
ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ลําดับ วัน  /เดือน  /ป  กิจกรรม/รายการ 
1. วันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 

2560 – วันอังคารท่ี 31 
กรกฎาคม 2561 

คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา เก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงช้ี 

2. กันยายน 2560 คณะวิชา/หนวยงาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 (วางแผนปรับปรุงและ
ดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 และตัวบงช้ี
และเกณฑการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2560) 

3. วันอังคารท่ี 26 
กันยายน และ วัน
อังคารท่ี 3 ตุลาคม
2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 19/2560 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 
2560 และท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 13/2560 เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 
2560 ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และระดบัคณะ/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปการศึกษา 2559  

4. วันพุธท่ี 11 ตุลาคม 
2560 

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 เห็นชอบรายงานผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ/หนวยงาน
เทียบเทา มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปการศึกษา 2559 

5. วันอังคารท่ี 7 
พฤศจิกายน 2560 

ท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 14/2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 22/2560 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ใหความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2559  

6.  วันพุธท่ี 8 พฤศจิกายน 
2560 

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 

7. วันจันทรท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560 

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2560 

8. วันอังคารท่ี 28 
พฤศจิกายน 2560 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประกอบดวย SAR มหาวิทยาลัยศิลปากร และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน) ใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผานระบบ CHE QA Online 
system 

9. วันอังคารท่ี 26 
ธันวาคม 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 25/2560 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 ให
ความเห็นชอบรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2560 

10. วันพุธท่ี 10 มกราคม 
2561 

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 10 มกราคม 2561 รับทราบรายงานประจําป
ท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ฉบับสมบูรณ)  และใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560  

11. วันพุธท่ี 17 มกราคม 
2561 

การติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองคประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน 

12. วันพฤหัสบดีท่ี 8  
กุมภาพันธ 2561 

การติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน  ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 – 31 
มกราคม 2561)  
 



ลําดับ วัน  /เดือน  /ป  กิจกรรม/รายการ 
13. วันศุกรท่ี 23 

กุมภาพันธ 2561 
การติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  
ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 
2561) 

14. เมษายน 2561 สรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
และสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 
รอบ 6 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) รายงานท่ีประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15. วันอังคารท่ี 1 
พฤษภาคม 2561 

การติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน 
(ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) 

16. วันอาทิตยท่ี 27 
พฤษภาคม 2561 

วันปดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2560 

17. มิถุนายน 2561 สรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 9 
เดือน (ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) รายงานท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18. วันจันทรท่ี 2 
กรกฎาคม 2561 

- การติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 12 
เดือน (ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) โดยใหคณะรายงานผลการ
ดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2560 
- การติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบัน 
ปการศึกษา 2561 

19. ปฏิทินการดําเนินงานระดับหลักสูตร 
 วันอังคารท่ี 13 

กุมภาพันธ – 30 
เมษายน 2561 

- คณะวิชาประสานงาน ทาบทามคณะกรรมการประเมิน และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

 วันจันทรท่ี 28 
พฤษภาคม –  วัน
พฤหัสบดีท่ี 26 
กรกฎาคม 2561 
(ภายใน 60 วัน หลังปด
เรียนภาคการศึกษา
ปลาย) 

- จัดทํา มคอ.7 ซึ่งเปนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (Self Assessment 
Report-Curriculum) 
 

 วันจันทรท่ี 9 –  วัน
พฤหัสบดีท่ี 26 
กรกฎาคม  2561 

คณะวิชาจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

 วันศุกรท่ี 27 กรกฎาคม 
– วันศุกรท่ี 10 
สิงหาคม 2561 

ทุกหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 และจัดสง
ใหคณะวิชาพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 
 
 
 



ลําดับ วัน  /เดือน  /ป  กิจกรรม/รายการ 
 วันอังคารท่ี 14 

สิงหาคม 2561 
- หลักสูตรจัดสงรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 และรายงานผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2560 ใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- หลังจากการประเมินระดับหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ใหหลักสูตรดําเนินการกรอก SAR 
และยืนยันผลการประเมินผานระบบ CHE QA System Online ใหแลวเสร็จกอนการประเมิน
ระดับคณะ  

20. ปฏิทินการดําเนินงานระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา 
 วันศุกรท่ี 1 –   วันศุกร

ท่ี 29 มิถุนายน 2561 
คณะวิชาประสานงาน ทาบทามคณะกรรมการประเมิน และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ปการศึกษา 
2560 

 วันศุกรท่ี 27 กรกฎาคม 
– วันจันทรท่ี 13 
สิงหาคม 2561 

- จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา (Self Assessment 
Report-Faculty) 
- คณะวิชาและหนวยงานเทียบเทา ปอนขอมูลและแนบหลักฐานใหครบถวน ลงระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA System Online) พรอมท้ังตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล 

 วันอังคารท่ี 14 – วัน
อังคารท่ี 28 สิงหาคม 
2561 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ผานระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  (CHE QA System Online) 

 กรกฎาคม - วัน

พฤหัสบดีท่ี 13 
กันยายน 2561 

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา 

 วันศุกรท่ี 14 กันยายน 
2561 

คณะ/หนวยงานเทียบเทา จัดสงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ระดับคณะ/
หนวยงานเทียบเทา ถึงสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 วันศุกรท่ี 21 กันยายน 
2561 

- คณะวิชาและหนวยงานเทียบเทา รายงานขอมูลตามตารางขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data 
Set) ประจําปการศึกษา 2560 ท่ีครบถวนสมบูรณแลว ถึงสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- หลังจากการประเมินระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทาเสร็จเรียบรอยแลว ใหคณะวิชา
ดําเนินการกรอก SAR และยืนยันผลการประเมินผานระบบ CHE QA System Online ให
แลวเสร็จ 

 วันอังคารท่ี 2 และวัน
อังคารท่ี  9  ตุลาคม 
2561 

ท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 2 ตุลาคม 2561 และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 20/2561 วันท่ี 9 ตุลาคม 2561 
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หนวยงาน
เทียบเทา ประจําปการศึกษา 2560 

 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 
2561 

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย (ครั้งท่ี 10/2561) พิจารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา ประจําปการศึกษา 2560 

21. ปฏิทินการดําเนินงานระดับสถาบัน 

วันศุกรท่ี 1 –   วันศุกร
ท่ี 29 มิถุนายน 2561 

มหาวิทยาลยัแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา ระดบัสถาบัน ปการศึกษา 

2560 

กรกฎาคม – วันศุกรท่ี 
14 กันยายน 2561 

- ผูบริหาร/หนวยงานผูรับผิดชอบใหขอมูลตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาท่ีเก่ียวของ เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ป
การศึกษา 2561  



ลําดับ วัน  /เดือน  /ป  กิจกรรม/รายการ 
วันเสารท่ี 1 กันยายน – 
วันศุกรท่ี 5 ตุลาคม 
2561 

- จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (Self Assessment Report-University) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560 

- สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปอนขอมูลลงระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA System Online) 

วันจันทรท่ี 17 
กันยายน – ตุลาคม 
2561 

- มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 (วางแผนปรับปรุงและ
ดําเนินการปรับปรุงตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา) 

วันพุธท่ี 31 ตุลาคม – 
วันพฤหัสบดีท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561 

- ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบขอมูลผานระบบ (CHE QA System Online) 

วันอังคารท่ี 13 
พฤศจิกายน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งท่ี 22 /2561) พิจารณารายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2560 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561 

วันพุธท่ี 14 
พฤศจิกายน 2561 

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย (ครั้งท่ี 11/2561) พิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2560 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561 

22. วันพุธท่ี 28 
พฤศจิกายน 2561 

- มหาวิทยาลัยกรอกขอมูลเขาสูระบบ CHE QA Online 
- ประธานกรรมการประเมิน ตรวจสอบและยืนยันขอมูล 
- มหาวิทยาลัยสงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบดวย 
SAR ระดับสถาบันและผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน) ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา) 

 


