แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

1

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
----------------------------------------------คณะวิชา หมายถึง หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 21 คณะวิชา แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา ได้แก่
กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ : คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเภสั ช ศาสตร์ , คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ,
คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์
กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี : คณะวิ ท ยาศาสตร์ , คณะเทคโนโลยี , คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ , คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ , คณะวิทยาการสารสนเทศ
และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะการบัญชีและการจัดการ,
คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, คณะศึกษาศาสตร์ ,
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, คณะวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
1. การจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
1.1 ประธานหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนิน งานของหลักสูตร
(มคอ.7) ในรู ป แบบรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร (IQA ระดั บ หลั ก สู ต ร) ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสานักวิชา (ถ้ามี) และคณบดีหรือผู้อานวยการ
สถาบันตามลาดับ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา (สิ้นสุดปีการศึกษา วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 นั่นคือ
ต้องจัดทา มคอ.7 ให้แล้วเสร็จโดยคณบดีหรือผู้อานวยการสถาบันลงนาม ภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559)
1.2 ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว (ปีการศึกษา 2557)
1.3 มคอ.7 ฉบับจริงเก็บไว้ที่คณะวิชา แล้วส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ให้ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบ
ฐานข้อมูล กองทะเบียนและประมวลผล
1.4 หลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินงานที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ให้แต่ละหลักสูตรจัดเก็บไว้ที่คณะวิชา
2. แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2.1 หลักสูตรที่ต้องรับการประเมิน คือ ทุกหลักสูตรที่คณะมีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558
(ภาคเรียนที่ 1/2558 หรือ 2/2558) ยกเว้น
1) หลักสูตรที่มีสถานะปิดหลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แต่ยังมีการจัดการ
เรียนการสอนไปจนกว่านิสิตที่มีอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดาเนินการจัดทา มคอ.7 ในรูปแบบเดิม
และให้หลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
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2) หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอยกเว้นการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรจาก สกอ. ทั้งนี้ ให้หลักสูตรจัดส่งข้อมูลพื้นฐานและรายงานผลการดาเนินงานของหลั กสูตรตาม
ระบบประกันคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบในรูปแบบ PDF File ผ่านระบบ CHE QA Online
2.2 ให้หลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ให้แล้วเสร็จภายใน
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559
2.3 ระยะเวลาประเมินแต่ละหลักสูตร ต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน
2.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้มีองค์ประกอบ
ดังนี้
2.4.1 จานวนคณะกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
หากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ทั้งนี้ หลักสูตรต้องกาหนดวันในการประเมินที่ไม่เป็นวันเดียวกัน
2.4.2 คณะกรรมการประเมินฯ ที่เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย ให้ประเมินได้ไ ม่เกิน
5 หลักสูตร
2.4.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินฯ
1) เป็นผู้ประเมินภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
2) ผ่ านการอบรมหลั กสู ตรผู้ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลั กสู ตรที่มหาวิทยาลั ย หรือ
สถาบันอื่น หรือ สกอ. จัดขึ้น
3) ไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ในหลักสูตรที่ประเมิน
4) เป็ น อาจารย์ จ ากคณะที่ อยู่ในกลุ่ มสาขาวิช าเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) อย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นกรรมการจากภายนอกคณะ หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ประธานคณะกรรมการประเมินควรเป็นผู้ประเมินฯจากภายนอกคณะหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
กรณี หลักสูต รจะขอรั บ การเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Register : TQR) ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล
หลั กสูตรเพื่อการเผยแพร่ คณะกรรมการประเมินควรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ สกอ. กาหนด ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (หน้า 31-32)
2.5 ให้หลักสูตรและคณะวิชา พิจารณาคัดเลือกและประสานงานคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อ 2.4 พร้อมทั้งแจ้งกาหนดวันประเมิน และส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯไปยังศูนย์พัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ศูนย์ฯตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง และจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2.6 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ไปยังคณะวิชา เพื่อให้คณะวิชาแจ้งหลักสูตรและจัดส่งคาสั่งดังกล่าวให้กับผู้ประเมินฯต่อไป
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3. การรายงานและส่งผลประเมิน
3.1 ให้คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้นด้วยวาจา ต่อผู้บริหาร ประธานหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งรายงานผลการประเมินฯนี้ หลักสูตรสามารถชี้แจงและทักท้วงผลประเมินได้
3.2 ให้ คณะกรรมการประเมิน ฯ จัดส่งสรุปข้อมูล ผลการประเมินและรายงานผลต่อประธานหลักสู ตร
ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่รับการประเมิน
3.3 ให้คณะวิชา รวบรวมผลการประเมินจากทุกหลักสูตรที่อยู่ในการกากับดูแลของคณะวิชา และจัดส่ง
ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ให้กับศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม
2559
4. การกลั่นกรองและตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
4.1 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาและเสนอรายชื่อคณะกรรมการกลางพิจารณา
กลั่ น กรองผลการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ หลั กสู ตร ต่ อคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยเพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.2 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปผลการประเมินทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการกลางฯ เพื่อพิจารณา
4.3 คณะกรรมการกลางพิจ ารณากลั่ นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร
ประชุ ม กลั่ น กรองและตรวจสอบผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ทุ ก หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลการประเมินฯ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.4 ศู น ย์ พั ฒ นาและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส่ ง ผลหลั ง จากการกลั่ น กรองและตรวจสอบของ
คณะกรรมการกลางฯ กลับไปยังคณะวิชา เพื่อให้คณะวิชาแจ้งหลักสูตรและนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
4.5 ให้หลักสูตรหรือคณะวิชา แจ้งผลการประเมินฯ ของหลักสูตร ที่คณะกรรมการกลางฯ ได้มีการปรับ
แก้ไขคะแนนผลการประเมินฯ ของหลักสูตร ไปยังคณะกรรมการประเมินฯ
4.6 ให้ ห ลั กสู ตรหรื อคณะวิ ช า รายงานผลการประเมิ นคุณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บหลั กสู ต ร ต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
4.7 ให้หลักสูตรหรือคณะวิชาส่งผลการประเมินที่ผ่านคณะกรรมการประจาคณะ ไปยั งศูนย์พัฒนาและ
ประกัน คุณภาพการศึกษา เพื่อให้ ศูน ย์ ฯ รายงานผลการประเมินฯ ในภาพรวมของมหาวิทยาลั ย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป
5. กระบวนการและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
5.1 ก่อนวันประเมิน
5.1.1 หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยให้เป็นไปตามข้อ 2.4
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5.1.2 หลักสูตรโดยความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการประเมิน ฯ จัดทากาหนดการการตรวจ
ประเมิน ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนิสิต และการ
ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) โดยใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน
5.1.3 หลักสูตรส่ง มคอ.7 ให้คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนวันประเมินฯ อย่างน้อย 7 วัน
5.2 วันประเมิน
5.2.1 ประธานคณะกรรมการประเมิน ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินฯ วิธีการประเมิน
การศึกษาเอกสารหลักฐานจาก มคอ.7 และคณะกรรมการประเมินฯ ดาเนินการประเมินตามรายการและเวลาที่
กาหนดไว้ในกาหนดการ ตามข้อ 5.1.2
5.2.2 คณะกรรมการประเมินฯ พบคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร โดยประธานกรรมการ
ประเมิน ฯ แนะน าคณะกรรมการประเมินฯ และชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมินฯ กาหนดการประเมิน กับ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
5.2.3 ผู แทนหลักสูตรบรรยายสรุปผลการดาเนินงานโดยภาพรวมของหลักสูตรใหคณะกรรมการ
ประเมินฯทราบ
5.2.4 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
นาเสนอปญหาต่อคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
5.2.5 ประธานกรรมการประเมินฯ นาเสนอผลการประเมินฯตามรายละเอียด ตามข้อ 5.2.4
5.3 หลั งการประเมิ น คณะกรรมการประเมินฯ จั ดส่ ง สรุ ปข้ อมูล รายงานผลการประเมิน ฯ ตาม
รายละเอียดใน ข้อ 3.2 ให้กับหลักสูตรและคณะวิชา
6. ค่าใช้จ่าย/อัตราค่าตอบแทนในการประเมิน
6.1 ค่าที่พัก ค่าพาหนะการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะกรรมการประเมินฯ ในระหว่างการ
ประเมิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แต่ละสาขาวิชาหรือคณะวิชาหรือสถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ โดยให้เบิกจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบฯที่กาหนด
6.2 อัตราค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการประเมินฯ ให้เบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2559
6.3 ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ กับคณะกรรมการประเมินฯ ให้คณะหรือสถาบันดาเนินการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมินฯ ภายหลัง จากที่คณะกรรมการประเมิน ฯส่งผลการประเมินที่เป็นทางการให้
ประธานหลักสูตรแล้ว
7. การส่งข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ให้หลักสูตรดาเนินการส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA
Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา (ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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8. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
8.1 ให้ ห ลั กสูตรหรื อคณะวิชา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสูตร ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 4.6
8.2 ทุกหลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดยนาผลการประเมินฯ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8.3 ให้หลักสูตรและคณะวิชา เสนอแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
8.4 ให้คณะวิชากากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของ
หลักสูตร อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) และส่งผลการกากับติดตามไปยังศูนย์พัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

------------------------------------------------

ปฏิทินการดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การดาเนินงาน
คณะวิชาส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ และกาหนดวันประเมินไปยังศูนย์พฒ
ั นาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละจัดทาคาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมชี้แจงความเข้าใจให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ
หลักสูตรจัดทา มคอ.7 ให้แล้วเสร็จ และเสนอคณบดีหรือผู้อานวยการสถาบันลงนาม
หลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(โดยใช้ระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน)
หลักสูตรส่ง มคอ.7 แก่คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนวันประเมินฯ 7 วัน
คณะกรรมการประเมินฯ จัดส่งสรุปข้อมูลผลการประเมินและรายงานผลต่อ
ประธานหลักสูตร ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่รบั การประเมิน
หลักสูตรรายงานผลการประเมินฯ โดยเสนอคณบดีหรือผู้อานวยการสถาบันลงนาม
และจัดส่งไปยังศูนย์พฒ
ั นาและประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัน/เดือน/ปี
ภายใน 17 มิ.ย. 59
ภายใน 17 มิ.ย. 59
27 มิ.ย. 59
ภายใน 8 ก.ค. 59
8 ก.ค. – 8 ส.ค. 59
1 - 31 ก.ค. 59
ภายใน 15 ส.ค. 59
ภายใน 15 ส.ค. 59
16 – 22 ส.ค. 59
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ที่
10

11
12
13

14

15
16
17

18

การดาเนินงาน

วัน/เดือน/ปี

ทุกหลักสูตร
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งสรุปรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังคณะกรรมการกลางพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะกรรมกลางฯ พิจารณาข้อมูลผลการประเมินระดับหลักสูตร
(วิเคราะห์/สังเคราะห์/ข้อสังเกต/ข้อสงสัย/ประเด็นปัญหา)
คณะกรรมการกลางฯ ประชุมกลั่นกรองและตรวจสอบผลการประเมินฯ ทุกหลักสูตร
ศูนย์ฯ ส่งผลประเมินหลังจากคณะกรรมการกลางฯ พิจารณาและตรวจสอบกลับไปยัง
คณะวิชา เพื่อให้คณะวิชาแจ้งหลักสูตรและนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกลางฯ ได้มีการแก้ไขคะแนนผลการประเมินฯ ของหลักสูตร
ให้หลักสูตรหรือคณะวิชา แจ้งผลการประเมินฯ ที่คณะกรรมการกลางฯ ได้มีการปรับแก้ไข
คะแนนไปยังคณะกรรมการประเมินฯ หลักสูตรนั้นๆ
หลักสูตรรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ผ่านระบบ CHE QA Online
ทุกหลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 และเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ให้หลักสูตรและคณะวิชา ส่งแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มายังศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา
คณะวิชารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา

22 ส.ค. 59

22 - 28 ส.ค. 59
29 - 30 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59

1 – 2 ก.ย. 59

ภายใน 5 ก.ย. 59
ภายใน ก.ย. 59
ภายใน ก.ย. 59

ภายใน ก.ย. 59

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
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