
 
ปฏทิินการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยนครพนม (ไตรมาส/เดอืน) ประจ าปีการศึกษา 2562 และ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ปีการศึกษา 2562 _ ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน :  1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 
ปีการศึกษา 2562 _ ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    :  1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 
ปีงบประมาณ 2563   :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

1 
 

ระหว่างวันที่ 
16 เม.ย. – 31 พ.ค. 

2562  

ประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)  
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561  
(จ านวน 32 หน่วยงาน) 

ณ ท่ีตั้งของหน่วยงาน สาวิตร ี

2 
 

(พ.) 1 พ.ค. 2562 
เวลา 08.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการก ากับตดิตามการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 2/2562 

ห้องพนมรวี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อภิรด ี

3 
 

(พฤ. – ศ.) 23 - 24 
พ.ค. 2562 

โครงการประเมินคุณภาพภายใน (หน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานอธิการบดี) 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561 (จ านวน 13 หน่วยงาน) 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

สาวิตร ี

4 
 

(พ.) 29 พ.ค. 2562 
โครงการให้ความรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

พิชัย 

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
1 
 

(ส. – จ.) 1 – 10 
มิ.ย. 2562 

คณะ/วิทยาลยั (ระดับอดุมศึกษา)  
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ณ ท่ีตั้งคณะและวิทยาลัย 
(ระดับอุดมศึกษา) 

อภิรด ี

2 
 

(พฤ.) 13 มิ.ย. 2562 
โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมลูการประกันคณุภาพการศึกษา 
CHE QA Online (ระดับหลักสูตร) 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อภิรด ี

3 
 

(จ. – อ.) 17 – 18 
มิ.ย. 2562 

โครงการสังเกตการณ์ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะและวิทยาลัย ประจ าปกีารศึกษา 2561  
(จ านวน 6 คณะ/วิทยาลัย) 

ณ ท่ีตั้งคณะและวิทยาลัย 
(ระดับอาชีวศึกษา) 

อารีรัตน ์

4 
 

(จ. – อ.) 17 – 18 
มิ.ย. 2562 

คณะ/วิทยาลยั (ระดับอาชีวศึกษา) ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะและวิทยาลัย ประจ าปกีารศึกษา 2561  
(จ านวน 6 คณะ/วิทยาลัย) 

ณ ท่ีตั้งคณะและวิทยาลัย 
(ระดับอาชีวศึกษา) 

อารีรัตน ์

5 
 

(จ. – ศ.) 24 – 28 
มิ.ย. 2562 

คณะ/วิทยาลยั (ระดับอดุมศึกษา)  
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ณ ท่ีตั้งคณะและวิทยาลัย 
(ระดับอุดมศึกษา) 

พิชัย 

6 
 

(อ.) 25 มิ.ย. 2562 

โครงการประเมินอภิมานจากผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะและวิทยาลยั (ระดับอาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561  
โดยคณะกรรมการประเมินอภิมานร่วมกันท้ัง 6 คณะ/วิทยาลัย 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อารีรัตน ์

7 
 

(พ.) 26 มิ.ย. 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

การบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนการประกันคณุภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561” 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อารีรัตน ์

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562) 
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
1 
 

(อ.) 9 ก.ค. 2562 
ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
ประเภทอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

พิชัย 

2 
 

(พ. – พฤ.) 24 – 25 
ก.ค. 2562 

โครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยนครพนม  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ ท่ีตั้งโรงเรียน 
(ระดับการศึกษาปฐมวัย และ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

พรทิพย์ 

3 
 

(พ. – พฤ.) 24 – 25 
ก.ค. 2562 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประเภท
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2561 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

พิชัย 

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

1 
 

(ศ.) 2 ส.ค. 2562 
โครงการทบทวนตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อารีรัตน ์



- 2 - 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 

2 
 

(พ.) 7 ส.ค. 2562 
ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ระดับสถาบัน ประเภทอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันครพนม ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

3 
 

(พฤ.) 22 ส.ค. 2562 
เวลา 09.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการก ากับตดิตามการประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลยันครพนม ครั้งท่ี 1/2562 

ห้องพนมรวี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
1 
 

(พ.) 4 ก.ย. 2562 
เวลา 13.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม ครั้งท่ี 1/2562 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

1 (อ.) 29 ต.ค. 2562 
โครงการจดัท าแบบประเมินฯ ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อารีรัตน ์

2 (พฤ.) 31 ต.ค. 2562 
ระดับอุดมศึกษา (เฉพาะระดับหลกัสูตร)  
ส่งรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน               
ให้ สกอ. พร้อมยืนยันผลในระบบ CHE QA Online 

งานประกันคุณภาพการศึกษา พิชัย/อภิรด ี

3 *ต.ค. 2562 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม ครั้งท่ี 2/2562 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

1 (อ.) 5 พ.ย. 2562 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าฐานข้อมูล  
ระบบด้านประกันคณุภาพการศึกษา 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

2 (พ.) 20 พ.ย. 2562 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบประกันคุณภาพ และ
จัดท าตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

พิชัย 

3 
(พฤ.) 28 พ.ย. 

2562 
ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลยันครพนม ครั้งท่ี 2/2562 

ห้องพนมรวี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

4 
(ศ. – ส.) 29 – 30 

พ.ย. 2562 
โครงการ TQR 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อภิรด ี

5 *พ.ย. 2562 
โครงการอบรมระบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ผ่านระบบออนไลน์ (E-SAR) 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อารีรัตน ์

6 *พ.ย. 2562 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับอุดมศึกษา” 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อภิรด/ีพิชัย 

7 *พ.ย. 2562 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิและพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา (QA สัญจร) ครั้งท่ี 1/3 

งานประกันคุณภาพการศึกษา QA_NPU 

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

1 *ธ.ค. 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานหลักสตูรสู่การขึ้นทะเบียน TQR 
ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อภิรด ี

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2563) 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

1 
(อ. – พ.) 7 – 8 

ม.ค. 2563 
โครงการ KM QA_NPU 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

2 
(จ. – พ.) 13 – 15 

ม.ค. 2563 

โครงการอบรมผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

พรทิพย์ 

3 *ม.ค. 2563 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนนุ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ปีการศึกษา 2562 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

สาวิตร ี

4 *ม.ค. 2563 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม ครั้งท่ี 1/2563 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 



- 3 - 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

1 *ก.พ. 2563 
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม ครั้งท่ี 1/2563 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

2 *ก.พ. 2563 
ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลยันครพนม ครั้งท่ี 1/2563 

ห้องพนมรวี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

3 *ก.พ. 2563 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิและพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา (QA สัญจร) ครั้งท่ี 2/3 

งานประกันคุณภาพการศึกษา QA_NPU 

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

1 *มี.ค. 2563 
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ  
(ระดับหน่วยงานสนับสนุน) มหาวทิยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 
2562 (จ านวน 31 หน่วยงาน) (ใช้ คกก.ดนง.) 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

สาวิตร ี

2 *มี.ค. 2563 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสตูร 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อภิรด ี

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2563) 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

1 *เม.ย. 2563 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ/สถาบัน 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

พิชัย 

2 
(จ. – พ.) 27 – 29 

เม.ย. 2563 
โครงการอบรมผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อารีรัตน ์

3 *เม.ย. 2563 
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ หน่วยงานท่ีสังกดั
ส านักงานอธิการบดี (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) มหาวิทยาลัย
นครพนม ปีการศึกษา 2562 (จ านวน 12 หน่วยงาน) (แยกงบคะ) 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

สาวิตร ี

4 *เม.ย. 2563 
ทุกหน่วยงาน (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) 
ประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 (จ านวน 31 หน่วยงาน) 

ณ ท่ีตั้งของหน่วยงาน สาวิตร ี

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

1 *พ.ค. 2563 
โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมลูการประกันคณุภาพการศึกษา 
(CHE QA Online) ระดับหลักสูตร 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อภิรด ี

2 *พ.ค. 2563 
ทุกหน่วยงาน (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการ) 
ประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 (จ านวน 31 หน่วยงาน) 

ณ ท่ีตั้งของหน่วยงาน สาวิตร ี

3 *พ.ค. 2563 
ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลยันครพนม ครั้งท่ี 2/2563 

ห้องพนมรวี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

4 *พ.ค. 2563 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิและพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา (QA สัญจร) ครั้งท่ี 3/3 

งานประกันคุณภาพการศึกษา QA_NPU 

5 *พ.ค. 2563 
โครงการประเมินคุณภาพ หน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานอธิการบดี 
(ระดับหน่วยงานสนับสนุน) มหาวทิยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 
2562 (จ านวน 12 หน่วยงาน) 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

1 
(พฤ. – ศ.) 25 – 26 

มิ.ย. 2563 

โครงการสังเกตการณ์ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
: โรงเรียนสาธิตฯ ประเมินคณุภาพการศึกษา  
(ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
มหาวิทยาลยันครพนม ปีการศึกษา 2562 

ณ ท่ีตั้งของหน่วยงาน พรทิพย์ 

2 *มิ.ย. 2563 
ทุกคณะ/วิทยาลัย (ระดับอุดมศึกษา) (ระดับหลกัสูตร) 
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (จ านวน ... หลักสตูร) 

ณ ท่ีตั้งของหน่วยงาน อภิรด ี

3 *มิ.ย. 2563 
โครงการประเมินอภิมานจากผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับอดุมศึกษา) มหาวิทยาลยันครพนม  

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อภิรด ี



- 4 - 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 

ปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการประเมินอภิมานร่วมกันท้ัง 
12 คณะ/วิทยาลยั/สถาบัน 

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2563) 
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

1 
 (พ. – พฤ.) 8 – 9 

ก.ค. 2563 

โครงการสังเกตการณ์ประเมินคณุภาพการศึกษา  
ระดับคณะและวิทยาลัย (ระดับอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2562 
(จ านวน 6 คณะ/วิทยาลัย) 
: ทุกคณะ/วิทยาลัย ประเมินคุณภาพการศึกษา  
ระดับคณะและวิทยาลัย (ระดับอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2562 
(จ านวน 6 คณะ/วิทยาลัย) 

ณ ท่ีตั้งของหน่วยงาน อารีรัตน ์

2 (ศ.) 10 ก.ค. 2563 

โครงการประเมินอภิมานจากผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะและวิทยาลยั (ระดับอาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัย
นครพนม ปีการศึกษา 2562 
โดยคณะกรรมการประเมินอภิมานร่วมกันท้ัง 6 คณะ/วิทยาลัย 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อารีรัตน ์

3 *ก.ค. 2563 
ทุกคณะ/วิทยาลัย (ระดับอุดมศึกษา) (ระดับคณะ) 
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
(จ านวน 12 คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน) 

ณ ท่ีตั้งของหน่วยงาน พิชัย 

4 *ก.ค. 2563 
ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 
ประเภทอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

พิชัย 

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

1 (จ.) 31 ส.ค. 2563 
ระดับอุดมศึกษา (เฉพาะระดับหลกัสูตร)  
ส่งรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน               
ให้ สกอ. พร้อมยืนยันผลในระบบ CHE QA Online 

งานประกันคุณภาพการศึกษา อภิรด/ีพิชัย 

2 *ส.ค. 2563 
มหาวิทยาลยันครพนม (ระดับอุดมศึกษา) ระดับสถาบัน ประเภท
อุดมศึกษา ประเมินคณุภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2562 

ห้องพนมนาคา ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

พิชัย 

3 *ส.ค. 2563 
ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ระดับสถาบัน ประเภทอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันครพนม ปีการศึกษา 
2563 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

พิชัย 

4 *ส.ค. 2563 

น าผลการประเมินคณุภาพการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ทุกระดับการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ
อ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา และ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั (ก.บ.) เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

ห้องพนมเมธี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

5 *ส.ค. 2563 
ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลยันครพนม ครั้งท่ี 2/2563 

ห้องพนมรวี ช้ัน 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

QA_NPU 

เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

1 *ก.ย. 2563 

น าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) ทุกระดับการศึกษา  
เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา QA_NPU 

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
- สภามหาวิทยาลัยนครพนม  (ประชุมทุกวันศุกรท์ี่ 2 ของเดือน)  
- คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยนครพนม (กบ.) (ประชุมทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน)  
- สภาวิชาการ (ประชุมทุกวันศุกรท์ี่ 3 ของเดือน)  
- คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ (ประชุมทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน)  
- คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล (กบม.)  (ประชุมทุกวันองัคารที่ 4 ของเดือน)                                                                                                                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

หมายเหต ุ:  ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 * คือ ภายในเดือน 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 


