ปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

พ.ศ. 2562
ส.ค

ก.ย

ต.ค

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึก ษาของ วข.เชีย งใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2562
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ
3. หลัก สูตร/คณะวิชา / สานัก งานฯ / สานัก
กีฬา/วิทยาเขต จัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ประจาปีการฯศึกษา 2562 ส่งงานประกัน
คุณ ภาพและรั บ การตรวจประเมิ น ไขว้ร ะหว่ า ง
หน่วยงาน
4.
หลักสูตร/คณะวิชา / วิทยาเขต จั ดทา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการฯ
ศึกษา 2562 ส่งรายงานข้อมูลเข้าระบบ CHE
QA IPE และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
5. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดส่ง SAR
ประจาปีการศึกษา 2562 ให้ สกอ.และเผยแพร่
สู่สาธารณชน (ส่วนกลางดาเนินการ)
6. วิ เ คราะห์ ตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่อ มอบหมายหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา แผนการปรับปรุงคุณภาพและจั ดทา
แผนการดาเนิ นการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2562
7. จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยม (QA สัญจร) อย่าง
น้อย 1 ครั้ง / ปี
8. ประเมินระดับหลักสูตร
9. ประธานหลัก สูตรนาผลการประเมินระดับ
หลักสูตร เข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับคณะ
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมกก.วข.ต่อไป
10. งานประกันคุณภาพการศึกษา วข. นาผลการ
ประเมินเสนอต่อกรรมการประจาวิทยาเขต
10. ประเมินระดับคณะและวิทยาเขต
11. รับ การประเมินคุณภาพระดับ อุ ดมศึก ษา
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ปฏิทินการกากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา 1

ปฏิทินการดาเนินงานเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
(1 สิงหาคม 2562 - 30 เมษายน 2563)
เพื่ อ ให้ ก ารเตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ การรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปี ก ารศึ ก ษา 2562
มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่ งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่ มวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้จัดทาแผนการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ ดังนี้
ลาดับ

1

2

3

4

5

วัน
เดือน ปี
1 ส.ค.
2562
ก.ค.
2562

โครงการ/กิจกรรม
วันเปิดภาคการศึกษา 1/2562
 โครงการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ต้นเดือน  น าผลการประเมิ น ด้ ว ยวาจาระดั บ
ส.ค. 2562 หลั กสู ตรเสนอต่ อ กรรมการวิท ยาเขต เพื่ อ
รับทราบผลการประเมินและวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีถัดไป
ส.ค. 2562  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะวิชาและระดับวิทยาเขต ปี
การศึกษา 2561
ส.ค. 2562  นาผลการประเมิน ด้วยวาจาระดับคณะ
วิช าและวิทยาเขตเสนอต่อกรรมการวิทยา
เขตเพื่อรับทราบผลการประเมินและวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปีถัดไป
ก.ย.2562  นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดั บ คณะวิ ช าและวิ ท ยาเขตที่ ไ ด้ รั บ การ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เสนอต่อกรรมการวิทยาเขตเพื่อรับทราบผล
การประเมิน

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริม
วิชาการ
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและ
คณะ

หมายเหตุ

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
วิทยาเขต
(ประสานงาน)

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับวิทยาเขต
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและ
ระดับวิทยาเขต
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับวิทยาเขต
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับวิทยาเขต

ปฏิทินการกากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา 2

ลาดับ
6

7

8

วัน
โครงการ/กิจกรรม
เดือน ปี
ต.ค. - พ.ย.  ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพ
2562
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา
2562 (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
วิทยาเขต)
ธ.ค. 2562  วิพากษ์คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา
2562 (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
วิทยาเขต) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
13 ธ.ค.
วันปิด ภาคเรียนที่ 1/2562
2562
2 ม.ค.
วันเปิด ภาคเรียนที่ 2/2562
2563
ม.ค. 2563  เผยแพร่ คู่มือ ฯ ให้หน่วยงานในสังกัด
นาไปสู่การปฏิบัติ

9

ก.พ. –
เม.ย.
2563

10

มี.ค. –
เม.ย.
2563

11

 คณะกรรมการก ากับติดตามงานด าเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการ
กี ฬาแห่ งชาติ วิ ทยาเขตเชี ยงใหม่ ติ ดตามการ
ดาเนิ นงานเพื่อเร่งการจั ดทารายงานการประเมิน
ตนเองพร้อมหลักฐาน
 ส่งมคอ.7 ที่สมบูรณ์พร้อมทั้ง File SAR
ระดั บ หลั ก สู ต ร ให้ ง านประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับคณะ วิทยาเขต และสถาบัน

30 เม.ย.
วันปิด ภาคเรียนที่ 2/2562
2563
พ.ค. 2563  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

หมายเหตุ

กลุ่มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
วิชาการ
กลุ่มส่งเสริม
วิชาการ
กลุ่มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับวิทยาเขต

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

คณะกรรมการ
กากับติดตามฯ
ตามคาสั่งที่....../
2562
จานวน 4 เล่มสาหรับ
กรรมการประเมิน
QA วข. เก็บสาเนา 1
เล่มและไฟส์
รวม 5 เล่ม

กลุ่มส่งเสริม
วิชาการ
กลุ่มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ปฏิทินการกากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา 3

ลาดับ
12

13

14
15

วัน
โครงการ/กิจกรรม
เดือน ปี
มิ.ย. 2563  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
ส.ค. 2563  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
……….
งานประชุมวิชาการนานาชาติ
2563
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ต.ค. 2563  ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด
ทุกหน่วยงานนาไปสู่การปฏิบัติ
พ.ย. 2563  อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

16

ก.พ. –
เม.ย.
2564

17

18

19

20

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุ่มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

กลุ่มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
(ส่วนกลาง)
กลุ่มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
กลุ่มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับวิทยาเขต

คณะกรรมการ
กากับติดตามฯ
ตามคาสั่งที่....../
2563

มี.ค. –
เม.ย.
2564

 คณะกรรมการก ากับติดตามงานด าเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการ
กี ฬาแห่ งชาติ วิ ทยาเขตเชี ยงใหม่ ติ ดตามการ
ดาเนิ นงานเพื่อเร่งการจั ดทารายงานการประเมิน
ตนเองพร้อมหลักฐาน
 ส่งมคอ.7 ที่สมบูรณ์พร้อมทั้ง File SAR
ระดั บ หลั ก สู ต ร ให้ ง านประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับคณะ วิทยาเขต และสถาบัน

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

จานวน 4 เล่มสาหรับ
กรรมการประเมิน
QA วข. เก็บสาเนา 1
เล่มและไฟส์
รวม 5 เล่ม

พ.ค.
2564

 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2563

อาจารย์ประจาหลักสูตร
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ

พ.ค. 2564  นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย
วาจาระดับหลักสูตร เข้ารายงานต่อ
คณะกรรมการวิทยาเขต
เม.ย. –  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับวข. ส่ง SAR ที่
สมบูรณ์พร้อมทั้ง File ส่งให้งานประกันคุณภาพ
พ.ค.
การศึกษาระดั บ วิ ท ยาเขตเพื่ อจั ด ท าภาพรวม
2564

งานประกันคุณภาพ
ฯ วข.

(ผู้ประสานงาน)

งานประกันคุณภาพ
ฯ วข.

ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับวข.

ของวิทยาเขต
ปฏิทินการกากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา 4

ลาดับ
21

22

วัน
เดือน ปี
เม.ย. –
พ.ค.
2564
............
2564
มิ.ย.
2564
......
2564

23

โครงการ/กิจกรรม
 คณะวิชาส่ง SAR ที่สมบูรณ์พร้อมทั้ง
File ส่งให้งานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ วิทยาเขต

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีทุกคณะ

หมายเหตุ
จานวน 5 เล่มสาหรับ
กรรมการ
QA วข. เก็บสาเนา 1
เล่มและไฟส์
รวม 6 เล่ม

ฝ่ายวิชาการ

 วันเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2564
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับคณะ
วิชาและระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563
 งานกีฬาสถาบันการพลศึกษา

ก.ค. 2564  นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย
วาจาระดับคณะวิชา และวิทยาเขตเข้า
รายงานต่อคณะกรรมการวิทยาเขต
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หน.งาน QA คณะวิชา
หน.งาน QA วข.

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับวข.

ปฏิทินการกากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา 5

