
 

 

แผนด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ   
PDCA กิจกรรม วิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้ำหมำย วันเริ่มกิจกรรม วันที่แล้วเสร็จ เอกสำรประกอบ ดัชนีวัดคุณภำพ 
PLAN 1. แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ บัณฑิต
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2566 

1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึ กษา 
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2566 

ฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้บริหาร ประธานสาขา 
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ย.. 56 พ.ย. 56 1.ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกัน
คุ ณ ภ า พ  บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย 

1. มี ค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประกั น
คุณภาพประจ าบัณฑิ ต
วิทยาลัย 

2. ประกาศนโยบายและ
แผนด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประจ าปี 
2566 บัณฑิตวิทยาลัย 

2.1 จัดท าร่างประกาศนโยบาย
และแผนด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2566 

ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

พ.ย. 56 พ.ย. 56 1.นโยบ ายประกั น
คุณภาพ  
2.แผนการประกั น
คุณภาพการศึกษา 

1. มีประกาศนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
2.. มีแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2566 

2.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2.3  เผยแพร่นโยบายแผนสู่การ
ปฏิบัต ิ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทุกหน่วยงานภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย 

        2.3.1 เว็บไซต์ 

        2.3.2 หนังสือเวียน
อิเล็กทรอนิกส ์

3. ประกาศตัวบ่งชี้ และ
จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพ ภายใน ประจ าปี

3.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพพิจารณา
เห็นชอบตัวบ่งชี้ 

ฝ่ายประกันคุณภาพ ทุกหน่วยงานภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย 

1 พ.ย. 56 11 ธ.ค. 56 1.คู่ มื อการประกั น
คุณภาพภายใน  บัณฑิต
วิทยาลัย 

1.มีคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี 2566 
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PDCA กิจกรรม วิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้ำหมำย วันเริ่มกิจกรรม วันที่แล้วเสร็จ เอกสำรประกอบ ดัชนีวัดคุณภำพ 
การศึกษา 2566 3 . 2  ป ร ะ ก า ศ ตั ว บ่ ง ชี้  แ ล ะ

มอบหมายเจ้าภาพหลักในการ
ติดตามประเมินผล 

2. คู่ มื อการประกั น
คุณภาพภายใน  บัณฑิต
วิทยาลัย ระดับสาขาวิชา 

ระดับหน่วยงานและ
สาขาวิชา 

3 . 3  จั ดท า คู่ มื อ ก า รป ร ะกั น
คุณภาพภายใน  ประจ าปี
การศึกษา 2566 
   - บัณฑิตวิทยาลัย 
   - สาขาวิชา 
3.4 เผยแพร่คู่มือสู่การปฏิบัติ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บุคลากรของบัณฑิต

วิทยาลัย 
11 ธ.ค. 56 14 ธ.ค. 56 หนังสือเวียน

อิเล็กทรอนิกส ์
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ 

4. อบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการประกันคุณภาพ 

4.1 จัดท าโครงการ ฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้บริหารและ บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย 

เม.ย. 57 พ.ค. 57 เอกสารประกอบการ
อบรม 

1.จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมปฏิบัติการ 
2.รายงานผลการอบรม 

4.2 จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ 
ติดต่อวิทยากร  

4.3 ด าเนินการจัดอบรม 

5.2 สรุปรายงานผลการอบรม 

5. การเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพ 

5.1 ลงข่าวในเว็บไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัย 

1 เม.ย. 57 31 พ.ค. 57 www.grad.ssru.ac.th เว็บไซต์ที่เผยแพร่ 

5.2 ลงข่าวในวารสารแก้วเจ้าจอม วารสารแก้วเจ้าจอม 

DO 6. บัณฑิตวิทยาลัยติดตาม 
และเก็บข้อมูลตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 

6 .1  เ จ้ าภาพหลักของบัณฑิต
วิทยาลัยติดตามและเก็บข้อมูล
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ทุกหน่วยงานภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย 

1 พ.ค. 57 31 มิ.ย. 57 รายงานการติดตาม มีรายงานการติดตาม 
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6.2 เขียนรายงานการประเมิน
ตนเองในระบบ CHE QA 

มิ.ย. 57 ก.ค. 57 

CHECK 7. ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายในประจ าปี
การศึกษา 2566 ระดบั
สาขาวิชา 

7.1 สาขาวิชาเขียน SAR และ
ด าเนินการตรวจประเมินของ
สาขา 

ฝ่ายประกันคุณภาพ
และสาขาวิชา 

ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของสาขาวิชา 

พ.ค. 57 มิ.ย. 57 1. เ ล่ มร า ยง านกา ร
ประเมินตนเองสาขาวิชา 
2. ผลการตรวจประเมิน
ของสาขาวิชา 
3.รายงานการประเมิน
ตนเองและผลการตรวจ
ประเมินข้อมูลในระบบ 
CHE QA ONLINE  

1 ผลการตรวจประเมินของ
สาขาวิชา 
2.ฐานข้อมูลในระบบ 
CHE QA ONLINE 7.2 คีย์ข้อมูลลงระบบ ระบบ 

CHE QA ONLINE  

7.3 ส่งผลการตรวจประเมิน มาที่
บัณฑิตวิทยาลัย 

ก.ค. 57 ส.ค. 57 

8. จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของบัณฑิต
วิทยาลัย 

8.1 จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 
2566 ของบัณฑิตวิทยาลัย ลง
ระบบ CHE QA ONLINE 

ฝ่ายประกันคุณภาพ ทุกหน่วยงานภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย 

มิ.ย. 57 
 

ก.ค. 57 
 

1.ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินตนเองระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย 

1. มีรายงานการประเมิน
ต น เ อ ง ข อ ง บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย 
2.คีย์ลงระบบ CHE QA 
ONLINE 8.2 จั ด เ ตรี ยมรา ยง านพร้ อม

เอกสารหลักฐาน อ้างอิง 
ผู้รับผิดชอบงานประกนั

คุณภาพของบัณฑิตวทิยาลยั 

8.3 เสนอผู้บริหารพิจารณา ฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้บริหาร  1 ส.ค. 57 10 ส.ค. 57 

9. จัดตรวจประเมินคุณภาพ
ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต

9.1 สรรหา แต่งตั้งคณะกรรมการ งานประกันคุณภาพ 
และคณะกรรมการ

ทุ กหน่ ว ย ง าน ภ า ย ใ น
บัณฑิตวิทยาลัย 

มิ.ย. 57 มิ.ย. 57 ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ 

มีค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
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วิทยาลัย 9.2 จัดเตรียมรายงานพร้อม

เอกสารหลักฐานอ้างอิงลงระบบ 
CHE QA ONLINE  

ประกันคุณภาพ รายงานการประเมิน
ตนเองระดับบัณฑิต
วิทยาลัย 

รายงานการประเมิน
ตนเองระดับบัณฑิต
วิทยาลัย 

9.3 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 29 ส.ค. 57 29 ส.ค. 57 เอกสารหลักฐาน
อ้างอิง 

มีเอกสารหลักฐาน
อ้างอิงครบทุกตัวบ่งชี้ 

9.4 น าผลการประเมินส่ง
มหาวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ก.ย. 57 ก.ย. 57 ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย 

มีผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ACT 10. สรุปผลการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
และจัดท าแผนพัฒนา
ประกันคุณภาพของปี
ถัดไป 

10.1 น าผลการประเมินและ
ข้อ เสนอแนะของกรรมการ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน /ปรับแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
เสนอตั้งงบประมาณในปีถัดไป 

งานประกันคุณภาพ คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการฯ 

  แผนพัฒนาคุณภาพ 
2566 

มีแผนพัฒนาคุณภาพ 
2566 

11. น าผลการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
และแผนพัฒนาคุณภาพ
เสนอคณะกรรมการ
อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

11 .1  น าผลการประเ มินและ
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ เ ส น อ
คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิต
ฯเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยในปีถัดไป 

งานประกันคุณภาพ คณะกรรมการอ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย 

1 ก.ย. 57 30 ก.ย. 57 เอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

รายงานการประชุม 
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11. จัดส่งรายงานที่เป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในให้
มหาวิทยาลัย 

7.6 จัดส่งรายงานที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในให้ 
สกอ.ผ่านระบบ CHE QA 
ONLINE และหน่วยงานต้น
สังกัด (ภายใน 120 วันนับจาก
สิ้นปีการศึกษา) 
 

งานประกันคุณภาพ สกอ.   ส่งรายงานในระบบ 
CHE QA Online 

ทันเวลาตามก าหนด 

หลักฐานการส่งรายงาน
ในระบบ CHE QA 
Online ทันเวลาที่

ก าหนด 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์) 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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