ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ลาดับ
วัน ปี / เดืดน /
กิจกรรม/รายการ
1.
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า เก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้
2559 – วันจันทร์ที่ 31
กรกฎาคม 2560
2.
สิงหาคม 2559
คณะวิชา/หน่วยงาน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (วางแผนปรับปรุงและ
ดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 และตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558)
3.
วันอังคารที่ 6 และ วัน มหาวิทยาลัย (ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่
อังคารที่ 20 กันยายน 6 กันยายน 2559) พิจารณารายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
2559
หลักสู ตร มหาวิ ทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558 และได้รายงานสรุ ปผลการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
4.
วันพุธที่ 19 ตุลาคม
สภามหาวิ ทยาลั ย (ที่ป ระชุม สภามหาวิ ท ยาลัย ครั้ งที่ 9 /2559 วัน ที่ 19 ตุล าคม 2559)
2559
พิจารณารายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558
5.
วันอังคารที่ 1
มหาวิ ท ยาลั ย (ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 8/2559 เมื่ อ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559) พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558
6.
วันพุธที่ 16
สภามหาวิทยาลัย (ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)
พฤศจิกายน 2559
พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
การศึกษา 2558
7.
วันศุกร์ที่ 25
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
พฤศจิกายน 2559
ภายใน (ประกอบด้วย SAR มหาวิทยาลัยศิลปากร และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน) ให้กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านระบบ CHE QA Online
system
8.

วันอังคารที่ 29
พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัย (ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2559) พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร และรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558

9.

วันพฤหัสบดีที่ 22
ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2559

ลาดับ
วัน ปี / เดืดน /
10.
วันพุธที่ 11 มกราคม
2560

11.

12.

13.

14.
15.

16.

กิจกรรม/รายการ
สภามหาวิทยาลัย (ที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 1 /2560 วั นที่ 11 มกราคม 2560)
พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร และรายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม การติด ตามผลการด าเนิ น งานเพื่ อพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุณ ภาพการศึก ษา
2560
ประจาปีการศึกษา 2559 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม
2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 – วัน สานัก งานประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา จั ด โครงการ “ฝึก อบรมหลั กสู ตรผู้ ประเมิ นคุ ณภาพ
ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร สายศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
2560
การศึกษา 2559 (รุ่นที่ 2)”
วันอังคารที่ 21
สรุปผลการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กุมภาพันธ์ 2560
ประจาปีการศึกษา 2559 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม
2559 รายงานรองอธิการบดี เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2560
2560
วันจันทร์ที่ 1
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการ
พฤษภาคม 2560
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2 รอบ 9 เดือน 1 สิงหาคม 2559
– 30 เมษายน 2560)
วันอาทิตย์ที่ 28
พฤษภาคม 2560
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน
2560

- วันสุดท้ายการสอบภาคปลาย 2/2559
- วันสิ้นสุดภาคการศึกษา
สรุปผลการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 30 เมษายน 2560
รายงานรองอธิการบดี เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันที่
6 มิถุนายน 2560

18.

มิถุนายน – กรกฎาคม
2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560

19.

กรกฎาคม 2560

การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามตั ว บ่ งชี้ ก ารประกั น
คุณภาพภายใน (สกอ.) ประจาปีการศึกษา 2559 และผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินภายใน (ให้คณะรายงานผลการดาเนินงานในรายงานการประเมิน
ตนเอง รอบ 12 เดือน)

17.

ลาดับ
วัน ปี / เดืดน /
กิจกรรม/รายการ
20.
ปฏิทินการดาเนินงานระดับหลักสูตร
วันจันทร์ที่ 29
- จั ดท า มคอ.7 ซึ่งเป็น รายงานการประเมิน ตนเองระดั บหลั กสู ตร (Self Assessment
พฤษภาคม – วัน
Report-Curriculum)
พฤหัสบดีที่ 27
- คณะวิชาประสานงานและแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปี
กรกฎาคม 2560
การศึกษา 2559
(ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา)
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม คณะวิชาจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
– วันศุกร์ที่ 11
สิงหาคม 2560
วันเสาร์ที่ 12 – วัน
คณะวิชาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดีที่ 31
สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 31
หลักสูตรจัดส่งแผนพัฒนาตามผลการประเมินให้คณะวิชา
สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 31
- หลักสูตรจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 และรายงานผลการประเมิน
สิงหาคม 2560
โดยคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ให้สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
- หลังจากการประเมินระดับหลักสูต รเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หลักสูตรดาเนินการกรอก SAR
และยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA System Online ให้แล้วเสร็จก่อนการประเมิน
ระดับคณะวิชา
21.
ปฏิทินการดาเนินงานระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน
วันพฤหัสบดีที่ 29
คณะวิชาประสานงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
มิถุนายน – วันศุกร์ที่ วิชา / หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน
28 กรกฎาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 29
- จัดทารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า (Self Assessment
มิถุนายน – วัน
Report-Faculty)
พฤหัสบดีที่ 10
- คณะวิ ชาและหน่ ว ยงานเที ย บเท่ า ป้ อ นข้ อ มู ล และแนบหลั ก ฐานให้ ค รบถ้ ว น ลงระบบ
สิงหาคม 2560
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA System Online)
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
วันจันทร์ที่ 14 – วัน
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการ
พฤหัสบดีที่ 31
ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA System Online)
สิงหาคม 2560
วันศุกร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ จัดทาแผนพัฒนาตามผลการประเมินระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560
29 กันยายน 2560
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า จัดส่งแผนพัฒนาตามผลการประเมินระดับคณะวิชา/หน่วยงาน
2560
เทียบเท่า ถึงสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ลาดับ

22.

23.

24.

25.

26.

วัน ปี / เดืดน /
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม
2560

กิจกรรม/รายการ
- คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า รายงานข้อมูลตามตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data
Set) ประจาปีการศึกษา 2559 ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ถึงสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
- หลังจากการประเมินระดับหลักคณะวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะวิชาดาเนินการกรอก
SAR และยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA System Online ให้แล้วเสร็จก่อนการ
ประเมินระดับสถาบัน
ปฏิทินการดาเนินงานระดับสถาบัน
วันพฤหัสบดีที่ 29
แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา / หน่วยงานเทียบเท่า และระดับ
มิถุนายน – วันศุกร์ที่ สถาบัน
28 กรกฎาคม 2560
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน – - จัดท ารายงานการประเมิ นตนเองระดับมหาวิ ทยาลัย (Self Assessment Reportวันอาทิตย์ที่ 15
University)
ตุลาคม 2560
- สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ป้อนข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA System Online)
วันอังคารที่ 26
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 19/2560 วันที่ 26 กันยายน
กันยายน 2560
2560) พิจารณาผลการประเมินทุกหลักสูตร และทุกคณะวิชา/หน่วยงาน ประจาปีการศึกษา
2559
วันพุธที่ 11 ตุลาคม
- สภามหาวิทยาลัย (ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560)
2560
พิจารณารายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2559
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 21/2560 วันที่ 24 ตุลาคม
2560
2560) พิจารณารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม - ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
– วันศุกร์ที่ 3
- คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ (CHE QA System Online)
พฤศจิกายน 2560
วันอังคารที่ 7
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 22 /2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน
พฤศจิกายน 2560
2560) พิ จ ารณาผลการประเมิ น (ด้ ว ยวาจา)คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ สถาบั น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน สภามหาวิทยาลัย (ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
2560
พิจารณาผลการประเมิน (ด้วยวาจา)คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559
พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (วางแผนปรับปรุงและ
ดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 และตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตามคู่มือ สกอ.)
วันพฤหัสบดีที่ 16
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2560
พฤศจิกายน 2560

ลาดับ
วัน ปี / เดืดน /
27.
วันอังคารที่ 21
พฤศจิกายน 2560

28.

วันอังคารที่ 28
พฤศจิกายน 2560

29.

วันพุธที่ 13 ธันวาคม
2560

กิจกรรม/รายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 23/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน
2560) พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร และรายงานประจาปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559
- มหาวิทยาลัยกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ CHE QA Online
- ประธานกรรมการประเมิน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
- มหาวิทยาลัยส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบด้วย
SAR ระดับสถาบันและผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน) ให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา)
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2560 วันที่ 13 ธันวาคม
2560) พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา
2560 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร และรายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ประจาปีการศึกษา
2559

