


 

ปฏิทินการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย 

ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
รายงาน SAR รอบ 6 เดือน 

(1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 
1 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ รวบรวมผลการด าเนินงาน SAR รอบ 6 เดือน 

1 ม.ค. 2565 - 20 ม.ค. 2565 ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ เขียนรายงานผลการด าเนินงาน SAR รอบ 6 เดือน 

20 ม.ค. 2565 ระดับหลักสูตร * ก าหนดส่งไฟล์เล่มรายงาน SAR รอบ 6 เดือน  
(รูปแบบไฟล์ข้อมูล) มายังแผนกงานประกันฯ 

25 ม.ค. 2565 ระดับคณะ ก าหนดส่งไฟล์เล่มรายงานน SAR รอบ 6 เดือน  
(รูปแบบไฟล์ข้อมูล) มายังแผนกงานประกันฯ 

23 - 31 ม.ค. 2565 แผนกงานประกันฯ * รวบรวมผลการด าเนินงาน SAR รอบ 6 เดือน  
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ และจัดส่งไฟล์เล่ม SAR 
(ผ่านไดรฟ์) ไปยังงานประกันฯ ส านักงานอธิการบดี  

7 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 
 

งานประกันคุณภาพฯ 
ส านักงานอธิการบดี 

สรุปผลการด าเนินงาน SAR รอบ 6 เดือน  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  

1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 งานประกันคุณภาพฯ 
ส านักงานอธิการบดี 

เสนอผลการด าเนินงาน SAR รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุม 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

รายงาน SAR รอบ 9 เดือน 
(1 กรกฎาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

1 ก.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565  ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ รวบรวมผลการด าเนินงาน SAR รอบ 9 เดือน  
1 เม.ย. 2565 - 11 เม.ย. 2565 ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ เขียนรายงานผลการด าเนินงาน SAR รอบ 9 เดือน 

           11 เม.ย. 2565   ระดับหลักสูตร * ก าหนดส่งไฟล์เล่มรายงาน SAR รอบ 9 เดือน 
(รูปแบบไฟล์ข้อมูล/พร้อมรายการหลักฐาน)  
มายังแผนกงานประกันฯ 

           18 เม.ย. 2565 ระดับคณะ ก าหนดส่งไฟล์เล่มรายงาน SAR รอบ 9 เดือน  
(รูปแบบไฟล์ข้อมูล/พร้อมรายการหลักฐาน)  
มายังแผนกงานประกันฯ 

     17 - 24 เมษายน 2565 แผนกงานประกันฯ * รวบรวมผลการด าเนินงาน SAR รอบ 9 เดือน  
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ และจัดส่งไฟล์เล่ม SAR     
(ผ่านไดรฟ์) ไปยังงานประกันฯ ส านักงานอธิการบดี  

1 พ.ค. 2565 - 15 พ.ค. 2565 งานประกันคุณภาพฯ 
ส านักงานอธิการบดี 

สรุปผลการด าเนินงาน SAR รอบ 9 เดือน  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  

15 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 งานประกันคุณภาพฯ 
ส านักงานอธิการบดี 

เสนอผลการด าเนินงาน SAR รอบ 9 เดือน ต่อที่ประชุม 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565  



 

ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
รายงาน SAR รอบ 12 เดือน ประจ าปี 

(1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 
1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565  ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ รวบรวมผลการด าเนินงาน SAR รอบ 12 เดือน  

1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ เขียนรายงานผลการด าเนินงาน SAR รอบ 12 เดือน 

4 ก.ค. 2565 ระดับหลักสูตร * ก าหนดส่งเล่มรายงาน SAR รอบ 12 เดือน  
(ฉบับสมบูรณ์) พร้อมรับการตรวจประเมินฯ 
(รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูล)  
พร้อมไฟล์รายการหลักฐาน มายังแผนกงานประกันฯ 

15 ก.ค. 2565 ระดับคณะ * ก าหนดส่งเล่มรายงาน SAR รอบ 12 เดือน  
(ฉบับสมบูรณ์) พร้อมรับการตรวจประเมินฯ 
(รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูล)  
พร้อมไฟล์รายการหลักฐาน มายังแผนกงานประกันฯ 

31 ก.ค. 2565 แผนกงานประกันฯ * จัดส่งไฟล์เล่มรายงาน SAR รอบ 12 เดือน  
ระดับหลักสูตร (ผ่านไดรฟ์) ไปยังงานประกันฯ 
ส านักงานอธิการบดี  

21 ส.ค. 2565 แผนกงานประกันฯ * รวบรวมผลการด าเนินงาน SAR รอบ 12 เดือน  
ระดับคณะ และจัดส่งไฟล์เล่มรายงาน SAR  
ไปยังงานประกันฯ ส านักงานอธิการบดี (ผ่านไดรฟ์) 

21 – 30 ก.ย.  2565 งานประกันคุณภาพฯ 
ส านักงานอธิการบดี 

สรุปผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 

*** รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร *** 
(20 - 27 กรกฎาคม 2565) 

4 ก.ค. 2565 ระดับหลักสูตร * ก าหนดส่งเล่มรายงาน SAR รอบ 12 เดือน  
(ฉบับสมบูรณ์) พร้อมรับการตรวจประเมินฯ 
(รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูล)  
พร้อมไฟล์รายการหลักฐาน มายังแผนกงานประกันฯ 

5 - 8 ก.ค. 2565 แผนกงานประกันฯ ตรวจสอบ และจัดส่งเล่ม SAR ฉบับสมบูรณ์  
(รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูล)  
* พร้อมไฟล์รายการหลักฐาน ไปยังคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร 

12 - 19 ก.ค. 2565 คณะกรรมการ 
ตรวจประเมินฯ  

ศึกษา/ตรวจสอบ เล่มรายงาน SAR  
ประกอบรายการหลักฐาน  
(รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูล) 

31 ก.ค. 2565  แผนกงานประกันฯ จัดส่งเล่มรายงาน SAR ระดับหลักสูตร ฉบับสมบูรณ์  
ไปยังงานประกันฯ ส านักงานอธิการบดี 

 20 - 27 ก.ค. 2565 ระดับหลักสูตร *** รับการตรวจประเมิน *** 
 



 

ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
1 ส.ค. 2565 ระดับหลักสูตร * ก าหนดส่งเล่มรายงาน SAR รอบ 12 เดือน  

(ฉบับแก้ไข) หลังรับการตรวจประเมินฯ 
(รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูล)  
พร้อมไฟล์รายการหลักฐาน มายังแผนกงานประกันฯ  

3 ส.ค. 2565 แผนกงานประกันฯ จัดส่งเล่มรายงาน SAR รอบ 12 เดือน (ฉบับแก้ไข)  
หลังรับการตรวจประเมินฯ พร้อมไฟล์รายการหลักฐาน 
ไปยังคณะกรรมการฯ  

9 - 15 ส.ค. 2565 คณะกรรมการ 
ตรวจประเมินฯ 

สรุปจัดท าเล่มรายงาน IQA พร้อมจัดส่งมายังแผนกงาน
ประกันฯ 

21 ส.ค. 2565 แผนกงานประกันฯ จัดส่งไฟล์เล่มรายงาน IQA ไปยังงานประกันฯ  
ส านักงานอธิการบดี 

22 - 25 ส.ค. 2565  ระดับหลักสูตร รายงานผลและยืนยันผ่านระบบ CHE QA ONLINE  

26 - 31 ส.ค. 2565 คณะกรรมการ 
ตรวจประเมินฯ 

ยืนยันผลผ่านระบบ CHE QA ONLINE 

*** รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ *** 
(29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565) 

15 ก.ค. 2565 ระดับคณะ * ก าหนดส่งเล่มรายงาน SAR รอบ 12 เดือน  
(ฉบับสมบูรณ์) พร้อมรับการตรวจประเมินฯ 
(รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูล)  
พร้อมไฟล์รายการหลักฐาน มายังแผนกงานประกันฯ 

18 ก.ค. - 9 ส.ค. 2565 แผนกงานประกันฯ จัดท าเล่มรายงาน SAR ระดับคณะ (ฉบับสมบูรณ์) 

15 ส.ค. 2565 แผนกงานประกันฯ จัดส่งเล่มรายงาน SAR (ฉบับสมบูรณ์) 
(รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูล)  
พร้อมไฟล์รายการหลักฐาน ไปยังคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินฯ ระดับคณะ 

19 - 25 ส.ค. 2565 คณะกรรมการ 
ตรวจประเมินฯ  

ศึกษา/ตรวจสอบ เล่มรายงาน SAR  
ประกอบรายการหลักฐาน (ผ่านไดร์ฟ) 

31 ส.ค. 2565 แผนกงานประกันฯ จัดส่งไฟล์เล่มรายงาน SAR ระดับคณะ (ฉบับสมบูรณ์) 
ไปยังงานประกันฯ ส านักงานอธิการบดี  

29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2565 ระดับคณะ *** รับการตรวจประเมิน *** 

8 ก.ย. 2565 ระดับคณะ * ก าหนดส่งเล่มรายงาน SAR รอบ 12 เดือน  
(ฉบับแก้ไข) หลังรับการตรวจประเมินฯ 
(รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูล)  
พร้อมไฟล์รายการหลักฐาน มายังแผนกงานประกันฯ  

12 - 14 ก.ย. 2565 แผนกงานประกันฯ จัดท าเล่มรายงาน SAR รอบ 12 เดือน (ฉบับแก้ไข)  
หลังรับการตรวจประเมินฯ พร้อมไฟล์รายการหลักฐาน 
และจัดส่งไปยังคณะกรรมการฯ 



 

ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
15 - 19 ก.ย. 2565 คณะกรรมการตรวจ

ประเมินฯ 
สรุปจัดท าเล่มรายงาน IQA และจัดส่งมายังแผนกงาน
ประกันฯ 

21 ก.ย. 2565 แผนกงานประกันฯ จัดส่งไฟล์เล่มรายงาน IQA ไปยังงานประกันฯ  
ส านักงานอธิการบดี 

22 - 26 ก.ย. 2565  แผนกงานประกันฯ รายงานผลและยืนยันผ่านระบบ CHE QA ONLINE  

26 - 30 ก.ย. 2565 คณะกรรมการ 
ตรวจประเมินฯ 

ยืนยันผลผ่านระบบ CHE QA ONLINE 

*** รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย *** 
(1– 15 ตุลาคม 2565) 

30 ก.ย. 2565 ระดับมหาวิทยาลัย จัดส่งเล่มรายงาน SAR ฉบับสมบูรณ์ 

1 - 15 ต.ค. 2565 ระดับมหาวิทยาลัย *** รับการตรวจประเมิน *** 

16 - 20 ต.ค. 2565 งานประกันคุณภาพฯ
ส านักงานอธิการบดี 

สรุปจัดท าเล่มรายงาน IQA 

21 ต.ค. 2565 งานประกันคุณภาพฯ
ส านักงานอธิการบดี 

มีไฟล์เล่มรายงาน IQA ทุกระดับและเผยแพร่ 

22 ต.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565 งานประกันคุณภาพฯ
ส านักงานอธิการบดี 

รายงานผลและยืนยันผ่านระบบ CHE QA ONLINE 

 


