ปฏิทินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
ประจาปีงบประมาณ 2558
วันเดือนปี
ตุลาคม

โครงการ/กิจกรรม

3 ต.ค.57

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
14 ต.ค.57 โครงการประชุมจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2557
ระดับมหาวิทยาลัย
28 ต.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

การดาเนินการ ผู้ประสานงานหลัก
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

อุบลทิพย์ ทองชั่ง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

เกสรา โกศิลญวงศ์

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

อุบลทิพย์ ทองชั่ง

อุบลทิพย์ ทองชั่ง
อุบลทิพย์ ทองชั่ง

พฤศจิกายน
13 พ.ย.57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
15 พ.ย. 57 คณะ/สานัก/สถาบัน ส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบปย.1,ปย.2)
17 พ.ย. 57 โครงการทบทวนการจัดทาแผนการดาเนินงานของสานักพัฒนาคุณภาพและ
ระบบบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2557
20 พ.ย. 57 โครงการประชุ ม ทบทวนระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพ และประเมิ น
ผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
30 พ.ย. 57 คณะ/สานัก/สถาบัน ส่ งแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 (แบบ SKRU-ERM 1, แบบSKRU-ERM 2)
30 พ.ย. 57 - ส่ งหนัง สื อรับรองรายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายใน (แบบ ปอ.1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ที่ 15 จังหวัดสงขลา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 พ.ย.57 ประกาศใช้และเผยแพร่แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับมหาวิทยาลัย

เลื่อน

เกสรา โกศิลญวงศ์
เกสรา โกศิลญวงศ์
อุบลทิพย์ ทองชั่ง
อุบลทิพย์ ทองชั่ง

อุบลทิพย์ ทองชั่ง

วันเดือนปี

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ ผู้ประสานงานหลัก

โครงการประชุม QA Active Day
จุฑาพร บุญยัง
27 พ.ย.57 ประชุม/เสวนา/หารือ เรื่อง แนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
ดาเนินการ
คุณภาพการศึกษา
แล้วเสร็จ
25 ธ.ค.57 ประชุม/เสวนา/หารือ เรื่อง การประเมินผู้บริหารตามมิติ/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
เลื่อนกาหนดจัด
22 ม.ค.58
22 ม.ค. 58 ประชุม/เสวนา/หารือ เรื่อง การประเมินผู้บริหารตามมิติ/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
19 ก.พ. 58 ประชุม-เสวนา-หารือเรื่อง โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เลื่อนกาหนดจัด
การศึกษา
26 ก.พ.58
26 ก.พ. 58 ประชุม-เสวนา-หารือเรื่อง โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
26 มี.ค.58 ประชุ ม-เสวนา-หารือ เรื่อง การเตรีย มความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิ น
คุ ณ ภาพการศึกษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ ระดั บ ส านั ก สถาบั น
บัณฑิตวิทยาลัย
18 มิ.ย. 58 ประชุม-เสวนา-หารือ เรื่อง การเตรียมข้อมูลและรายงานการประเมินตนเองด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ CHE QA Online
23 ก.ค.58 ประชุ ม -เสวนา-หารือ เรื่องการเตรี ย มความพร้อ มเพื่ อรั บ การตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
27 ส.ค.58 ประชุม-เสวนา-หารือเรื่อง โครงการกิจกรรม Road Show

ธันวาคม
ธ.ค. 57

ส่งคารับรองการปฏิบัติราชการพร้อมเอกสารประกอบที่อธิการบดีและนายกสภา
มหาวิทยาลัยได้ลงนามแล้ว นาเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลื่อน รอ
ก.พ.ร. ประกาศ

อุบลทิพย์ ทองชั่ง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

อุบลทิพย์ ทองชั่ง

มกราคม
ม.ค.58

ประกาศใช้และเผยแพร่แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับมหาวิทยาลัย
ธ.ค.57- จัดทาคารับรองการปฏิบั ติราชการ ประจาปี งบประมาณ 2558 พร้อมทั้งเสนอ
ม.ค.58 อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามในฐานะผู้ใช้คารับรอง
ม.ค.-ก.พ. ส่งคารับรองการปฏิบัติราชการพร้อมเอกสารประกอบที่อธิการบดีและนายกสภา
58
มหาวิทยาลัยได้ลงนามแล้ว นาเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 แจ้งข้อมูลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ม.ค.58

อุบลทิพย์ ทองชั่ง
อุบลทิพย์ ทองชั่ง
สานักฯ

มีนาคม
15 มี.ค. 58 การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1

อุบลทิพย์ ทองชั่ง

วันเดือนปี

โครงการ/กิจกรรม

คณะ/สานัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ SKRU-ERM 3)
การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1
- คณะ/สานัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ ปย. 3)
31 มี.ค. 58 ส่งข้อมูลตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต และตัวชี้วัด ความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาต่อสานักงาน ก.พ.ร.
31 มี.ค. 58 ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในก่อนรอบ 6
เดือน ประจาปีงบฯ2556 ระดับ มหาวิทยาลัย (แบบติดตาม แบบ ปอ.4) ต่อ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การดาเนินการ ผู้ประสานงานหลัก

-

อุบลทิพย์ ทองชั่ง
อุบลทิพย์ ทองชั่ง

เมษายน
เม.ย. 58

คณะ/ส านั ก/สถาบั น /บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ส่ ง ข้ อมู ล พื้ น ฐาน (CDS) การประกั น
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
ภายใน 30 สิ้นสุดการรับเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนักและเกณฑ์การ
เม.ย. 58
ให้คะแนน (รอบ 6 เดือน)

นารีรัตน์
รัตนสุวรรณ
อุบลทิพย์ ทองชั่ง

มิถุนายน
3 มิ.ย. 58

โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สานัก/
สถาบัน/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร
24 มิ.ย. 58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประเมิน
มิ.ย. 58
โปรแกรมวิชา/หลักสูตร/สานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ส่งรายงานประจาปีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับก่อนตรวจ)

มุขยวิมล อักษรถึง

มุขยวิมล อักษรถึง
อุบลทิพย์ ทองชั่ง

กรกฎาคม
ก.ค. 58

บัณฑิตวิทยาลัย/สานัก/สถาบัน/โปรแกรม/หลักสูตร ส่งรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานประจาปีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2557 (ฉบับหลังตรวจประเมิน)

อุบลทิพย์ ทองชั่ง

คณะส่งรายงานประจาปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
(ฉบับก่อนตรวจ)
คณะส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานประจาปี
การประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษา ประจ าปี ก ารศึ กษา 2557 (ฉบั บ หลั ง ตรวจ
ประเมิน)

อุบลทิพย์ ทองชั่ง

สิงหาคม
ส.ค. 58
ส.ค. 58

อุบลทิพย์ ทองชั่ง

วันเดือนปี

โครงการ/กิจกรรม

20 ส.ค. 58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
31 ส.ค. 58 โครงการอบรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองด้วยอิเล็กทรอนิกส์ CHE QA
Online
ส.ค. 58
โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคปกติ
ส.ค. 58
โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาค กศ.บป.

การดาเนินการ ผู้ประสานงานหลัก
จุฑาพร บุญยัง
นารีรัตน์
รัตนสุวรรณ
มุขยวิมล อักษรถึง
มุขยวิมล อักษรถึง

กันยายน
ก.ย. 58

คณะ/ส านั ก/สถาบั น /บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ส่ ง ข้ อมู ล พื้ น ฐาน (CDS) การประกั น
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
- คณะ/สานัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ SKRU-ERM 3)
การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2
- คณะ/สานัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ ปย. 3)
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
ก่อนรอบ 12 เดื อน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2557 ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
( แบบติดตาม แบบ ปอ.4 )
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารายงานผลการดาเนินตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับมหาวิทยาลัย
และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
ก่อนรอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับมหาวิทยาลัย
พิจารณาร่างรายงานประจาปี การประเมินคุณภาพการศึกษา

นารีรัตน์
รัตนสุวรรณ
มุขยวิมล อักษรถึง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2557
28-29 ต.ค. โครงการตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี การศึกษา 2557
58
ระดับมหาวิทยาลัย

รอบีอ๊ะ ขุนทหาร

2 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58

15 ก.ย. 58

30 ก.ย. 58

ก.ย.- ต.ค.
58
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สานักฯ

ตุลาคม
ต.ค. 58

มุขยวิมล อักษรถึง

วันเดือนปี

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ ผู้ประสานงานหลัก

31 ต.ค. 58 เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
ภายใน 30 สิ้นสุดการรับเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนักและเกณฑ์การ
เม.ย. 58
ให้คะแนน (รอบ 12 เดือน)
พฤศจิกายน
30 พ.ย.58 ส่งผลการดาเนินงานในระดับคะแนนที่ 1-5 ของตัวชี้วัด “การประหยัดพลังงาน”
ไปยั ง ส านั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน(สนพ.) ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.ereport.energy.go.th

** ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมมหาวิทยาลัย/หน่วยงานอื่น
14-20 กุมภาพันธ์ 2558 งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2558
16-17 กุมภาพันธ์ 2558 งานราชภัฏวิชาการ
22-24 กรกฎาคม 2558 งาน wanka โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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