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ระยะเวลา กิจกรรม 
มิถุนายน – กันยายน 2562 
 

- ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
- ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 
- ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 
- กรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2561 ทุกระดับ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 - หลักสูตร คณะ รายงานผลการด าเนินงาน SAR ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน                  

  (1 มิถุนายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562) มายังแผนกงานประกันคุณภาพฯ   
  เฉพาะไฟล์ข้อมลู ผ่านจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ที่ cim-khanom2559@hotmail.com 
- งานประกันคุณภาพฯ รวบรวมผลทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 6 เดือน              
  (1 มิถุนายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลยัฯ            
  งานประกันคุณภาพฯ จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  รอบ 6 เดือน   
  ไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่  qa.rmutsv@gmail.com 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 - หลักสูตร คณะ รายงานผลการด าเนินงาน SAR ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน                   
  (1 มิถุนายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563) มายังแผนกงานประกนัคุณภาพฯ     
  เฉพาะไฟล์ข้อมลู ผ่านจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ที่ cim-khanom2559@hotmail.com 
- งานประกันคุณภาพฯ น าผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ        
  ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

 - งานประกันคุณภาพฯ รวบรวมผลทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 9 เดือน             
  (1 มิถุนายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563) พร้อมจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  
  (SAR) ไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่  qa.rmutsv@gmail.com  

พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 - หลักสูตร คณะ รายงานผลการด าเนินงาน (SAR) ปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน  
  (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) มายังแผนกงานประกนัคุณภาพฯ ในรูปแบบ     
  เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และไฟล์ข้อมูล ผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่             
  cim-khanom2559@hotmail.com 
- งานประกันคุณภาพฯ น าผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
  ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
- งานประกันคุณภาพฯ รวบรวมผลทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ จัดส่งยังกองวิเทศ 
  สัมพันธ์ฯ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ qa.rmutsv@gmail.com และจัดส่งผู้ก ากับ            
  ติดตามฯ ระดับสถาบัน ตามตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ (พร้อมหลักฐานประกอบเล่มรายงาน 
  เพื่อรองรับการตรวจประเมินฯ) 

1 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2563 - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562  
  จาก 2 ช่องทาง 1) ผ่านระบบ CHE QA Online และ 2) ผ่านเล่มรายงาน  
»» ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินฯ ให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน เมื่อตรวจประเมิน 
เสร็จแล้ว ให้จัดส่งข้อมูลฉบับสมบรูณ์ของเลม่รายงาน โดยจดัส่งในรปูแบบเล่มรายงาน                 
พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลมายังแผนกงานประกันฯ ตามที่อยู่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ที่                       
cim-khanom2559@hotmail.com 
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ระยะเวลา กิจกรรม 
- งานประกันฯ ท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของเล่มรายงาน และจัดส่งไฟล์ข้อมูล 
  ไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ท่ี qa.rmutsv@gmail.com  และจัดส่งรูปเล่มรายงานดังนี ้
         1. เล่มรายงาน SAR ระดบัหลักสตูร (มคอ.7) 
         2. เล่มรายงานหลังการตรวจประเมิน IQA 
»» ระดับคณะ ตรวจประเมินฯ ให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม เมื่อตรวจประเมิน 
เสร็จแล้ว ให้จัดส่งข้อมูลฉบับสมบรูณ์ของเลม่รายงาน โดยจดัส่งในรปูแบบเล่มรายงาน. 
พร้อมไฟล์ข้อมลูมายังแผนกงานประกันฯ ตามที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่  
cim-khanom2559@hotmail.com 
- งานประกันฯ ท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของเล่มรายงาน และจัดส่งไฟล์ข้อมูล 
  ไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ท่ี qa.rmutsv@gmail.com และจัดส่งรูปเล่มรายงานดังนี ้
         1. เล่มรายงาน SAR ระดบัคณะ 
         2. เล่มรายงานหลังการตรวจประเมิน IQA 
หมายเหตุ :  
1. หลักสูตร คณะ บริหารจัดการเรื่องก าหนดวันตรวจประเมินให้เป็นไปตามก าหนดการ 
2. ผู้ก ากับติดตามตวับ่งชี้ ระดับสถาบันมีหน้าออกหนังสือยังหนว่ยงานโดยตรงในการก าหนดส่งข้อมูล ก ากับ
ติดตาม สรุปผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนรายงานในภาพรวมสถาบัน 

1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 - กรอกข้อมูลและยืนยันผล ผ่านระบบ CHE QA Online ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งระดับ 
  หลักสูตรและระดับคณะ 

กันยายน 2563 - ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 
  จาก 2 ช่องทาง 1) ผ่านระบบ CHE QA Online และ 2) ผ่านเล่มรายงานฯ 
- งานประกันฯ รวบรวม IQA ระดบัหลักสตูร และระดับคณะ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
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