ปฏิทินการดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)
กิจกรรมการดําเนินงาน
ระบบตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) (ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2558)
1) วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เพื่อปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพฯปีการศึกษา2559 และจัดทํา
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2) ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2559
3) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2559
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
4) วิพากษ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2559
5) เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2559
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ
ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
6) ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7) กําหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน
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กิจกรรมการรดําเนินงาน
ระบบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Controol) (ต่อ)
8) ถ่ถายทอด KPI เป้าหมาายและมอบหมายผู้รับผิดชอบทุกระดับระดับ
9) จัดทําแผนดําเนินงานกการประกันคุณภาพกาารศึกษาภายในประจําปี
า การศึกษา 2558
10) เผยแพร่แผนดําเนินงานการประกั
ง
นคุณภาพการศึกษาภายในปรระจําปีการศึกษา 2558
11) มหาวิทยาลัยติดตามการดําเนินงานประกันนคุณภาพการศึกษาภาายในระดับหลักสูตร
ระดัดับคณะหน่วยงานที่เทียบเท่า และติดตามการดําเนินงานตามตัวบ่บงชี้ที่รับผิดชอบในระดับ
สถาาบัน
- ติดตามผลการรดําเนินงานรอบ 6 เดือน
- ติดตามผลการรดําเนินงานรอบ 9 เดือน
- ติดตามผลการรดําเนินงานรอบ 12 เดือน
12) พัฒนาบุคลากร
12.1 โครงการจัดทํทาแผนพัฒนาคุณภาพพการศึกษาภายใน Improvement Plan
ประะจําปีการศึกษา 25599
12.2 โครงการอบรรมเชิงปฏิบัติการ"การใใช้ระบบฐานข้อมูลเพือการประกั
่
นคุณภาพ
การรศึกษา (CHE QA Online for 3 Drgrees LLevel : CHE 3D) (วัวันที่ 26 - 27 เม.ย 60)
ระบบบตรวจสอบคุณภาพพ (Quality Auditing)
13) ประชุมคณะกรรมกาารบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายยใน
ประะจําปีการศึกษา 25599
14) คณะกรรมการการบริริหารงานประกันฯ กําากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
น
การรดําเนินงาน
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กิจกรรมการดําเนินงาน
ระบบตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) (ต่อ)
15) ผู้บริหารหน่วยงาน ติดตามและตรวจสอบตามแผนฯ
- สรุปผลการตรวจสอบ
- นําผลการดําเนินการไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
16) วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เพื่อปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2560 และจัดทํา
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
17) ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2560
18) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2560
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
19) วิพากษ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2560
20) เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานประกันคุณภาพ และเสนอ ต่อ กบ.มหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ
ระบบประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
21) ระดับหลักสูตร ดําเนินการจัดทํา SAR และรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผ่านระบบ CHE QA ประจําปีการศึกษา 2559 (1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 60)
22) ระดับคณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า และระดับสถาบัน ประชุมพิจารณาสรรหา คัดเลือก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2559
23) ระดับคณะ/ หน่วยงานที่เทียบเท่า และระดับสถาบัน ประสาน ทาบทาม คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2559
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กิจกรรมการดําเนินงาน
ระบบประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) (ต่อ)
24) ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทํา SAR ผ่านระบบ CHE QA Online และทํา
การวิพากษ์ SAR ก่อนทําการประเมินพร้อมกับเตรียมรับการประเมิน
25) ระดับคณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ
CHE QA Online ประจําปีการศึกษา 2559 (วันที่ 3 - 14 ก.ค.60)
26) จัดทําคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ประจําปีการศึกษา 2559
27) ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และข้อมูล
พื้นฐาน (CDS) บนระบบ CHE QA Online ให้กับมหาวิทยาลัย (ภายในวันที่ 17 ก.ค. 60)
28) ระดับสถาบัน จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) (วันที่ 17 ก.ค. - 25 ส.ค. 60)
29) ระดับสถาบัน กรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online สมบูรณ์ ให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินระดับสถาบัน เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
30) สถาบันรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online
ประจําปีการศึกษา 2559 (วันที่ 13 - 14 ก.ย. 60)
31) มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
(ประกอบด้วย SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
และระดับสถาบัน) ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online
และหน่วยงานต้นสังกัด (ภายใน 120 วันนับจากสิน้ ปีการศึกษา)
32) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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