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ปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 
31 กรกฎาคม 2561) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามเกณฑ์ (สกอ.)   
 
ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม 
ภาคการศึกษาแรกปีการศึกษา 2560 

1  31 สิงหาคม 2560  หลักสูตรกรอกข้อมูลรายงาน SAR และผลประเมินระดับหลักสูตรปีการศึกษา 
2559 เข้าระบบ CHE QA ONLINE และยืนยันผลประเมิน 

2  31 สิงหาคม 2560 หลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 แล้วส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย  
(วางแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานหลักสูตรตามผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559)    

3  20 สิงหาคม 2560 หลักสูตรรวบรวม มคอ.3  จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาคการศึกษาแรก          
ปีการศึกษา 2560  (ส่งก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 21 ส.ค.2560) 

4 20 ธันวาคม 2560 ติดตามผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (กรณีหลักสูตรมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2559) 
(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ต้องได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ต้องไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2559)  

5 15 ธันวาคม 2560 หลักสูตรรวบรวมข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในปี พ.ศ.2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 -31 ธันวาคม 2560) 
แล้วน าขัอมูลใส่ในตารางพร้อมให้คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพ 

6 15 ธันวาคม 2560 หลักสูตรด าเนินการส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา
ด าเนินการประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาในภาคการศึกษาที่  2 

7 15 ธันวาคม 2560 หลักสูตรรวบรวมข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แล้วน าขัอมูลใส่ในตารางพร้อมให้คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพ  (การเผยแพร่ใน
ปี พ.ศ. 2560  (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 -31 ธันวาคม 2560) 
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ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม 
8 23 มกราคม 2561 หลักสูตรรวบรวมมคอ.5  จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาคการศึกษาแรก              

ปีการศึกษา 2559   
9 31 มกราคม 2561 -หลักสูตรสรุปผลการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงาน ตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และ
ผลการจัดการเรียนการสอน (ภาคการศึกษาแรก)  ปีการศึกษา 2560 พร้อมให้
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผล รอบท่ี 1 (รอบ 6 เดือน) (1 สิงหาคม 2560– 
31 มกราคม 2561)  
-และส่งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2560 
  มคอ.3 ต้องเสร็จก่อนเปิดภาค (15 มกราคม 2561) 
10 14 มกราคม 2561 หลักสูตรรวบรวม มคอ.3  จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา 2560   (ส่งก่อนวันเปิดภาคการศึกษา)  
11 20 มิถุนายน 2561 หลักสูตรรวบรวมข้อมูลการพัฒนาอาจารย์ (การเข้าร่วมการประชุม อบรม 

สัมมนา การไปศึกษาดูงาน) ปีการศึกษา 2560 (1 สค.2560-31กค.2561) 
  มคอ.5 ต้องเสร็จหลังปิดเทอม 30 วัน (ปิดเทอม 27 พ.ค. 2561) 
12 26 มิถุนายน 2561 หลักสูตรรวบรวมมคอ.5  จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย ปี

การศึกษา 2560   
13 1- 30  มิถุนายน 2561 -หลักสูตรจัดท า มคอ .7 ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

(Self Assessment Report-Curriculum) ปีการศึกษา 2560  (ผลการ
ด าเนินการรอบที่ 2 (รอบ 12 เดือน 1 สิงหาคม 2560– 31 กรกฎาคม 2561) 
(ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) เพ่ือรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560  
-จัดเตรียมเอกสารหลักฐานรับการประเมิน 

14 26 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตฯ ส่งมคอ.7 ให้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
15  กรกฎาคม  2561- 

สิงหาคม 2561 
-บัณฑิตฯ ประสานงานและแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 
-หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 

16  สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
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หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  

17 30 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้หลักสูตรน าไปปรับปรุงและพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

หมายเหตุ    1. อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาเพื่อให้ตรงกับปฏิทินของมหาวิทยาลัย  
2. การด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด าเนินการตามแนวทางของคู่มือการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ สกอ. ดังนี้  
2.1 การบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการตามกรอบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน องค์ประกอบท่ี 2 
บัณฑิต องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
และองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้  
  2.2 แนวทางการจัดกระบวนการประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคณุภาพ (Check / Study) และการเสนอแนว
ทางการปรับปรุง (Act) โดยมรีายละเอียดดังนี ้
   P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านีม้าใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซยีน 

 D = ด าเนินงานและเก็บข้อมลูบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที ่ 1 – เดือนที ่ 12                 
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม–กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสตูร คณะ และสถาบัน ระหวา่งเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ 
บริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดบัสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอ
ตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจดัท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้)  
 


