ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
(1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1. การวางแผนและปรับปรุงแผนการดาเนินการ (Plan)
1.1 ประกาศตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สานัก สถาบัน
และระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(ผู้กากับดูแลและผู้รบั ผิดชอบตัวบ่งชี้)
1.4 จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีการศึกษา 2559
ในระดับหลักสูตร และระดับมหาวิทยาลัย
2. ดาเนินงานตามแผนงานที่วางได้ (DO)
2.1 หลักสูตร คณะ สานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ประจาปีการศึกษา 2559
2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและหน่วยงานภายใน
2.4 โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.5 ทุกหลักสูตร และทุกหน่วยงานระดับคณะ สานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัยทบทวนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเตรียมการประเมินและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของแต่ละ
หลักสูตรและหน่วยงาน
2.6 อบรมการจัดทาฐานข้อมูลระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร
2.7 หลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) แล้วเสร็จ

21 ก.ค. 59
15 ก.ค. 59
พ.ย. 59
ส.ค. 59

ส.ค. 59 – ก.ค. 60
ม.ค. - ก.ค. 60
ก.พ. - มี.ค. 60
ก.ค. 60
ก.ค. 60

ก.ค. 60
ก.ค. - ส.ค. 60

2.8 คณะ สานัก สถาบัน จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) แล้วเสร็จ

ส.ค. 60

2.9 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย แล้วเสร็จ
3. ประเมินคุณภาพการศึกษา (Check)

ก.ย. 60

3.1 ติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน รอบ 3 เดือน
(1 ส.ค. 59 - 31 ต.ค. 59)
3.2 ประชุมติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา 2559

พ.ย. 59
ส.ค. 59 - ก.ค. 60
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วัน/เดือน/ปี

3.3 ติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
ก.พ. 60
(1 ส.ค. 59 - 31 ม.ค. 60)
3.4 ติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน
มิ.ย. 60
(1 ส.ค. 59 - 31 พ.ค. 60)
3.5 ประกาศตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สานัก สถาบัน
ก.ค. 60
และระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560
3.6 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับ
มิ.ย. 60
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online
3.7 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ก.ค. 60
3.8 จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online
ก.ค. 60
และส่งผลการประเมินเข้าระบบ CHE QA Online
3.9 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ในระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับ
ก.ค. 60
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online
3.10 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สานัก สถาบัน
ส.ค. 60
3.11 คณะจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระบบ CHE QA Online และ
ก.ย. 60
ส่งผลการประเมินเข้าระบบ CHE QA Online
3.12 สานัก สถาบัน จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ก.ย. 60
3.13 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA Online
ก.ย. 60
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online
3.14 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ต.ค. 60
3.15 มหาวิทยาลัยจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระบบ CHE QA Online
พ.ย. 60
พร้อมกับส่งผลการประเมินเข้าระบบ CHE QA Online
3.16 เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและสาธารณะ
พ.ย. - ธ.ค. 60
4. หน่วยงานทุกระดับจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินและนาผลการประเมินไปใช้ในการจัดทาแผน
ปฏิบัติงานประจาปีต่อไป (Act)
4.1 นาเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ให้กับ
พ.ย. - ธ.ค. 60
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ
4.2 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจาปีการศึกษา 2559 จากผล พ.ย. - ธ.ค. 60
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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4.3 นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจาปีการศึกษา 2559
จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับรอง
4.4 นาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจาปีการศึกษา 2559 มาจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีของหลักสูตร คณะ สานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย
4.5 ทุกหลักสูตรและทุกหน่วยงานนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบตั ิให้เกิดคุณภาพ

วัน/เดือน/ปี
พ.ย. - ธ.ค. 60

พ.ย. - ธ.ค. 60
ธ.ค. 60

หมายเหตุ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการเปิด - ปิด ภาคเรียนการศึกษาของอาเซียนการดาเนินการประกันในปีการศึกษา 2559
จึงเริ่มตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2559 – มิถุนายน 2560 และสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานประจาปี ฯ ผ่านระบบ CHE QA Online
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

