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ระยะเวลา กิจกรรม 
มิถุนายน – กันยายน 2562 

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

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
- เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า    
  วิทยาลัยฯ  
- จัดท าระบบติดตามแนวทางการพัฒนาจากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของคระกรรมการ  
  ประเมินฯ ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ และติดตามผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 - หลักสูตร คณะ รายงานผลการด าเนินงาน SAR ปีการศึกษา 2562 ในรอบ 6 เดือน                  
  (1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) มายังแผนกงานประกันคุณภาพฯ   
  เฉพาะไฟล์ข้อมูล ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ cim-khanom2559@hotmail.com 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 - ศึกษา ทบทวนและวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ประจ าปีการศึกษา 2562  
- แจ้งแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้ทุก    
  หน่วยงานภายในวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ 

มีนาคม – มิถุนายน 2563 - หลักสูตร คณะ รายงานผลการด าเนินงาน SAR ผ่านระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ    
  การศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 และสรุปตามรอบดังนี้ 
   รอบ 9 เดือน   (1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
   รอบ 11 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
      โดยแผนกงานประกันคุณภาพจะสรุปข้อมูลทุกๆ สิ้นเดือนของรอบนั้นๆ เพื่อรายงาน               
ไปยังงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 
   ส าหรับรอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) รายงานผ่านระบบ 
  สารสนเทศ แล้วให้จัดส่งไฟล์เล่ม SAR และ เล่ม IQA ไปยังงานประกันคุณภาพ ระดับ          
มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

หมายเหตุ :  
- งานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ รับผิดชอบ 
  หลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN QA และผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ 
  ระดับคณะ  
-  งานประกันคุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลั ย  ช้ีแจงกรอบระบบประกันคุณภาพ   
  การศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร  ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563  
  ให้หน่วยงานทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในปีการศึกษา 2563  
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ระยะเวลา กิจกรรม 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2563  - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา    

  2562  
 ระดับหลักสูตร คณะ รายงานผลการด าเนินงาน (SAR) ปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน  
  (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ) มายังแผนกงานประกันคุณภาพฯ ในรูปแบบ     
  เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และไฟล์ข้อมูล ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่             
  cim-khanom2559@hotmail.com 
 ระดับหลักสูตร เมื่อตรวจประเมินแล้วเสร็จให้จัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และไฟล์ข้อมูล ไปยังแผนงานประกันฯ เพ่ือท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของเล่มรายงาน 
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ cim-khanom2559@hotmail.com 
และแผนกงานประกันฯ จัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยังงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย           
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ qa.rmutsv@gmail.com ดังนี ้
     1. ไฟล์ข้อมูลเล่มรายงาน SAR ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) 
     2. ไฟล์ข้อมูลเล่มรายงานหลงัการตรวจประเมนิ IQA (กรรมการประเมินลงนามครบถ้วน) 
 ระดับคณะ เมื่อตรวจประเมินแล้วเสร็จให้จัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
และไฟล์ข้อมูล ไปยังแผนงานประกันฯ เพ่ือท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของเล่มรายงาน 
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ cim-khanom2559@hotmail.com 
และแผนกงานประกันฯ จัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยังงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ qa.rmutsv@gmail.com ดังนี ้
     1. ไฟล์ข้อมูลเล่มรายงาน SAR ระดับคณะ (มคอ. 7) 
     2. ไฟล์ข้อมูลเล่มรายงานหลงัการตรวจประเมนิ IQA (กรรมการประเมินลงนามครบถ้วน) 
หมายเหตุ :  
     1. หลักสูตร คณะ บริหารจัดการก าหนดวันตรวจประเมินให้เป็นไปตามก าหนดการ  
ดังปฎิทินนี ้
     2. ผู้ก ากับติดตามตัวบ่งช้ี ระดับสถาบัน มีหน้าที่ออกหนังสือไปยังหน่วยงานโดยตรงใน
การก าหนดส่งข้อมูล ก ากับติดตาม สรุปผลของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อนรายงานในภาพรวม
ของสถาบัน 
- กรอกข้อมูลและยืนยันผลผ่านระบบ CHE QA Online ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 

กันยายน – ตุลาคม 2563 - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 
- กรอกข้อมูลและทวนสอบการยนืยันข้อมูลผา่นระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562 
ทุกระดับ 
- มหาวิทยาลัยยืนยันการส่งผลผ่านระดับ CHE QA Online ปีการศกึษา 2562 ไปยัง
กระทรวง 
- งานประกันคุณภาพรวบรวมไฟลข์้อมูลทุกระดับเผยแพรผ่่านหน้าเว็บไซต์ที่ 
http://ir.rmutsv.ac.th 

พฤศจิกายน 2563 - แผนกงานประกันคณุภาพสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2562  
       - ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารวิทยาลยัฯ 
       - ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลยัฯ 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 

 หมายเหตุ : กิจกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวงจรคุณภาพ PDCA ฉะนั้นกิจกรรมที่แสดงดังปฎิทิน  
 ดังกล่าวเป็นภาพรวมหลักๆ ฉะนั้นแล้วทุกหน่วยงานควรวางแผน ด าเนินการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
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