ปฏิทินการดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(ตัง้ แต่ 1 มิถนุ ายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)
กิจกรรมการดาเนินงาน
ระบบประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) (ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560)
1) ระดับหลักสูตร ดำเนินกำรจัดทำ SAR และรับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ผ่ำนระบบ CHE QA Online ประจำปี
กำรศึกษำ 2560 (1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 61)
2) ระดับคณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ CHE QA Online ประจำปีกำรศึกษำ
2560 (วันที่ 2 - 20 ก.ค. 61)
3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน ประจำปีกำรศึกษำ 2561
4) ระดับคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ ส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) และข้อมูลพื้นฐำน (CDS) บนระบบ CHE QA Online
ให้กับมหำวิทยำลัย (ภายในวันที่ 31 ก.ค. 61)
5) ระดับสถาบัน จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) (วันที่16 ก.ค. - 17 ส.ค. 61)
6) ระดับสถาบัน กรอกข้อมูลผ่ำนระบบ CHE QA Online สมบูรณ์ ให้คณะกรรมกำร ตรวจประเมินระดับสถำบัน เพื่อรับกำร
ตรวจประเมินคุณภำพ (วันที่ 24 ส.ค. 61)
7) สถำบันรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ผ่ำนระบบ CHE QA Online ประจำปีกำรศึกษำ 2560 (วันที่ 10 - 11
ก.ย. 61)
8) มหำวิทยำลัยจัดส่งรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน (ประกอบด้วย SAR และผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับคณะหรือหน่วยงำนที่เทียบเท่ำและระดับสถำบัน ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ) ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำผ่ำนระบบ CHE QA และหน่วยงำนต้นสังกัด (ภำยใน 120 วันนับจำกสิ้นปีกำรศึกษำ)
9) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ใน
กำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
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10) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
11) ทบทวนระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
12) กำหนดกรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และนโยบำยกำรประกันคุณภำพฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 และ
มอบหมำยผู้รับผิดชอบหลักตัวบ่งชี้ ระดับสถำบัน
13) ถ่ำยทอด KPI เป้ำหมำยและมอบหมำยผู้รับผิดชอบทุกระดับระดับ
14) มหำวิทยำลัยติดตำมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ระดับคณะหน่วยงำนที่เทียบเท่ำ และติดตำมกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบในระดับสถำบัน
- ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน
- ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ 9 เดือน
- ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน
15) พัฒนำบุคลำกร
15.1 โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจำปีกำรศึกษำ 2560
15.2 โครงกำรตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับคณะ และระดับมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
15.3 โครงกำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ
15.4 โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ระบบตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)
16) ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจำปีกำรศึกษำ 2561
17) คณะกรรมกำรกำรบริหำรงำนประกันฯ กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ
18) ผู้บริหำรหน่วยงำน ติดตำมและตรวจสอบตำมแผนฯ
- สรุปผลกำรตรวจสอบ
- นำผลกำรดำเนินกำรไปใช้ปรับปรุงพัฒนำ
19) วิพำกษ์แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
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กิจกรรมการดาเนินงาน
20) เสนอแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ และเสนอ
ต่อ กบ.มหำวิทยำลัยเพื่อเห็นชอบ
ระบบประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
21) ระดับหลักสูตร ดำเนินกำรจัดทำ SAR และรับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ผ่ำนระบบ CHE QA ประจำปี
กำรศึกษำ 2561 (1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 62)
22) ระดับคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ จัดทำ SAR ผ่ำนระบบ CHE QA Online และทำกำรวิพำกษ์ SAR ก่อนทำกำรประเมิน
พร้อมกับเตรียมรับกำรประเมิน
23) ระดับคณะ/หน่วยงำนที่เทียบเท่า รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ CHE QA ประจำปีกำรศึกษำ 2561
(วันที่1 - 26 ก.ค. 62)
24) มหำวิทยำลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน ประจำปีกำรศึกษำ 2561
25) ระดับคณะ/ หน่วยงำนเทียบเท่ำ ส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) และข้อมูลพื้นฐำน (CDS)
Online ให้กับมหำวิทยำลัย (ภายในวันที่ 31 ก.ค. 62)

บนระบบ CHE QA

26) ระดับสถาบัน จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) (วันที่19 ก.ค. - 30 ส.ค. 62)
27) ระดับสถาบัน กรอกข้อมูลผ่ำนระบบ CHE QA Online สมบูรณ์ ให้คณะกรรมกำรตรวจประเมินระดับสถำบัน เพื่อรับกำร
ตรวจประเมินคุณภำพ (ก่อน 30 ส.ค. 62)
28) สถาบันรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ผ่ำนระบบ CHE QA Online ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (ภายในเดือน
กันยายน 2562)
29) มหำวิทยำลัยจัดส่งรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน (ประกอบด้วย SAR และผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับคณะหรือหน่วยงำนที่เทียบเท่ำและระดับสถำบัน ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ) ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำผ่ำนระบบ CHE QA Online และหน่วยงำนต้นสังกัด (ภำยใน 120 วันนับจำกสิ้นปีกำรศึกษำ)
30) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ใน
กำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

