
ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2557  
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
อ านวยการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

ระดับ
หลักสูตร 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ 
1. ก าหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ม.ค. 58     

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ก.พ. 58     

3. ก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนินงาน
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับวิทยาลัย  และระดับหลักสูตร และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ 

ก.พ. 58     

4. ชี้แจงแนวทาง บทบาทหน้าที ่และ
จัดท าแผนผลักดันตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 
พร้อมทั้งสื่อสารให้กับผู้ด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
- ระดับหลักสูตร  

มี.ค. 58   

 

 

- ระดับวิทยาลัย       

5. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย  และ
ระดับหลักสูตร 

ก.พ.–มี.ค. 58     

ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ 
6. จัดโครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับวิทยาลัย  และระดับ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2557  

5 มี.ค. 58     

7. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เพื่อวางระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร  

มี.ค. 58     

8. ศึกษา/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

มี.ค. 58    
และอาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

 



กิจกรรม ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
อ านวยการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

ระดับ
หลักสูตร 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

9. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย  
และระดับหลักสูตร  

มี.ค. 58     

10.เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
ระดับวิทยาลัย   

ม.ค. 58 – 
ส.ค. 58 

   
และอาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

 

11.ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ
หลักสูตร 

ม.ค. 58 – 
มิ.ย. 58 

   
และอาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

 

12.ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ
วิทยาลัย   

ม.ค. 58 – 
ก.ค. 58 

    

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
13. ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ภาคการศึกษาที ่1 

    

13.1 ระดับหลักสูตร  6 มี.ค. 58     
13.2 ระดับวิทยาลัย   6 มี.ค. 58     
14. รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที ่
1 ต่อคณะกรรมการอ านวยการประกัน
คุณภาพ  

13 มี.ค. 58     

15. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)ระดับวิทยาลัย  
และระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที ่1 ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา  

26 มี.ค. 58     



กิจกรรม ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
อ านวยการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

ระดับ
หลักสูตร 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

16. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย ต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อด าเนินการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ  

30 มี.ค. 58     

17. ปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย 

19 มี.ค. –30 
มิ.ย. 58 

    

18. รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร 
ภาคการศึกษา   ท่ี 1 ต่อมหาวิทยาลัย 

    

18.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง
บริการการศึกษา  

30 มี.ค. 58     

18.2 ระดับวิทยาลัย  รายงานต่อกอง
นโยบายและแผน และหน่วยงานเจ้าภาพ 

30 มี.ค. 58     

19. ปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

20 เม.ย. –30 
มิ.ย. 58  

    

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพ และข้ันตอนที ่5 การพัฒนาคุณภาพ  

20. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

     

- ระดับหลักสูตร  20 พ.ค. 58     

21. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา (เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน)  

20 - 25 มิ.ย. 
58 

  อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตร 

 

22.จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557  

1 –17 ก.ค. 
58 

    

23.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2557  

1 – 17 ก.ค. 
58 

  อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตร 

 



กิจกรรม ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
อ านวยการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

ระดับ
หลักสูตร 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

24. น าข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ของ
หลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ
อ านวยการประกันคุณภาพ  

20 –24 ก.ค. 
58 

   
และอาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

 

25. ปรับแก้รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7 ตามผลการตรวจประเมิน 

20 – 24 ก.ค. 
58 

   
และอาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

 

26. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7 พร้อมแผนพัฒนา
คุณภาพให้กับวิทยาลัย ภายในสัปดาห์ที่ 4 
ของเดือนกรกฎาคม  

27 –31 ก.ค. 
58 

   
และอาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

 

27. น าผลการตรวจประเมิน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ระดับหลักสูตรเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
สิงหาคม  

3 –7 ส.ค. 58     

28. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับวิทยาลัย ในระบบ CHE – QA 
Online ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
สิงหาคม  

10 –14 ส.ค. 
58 

    

29. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับวิทยาลัย  ระหว่างสัปดาห์ที ่
3 ของเดือนสิงหาคม  

17 –21 ส.ค. 
58 

    

30. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับวิทยาลัย  

24 –28 ส.ค. 
58 

    

31. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร
และระดับวิทยาลัย  ต่อมหาวิทยาลัย ภายใน สัปดาห์ที ่4 
ของเดือนสิงหาคม 

    

31.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
ต่อกองบริการการศึกษา  

24 –28 ส.ค. 
58 

    



กิจกรรม ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
อ านวยการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

ระดับ
หลักสูตร 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

31.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับวิทยาลัย  
ต่อกองนโยบายและแผน  

24 – 28 ส.ค. 
58 

    

32.จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับวิทยาลัย   

31 ส.ค. – 4 
ก.ย. 58 

    

32. จัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ
มหาวิทยาลัยภายใน สัปดาห์ที่ 1 ของ
เดือนกันยายน ในระบบ CHE – QA 
Online  

7 – 11 ก.ย. 
58 

    

 
 
 
 
 
 
 


