
ขั้นตอน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา
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ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

ด ำเนินงำนตำมตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)  

ของมหำวทิยำลัย 

จัดท ำคู่มอืประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  

ระดับมหำวิทยำลัย 

ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน 

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน 

ตติตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment 

Plan)  ทุกระดับ ภำคกำรศึกษำที่ 1 

สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvment Plan)  ทุกระดับ ภำคกำรศึกษำที่ 1 ต่อ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ  

ภำยในเดือนมนีำคม 

ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และก ำหนดผู้รับผดิชอบตัวบ่งชี้ 

ก ำหนดนโยบำยด้ำนประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  

ระดับหนว่ยงำน 

แต่งตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  

ระดับหน่วยงำน 

จัดท ำคูม่อืประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหนว่ยงำนและ

ระดับหลักสูตร 

- ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนนิงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน ระดับหน่วยงำน และระดับหลักสูตร 

- ก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน ระดับหนว่ยงำน และระดับหลักสูตร 

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ 

กำรศกึษำภำยใน  

ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ของหน่วยงำน 

ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) 

ระดับหนว่ยงำนและระดับหลักสูตร ภำคกำรศึกษำที่ 1 

สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร ภำค

กำรศกึษำที่ 1 ต่อคณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำน 

เพื่อพิจำรณำ ภำยในสัปดำห์ที ่2 ของเดือนกุมภำพันธ ์

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำนและระดับหลักสูตร ภำค

กำรศึกษำที่ 1 ต่อมหำวิทยำลัย 

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำร
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ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำร

บริหำรมหำวิทยำลัย 
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ขั้นตอน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา
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จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2557 ระดับหนว่ยงำน 

น ำผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvment Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงำน 

เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลัยและสภำ

มหำวิทยำลัย ภำยในเดือนกันยำยน 

จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลใน

ระบบ CHE - QA Online ภำยในสัปดำห์ที่ 1  

ของเดือนตุลำคม 

ตรวจประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ภำยในสัปดำห์ที ่2  

ของเดือนตุลำคม 

น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำจัดท ำ 

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)   

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)   

ตอ่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยในและ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvment Plan)   

ต่อสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำ 

จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน 

จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ภำยใน

สัปดำหท์ี่ 1-3 ของเดือนกรกฎำคม 

น ำผลกำรตรวจประเมนิและแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement 

Plan) ระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อ

พิจำรณำ ภำยในสัปดำห์ที ่1 ของเดือนสงิหำคม 

จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับหนว่ยงำน ในระบบ 

 CHE - QA Online ภำยในสัปดำหท์ี่ 2 ของเดือนสิงหำคม 

รับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหนว่ยงำน 

ระหวำ่งสัปดำห์ที่ 3 ของเดือนสงิหำคม 

น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 

(lmprovement Plan) ระดับหน่วยงำน 

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

และแผนพัฒนำคุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

และระดับหนว่ยงำน ตอ่มหำวิทยำลัยภำยใน สัปดำหท์ี่ 4  

ของเดือนสงิหำคม 

จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหนว่ยงำน 

ส่งรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน ต่อมหำวิทยำลัยภำยใน สัปดำหท์ี่ 1 ของเดือนกันยำยน 
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กำรศกึษำภำยใน 

ส่งรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมนิคุณภำพ

กำรศกึษำภำยในต่อหน่วยงำนต้นสังกัด ภำยใน 120 วัน 

หลังสิน้สุดปีกำรศกึษำ ในระบบ CHE QA Online  

ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 

ภำยใน ต่อมหำวิทยำลัยภำยใน สัปดำหท์ี่ 1 ของเดือนกันยำยน 

ในระบบ CHE - QA Online 41 



ระดับหลักสูตร

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเพื่อวำงระบบกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและก ำหนดผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร 

ศกึษำ/สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับหลักสูตร 

ด ำเนินงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรและตัวบ่งชี้กำร
ประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน และแผนพัฒนำ
คุณภำพ (Improvement  Plan) ของหลักสูตร 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรำฐำน
หลักสูตรและตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน ระดับหลักสูตร ภำคกำรศึกษำที่ 1 ต่อหนว่ยงำน 

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
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ระดับหลักสูตร

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร มคอ.7 

ภำยใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศกึษำ (เพื่อให้สอดคล้อง
กับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ต้องแล้ว

เสร็จภำยใน วันที่ 30 มิถุนำยน) 

รับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 ระดับหลักสูตร ภำยในสัปดำหท์ี่ 1-3 ของเดือน

กรกฎำคม 

ปรับแก้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร มคอ. 

7 ตำมผลกำรตรวจประเมิน 

น ำข้อเสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 
(Improvement  Plan) ของหลักสูตร 

จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร มคอ. 7 

พร้อมแผนพัฒนำคุณภำพ ให้กับหน่วยงำนภำยใน  

สัปดำห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎำคม 
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ระดับหลักสูตร


