ปฏิทินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
ประจาปีการศึกษา 2556 และ ปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2557
วันเดือนปี

โครงการ/กิจกรรม

ประจาเดือน กรกฎาคม 2557
16-30 มิถุนายน 57 โครงการตรวจประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
และ
ระดับโปรแกรมวิชา/หลักสูตร/สานัก/สถาบัน และ บัณฑิตวิทยาลัย
1-5 กรกฏาคม 57 (หน่วยงานกาหนดวันเวลาที่เหมาะสมในการตรวจประเมินฯได้ในช่วงเวลากาหนด)
1-4 กรกฎาคม 57 คณะส่งรายงานประจาปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
(ฉบับก่อนตรวจประเมินฯ)
7-10 กรกฎาคม 57 ติดตามผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/ สานัก/สถาบัน/ โปรแกรมวิชา /หลักสูตรปี
การศึกษา 2556 (Road Show) ครั้งที่ 3 (เฉพาะหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์)
10 กรกฎาคม 57 โครงการอบรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองด้วยอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA Online
10 กรกฏาคม 57
7-18 กรกฏาคม 57

ติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1 (รองอธิการบดีที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้)
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2556
และ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (คณะศิลปะกรรมฯ คณะวิทย์ฯ และ คณะมนุษย์ฯ)

กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้ร่วมกิจกรรม

ผู้ประสานงาน
หลัก

ดาเนินการ

เกสรา
โกศิลญวงศ์

แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

อุบลทิพย์
ทองชั่ง
จุฑาพร บุญยัง

ดาเนินการ

นารีรัตน์

แล้วเสร็จ

รัตนสุวรรณ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
กำลังดำเนินกำร

สานักฯ
เกสรา
โกศิลญวงศ์
และ
จุฑาพร บุญยัง

15 กรกฏาคม 57

ติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
สานักฯ
กำลังดำเนินกำร
ครั้งที่ 2 (รองอธิการบดีที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้)
15-18 กรกฏาคม 57 ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ รายงานประจาปี การ
อุบลทิพย์
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ฉบับหลังตรวจประเมินฯ) ระดับ
กำลังดำเนินกำร
ทองชั่ง
โปรแกรมวิชา/หลักสูตร/สานัก/สถาบัน และ บัณฑิตวิทยาลัย
18 กรกฏาคม 57 คณะกรรมการ ส่งรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อุบลทิพย์
รอดำเนินกำร
ปีการศึกษา 2556 ระดับโปรแกรมวิชา/หลักสูตร/สานัก/สถาบัน และ บัณฑิตวิทยาลัย
ทองชั่ง
18 กรกฏาคม 57 โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับ สมศ. รอบ 4 โดย ม.หาดใหญ่ เครือข่าย C-IQA
ดาเนินการแล้วเสร็จ
24 กรกฏาคม 57

โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
(แจกคู่มือการประกันฯสาหรับผู้เรียน รวมกับ สนส.)

25 กรกฏาคม 57

รอดำเนินกำร

ติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
รอดำเนินกำร
ครั้งที่ 3 (รองอธิการบดีที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้)
ประจำเดือน สิงหำคม 2557
ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 57 รับปริญญาบัตร @มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษรฎ์ธานี
1

รอบีอ๊ะ
ขุนทหาร
สานักฯ

ปฏิทินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
ประจาปีการศึกษา 2556 และ ปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2557
วันเดือนปี

โครงการ/กิจกรรม

31 กรกฏาคม 57

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
4-8 สิงหาคม 57 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ
2. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันฯ
4-8 สิงหาคม 57 ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ รายงานประจาปี
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ฉบับหลังตรวจประเมินฯ)
ระดับคณะ
8 สิงหาคม 57
คณะกรรมการ ส่งรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ
15 สิงหาคม 57 พิจารณาร่างรายงานประจาปี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
ระดับมหาวิทยาลัย (ฉบับตรวจประเมิน)
21 สิงหาคม 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
- แนวปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ดี
- แนวปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ (KM)
25-26 สิงหาคม 57 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร 2 วัน (เลื่อนจาก 23-24 กรกฏาคม 57)
ประจำเดือน กันยำยน 2557
2 กันยายน 57 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2556
3-5 กันยายน 57 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2556
หมายเหตุ :

-

กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้ร่วมกิจกรรม
รอดำเนินกำร

ผู้ประสานงาน
หลัก
เกสรา
โกศิลญวงศ์

รอดำเนินกำร

เกสรา
โกศิลญวงศ์

รอดำเนินกำร

อุบลทิพย์
ทองชั่ง

รอดำเนินกำร

อุบลทิพย์
ทองชั่ง

รอดำเนินกำร

สานักฯ

รอดำเนินกำร

จุฑาพร บุญยัง

รอดำเนินกำร

จุฑาพร บุญยัง

รอดำเนินกำร

จุฑาพร บุญยัง

รอดำเนินกำร

เกสรา
โกศิลญวงศ์

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หากมีการเปลี่ยนแปลงในโครงการ / กิจกรรมใดสานักฯจะดาเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป
โครงการแนวปฏิบัติด้านตัวบ่งชี้ที่ดี (Best Practice) ของเครือข่าย C-IQA ยกเลิกโครงการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2556 ดำเนินกำรโดย สกอ.
** 1. มรภ.ประสานประธานติดตามตรวจฯระดับคณะทั้ง 3 ท่าน และส่งรายชื่อและกาหนดการตรวจฯให้ สกอ.
2. มรภ.ดาเนินการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งหมดรวมรับรอง ยกเว้น ค่าตอบแทน ค่า เดินทาง และ ค่าที่พัก
3. มรภ.ดาเนินการคาสั่งแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยกเว้น ประธาน และ ชุดคณะกรรมการรวม 5 ท่าน
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