
  ปฏิทินการปฏิบั ตั งานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2560  
(1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)  

                     คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  

กิจกรรม  วัน/เดือน/ปี  

1. การวางแผนและปรับปรุงแผนการดำเนินการ (Plan)  
1.1  ประกาศต วบ่งชี้การประก นคุณภาพการศึกษาภายในัระด บหล กสูตรัและคณะัประจําปี

การศึกษาัั2560  
ก.ค. 60 

1.2  แต่งต ้งคณะกรรมการประก นคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560 ก.ค. 60 
1.3  แต่งต ้งคณะทํางานประก นคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560  ก.ค. 60 
1.4  แต่งต ้งผู้ร บผ ดชอบดูแลต วบ่งชี้เพ่ือร บการประก นคุณภาพภายในัประจําปีการศึกษาั2560  ก.ค. 60 
2. ดําเนินงานตามแผนงานที่วางได้ (Do)   
2.1  หล กสูตรัและคณะัดําเน นการจ ดทํารายงานการประเม นตนเองั(SAR)   ประจําปีการศึกษาัั

2560  
ก.ค. 60 – ม .ย. 61 

2.2  โครงการประชุมเช งปฏ บ ต การให้ความรู้พื้นฐานด้านการประก นคุณภาพการศึกษา ม.ค. – ม .ย. 61 
2.3  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประก นคุณภาพการศึกษาของหล กสูตรและหน่วยงานภายในั ม.ค. – ม .ย. 61 
2.4  โครงการเตรียมความพร้อมการประก นคุณภาพการศึกษาภายใน ม.ค. – ม .ย. 61 
2.5  อบรมการจ ดทําฐานข้อมูลระบบัCHE QA Online ระด บหล กสูตร ก.ค. 61 
2.6  หล กสูตรจ ดทํารายงานผลการดําเน นงานของหล กสูตรั(มคอ.7) ประจําปีการศึกษาั2560 

แล้วเสร็จั 
ก.ค. 61 

2.7  จ ดทํารายงานผลการดําเน นงานของหล กสูตรั(มคอ.7) ประจําปีการศึกษาั2560 ในระบบั
CHE QA Online เพ่ือรองร บการตรวจประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัผ่านระบบัCHE 
QA Online  

ก.ค. 61 

2.8  คณะัจ ดทํารายงานการประเม นตนเองั(SAR) ประจําปีการศึกษาั2560 แล้วเสร็จั ส.ค. 61 

2.9  จ ดทํารายงานการประเม นตนเองั(SAR) ระด บคณะัประจําปีการศึกษาั2560 ในระบบัCHE 
QA Online  เพ่ือรองร บการตรวจประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัผ่านระบบัCHE QA 
Online  

ส.ค. 61 

2.10  จ ดทํารายงานการประเม นตนเองั(SAR) ระด บมหาว ทยาล ยัประจําปีการศึกษาั2560 แล้ว
เสร็จั 

ก.ย. 61 

2.11  จ ดทํารายงานการประเม นตนเองั(SAR) ระด บมหาว ทยาล ยัประจําปีการศึกษาั2560 ใน
ระบบัCHE QA Online เพ่ือรองร บการตรวจประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัผ่านระบบั
CHE QA Online  

ก.ย. 61 

2.12  ทุกหล กสูตรัและคณะัทบทวนรายงานการประเม นัตนเองั(SAR) เพ่ือเตรียมการประเม น
และแต่งต ้งคณะกรรมการประเม นของแต่ละหล กสูตรและหน่วยงาน  

ก.ค. – ก.ย. 61 

3. ประเมินคุณภาพการศึกษา (Check)   
3.1  ประชุมต ดตามการดําเน นงานการประก นคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานัประจําปี

การศึกษาั2560  
ก.ค. 60 - ม .ย. 61 



กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

3.2  ต ดตามผลการดําเน นงานการประก นคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานัรอบั6 เดือนั(1 ก.ค. 
60 - 31 ธ.ค. 60)  

ม.ค. 61 

3.3  ต ดตามผลการดําเน นงานการประก นคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานัรอบั9 เดือนั(1 ก.ค. 
60 - 31 มี.ค. 61) 

เม.ย. 61 

3.4  การตรวจประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัระด บหล กสูตรัประจําปีการศึกษาัั2560 ก.ค. 61 
3.5  จ ดทํารายงานผลการประเม นคุณภาพการศึกษาภายในของหล กสูตร ประจําปีการศึกษาั2560  

ในระบบัCHE QA Online และส่งผลการประเม นเข้าระบบัCHE QA Online  
ก.ค. 61 

 3.6  การตรวจประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัระด บคณะัประจําปีการศึกษาั2560  ส.ค. 61 
3.7  คณะจ ดทํารายงานผลการประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560 

ในระบบัCHE QA Online และส่งผลการประเม นเข้าระบบัCHE QA Online    
ส.ค. 61 

3.8  สถาบ นัจ ดทํารายงานผลการประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560  ส.ค. 61 
3.9  การตรวจประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัระด บมหาว ทยาล ยัประจําปีการศึกษาัั2560  ต.ค. 61 
3.10  มหาว ทยาล ยจ ดทํารายงานผลการประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั

2560 ในระบบัCHE QA Online พร้อมก บส่งผลการประเม นเข้าระบบัCHE QA Online  
พ.ย. 61 

3.11  นําเสนอรายงานผลการประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560  
ให้ก บคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการสภามหาว ทยาล ยเพื่อพ จารณาและให้ั
ข้อเสนอแนะัและนําลงสู่การปฏบ ัต ั 

พ.ย. - ธ.ค. 61  

3.12  เผยแพร่รายงานผลการประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560 ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องและสาธารณะั 

ธ.ค. 61 

4. หน่วยงานทกุระดับจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินและนําผลการประเมินไปใช้ในการจัดทําแผน     
ปฏิบัติงานประจําปีต่อไป (Act)  

4.1  จ ดทําแผนพ ฒนาคุณภาพการศึกษาั(Improvement plan) ประจําปีการศึกษาั2560  
จากผลประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัระด บหล กสูตรัและระด บคณะั 

ส.ค. - ต.ค. 61  

4.2  นําเสนอแผนพ ฒนาคุณภาพการศึกษาั(Improvement plan) ประจําปีการศึกษาั2560  
จากผลประเม นคุณภาพการศึกษาภายในัให้ก บคณะกรรมการประจําคณะและ
คณะกรรมการสภามหาว ทยาล ยเพ่ือพ จารณาั 

ก.ย. - พ.ย. 61  

4.3  นําแผนพ ฒนาคุณภาพการศึกษาั(Improvement plan) ประจําปีการศึกษาั2560 มาจ ดทํา
แผนปฏ บ ต การประจําปีของหล กสูตรัและคณะัและนําไปปฏ บ ต ให้มีคุณภาพ ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องั 

ก.ค. 61 - ม .ย. 62 

   
หมายเหตุ       
         เนื่องจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนครัมีการเปิดั- ปิดัภาคเรียนการศึกษาของอาเซียนัการดําเน นการประก น 
ในปีการศึกษาั2560 จึงเร ่มต ้งแต่เดือนกรกฎาคม 

   2560 - ม ถุนายนั2561 และสถาบ นอุดมศึกษาจะต้องจ ดส่ง รายงาน
ประจําปีัฯัผ่านระบบััCHE QA Online ภายในเดือนพฤศจ กายนของทกุป ี 
     
  


