
 

ปฏิทินติดตามรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย  และระดับหลักสูตร รายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ พรอ้มหลักฐานประกอบการรายงาน โดยก าหนดเส้นทางการรายงานผลดังกล่าว ดังนี้ 

1. ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงานผล ท่ีได้รับผิดชอบสร้างบันทึกข้อความ พร้อมแนบไฟลเ์อกสารหลักฐาน ผู้ลงนามเอกสาร   

2. ผู้ก ากับดูแล ท่ีได้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ผู้รับเอกสารล าดับท่ี 1      

3. คณบดวีิทยาลัยโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร) ผู้รับเอกสารล าดับท่ี 2   

4. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (อาจารย์สุดารัตน ์พิมลรัตนกานต์) ผู้รับเอกสารล าดับท่ี 3 

5. ผู้รวบรวมขอ้มูลเพื่อรายงานผลการด าเนนิงานของวทิยาลัย นางสาวดาราวรรณ พวงบบุผา ผู้รับเอกสารล าดับท่ี 4 
 

รายละเอยีดระยะเวลาการรายงานผลการด าเนนิงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าภาคการศึกษา ดังนี ้

ล าดับ กจิกรรม ระยะเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศกึษา 2562 

1 ระดับหลักสูตร 

1.1 รายงานผลการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ภาคการศกึษาท่ี 1/2562 

1.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

plan) ระดับหลักสูตร ภาคการศกึษาท่ี 1/2562 

ระดับวิทยาลัย 

1.3 รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับวทิยาลัย ภาคการศกึษาท่ี 1/2562 

1.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

plan) ระดับวทิยาลัย ภาคการศกึษาท่ี 1/2562 

(อ) 14 ม.ค. 63 

ภาคการศกึษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

2 ระดับหลักสูตร 

2.1 รายงานผลการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ภาคการศกึษาท่ี 2/2562 

2.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

plan) ระดับหลักสูตร ภาคการศกึษาท่ี 2/2562 

ระดับวิทยาลัย 

2.3 รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับวทิยาลัย ภาคการศกึษาท่ี 2/2562 

2.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

plan) ระดับวทิยาลัย ภาคการศกึษาท่ี 2/2562 

(ศ) 15 พ.ค. 63 



 

ล าดับ กจิกรรม ระยะเวลา 

3 ระดับหลักสูตร 

3.1 จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ที่เป็นรายงาน

การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกีารศึกษา 

2562 

ระดับวิทยาลัย 

3.2 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

ประจ าปกีารศึกษา 2562 

 

(พ) 20 พ.ค. 63 

 

 

 

20 - 24 ก.ค. 63  

4 ระดับหลักสูตร 

4.1 จัดส่งเล่มรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ท่ีเป็น

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปี

การศึกษา 2562 (ฉบับสมบูรณ์) ให้กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

ระดับหลักสูตร 

ระดับวิทยาลัย 

4.2 จัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 

SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 (ฉบับสมบูรณ์) ให้กรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพ ระดับวทิยาลัย 

 

(ศ) 12  ม.ิย. 63 

 

 

 

 

(ศ) 7 ส.ค. 63 

5 ระดับหลักสูตร 

5.1 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2562 

ระดับวิทยาลัย 

5.2 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2562 

 

22 – 26 ม.ิย. 63 

 

 

17 – 30 ส.ค. 63 

ข้อมูล ณ 8 มกราคม 2563 

หมายเหตุ :  

1. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพด าเนนิการรวบรวมขอ้มูลจากผู้รับผิดชอบแตล่ะฝ่าย เพื่อสรุปผลการรายงานดังกล่าว 

และน าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลัย ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน 

2. กิจกรรมล าดับท่ี 1 และ 2 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพด าเนินการรวบรวม และสรุปผลการรายงานดังกล่าว เพื่อ

เสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการวทิยาลัย วาระเพื่อพิจารณา 

3. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพด าเนนิการรวบรวมผลการรายงานท้ังหมดท่ีผ่านมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัย และคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อกองนโยบายและแผนและหน่วยงานเจ้าภาพของ

มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจะด าเนินการรวบรวมการรายงานผลฯ ดังกล่าว น าเข้าวาระท่ีประชุม

คณะกรรมการ กบม. มหาวิทยาลัยตอ่ไปได้ทันเวลาท่ีก าหนด 


