
 
 

 
 
 
 

กิจกรรม  วัน/เดือน/ป ี
1 ประกาศตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสตูร  ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบนั  

และระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปกีารศึกษา 2558 
ส.ค. 58 

2 ระดับคณะ จดัท า SAR บนระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับการประเมินประกันคณุภาพ                
ปีการศึกษา 2557 

ก.ย. 58 

3 การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 ต.ค. 58 
4 ระดับมหาวิทยาลัย จัดท า SAR บนระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับการประเมินประกันคณุภาพ  

ปีการศึกษา 2557 
พ.ย. 58 

5 การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 พ.ย. 58 
6 ปิดระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ปีการศึกษา 2557 พ.ย. 58 
7 จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2558  

ในระดับหลักสตูร และระดับมหาวทิยาลัย 
ธ.ค. 58 

8 น ารายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2557 ทุกระดับ รายงานต่อสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา  

ธ.ค. 58 

9 จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (Improvement plan) จากผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
วงรอบปีการศึกษา 2557 เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวงรอบปีถัดไป และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

ธ.ค. 58 

10 ประชุมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลยั  
ปีการศึกษา 2558 

ม.ค. 59 – มิ.ย. 59 

11 ติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน   
(1 ก.ค.58 - 31 ธ.ค.58) 

ม.ค. 59 

12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกนัคุณภาพการศึกษา ของหลักสตูรและหน่วยงานภายใน มี.ค. 59 
13 ติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน รอบ 9  เดือน   

(1 ก.ค.58 - 31 มี.ค.59) 
เม.ย. 59 

14 อบรมการพัฒนาคณุภาพ ระดับหลักสูตร เม.ย. 59 
15 จัดท า SAR ระดับหลักสูตร เม.ย. 59 
16 อบรมการจดัท าฐานข้อมูลระบบ CHE QA Online ระดับหลักสตูร พ.ค. 59 
17 ระดับหลักสตูร จดัท า SAR บนระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับการประเมินประกันคณุภาพ  

ปีการศึกษา 2558 
พ.ค. 59 - มิ.ย. 59 

18 การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ก.ค. 59 
19 ระดับคณะ จดัท า SAR บนระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับการประเมินประกันคณุภาพ                      

ปีการศึกษา 2558 
ก.ค. 59 – ส.ค. 59 

20 การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2558  
 

ส.ค. 59 

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2558  
(1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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กิจกรรม  วัน/เดือน/ป ี
21 ประกาศตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสตูร  ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบนั  

และระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปกีารศึกษา 2559  
ส.ค. 59 

22 ระดับมหาวิทยาลัย จัดท า SAR บนระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับการประเมินประกันคณุภาพ                      
ปีการศึกษา 2558 

ส.ค. 59 – ก.ย. 59 

23 การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 ต.ค. 59 
24 ปิดระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ปีการศึกษา 2558 พ.ย. 59 
25 น ารายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 ทุกระดับ 

รายงานต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา  
พ.ย. 59 

26 จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (Improvement plan) จากผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
วงรอบปีการศึกษา 2558 เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวงรอบปีถัดไป และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณา 

ธ.ค. 59 

 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  
       เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการเปิด – ปิด ภาคเรียนการศึกษาของอาเซียนการด าเนินการประกันในปีการศึกษา 
2558 จึงเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 และสถาบันอุดมศกึษาจะต้องจัดส่งรายงานประจ าปี ฯ ผ่านระบบ      
CHE QA Online ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ี


