
ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ วัน  /เดืดน  /ปี  กิจกรรม/รายการ 
1. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 

2560 – วันอังคารที่ 31 
กรกฎาคม 2561 

คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า เก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งช้ี 

2. กันยายน 2560 คณะวิชา/หน่วยงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (วางแผนปรับปรุงและ
ด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 และตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560) 

3. วันอังคารที่ 26 
กันยายน และ วัน
อังคารที่ 3 ตุลาคม
2560 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 และที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2560 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559  

4. วันพุธท่ี 11 ตุลาคม 
2560 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 

5. วันอังคารที่ 7 
พฤศจิกายน 2560 

ที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2559  

6.  วันพุธท่ี 8 พฤศจิกายน 
2560 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 

7. วันจันทร์ที่ 20 
พฤศจิกายน 2560 

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2560 

8. วันอังคารที่ 28 
พฤศจิกายน 2560 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประกอบด้วย SAR มหาวิทยาลัยศิลปากร และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน) ให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านระบบ CHE QA Online 
system 

9. วันอังคารที่ 26 
ธันวาคม 2560 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 25/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ให้
ความเห็นชอบรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

10. วันพุธท่ี 10 มกราคม 
2561 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 10 มกราคม 2561 รับทราบรายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ฉบับสมบูรณ์)  และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560  

11. วันพุธท่ี 17 มกราคม 
2561 

การติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

12. วันพฤหัสบดีที่ 8  
กุมภาพันธ์ 2561 

การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน  ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 
มกราคม 2561)  
 



ล าดับ วัน  /เดืดน  /ปี  กิจกรรม/รายการ 
13. วันศุกร์ที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2561 
การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 
2561) 

14. เมษายน 2561 สรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
และสรุปผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  ประจ าปีการศึกษา 2560 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) รายงานที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15. วันอังคารที่ 1 
พฤษภาคม 2561 

การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน 
(ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) 

16. วันอาทิตย์ที่ 27 
พฤษภาคม 2561 

วันปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

17. มิถุนายน 2561 สรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 9 
เดือน (ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) รายงานที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18. วันจันทร์ที่ 2 
กรกฎาคม 2561 

การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้   ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 12 
เดือน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) โดยให้คณะรายงานผลการ
ด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 

19. ปฏิทินการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
 วันอังคารที่ 13 

กุมภาพันธ์ – 30 
เมษายน 2561 

- คณะวิชาประสานงาน ทาบทามคณะกรรมการประเมิน และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

 วันจันทร์ที่ 28 
พฤษภาคม –  วัน
พฤหัสบดีที่ 26 
กรกฎาคม 2561 
(ภายใน 60 วัน หลังปิด
เรียนภาคการศึกษา
ปลาย) 

- จัดท า มคอ.7 ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (Self Assessment 
Report-Curriculum) 
 

 วันจันทร์ที่ 9 –  วัน
พฤหัสบดีที่ 26 
กรกฎาคม  2561 

คณะวิชาจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 
– วันศุกร์ที่ 10 
สิงหาคม 2561 

ทุกหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 และจัดส่ง
ให้คณะวิชาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 



ล าดับ วัน  /เดืดน  /ปี  กิจกรรม/รายการ 
 วันอังคารที่ 14 

สิงหาคม 2561 
- หลักสูตรจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 และรายงานผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2560 ให้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- หลังจากการประเมินระดับหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หลักสูตรด าเนินการกรอก SAR 
และยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA System Online ให้แล้วเสร็จก่อนการประเมิน
ระดับคณะ  

20. ปฏิทินการด าเนินงานระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 
 วันศุกร์ที่ 1 –   วันศุกร์

ที่ 29 มิถุนายน 2561 
คณะวิชาประสานงาน ทาบทามคณะกรรมการประเมิน และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 
2560 

 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 
– วันจันทร์ที่ 13 
สิงหาคม 2561 

- จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า (Self Assessment 
Report-Faculty) 
- คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า ป้อนข้อมูลและแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ลงระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA System Online) พร้อมท้ังตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 

 วันอังคารที่ 14 – วัน
อังคารที่ 28 สิงหาคม 
2561 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  (CHE QA System Online) 

 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 
2561 

- คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า รายงานข้อมูลตามตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data 
Set) ประจ าปีการศึกษา 2560 ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ถึงส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- หลังจากการประเมินระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะวิชา
ด าเนินการกรอก SAR และยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA System Online ให้
แล้วเสร็จ 

 วันจันทร์ที่ 3 - วันศุกร์
ที่ 28 กันยายน 2561 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  

 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม
2561 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า ถึงส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 วันอังคารที่ 2 และวัน
อังคารที่  9  ตุลาคม 
2561 

ที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561 
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2560 

 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 
2561 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 10/2560) พิจารณารายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2560 

21. ปฏิทินการด าเนินงานระดับสถาบัน 

วันศุกร์ที่ 1 –   วันศุกร์
ที่ 29 มิถุนายน 2561 

มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา ระดบัสถาบัน ปีการศึกษา 
2560 

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน – 
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 
2561 

- จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (Self Assessment Report-University) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

- ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ป้อนข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA System Online) 



ล าดับ วัน  /เดืดน  /ปี  กิจกรรม/รายการ 
 ก าหนดภายหลัง 

ตุลาคม 2561 
- ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ (CHE QA System Online) 

วันอังคารที่ 13 
พฤศจิกายน 2561 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 22 /2561) พิจารณารายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2560 

วันพุธท่ี 14 
พฤศจิกายน 2561 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 11/2561) พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2560 

22. พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (วางแผนปรับปรุงและ
ด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 และตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตามคู่มือ สกอ.) 

23. วันพุธท่ี 28 
พฤศจิกายน 2561 

- มหาวิทยาลัยกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ CHE QA Online 
- ประธานกรรมการประเมิน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 
- มหาวิทยาลัยส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบด้วย 
SAR ระดับสถาบันและผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน) ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา) 

24. วันอังคารที่ 25 
ธันวาคม 2561 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 25/2561) พิจารณาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561  

25. มกราคม  2562 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562) พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561   

 


