ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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กิจกรรม
สาขาวิชาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดทา SAR เตรียมการประเมินและแต่งตั้งกรรมการ
ระดับสาขาวิชาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยประกาศตัวบ่งชี้สาหรับประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 และประชาสัมพันธ์
การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
โครงการบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
(มิ.ย. 56 - พ.ค. 57) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2555 และ
ดาเนินการเข้าสภามหาวิทยาลัย
ประชุมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน งานการประกั น
คุณภาพ ปีการศึกษา 2556
โครงการประชุมสัมมนาให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โครงการประกวดแนวปฏิบั ติ ที่ ดี 4 สถาบั น “เครือข่ายความร่วมมื อพั ฒ นาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกอ. และ สมศ. ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO (กิจกรรมเครือข่ายความ
ร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน
1 มิ.ย.56 – 30 พ.ย.56)
โครงการอบรมเครือข่ายผู้นานักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4 (8 สถาบัน)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพของคณะและหน่วยงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณ ภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (การประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดี Good Practices) (กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2556)
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (ศึกษาดูงานและ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 3 /2556 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม)

วัน/เดือน/ปี
มิ.ย.56 - เม.ย.57
16 ก.ค.56
13 ก.ย.56
ก.ย.56 – ต.ค.56

ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56 – พ.ค.57
พ.ย.56 – ธ.ค.56
พ.ย.56 – ธ.ค.56

ธ.ค.56
ม.ค.57 – มี.ค.57
ม.ค.57 – เม.ย.57
ม.ค.57

ก.พ.57
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กิจกรรม
ติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 (รอบ 9 เดือน
1 มิ.ย.56 – 28 ก.พ.57)
ประชุ ม ระดั บ สาขาวิ ช าและระดั บ หลั กสู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ กษาเพื่ อเตรีย มความพร้ อมในการรอรับ
การประเมิน
ติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ครั้งที่ 3
ประชุมกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาและระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประเมินระดับสาขาวิชาและระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คณะ / สานัก / สถาบัน นาข้อมูลผลการประเมินระดับสาขาวิชาและระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เพื่อจัดทา SAR เป็นรูปเล่มและจัดทา SAR บนระบบ CHE QA Online และประชุมเพื่อเตรียมรับ
การประเมิน ระดับคณะ / สานัก / สถาบัน
อบรมระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาให้แต่ละหน่วยงาน
กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับการประเมินระดับคณะ / สานัก / สถาบัน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ / สานัก / สถาบัน และดาเนินการ
ประเมิน ระดับคณะ สานัก สถาบัน
มหาวิทยาลัยนาผลการประเมินระดับคณะ / สานัก / สถาบัน มาจัดทา SAR บนระบบ CHE QA
Online และเตรียมการประเมิน ระดับมหาวิท ยาลัย และแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมิ นระดั บ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2556
คณะ / สานัก / สถาบัน นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาจัดทาแผน
พัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประกอบด้วย SAR และ
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / สานัก / สถาบัน) ให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557

วัน/เดือน/ปี
มี.ค.57
พ.ค.57
พ.ค.57
พ.ค.57
พ.ค.57
มิ.ย.57

มิ.ย.57
มิ.ย.57
มิ.ย.57
ก.ค.57

ก.ค.57
ส.ค.57

ก.ย.57

