ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560

ลําดับ
วัน ป / เดือน /
กิจกรรม/รายการ
1.
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา เก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้
2560 – วันอังคารที่ 31
กรกฎาคม 2561
2.
กันยายน 2560
คณะวิชา/หนวยงาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 (วางแผนปรับปรุงและ
ดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 และตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2560)
3.
วันอังคารที่ 26
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน
กันยายน และ วัน
2560 และที่ ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้ งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
อังคารที่ 3 ตุลาคม
2560 ใหความเห็ นชอบรายงานผลการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในระดั บ
2560
หลักสูตร และระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559
4.
วันพุธที่ 11 ตุลาคม
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เห็นชอบรายงานผลการ
2560
ดํ าเนิ นงานการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในระดั บหลั กสู ตร และระดั บคณะ/หน วยงาน
เทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559
5.
วันอังคารที่ 7
ที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลั ยศิลปากร ครั้งที่ 22/2560 เมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ใหความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2559
6.
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบรายงานผล
2560
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559
7.
วันจันทรที่ 20
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2560
พฤศจิกายน 2560
8.
วันอังคารที่ 28
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
พฤศจิกายน 2560
ภายใน (ประกอบดวย SAR มหาวิทยาลัยศิลปากร และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน) ใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผานระบบ CHE QA Online
system
9.
วันอังคารที่ 26
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ให
ธันวาคม 2560
ความเห็ น ชอบรายงานประจํ า ป ที่เ ป น รายงานการประเมิ น คุณ ภาพภายใน มหาวิ ทยาลั ย
ศิ ล ปากร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2559 รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2560
10.
วันพุธที่ 10 มกราคม
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 รับทราบรายงานประจําป
2561
ที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 ผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ป ก ารศึ ก ษา 2559 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ฉบับสมบูรณ) และใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560
11.
วันพุธที่ 17 มกราคม
การติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองคประกอบที่ 1 การกํากับ
2561
มาตรฐาน
12.
วันพฤหัสบดีที่ 8
การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
กุมภาพันธ 2561
สถาบั น ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560 รอบ 6 เดื อ น (ระหว า งวั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2560 – 31
มกราคม 2561)

ลําดับ
วัน ป / เดือน /
13.
วันศุกรที่ 23
กุมภาพันธ 2561
14.

เมษายน 2561

15.

วันอังคารที่ 1
พฤษภาคม 2561

16.

วันอาทิตยที่ 27
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561

17.

18.

19.

กิจกรรม/รายการ
การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ประจําป การศึกษา 2560 รอบ 6 เดือ น (ระหวางวัน ที่ 1 สิง หาคม 2560 – 31 มกราคม
2561)
สรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
และสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560
รอบ 6 เดื อ น (ระหว า งวัน ที่ 1 สิ ง หาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) รายงานที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน
(ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561)
วันปดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2560

สรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 9
เดือน (ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) รายงานที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันจันทรที่ 2
- การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ
กรกฎาคม 2561
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 12
เดือน (ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) โดยใหคณะรายงานผลการ
ดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2560
- การติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบัน
ปการศึกษา 2561
ปฏิทินการดําเนินงานระดับหลักสูตร
วันอังคารที่ 13
- คณะวิชาประสานงาน ทาบทามคณะกรรมการประเมิน และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง
กุมภาพันธ – 30
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560
เมษายน 2561
วันจันทรที่ 28
- จั ดทํ า มคอ.7 ซึ่ง เปน รายงานการประเมิน ตนเองระดั บหลั กสู ตร (Self Assessment
พฤษภาคม – วัน
Report-Curriculum)
พฤหัสบดีที่ 26
กรกฎาคม 2561
(ภายใน 60 วัน หลังปด
เรียนภาคการศึกษา
ปลาย)
วันจันทรที่ 9 – วัน
คณะวิชาจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ปการศึกษา 2560
พฤหัสบดีที่ 26
กรกฎาคม 2561
วันศุกรที่ 27 กรกฎาคม ทุกหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 และจัดสง
– วันศุกรที่ 10
ใหคณะวิชาพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
สิงหาคม 2561

ลําดับ

20.

21.

วัน ป / เดือน /
วันอังคารที่ 14
สิงหาคม 2561

กิจกรรม/รายการ
- หลักสูตรจัดสงรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 และรายงานผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2560 ใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
- หลังจากการประเมินระดับหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ใหหลักสูตรดําเนินการกรอก SAR
และยืนยันผลการประเมินผานระบบ CHE QA System Online ใหแลวเสร็จกอนการประเมิน
ระดับคณะ
ปฏิทินการดําเนินงานระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา
วันศุกรที่ 1 – วันศุกร คณะวิชาประสานงาน ทาบทามคณะกรรมการประเมิน และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง
ที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ปการศึกษา
2560
วันศุกรที่ 27 กรกฎาคม - จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา (Self Assessment
– วันจันทรที่ 13
Report-Faculty)
สิงหาคม 2561
- คณะวิ ช าและหน ว ยงานเที ย บเท า ป อ นข อ มู ล และแนบหลั ก ฐานให ค รบถ ว น ลงระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA System Online) พรอมทั้งตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล
วันอังคารที่ 14 – วัน ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ผานระบบฐานขอมูลดานการ
อังคารที่ 28 สิงหาคม ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA System Online)
2561
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา
กรกฎาคม - วัน
พฤหัสบดีที่ 13
กันยายน 2561
วันศุกรที่ 14 กันยายน คณะ/หนวยงานเทียบเทา จัดสงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ระดับคณะ/
2561
หนวยงานเทียบเทา ถึงสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันศุกรที่ 21 กันยายน - คณะวิชาและหนวยงานเทียบเทา รายงานขอมูลตามตารางขอมูลพื้นฐาน (Common Data
2561
Set) ประจําปการศึกษา 2560 ที่ครบถวนสมบูรณแลว ถึงสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
- หลังจากการประเมินระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทาเสร็จเรียบรอยแลว ใหคณะวิชา
ดําเนินการกรอก SAR และยืนยันผลการประเมินผานระบบ CHE QA System Online ให
แลวเสร็จ
วันอังคารที่ 2 และวัน ที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 และที่
อังคารที่ 9 ตุลาคม
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561
2561
พิจารณาผลการประเมิน คุณภาพการศึ กษาภายในระดับหลักสู ตร ระดับ คณะ/หนว ยงาน
เทียบเทา ประจําปการศึกษา 2560
วันพุธที่ 10 ตุลาคม
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 10/2561) พิจารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2561
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา ประจําปการศึกษา 2560
ปฏิทินการดําเนินงานระดับสถาบัน
วันศุกรที่ 1 – วันศุกร มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปการศึกษา
ที่ 29 มิถุนายน 2561 2560
กรกฎาคม – วันศุกรที่
14 กันยายน 2561

- ผู บ ริ ห าร/หน ว ยงานผู รั บ ผิ ด ชอบให ข อ มู ล ตามตั ว บ ง ชี้ แ ละเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ป
การศึกษา 2561

ลําดับ

22.

วัน ป / เดือน /
กิจกรรม/รายการ
วันเสารที่ 1 กันยายน – - จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (Self Assessment Report-University)
วันศุกรที่ 5 ตุลาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560
2561
- สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปอนขอมูลลงระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA System Online)
วันจันทรที่ 17
- มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 (วางแผนปรับปรุงและ
กันยายน – ตุลาคม
ดําเนินการปรับปรุงตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา)
2561
วันพุธที่ 31 ตุลาคม – - ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 1
- คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบขอมูลผานระบบ (CHE QA System Online)
พฤศจิกายน 2561
วันอังคารที่ 13
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 22 /2561) พิจารณารายงานผล
พฤศจิกายน 2561
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2560 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561
วันพุธที่ 14
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 11/2561) พิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานผลการ
พฤศจิกายน 2561
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2560 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561
วันพุธที่ 28
- มหาวิทยาลัยกรอกขอมูลเขาสูระบบ CHE QA Online
พฤศจิกายน 2561
- ประธานกรรมการประเมิน ตรวจสอบและยืนยันขอมูล
- มหาวิทยาลัยสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบดวย
SAR ระดับสถาบันและผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน) ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา)

