กําหนดการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ IQA
ระดับหลักสูตร/คณะ รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) ประจําปีการศึกษา 2560
วันเดือนปี

กิจกรรม/ขั้นตอน

1 – 4 พ.ค. คณะและหลักสูตรฯ แจ้งข้อมูลการตรวจติดตาม
61
ความก้าวหน้าฯ รอบ 9 เดือน มายังสํานักบริหาร
กลยุทธ์ โดยดําเนินการดังนี้
1. คณะและหลักสูตรตรวจสอบองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ
จากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 – 2561
บทที่ 2 หน้า 30
2. คณะและหลักสูตรคัดเลือกรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจติดตามฯ จากเว็บไซต์สํานัก
บริหารกลยุทธ์ และประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจติดตามฯ เพื่อกําหนดวันตรวจติดตามฯ
3. คณะและหลักสูตรตรวจสอบแนว
ปฏิบัติการขออนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่าย
งบประมาณการติดตามความก้าวหน้าฯ
4. คณะและหลักสูตรกรอกข้อมูลการตรวจ
ติดตามความก้าวหน้าฯ รอบ 9 เดือนในแบบฟอร์ม
ออนไลน์ ดังนี้
 วันที่รับการตรวจประเมินฯ/เวลา/
สถานที่

ผู้รับผิดชอบ
หมายเลขเอกสาร
คณะ/หลักสูตร สบย.485/2561-1
สบย.485/2561-2
สบย.485/2561-3

สบย.485/2561-4

1

เอกสารประกอบ
รายการเอกสาร
แหล่งดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/
ปีการศึกษา 2560 – 2561
รายชื่อคณะกรรมการตรวจ
เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
ติดตามฯ ระดับหลักสูตร/
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/
ระดับคณะ
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย
เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
งบประมาณสําหรับการตรวจ
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/
ติดตามความก้าวหน้าฯ รอบ
9 เดือน ประจําปีการศึกษา
2560
แบบฟอร์มออนไลน์แจ้ง
แบบฟอร์มออนไลน์
รายชื่อคณะกรรมการตรวจ
https://goo.gl/forms/UTkqzEeMDEKgDKi43
ติดตามความก้าวหน้าฯ และ
ข้อมูลการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าฯ รอบ 9 เดือน

วันเดือนปี

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ
หมายเลขเอกสาร

- ระดับหลักสูตร วันที่ 1-31 พ.ค. 61
- ระดับคณะ วันที่ พ.ค. 61 - สัปดาห์ที่
3 ของเดือน มิ.ย. 61
 รายนามคณะกรรมการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าฯ
 รายนามผู้รับมอบอํานาจในการ
ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
 รายนามผู้ประสานงานของหน่วยงาน/
เบอร์ตดิ ต่อ
เม.ย - พ.ค. หลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รอบ 9
61
เดือน ตามระบบ IQA ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์
1. หลักสูตรศึกษาแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จาก
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560
– 2561 บทที่ 2 หน้า 21 - 30
2. หลักสูตรตรวจสอบเกณฑ์การประกัน
คุณภาพที่ใช้สําหรับจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7)
รอบ 9 เดือน

หลักสูตร

สบย.485/2561-1
สบย.485/2561-5
สบย.485/2561-6

2

เอกสารประกอบ
รายการเอกสาร

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีการศึกษา 2560 – 2561
แบบฟอร์มสําหรับหลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
แบบฟอร์มสําหรับหลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

แหล่งดาวน์โหลดเอกสาร

เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/
เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/
เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/

วันเดือนปี

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ
หมายเลขเอกสาร

3. หลักสูตรนําผลการติดตามความก้าวหน้า
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร รอบ 6 เดือน มาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
4. หลักสูตรรวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
เม.ย - พ.ค. คณะจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รอบ 9
61
เดือน ตามระบบ IQA ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์
1. คณะศึกษาแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จาก
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560
– 2561 บทที่ 2 หน้า 21 และ 30
2. คณะนําผลการประเมินในปีการศึกษา
2559 จากข้อเสนอแนะของกรรมการฯ มา
ทําแผนปรับปรุงคุณภาพ (Improvement
plan)
3. คณะรวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน ในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

คณะ

สบย.485/2561-1
สบย.485/2561-7

3

เอกสารประกอบ
รายการเอกสาร

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีการศึกษา 2560 – 2561
แบบฟอร์มรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับคณะ
รอบ 9 เดือน ประจําปี
การศึกษา 2560

แหล่งดาวน์โหลดเอกสาร

เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/
เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/

วันเดือนปี
1-4 พ.ค
61
พ.ค. 61

พ.ค. 61

พ.ค. 61

กิจกรรม/ขั้นตอน
คณะและหลักสูตรจัดทําบันทึกข้อความเชิญ
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การนําใช้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคณะและ
หลักสูตร
1. คณะและหลักสูตรศึกษาและดําเนินการ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ เรื่อง ข้อ
กําหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ. 2561
2. คณะและหลักสูตรดาวน์โหลดข้อมูล
พื้นฐานจากเว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
สํานักบริหารกลยุทธ์จดั ทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน
โดยคณะและหลักสูตร ดาวน์โหลดคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าจาก
เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
สํานักบริหารกลยุทธ์จดั ประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจ และแนวปฏิบัติในการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าฯ

ผู้รับผิดชอบ
คณะ/หลักสูตร
สํานักบริหาร
กลยุทธ์ และ
สํานักวิทย
บริการฯ

หมายเลขเอกสาร
สบย.485/2561-8

สบย.485/2561-9

เอกสารประกอบ
รายการเอกสาร
-

แหล่งดาวน์โหลดเอกสาร
-

ประกาศมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เรื่อง ข้อกําหนดการ
ใช้และการเผยแพร่ข้อมูล
พ.ศ. 2561
รายการข้อมูลพืน้ ฐาน

เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/
เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/

สํานักบริหาร
กลยุทธ์

สบย.485/2561-10

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจติดตามความก้าวหน้า
รอบ 9 เดือน

เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/

สํานักบริหาร
กลยุทธ์/
คณะ

สบย.485/2561-11

กําหนดการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะและหลักสูตร
รอบ 9 เดือน ประจําปี
การศึกษา 2560

เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/

4

วันเดือนปี

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ
หมายเลขเอกสาร
สบย.485/2561-12

พ.ค. 61 - คณะและหลักสูตรดําเนินการตรวจติดตาม
คณะ/หลักสูตร สบย.485/2561-13
สัปดาห์ที่ 3 ความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของเดือน รอบ 9 เดือน ประจําปีการศึกษา 2560 โดย
มิ.ย. 61
1. ดําเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจ ติดตามฯ และหน่วยงานส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง ในรูปแบบไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้
คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
2. สํานักบริหารกลยุทธ์ร่วมสังเกตการณ์และ
สนับสนุนการตรวจติดตามฯ ระดับหลักสูตร/คณะ
3. คณะร่วมสังเกตการณ์และสนับสนุนการ
ตรวจติดตามฯ ระดับหลักสูตร

5

เอกสารประกอบ
รายการเอกสาร
แหล่งดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มส่งรายชื่อประชุม
แบบฟอร์มออนไลน์
ชี้แจงสร้างความเข้าใจและ
https://goo.gl/forms/CVuy78H8WoAuzA0F3
แนวปฏิบัติในการตรวจ
ติดตามความก้าวหน้าฯ รอบ
9 เดือน ประจําปีการศึกษา
2560

แบบฟอร์มออนไลน์สําหรับ
หลักสูตรฯ เพือ่ บันทึกข้อมูล
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การตรวจติดตามฯ รอบ 9
เดือน ประจําปีการศึกษา
2560

แบบฟอร์มออนไลน์
https://goo.gl/forms/i2JnoMJ1ITn118XF3

วันเดือนปี

กิจกรรม/ขั้นตอน
4. หน่วยงานและผู้สังเกตการณ์บันทึกข้อมูลใน
แบบฟอร์ม ภายใน 3 วัน หลังการตรวจประเมิน
เสร็จสิ้น

ผู้รับผิดชอบ
หมายเลขเอกสาร
สบย.485/2561-14

เอกสารประกอบ
รายการเอกสาร
แหล่งดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มออนไลน์
แบบฟอร์มออนไลน์สําหรับ
https://goo.gl/forms/qqEbIzHmhio0SwEf2
คณะฯ เพื่อบันทึกข้อมูล
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การตรวจติดตามฯ รอบ 9
เดือน ประจําปีการศึกษา
2560

สบย.485/2561-15

แบบฟอร์มออนไลน์สําหรับผู้
สังเกตการณ์บนั ทึกข้อมูลใน
แบบสรุปประเด็นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการตรวจติดตามฯ
รอบ 9 เดือน ประจําปี
การศึกษา 2560

แบบฟอร์มออนไลน์
https://goo.gl/forms/kUCch9991Nt9thSj2

สบย.485/2561-16

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การเข้าร่วมสังเกตการณ์

เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/

6

วันเดือนปี

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 61

ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ
เพื่อชีแ้ จงแนวทางการตรวจประเมินฯ

พ.ค. –
มิ.ย. 61

คณะและหลักสูตรอัพโหลดไฟล์รายงานการ
คณะ/หลักสูตร สบย.485/2561-18
ประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน ประจําปีการศึกษา
2560 บนเว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์ โดยตั้งชื่อ
ไฟล์เป็นภาษาอังกฤษตามรายชือ่ ทีร่ ะบุในเอกสาร
หมายเลข สบย.485/2561-18
คณะกรรมการฯ สรุปผลการตรวจติดตาม
คณะกรรมการ สบย.485/2561-19
ความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา
ตรวจติดตาม
ภายใน คณะและหลักสูตร รอบ 9 เดือน ประจําปี ความก้าวหน้าฯ
การศึกษา 2560 และบันทึกผลการตรวจติดตามฯ
ภายใน 7 วัน หลังการตรวจประเมิน
เสร็จสิ้น

พ.ค. –
มิ.ย. 61

สํานักบริหาร
กลยุทธ์/
คณะกรรมการ
ตรวจติดตามฯ

หมายเลขเอกสาร
สบย.485/2561-17

7

เอกสารประกอบ
รายการเอกสาร
แหล่งดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มเลือกช่วงเวลา
แบบฟอร์มออนไลน์
สําหรับประชุมชี้แจงแนว
https://goo.gl/forms/TgGPPcDcHItZkFsA3
ทางการตรวจประเมินฯ
สําหรับคณะกรรมการฯ ของ
คณะและหลักสูตร

รายชื่อคณะและหลักสูตร
สําหรับใช้ในการตั้งชือ่ ไฟล์

แบบฟอร์มออนไลน์สําหรับ
คณะกรรมการฯ เพื่อบันทึก
ข้อมูลสรุปผลการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะ รอบ 9 เดือน
ประจําปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์สํานักบริหารกลยุทธ์
http://www.osm.dusit.ac.th/QS/

แบบฟอร์มออนไลน์
https://goo.gl/forms/pDxPIKbNIAl4ATyC2

วันเดือนปี

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ
หมายเลขเอกสาร
สบย.485/2561-20

มิ.ย.-ก.ค.
61

สํานักบริหารกลยุทธ์จดั ทํารายงานสรุปผลการ
ตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจําปีการศึกษา
2560

สํานักบริหาร
กลยุทธ์

-

ก.ค. 61

สํานักบริหารกลยุทธ์นําเสนอผลการตรวจติดตาม
ความก้ า วหน้ า การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน รอบ 9 เดือน ประจําปีการศึกษา 2560 ต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

สํานักบริหาร
กลยุทธ์

-

เอกสารประกอบ
รายการเอกสาร
แหล่งดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มออนไลน์
แบบฟอร์มออนไลน์สําหรับ
https://goo.gl/forms/gmSMha7ynd9UpxA33
คณะกรรมการฯ เพื่อบันทึก
ข้อมูลสรุปผลการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ของหลักสูตร รอบ 9 เดือน
ประจําปีการศึกษา 2560

สรุปผลการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
รอบ 9 เดือน ประจําปี
การศึกษา 2560
สรุปผลการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
รอบ 9 เดือน ประจําปี
การศึกษา 2560
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