ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา
ขัน้ ตอน

ระดับมหาวิทยาลัย
1

6

การวางระบบคุณภาพ

3

4

5

แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

7

จัดทำคูม่ อื ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับมหำวิทยำลัย

8

กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

9

ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน

10

12

แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหน่วยงำน

จัดทำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนและ
ระดับหลักสูตร

กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และกำหนดผู้รับผิดชอบ ระดับหน่วยงำน
และระดับหลักสูตร
11

13

14

ดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ
แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ของหน่วยงำน
B

15

ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan)
ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร ทุกภำคกำรศึกษำ

ติตตำมผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment
Plan) ทุกระดับ ทุกภำคกำรศึกษำ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

18

19

14

ดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรและตัวบ่งชี้กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำ
คุณภำพ (Improvement Plan) ของหลักสูตร

17

16

20
สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ
(Improvment Plan) ทุกระดับ ทุกภำคกำรศึกษำ ต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ

ศึกษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตร

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน

ดำเนินงำนตำมตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)
ของมหำวิทยำลัย

ประชุมคณะกรรมกำรประจำหลักสูตรเพื่อวำงระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและกำหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชีข้ องหลักสูตร

ชีแ้ จงแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหน่วยงำน และระดับหลักสูตร

13

14

ระดับหลักสูตร

กำหนดนโยบำยด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหน่วยงำน

กำหนดนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

2

การควบคุมคุณภาพ

ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา

สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ
(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร
ทุกภำคกำรศึกษำ ต่อคณะกรรมกำรประจำหน่วยงำน
เพื่อพิจำรณำ

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ
(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร
ทุกภำคกำรศึกษำ ต่อมหำวิทยำลัย

21
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย

1

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรำฐำน
หลักสูตรและตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหลักสูตร ทุกภำคกำรศึกษำ ต่อหน่วยงำน

19

ปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรประจำหน่วยงำน

A

ขัน้ ตอน

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา

ระดับหลักสูตร

1
22
กำหนดระบบกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ทุกระดับ

22

23
จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ภำยใน
15 มิถุนำยน - 21 กรกฎำคม

จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร มคอ.7
ภำยใน 60 วันหลังสิน้ สุดปีกำรศึกษำ พร้อมบันทึกข้อมูล
ในระบบ CHE-QA Online (เพื่อให้สอดคล้องกับระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ต้องแล้วเสร็จภำยใน
วันที่ 15 มิถุนำยน)

28

นำผลกำรตรวจประเมินและแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement
Plan) ระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อ
พิจำรณำ ภำยใน วันที่ 24 กรกฏำคม - 11 สิงหำคม
30

29
จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ 2557 ระดับหน่วยงำน

การประเมินคุณภาพ

การวางระบบคุณภาพ

A

B

31

34
นำผลกำรตรวจประเมินและแผนพัฒนำคุณภำพ
(Improvment Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและสภำ
มหำวิทยำลัย ภำยในเดือนกันยำยน

35

36

รับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตร ภำยใน 15 มิถุนำยน - 21 กรกฎำคม

จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับหน่วยงำน ในระบบ
CHE - QA Online ภำยในสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนสิงหำคม

รับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน
ระหว่ำงสัปดำห์ที่ 3 ของเดือนสิงหำคม

จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลใน
ระบบ CHE - QA Online ภำยในสัปดำห์ที่ 1
ของเดือนตุลำคม

ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำยในสัปดำห์ที่ 2
ของเดือนตุลำคม

37

38

การพัฒนาคุณภาพ

24

39

40

41

นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำจัดทำ
แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)
ต่อสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำ

32
นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพ
(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำน

33

25

26
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร
และระดับหน่วยงำน ต่อมหำวิทยำลัยภำยใน สัปดำห์ที่ 4
ของเดือนสิงหำคม

27

34

จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

นำข้อเสนอแนะมำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพ
(Improvement Plan) ของหลักสูตร

ปรับแก้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร มคอ.
7 ตำมผลกำรตรวจประเมิน
จัดส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร มคอ. 7
พร้อมแผนพัฒนำคุณภำพ ให้กับหน่วยงำนภำยใน
สัปดำห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎำคม

28
จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน

ส่งรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในต่อหน่วยงำนต้นสังกัด ภำยใน 120 วัน
หลังสิน้ สุดปีกำรศึกษำ ในระบบ CHE QA Online
ภำยในเดือนพฤศจิกำยน

35
ส่งรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ต่อมหำวิทยำลัยภำยใน สัปดำห์ที่ 3 ของเดือนกันยำยน
ในระบบ CHE - QA Online

จัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจประเมินฯ ของหลักสูตร ใน
ระบบ CHE-QA Online ให้กับหน่วยงำนภำยใน
สัปดำห์ที่ 2 ของเดือนสิงหำคม

