าของ
U21
ฐานข้อมูลแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน
U10 อบรม เรื่อง "เครื่องมือการบริหารงาน EdPEx - Process Improvement"

เรียงตามวันที่
วันที่
จ 2 พค
อ 3 พค บ่าย

กลุม่ เป้าหมาย
รองอธิการบดี
เจ้าหน้าที่ดขู ้อมูลประกันฯ ของทุกส่วนงาน

จานวน
60 คน

อ 3 - อ 31 พค

ทุกส่วนงาน

-

พ 4 พค

ผูป้ ระเมินฯ EdPEx มก. เป็นทีมพี่เลีย้ ง
อ.ที่ตอ้ งการเป็นผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร และผ่านการ
อบรมการบริหารหลักสูตร
อ.ที่ตอ้ งการเป็นผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร และผ่านการ
อบรมการบริหารหลักสูตร
ผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร มก.
สถาบัน สานัก สนง.อธิการ/วิทยาเขต
รองคณบดีดแู ลงานประกันคุณภาพ
รองผูอ้ านวยการดูแลงานประกันคุณภาพ
ผูป้ ระเมินฯ ระดับคณะและสถาบัน มก. ปีการศึกษา 2557
ผูป้ ระเมินฯ ระดับคณะและสถาบัน มก. ปีการศึกษา 2557
ผูบ้ ริหารที่ตอ้ งการเป็นผูป้ ระเมินฯ ระดับคณะและสถาบัน
ผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร มก.
ผูป้ ระเมินฯ ระดับคณะและสถาบัน มก.
ผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร มก.
อ.รับผิดชอบหลักสูตร
อ.รับผิดชอบหลักสูตร
ประธานกรรมการประเมินฯ
ผูป้ ระเมินฯ ระดับคณะวิชาและสถาบัน มก.
คณบดี
ผูป้ ระเมินฯ EdPEx มก.
ผูอ้ านวยการ
ผูป้ ระเมินฯ ระดับคณะและสถาบัน มก.

20 คน

F17 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "วิธีการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 4

อ 11 - พ 12 พค

F18 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "วิธีการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 5

พฤ 13 - ศ 14 พค

F22
S07
F46
S22
F19
F20
F21
F24
F23
F25
F28
F29
F30
F26
F42
S09
S18
C01

ประกาศรายชือ่ ผูข้ นึ้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร มก .
QA สัญจร EdPEx รอบที่ 4 เรื่อง Process Improvement
ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2559
ประชุมรองผูอ้ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2559
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "ทบทวนวิธีการประเมินฯ ระดับคณะและสถาบัน " รุ่นที่ 1
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "ทบทวนวิธีการประเมินฯ ระดับคณะและสถาบัน " รุ่นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "วิธีการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะวิชาและสถาบัน"
แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
ประกาศรายชือ่ ผูข้ นึ้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระเมินฯ ระดับคณะวิชาและสถาบัน มก .
ประชุมชีแ้ จงแนวทางการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
กาหนดกรอกข้อมูล มคอ. 7 ในระบบ มคอ. ออนไลน์
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
กาหนดส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะวิชา
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงคณะ ครั้งที่ 3
แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินฯ ส่วนงานสนับสนุน
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงสถาบัน สานัก ครั้งที่ 3
แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินฯ ระดับวิทยาเขต
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พฤ 19 พค
ส่วนงานกาหนด 3 ชม เดือน มิย
อ 7 มิย เช้า
อ 7 มิย บ่าย
อ 14 มิย
พ 15 มิย
พฤ 16 - ศ 17 มิย
ศ 24 มิย
ศ 1 กค
ศ 1 กค เช้า
2 สัปดาห์กอ่ นรับการประเมิน
หลักสูตรกาหนด 1 วัน เดือน สค
1 สัปดาห์หลังการตรวจประเมิน
จ 1 สค
จ 1 สค
จ 1 สค
จ 1 สค
จ 1 สค

60 คน
60 คน
14 ส่วนงาน
29 คน
14 คน
100 คน
100 คน
60 คน
427 หลักสูตร
500 คน
427 หลักสูตร
427 หลักสูตร
427 หลักสูตร
29 คณะ
29 คณะ
14 ส่วนงาน
14 ส่วนงาน
3 วิทยาเขต

สมุดงาน1, 16 ธันวาคม 2558
รหัส
กิจกรรม
C09 ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงวิทยาเขต ครั้งที่ 3
U31 ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
U22 กาหนดนาเข้าข้อมูลทุกเรื่องในระบบ QAIS
U23 ตรวจข้อมูลในระบบ QAIS พร้อมประสานเจ้าของฐานข้อมูลแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน
F47 ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2559
S23 ประชุมรองผูอ้ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2559
U24 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "การรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA Online ของ สกอ."
S10 นาเข้าข้อมูล CDS ของส่วนงานในระบบ CHE QA ของ สกอ.
F31 นาเข้าข้อมูล CDS ของคณะในระบบ CHE QA ของ สกอ.
F27 ประชุมชีแ้ จงแนวทางการประเมินฯ ระดับคณะวิชา
S11 ประชุมชีแ้ จงแนวทางการประเมินฯ ส่วนงานสนับสนุน
S12 กาหนดส่ง SSR ส่วนงานสนับสนุน
S13 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน
S14 กาหนดส่งรายงานผลการประเมินส่วนงานสนับสนุน
F32 กาหนดส่ง SAR คณะวิชา ผ่านระบบ CHE QA ของ สกอ.
F33 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ผ่านระบบ CHE QA ของ สกอ.
F34 กาหนดส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับคณะวิชา
C02 ประชุมชีแ้ จงแนวทางการประเมินฯ ระดับวิทยาเขต
F35 กาหนดส่งแผนปรับปรุงหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
C03 กาหนดส่ง SAR วิทยาเขต
C04 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต
C05 กาหนดส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับวิทยาเขต
F48 ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2559
S24 ประชุมรองผูอ้ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2559
F36 ยืนยันผลการประเมินคณะในระบบ CHE QA ของ สกอ.
U25 กาหนดส่ง SAR มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ CHE QA ของ สกอ.
S15 กาหนดส่งแผนปรับปรุงส่วนงานที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาส่วนงาน

เรียงตามวันที่
วันที่
จ 1 สค
จ 1 สค
จ 1 สค
อ 2 - จ 8 สค
อ 2 สค เช้า
อ 2 สค บ่าย
พฤ 11 สค บ่าย
จ 15 สค
จ 15 สค
พ 17 สค เช้า
พฤ 18 สค เช้า
ศ 19 สค
ส่วนงานกาหนด 1 วัน เดือน กย
1 สัปดาห์หลังการตรวจประเมิน
2 สัปดาห์กอ่ นรับการประเมิน
คณะวิชากาหนด 1 วัน เดือน กย
1 สัปดาห์หลังการตรวจประเมิน
อ 20 กย เช้า
ศ 30 กย
2 สัปดาห์กอ่ นรับการประเมิน
วิทยาเขตกาหนด 1 วัน เดือน ตค
1 สัปดาห์หลังการตรวจประเมิน
อ 4 ตค เช้า
อ 4 ตค บ่าย
ศ 14 ตค
อ 25 ตค
จ 31 ตค
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กลุม่ เป้าหมาย
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
รองอธิการบดี
ส่วนงานเจ้าของฐานข้อมูล
ทุกส่วนงาน
รองคณบดีดแู ลงานประกันคุณภาพ
รองผูอ้ านวยการดูแลงานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ดขู ้อมูลประกันฯ ของทุกส่วนงาน
เจ้าหน้าที่ดขู ้อมูลประกันฯ ของส่วนงาน
เจ้าหน้าที่ดขู ้อมูลประกันฯ ของคณะ
ผูป้ ระเมินฯ ระดับคณะและสถาบัน มก.
ผูป้ ระเมินฯ EdPEx มก.
สถาบัน สานัก สนง.อธิการ/วิทยาเขต
สถาบัน สานัก สนง.อธิการ/วิทยาเขต
ประธานกรรมการประเมินฯ
คณบดี
ผูบ้ ริหารคณะ
ประธานกรรมการประเมินฯ
ผูป้ ระเมินฯ ระดับคณะและสถาบัน มก.
คณบดี
วิทยาเขต
วิทยาเขต
ประธานกรรมการประเมินฯ
รองคณบดีดแู ลงานประกันคุณภาพ
รองผูอ้ านวยการดูแลงานประกันคุณภาพ
ประธานกรรมการประเมินฯ
สานักงานประกันคุณภาพ
ผูอ้ านวยการ

จานวน
3 วิทยาเขต
29 คน
14 คน
60 คน
14 ส่วนงาน
29 คณะ
100 คน
14 ส่วนงาน
14 ส่วนงาน
29 คณะ
29 คณะ
29 คณะ
15 คน
29 คณะ
3 วิทยาเขต
3 วิทยาเขต
3 วิทยาเขต
29 คน
14 คน
29 คณะ
14 ส่วนงาน

สมุดงาน1, 16 ธันวาคม 2558
เรียงตามวันที่
รหัส
กิจกรรม
วันที่
F37 กาหนดส่งแผนปรับปรุงคณะที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
จ 31 ตค
F38 ตรวจข้อมูลหลักสูตร และ ผลการประเมินหลักสูตรในระบบ CHE QA ของ สกอ.
จ 31 ตค
F43 ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงคณะ ครั้งที่ 4
อ 1 พย
S17 ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงสถาบัน สานัก ครั้งที่ 4
อ 1 พย
C10 ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงวิทยาเขต ครั้งที่ 4
อ 1 พย
U32 ติดตามการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4
อ 1 พย
U26 รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
จ 7 - พ 9 พย
U27 กาหนดส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย
พ 16 พย
C06 กาหนดส่งแผนปรับปรุงวิทยาเขตที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาวิทยาเขต
พ 30 พย
F39 ยืนยันผลการประเมินหลักสูตรในระบบ CHE QA ของ สกอ.
พ 30 พย
U28 กาหนดส่งแผนปรับปรุงมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุม กบม.
พฤ 1 ธค
F49 ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 6/2559
อ 6 ธค เช้า
S25 ประชุมรองผูอ้ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 6/2559
อ 6 ธค บ่าย
U33 กาหนดส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2559
ศ 16 ธค
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กลุม่ เป้าหมาย
คณบดี
เจ้าหน้าที่ดขู ้อมูลหลักสูตรของคณะ
คณบดี
ผูอ้ านวยการ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
รองอธิการบดี
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และ กรรมการสภา มก.
ประธานกรรมการประเมินฯ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
ประธานกรรมการประเมินฯ
รองอธิการบดี
รองคณบดีดแู ลงานประกันคุณภาพ
รองผูอ้ านวยการดูแลงานประกันคุณภาพ
ผูบ้ ริหารทุกส่วนงาน

จานวน
29 คณะ
427 หลักสูตร
29 คณะ
14 ส่วนงาน
3 วิทยาเขต
60 คน
3 วิทยาเขต
427 หลักสูตร
29 คน
14 คน
30 ผลงาน

