ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขั้นตอน

ระดับมหาวิทยาลัย
1

กําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2

การวางระบบคุณภาพ

3

4

5

การควบคุมคุณภาพ

12

14

15

ระดับหนวยงานจัดการศึกษา
6

แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

7

จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย

8

กําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้

9

ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

10

สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ดําเนินงานตามตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)
ของมหาวิทยาลัย

ติตตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment
Plan) ทุกระดับ ทุกภาคการศึกษา

กําหนดนโยบายดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหนวยงาน
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหนวยงาน

จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานและ
ระดับหลักสูตร

กําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และกําหนดผูรับผิดชอบ ระดับหนวยงาน
และระดับหลักสูตร
11
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหนวยงาน และระดับหลักสูตร

13

14

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ของหนวยงาน
B

16

18

20
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvment Plan) ทุกระดับ ทุกภาคการศึกษา ตอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

19

21

ระดับหลักสูตร

ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan)
ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา

สรุปและรายงานผลการดําเนินงานดําเนินงานตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร
ทุกภาคการศึกษา ตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน
เพื่อพิจารณา

รายงานผลการดําเนินงานดําเนินงานตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร
ทุกภาคการศึกษา ตอมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

1

ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อวางระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและกําหนดผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้ของหลักสูตร

13

14

ศึกษา/สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ของหลักสูตร

17

รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตราฐาน
หลักสูตรและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา ตอหนวยงาน

19

ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน

A

ขั้นตอน

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับหนวยงานจัดการศึกษา
1

22
กําหนดระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกระดับ

23

28

การประเมินคุณภาพ

30

B
34

35

36

29

31

นําผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvment Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหนวยงาน
เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย ภายในเดือนกันยายน

22
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา พรอมบันทึกขอมูล
ในระบบ CHE-QA Online

A
นําผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement
Plan) ระดับหลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา

24

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ภายใน 16 - 31 กรกฎาคม

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหนวยงาน ในระบบ
CHE - QA Online ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือนสิงหาคม

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน
ระหวางสัปดาหที่ 3 ของเดือนสิงหาคม

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และบันทึกขอมูลใน
ระบบ CHE - QA Online ภายในสัปดาหที่ 1

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายในสัปดาหที่ 2
ของเดือนตุลาคม

37

38

การพัฒนาคุณภาพ

จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน

จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ภายใน
16 - 31 กรกฎาคม

ระดับหลักสูตร

39

40

41

นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan)
ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สงรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตอหนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา ในระบบ CHE QA Online
ภายในเดือนพฤศจิกายน

32

33

34

นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ระดับหนวยงาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน ตอมหาวิทยาลัยภายใน สัปดาหที่ 4
ของเดือนสิงหาคม
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน

35
สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตอมหาวิทยาลัยภายใน สัปดาหที่ 3 ของเดือนกันยายน
ในระบบ CHE - QA Online

25

26

27

28

นําขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ของหลักสูตร
ปรับแกรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ.
7 ตามผลการตรวจประเมิน
จัดสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7
พรอมแผนพัฒนาคุณภาพ ใหกับหนวยงานภายใน
สัปดาหที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม
จัดสงรายงานผลการตรวจประเมินฯ ของหลักสูตร ใน
ระบบ CHE-QA Online ใหกับหนวยงานภายใน
สัปดาหที่ 2 ของเดือนสิงหาคม

