
ขั้นตอน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงานจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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กําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

แตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ดําเนนิงานตามตามเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)  

ของมหาวทิยาลัย 

จัดทําคูมอืประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

ระดับมหาวทิยาลัย 

ช้ีแจงแนวทางการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

ตติตามผลการดําเนนิงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment 

Plan)  ทุกระดับ ทุกภาคการศกึษา 

สรุปและรายงานผลการดําเนนิงานตามเกณฑการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvment Plan)  ทุกระดับ ทุกภาคการศกึษา ตอ

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา  

กําหนดแนวทางการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน และกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงช้ี 

กําหนดนโยบายดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหนวยงาน 

แตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

ระดับหนวยงาน 

จัดทําคูมอืประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหนวยงานและ

ระดับหลักสูตร 

กําหนดแนวทางการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ 

การศกึษาภายใน และกําหนดผูรับผิดชอบ ระดับหนวยงาน  

และระดับหลักสูตร 

ช้ีแจงแนวทางการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับหนวยงาน และระดับหลักสูตร 

สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

การศกึษาภายใน  

ดําเนนิงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ของหนวยงาน 

ตดิตามผลการดําเนนิงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร ทุกภาคการศกึษา 

สรุปและรายงานผลการดําเนนิงานดําเนนิงานตามเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร  

ทุกภาคการศกึษา ตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

เพื่อพจิารณา  

รายงานผลการดําเนนิงานดําเนนิงานตามเกณฑการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร  

ทุกภาคการศกึษา ตอมหาวทิยาลัย 

ปรับปรุงการดําเนนิงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

บรหิารมหาวทิยาลัย 

ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อวางระบบการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในและกําหนดผูรับผิดชอบ

ตัวบงช้ีของหลักสูตร 

ศกึษา/สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงช้ี 

และเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 

ดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตัวบงช้ีการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement  Plan) ของหลักสูตร 

รายงานผลการดําเนนิงานตามเกณฑมาตราฐาน

หลักสูตรและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศกึษา ตอหนวยงาน 

ปรับปรุงการดําเนนิงานตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน 
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ขั้นตอน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงานจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร
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จัดตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจําปการศกึษา 2560 ระดับหนวยงาน 

นําผลการตรวจประเมนิและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvment Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหนวยงาน 

เสนอตอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยและสภา

มหาวทิยาลัย ภายในเดอืนกันยายน 

จัดทํารายงานการประเมนิตนเอง และบันทกึขอมูลใน

ระบบ CHE - QA Online ภายในสัปดาหที่ 1  

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ภายในสัปดาหที ่2  

ของเดอืนตุลาคม 

นําผลการประเมนิและขอเสนอแนะมาจัดทํา 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)   

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)   

ตอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณา 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)   

ตอสภามหาวทิยาลัย เพื่อพจิารณา 

จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

สงรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายในตอหนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วัน 

หลังสิ้นสุดปการศกึษา ในระบบ CHE QA Online  

ภายในเดอืนพฤศจกิายน 

จัดตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ภายใน 

16  - 31 กรกฎาคม 

นําผลการตรวจประเมนิและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ

พจิารณา  

จัดทํารายงานการประเมนิตนเอง ระดับหนวยงาน ในระบบ 

 CHE - QA Online ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดอืนสงิหาคม 

รับตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหนวยงาน 

ระหวางสัปดาหที่ 3 ของเดอืนสงิหาคม 

นําผลการประเมนิและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหนวยงาน 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  

และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

และระดับหนวยงาน ตอมหาวทิยาลัยภายใน สัปดาหที่ 4  

ของเดอืนสงิหาคม 

จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับหนวยงาน 

สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ตอมหาวทิยาลัยภายใน สัปดาหที่ 3 ของเดอืนกันยายน 

ในระบบ CHE - QA Online 

จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศกึษา พรอมบันทกึขอมูล

ในระบบ CHE-QA Online  

รับตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

 ระดับหลักสูตร ภายใน 16  - 31 กรกฎาคม 

ปรับแกรายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร มคอ. 

7 ตามผลการตรวจประเมิน 

นําขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement  Plan) ของหลักสูตร 

จัดสงรายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร มคอ. 7 

พรอมแผนพัฒนาคุณภาพ ใหกับหนวยงานภายใน  

สัปดาหที่ 4 ของเดอืนกรกฎาคม 
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กําหนดระบบการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ทุกระดับ  

22 

จัดสงรายงานผลการตรวจประเมนิฯ ของหลักสูตร ใน

ระบบ CHE-QA Online  ใหกับหนวยงานภายใน  

สัปดาหที่ 2 ของเดอืนสงิหาคม 
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