
ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ( 17 ส.ค. - 21 ธ.ค. 58) ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ( 5 ม.ค. - 14 พ.ค. 59)

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (ภายใน 15 มิ.ย. - 15 ก.ค. 59) 

ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดอืน ส.ค. 59) ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย (ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดอืน ต.ค. 59)

กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

ขัน้ตอนท่ี 1 การวางระบบคุณภาพ ขัน้ตอนท่ี 1 การวางระบบคุณภาพ

1. ก ำหนดนโยบำยดำ้นประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน ระดับหนว่ยงำน

ก.ย. - ต.ค. 58/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

2. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน ระดับหนว่ยงำน

ก.ย. - ต.ค. 58/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

3. ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนนิงำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับ

หนว่ยงำน และระดับหลักสูตร และก ำหนด

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ก.ย. - ต.ค. 58/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

4. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนนิงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับหนว่ยงำน และ

ระดับหลักสูตร

ก.ย. - พ.ย. 58/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

ขัน้ตอนท่ี 2 การควบคุมคุณภาพ ขัน้ตอนท่ี 2 การควบคุมคุณภาพ

1.1 สร้างความรู้เกีย่วกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์

การประเมนิ การประกันคุณภาพการศกึษา

 ระดับหลักสูตร และระดับหนว่ยงาน 

ประจ าปีการศกึษา 2558

ม.ค. 58/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

1.2 สร้างความเขา้ใจเกีย่วกับการเขยีน

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับหลักสูตร 

(มคอ. 7) ประจ าปีการศกึษา 2558

ก.พ. 58/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

1.1. ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกับการเขยีน

 รายงานการประเมนิตนเอง ระดับ

หลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปีการศกึษา 

2558

พ.ย. 58/อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร

1.3 เผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกับการประกัน

คุณภาพการศกึษา

ต.ค. 58-ส.ค. 59/

หนว่ยงานจัดการศกึษา

1.2 เผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกับการประกัน

คุณภาพการศกึษา

ต.ค. 58-ส.ค. 59/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร

2. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรรมกำรเครือขำ่ย

แผนงำนและประกันคุณภำพ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559

ต.ค. 58 - ก.ย. 59/

หนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ/

หนว่ยงำนเจำ้ภำพระดับ

มหำวทิยำลัย

2. ด ำเนนิงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตร

และตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement  Plan) ของหลักสูตร

ส.ค. 58 - ก.ค. 59/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

3. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรรมกำรเครือขำ่ย

วชิำกำร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558

ต.ค. 58 - ก.ย. 59/

หนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ

4. ด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ของหนว่ยงำน

ส.ค. 58 - ก.ค. 59/

หนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ

ปฏทิินการปฏบิัติงานการประกันคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2558 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 1. ศกึษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกับตัว

บ่งชี้และเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยในระดับหลักสูตร

ต.ค. 58/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

หนว่ยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

1. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเพื่อ

วำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยในและก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของ

หลักสูตร

ส.ค. - ก.ย. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

5. จัดท ำคูม่อืประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

ระดับหนว่ยงำนและระดับหลักสูตร

ก.ย. - พ.ย. 58/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

หนว่ยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

ขัน้ตอนท่ี 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ขัน้ตอนท่ี 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

1. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร ตัวบ่งชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

ภำคกำรศกึษำที่ 1 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558

ม.ค. 59/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

1.1 ระดับหลักสูตร ม.ค. 58/ หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

2. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และแผนพฒันาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหนว่ยงานและระดับหลักสูตร 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2558 

ต่อคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานเพือ่

พจิารณา

ม.ค. 58/หนว่ยงาน

จัดการศึกษา

2. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร  ตัวบ่งชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

 ภำคกำรศกึษำที่ 1 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558

 ตอ่หนว่ยงำน

ม.ค. 59/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

3. แจง้มตกิำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

หนว่ยงำน ตอ่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อ

ด ำเนนิกำรปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

ม.ค. 58/ หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

3. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำน ภำค

กำรศกึษำที่ 1 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558

ม.ค. - ก.ค. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

4.1 ระดับหลักสูตร รายงานตอ่กองบริการ

การศกึษา

ม.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

4.2 ระดับหนว่ยงาน รายงานตอ่กอง

นโยบายและแผน

ม.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

5. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัย ของภำค

กำรศกึษำที่ 1 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558

ก.พ. - ก.ค. 59/

หนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2558 ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2558

1. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan)  ภำคกำรศกึษำที่ 1 ประจ ำปี

กำรศกึษำ 2558

4. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน

 และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหนว่ยงำนและระดับ

หลักสูตร ภำคกำรศกึษำที่ 1 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 ตอ่มหำวทิยำลัย



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

หนว่ยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

1. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร  ตัวบ่งชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

ภำคกำรศกึษำที่ 2 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558

พ.ค. 59/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 59/ หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

2. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร  ตัวบ่งชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

 ภำคกำรศกึษำที่ 2 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558

 ตอ่หนว่ยงำน

พ.ค. 59/อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

2. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และแผนพฒันาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหนว่ยงานและระดับหลักสูตร 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปกีารศึกษา 2558

 ต่อคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานเพือ่

พจิารณา

พ.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศึกษา

3. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำน ภำค

กำรศกึษำที่ 2 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558

พ.ค. - ก.ค. 58/อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร

3. แจง้มตกิำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

หนว่ยงำน ตอ่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อ

ด ำเนนิกำรปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำม

ขอ้เสนอแนะ

พ.ค. 59/ หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

4.1 ระดับหลักสูตร รายงานตอ่กองบริการ

การศกึษา

พ.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

4.2 ระดับหนว่ยงาน รายงานตอ่กอง

นโยบายและแผน

พ.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

5. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัย ของภำค

กำรศกึษำที่ 2 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558

ม.ิย. - ก.ค. 59/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปกีารศึกษา 2558 ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปกีารศึกษา 2558

1. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan)  ภำคกำรศกึษำที่ 2 ประจ ำปี

กำรศกึษำ 2558

4. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน

 และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหนว่ยงำนและระดับ

หลักสูตร ภำคกำรศกึษำที่ 2 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 ตอ่มหำวทิยำลัย



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

หนว่ยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพและ ขัน้ตอนท่ี 5 การพฒันาคุณภาพ ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพและ ขัน้ตอนท่ี 5 การพฒันาคุณภาพ

3. รับตรวจประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

 ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558

15 ม.ิย. - 15 ก.ค. 59/

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุก

หลักสูตร

4. น ำขอ้เสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement  Plan) ของหลักสูตร

ก.ค. 59/ทุกหลักสูตร

3. น าผลการตรวจประเมินและแผนพฒันา

คุณภาพ  (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

คณะ เพือ่พจิารณา ภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของ

เดอืนกรกฎาคม 2559

ก.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศึกษา

5. ปรับแกร้ำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ตำมผลกำรตรวจประเมนิ

ก.ค. 59/ทุกหลักสูตร

4. จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง ระดับ

หนว่ยงำน ในระบบ CHE - QA Online ภำยใน

สัปดำหท์ี่ 2 ของเดอืนสงิหำคม

ส.ค. 59/หนว่ยงำนจัดกำร

ศกึษำ

6. จัดสง่รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของ

หลักสูตร (มคอ. 7) พร้อมแผนพัฒนำคุณภำพ

 ใหก้ับหนว่ยงำนภำยใน สัปดำหท์ี่ 4 ของ

เดอืนกรกฎำคม 2559

ก.ค. 59/ทุกหลักสูตร

5. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 ระดับหนว่ยงาน ระหว่างสัปดาห์ท่ี 3 ของ

เดอืนสิงหาคม

ส.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศึกษา

7. จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินการ

ด าเนนิงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ใน

ระบบ CHE - QA Online ให้กับหนว่ยงาน

ภายใน สัปดาห์ท่ี 2 ของเดอืนสิงหาคม 

2559

15 ส.ค. 59/ทุกหลักสูตร

6. น ำผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะมำจัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับ

หนว่ยงำน

ส.ค. 59/หนว่ยงำนจัดกำร

ศกึษำ

7. รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement 

Plan) ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 ระดับหลักสูตร

และระดับหนว่ยงำน ตอ่มหำวทิยำลัยภำยใน 

สัปดำหท์ี่ 4 ของเดอืนสงิหำคม 2559

8.1 รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ตอ่

กองบริการการศกึษา

ส.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

2. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปกีารศึกษา 

2558 ในระบบ  CHE - QA Online (ภายใน

 วันท่ี 15 มิถุนายน 2559)

18 พ.ค. - 15 มิ.ย. 59/

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทุกหลักสูตร

2. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2558

15 มิ.ย. - 15 ก.ค. 59/ 

หนว่ยงานจัดการศึกษา

1. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ ประจ ำปีกำรศกึษำ 

2558

1. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปกีารศึกษา 

2558 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปกีารศึกษา

 (เพือ่ให้สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ต้องแล้วเสร็จ

ภายใน วันท่ี 15 มิถุนายน 2559)

18 พ.ค. - 15 มิ.ย. 59/

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทุกหลักสูตร1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 59/ หนว่ยงาน

จัดการศกึษา



กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

หนว่ยงานจัดการศึกษา หลักสูตร

8.2 รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหนว่ยงาน ตอ่

กองนโยบายและแผน

ส.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา

9. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำร

ประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับ

หนว่ยงำน

ส.ค. - ก.ย. 59/หนว่ยงำน

จัดกำรศกึษำ

10. ส่งรายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน สัปดาห์ท่ี 1 ของเดอืน

กันยายน ในระบบ CHE - QA Online

ก.ย. 59/หนว่ยงาน

จัดการศึกษา


