แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562
(ฉบับปรับปรุง)
มหาวิทยาลัยกาหนดให้หน่วยงานดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร ใช้ระบบ IQA
2. ระดั บ คณะ/วิ ท ยาเขต/ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง /ส่ ว นงานอื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า คณะ/หน่ ว ยงานอิ ส ระ/
มหาวิทยาลัย ใช้ระบบ SDU QA (ระบบ IQA+ตัวบ่งชี้ตามบริบทของมหาวิทยาลัย)
โดยรอบระยะเวลาการตรวจติตตามความก้าวหน้าฯ และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลั ก สู ต ร/คณะ/โรงเรี ย น/วิ ท ยาเขต/ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง /ส่ ว นงานอื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า คณะ/หน่ ว ยงานอิ ส ระ/
มหาวิทยาลัย ดังนี้
- รอบ 6 เดือน (รายงานข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563) เฉพาะระดับหลักสูตร
จัดทารายงานการประเมินตนเอง เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
- รอบ 9 เดือน (รายงานข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2562 – 30 เมษายน 2563) ทุกระดับจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
- รอบ 12 เดือน (รายงานข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) ทุกระดับจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)
ตารางที่ 1 แสดงช่วงเวลาในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รอบ 6 เดือน
ระดับ

หลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย/
หลักสูตรที่มี
การจัดการเรียน
การสอนที่วิทยา
เขต หรือศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง
(55 หลักสูตร)
คณะ/โรงเรียน/
วิทยาเขต
ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง
(14 หน่วยงาน)
ส่วนงานอื่นที่
เทียบเท่าคณะ/
หน่วยงานอิสระ
(13 หน่วยงาน)
มหาวิทยาลัย

เกณฑ์
การ
ประเมิน

IQA1

รอบ 12 เดือน

รอบ 9 เดือน

อัปโหลด
ไฟล์
(SAR)

ควบคุม ตรวจติดตาม
และกากับ ความก้าวหน้า
โดยคณะ/ โดยสบย.และ
โรงเรียน
สวท.

ตรวจติดตาม
ความก้าวหน้า
โดย
คณะกรรมการ

กากับโดย
คณะ/
โรงเรียน

อัพโหลด
ไฟล์
(SAR)

31 ม.ค.
63

1-15
ก.พ.63

20 เม.ย. 15 พ.ค. 63

18-22
พ.ค. 63

22 พ.ค. 63

16-29
ก.พ.63

SDU QA2

18-31 พ.ค.
63

1 มิ.ย. 63

SDU QA2

18-31 พ.ค.
63

1 มิ.ย. 63

SDU QA2

ก.ค. 63

ก.ค. 63

กรอก
ข้อมูลใน
ระบบ
CHE QA
Online

อัปโหลด
ไฟล์
(SAR)

1 – 30 มิ.ย. 63

13 ก.ค.7 ส.ค.
63
(คณะ)

กากับ
โดย
คณะ/
โรงเรียน

1-12
ก.ค. 63

ตรวจ
ประเมิน
คุณภาพฯ

13 ก.ค.7 ส.ค. 63

13 ก.ค.7 ส.ค. 63

8-21 ส.ค.
63

13 ก.ค.7 ส.ค. 63

8-21 ส.ค.
63

ก.ย.-ต.ค. 63

ต.ค. 63

1. เกณฑ์การประเมินระบบ IQA ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใช้ตามคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560
2. เกณฑ์การประเมินระบบ SDU QA อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบภายใน
เดือนเมษายน 2563
3. การตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน หลักสูตรดาเนินการ
ดังนี้
3.1 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การกากับ มาตรฐาน) โดย
ตรวจสอบรายชื่ อหลั กสู ตรที่ ด าเนิ นการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ปี การศึกษา 2562 ตามตารางที่ 3 และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
ตามตารางที่ 4 และอัปโหลดไฟล์รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (SAR) เพื่อให้คณะ/โรงเรียนตรวจสอบความ
ถูกต้อง ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กาหนด พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในฟอร์มรายงานให้ครบถ้วน
3.2 สานักบริหารกลยุทธ์และสานักส่งเสริมวิ ชาการและงานทะเบียนตรวจติดตามความก้าวหน้า
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากข้อ 3.1
4. การตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ทุกระดับดาเนินการ
ดังนี้
4.1 ระดับหลักสูตร จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จคณะ/โรงเรียนตรวจสอบความ
ถูกต้อง และให้ไปตามคุณภาพที่กาหนด โดยหน่วยงานอัปโหลดไฟล์ทั้ง SAR และ CAR ให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่
กาหนด
4.2 ระดับคณะ/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง/ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ/หน่วยงานอิสระ
ตามรูปทื่ 1 โครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
รายงานผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
หน่วยงานอัปโหลดไฟล์ทั้ง SAR และ CAR ให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่กาหนด
4.3 ระดับมหาวิทยาลัย จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) และนาเสนอคณะกรรมการฯ แต่ละชุดพิจารณาตามลาดับ
4.4 หน่ ว ยงานสามารถดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล สารสนเทศ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ผ่ า นทาง
http://datacenter.dusit.ac.th/cds/auth/index ตามรอบระยะการใช้ข้อมูล ดังนี้
- รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
- รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563
- รอบที่ 3 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากเร่งใช้ในการตรวจประเมินฯ รอบ 12 เดือน
ระดับหลักสูตร
- รอบที่ 4 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
4.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2562 ตามตารางที่ 5
5. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน ทุกระดับดาเนินการ ดังนี้
5.1 ระดับหลักสูตร จัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online
และอั ป โหลดไฟล์ (SAR) ก่ อนการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายใน 7 วั น โดยต้ องผ่ า นการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากคณะ/โรงเรียน และเมื่อตรวจประเมินฯ แล้วเสร็จให้ปรับปรุงไฟล์ SAR ฉบับสมบูรณ์ และ CAR
พร้อมอัปโหลดไฟล์และส่งเล่มรายงานทั้ง 2 ฉบับ หลังการตรวจประเมินฯ ภายใน 7 วัน
5.2 ระดั บ คณะ/โรงเรีย น จั ด ท ารายงานประเมิ นตนเอง (SAR) กรอกข้ อมูล ในระบบ CHE QA
Online และอัปโหลดไฟล์ (SAR) ก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7 วัน และเมื่อตรวจประเมินฯ

แล้วเสร็จให้ปรับปรุงไฟล์ SAR ฉบับสมบูรณ์ และ CAR พร้อมอัปโหลดไฟล์และส่งเล่มรายงานทั้ง 2 ฉบับ หลังการ
ตรวจประเมินฯ ภายใน 7 วัน
5.3 ระดับวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง/ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ/หน่วยงานอิสระ จัดทา
รายงานประเมินตนเอง (SAR) และอัปโหลดไฟล์ (SAR) ก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7 วัน และ
เมื่อตรวจประเมินฯ แล้วเสร็จให้ปรับปรุงไฟล์ SAR ฉบับสมบูรณ์ และ CAR พร้อมอัปโหลดไฟล์และส่งเล่มรายงาน
ทั้ง 2 ฉบับ หลังการตรวจประเมินฯ ภายใน 7 วัน
5.4 ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท ารายงานประเมิ น ตนเอง (SAR) เสนอต่ อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 พร้อมทั้ง
กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online รับการตรวจประเมินฯ ในเดือนตุลาคม 2563 และรายงานผลการประเมิน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกระดับในระบบ CHE QA Online ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
6. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการตรวจประเมินฯ ดังนี้ งบประมาณดาเนินการประจาปีการศึกษา
2562 ประกอบด้วย
- งบประมาณระดับหลักสูตร
- งบประมาณระดับคณะ/โรงเรียน
- งบประมาณระดับวิทยาเขต / ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
- งบประมาณส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ
- งบประมาณระดับมหาวิทยาลัย
การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามฐานข้อมูลการใช้งบประมาณในปีการศึกษา 2560 – 2561 ซึ่งการ
บริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยในระดับหลักสูตรให้เบิกจ่ายผ่าน
คณะ/โรงเรียน ทั้งที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ ตั้ง ทั้งนี้การเบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การจัดงาน
และการจัดประชุม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2563, ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561, ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือจัดงาน พ.ศ. 2561 เป็นต้น (สานักบริหารกลยุทธ์ จะแจ้งวงเงิน
งบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงานทราบ ผ่านทาง e-office)
7. หน่วยงานสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ทไี่ ดรฟ์ osm.dusit@gmail.com ตามลิงก์ ดังนี้
https://drive.google.com/open?id=1X1Ml0leIOT2epMt43T8g0_OUFANUp40o

ตารางที่ 2 แผนกิจกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562

ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม 62 แจ้งแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562 ให้หน่วยงานทราบ
20 ธันวาคม 62 ทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) ครั้งที่ 1
31 ธันวาคม 62 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

8 มกราคม 63
14 – 24
มกราคม 63

มกราคม 2563
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) ครั้งที่ 2
ปรึกษารองอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ/หน่วยงานอิสระ

กิจกรรม

คณะ/โรงเรียน/วิทยา
เขต/ศูนย์การศึกษาฯ

ช่วงเวลา

หลักสูตร

ระดับ




ผู้รับผิดชอบ

สานักบริหารกลยุทธ์
สานักบริหารกลยุทธ์

- สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- กองบริหารงานบุคคล

- กองคลัง
- สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี (ผู้เก็บรักษา/เผยแพร่
ข้อมูล)


ภายใน
15 มกราคม 63
22 มกราคม 63 ประชุมวางแผนการใช้และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2562
กุมภาพันธ์ 2563
19 - 28
ตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา

กุมภาพันธ์ 63 ภายใน ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน ระดับหลักสูตร
กุมภาพันธ์ 63 ทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) ครั้งที่ 3
25 กุมภาพันธ์ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อพิจารณา
63
ระบบ SDU QA
มีนาคม 2563
มีนาคม 63 วิเคราะห์/สังเคราะห์ผลการติดตามความก้าวหน้าฯ
องค์ประกอบที่ 1 ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน
มีนาคม 63 กาหนดวันเวลาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
และงบประมาณดาเนินการทั้ง รอบ 9 เดือน และ






สานักบริหารกลยุทธ์
รองอธิการบดี
สานักบริหารกลยุทธ์

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
(ผู้เก็บรักษา/เผยแพร่ข้อมูล)
เจ้าภาพที่รับผิดชอบข้อมูลและ

ผู้ใช้ข้อมูล













หลักสูตร/สานักบริหารกลยุทธ์/
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักบริหารกลยุทธ์และตัวแทน
ทุกหน่วยงาน
สานักบริหารกลยุทธ์

สานักบริหารกลยุทธ์

หลักสูตร/คณะ/วิทยาเขต/
 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง/

31 มีนาคม 63

เมษายน 63

เมษายน 63

รอบ 12 เดือน พร้อมจัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจ
ประเมิน
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัย

- สานักบริหารกลยุทธ์
- คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย
- สภามหาวิทยาลัย
สานักบริหารกลยุทธ์

ประชาสัมพันธ์ ทาง e-office วันเวลาการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าฯ รอบ 9 เดือน และการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน ระดับหลักสูตร/
คณะ/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง/ส่วนงานเทียบเท่า
คณะ/หน่วยงานอิสระ/มหาวิทยาลัย
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2




 





สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
(ผู้เก็บรักษา/เผยแพร่ข้อมูล)
ทุกหน่วยงานที่ใช้ข้อมูล
หลักสูตร 55 หลักสูตร




อบรมผู้ประเมินคุณภาพ ระบบ SDU QA

มิถุนายน 2563
วิเคราะห์/สังเคราะห์ผลการติดตามความก้าวหน้าฯ ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
1 – 5 มิถุนายน แลกเปลีย่ นเรียนรู้การนาข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online  
63
ปีการศึกษา 2562
1 – 30
กรอกข้อมูลระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562

มิถุนายน 63 อัปโหลดไฟล์ (SAR) และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
มิถุนายน 63

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนงานเทียบเท่าคณะ/
หน่วยงานอิสระ/มหาวิทยาลัย
- สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
 - กองบริหารงานบุคคล
- กองคลัง
- สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี (ผู้เก็บรักษาข้อมูล)

เมษายน – พฤษภาคม 2563
เสนอ ระบบ SDU QA ต่อทีค่ ณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ภายใน 15
เมษายน 63
16 เมษายน 63 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
เพื่อนาใช้ข้อมูล
20 เมษายน - ตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา
15 พฤษภาคม ภายใน ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร
63
(ระบบ IQA)
18 – 31
ตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา
พฤษภาคม 63 ภายใน ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (ระบบ SDU QA)
พฤษภาคม 63

หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ/หน่วยงานอิสระ

กิจกรรม

คณะ/โรงเรียน/วิทยา
เขต/ศูนย์การศึกษาฯ

ช่วงเวลา

หลักสูตร

ระดับ







คณะ/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง/ส่วนงานเทียบเท่า
คณะ/หน่วยงานอิสระ
สานักบริหารกลยุทธ์

สานักบริหารกลยุทธ์
สานักบริหารกลยุทธ์/
หลักสูตร/คณะ/โรงเรียน
หลักสูตร 55 หลักสูตร

30 มิถุนายน 63 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

ภายใน
7 กรกฎาคม 63
8-12 กรกฎาคม ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
63
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน เพื่อนา  
ใช้ข้อมูล
13 กรกฎาคม – ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

7 สิงหาคม 63 ระดับหลักสูตร (ระบบ IQA)
16 กรกฎาคม – กรอกข้อมูลระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562

7 สิงหาคม 63 และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
กรกฏาคม 63 ตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย

สิงหาคม 63

จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ฯ

กันยายน 2563
วิเคราะห์/สังเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพฯ ของ
หน่วยงาน
ประสานรวบรวมข้อมูลแต่ละองค์ประกอบ เพื่อจัดทาเล่ม
รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
2562
กันยายน 63 ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ เตรียมความพร้อมสาหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
30 กันยายน 63 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4
1-5 กันยายน
63
กันยายน 63

ผู้รับผิดชอบ

- สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- กองบริหารงานบุคคล

- กองคลัง
- สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี (ผู้เก็บรักษา/เผยแพร่
ข้อมูล)

กรกฎาคม – สิงหาคม 2563
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

8 - 21 สิงหาคม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
63
(ระบบ SDU QA)

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ/หน่วยงานอิสระ

กิจกรรม

คณะ/โรงเรียน/วิทยา
เขต/ศูนย์การศึกษาฯ

ช่วงเวลา

หลักสูตร

ระดับ








สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
(ผู้เก็บรักษา/เผยแพร่ข้อมูล)
ทุกหน่วยงานที่ใช้ข้อมูล
หลักสูตร 55 หลักสูตร
คณะ/โรงเรียน



คณะกรรมการจัดทารายงาน
 ประเมินตนเอง
ระดับมหาวิทยาลัย
คณะ/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา
 นอกที่ตั้ง/ส่วนงานเทียบเท่า
คณะ/หน่วยงานอิสระ
 คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ



สานักบริหารกลยุทธ์
สานักบริหารกลยุทธ์

คณะกรรมการจัดทารายงาน
 ประเมินตนเอง ระดับ
มหาวิทยาลัย
- สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา
- กองบริหารงานบุคคล
- กองคลัง

9 – 25
กันยายน 63
ภายใน
15 ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
ตุลาคม 63

เสนอรายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ตุลาคม 2563
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4






ดาเนินการจัดส่งเล่มรายงานฯ ให้กับคณะกรรมการประเมิน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2562

ดาเนินการจัดส่งเล่มรายงานฯ ให้กับคณะกรรมการประเมิน
พฤศจิกายน 2563
11 - 27
เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
พฤศจิกายน 63 ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
ธันวาคม 2563
ธันวาคม 63 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดาเนินการ
จัดแผนยกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
ธันวาคม 63 KM Learning Assurance ปีการศึกษา 2562 ของ
 
มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงาน

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ/หน่วยงานอิสระ

กิจกรรม

คณะ/โรงเรียน/วิทยา
เขต/ศูนย์การศึกษาฯ

ช่วงเวลา

หลักสูตร

ระดับ




ตุลาคม 63

ผู้รับผิดชอบ

- สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี (ผู้เก็บรักษา/เผยแพร่
ข้อมูล)
สานักบริหารกลยุทธ์

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
(ผู้เก็บรักษา/เผยแพร่ข้อมูล)
สานักบริหารกลยุทธ์
คณะกรรมการจัดทารายงาน
ประเมินตนเอง ระดับ
มหาวิทยาลัย
สานักบริหารกลยุทธ์
สานักบริหารกลยุทธ์








คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
ทุกหน่วยงาน

ตารางที่ 3 หลักสูตรที่ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 มีจานวน 55 หลักสูตร ที่เปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ลาดับ

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558

คณะครุศาสตร์
1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 1

6
7
8
9

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 2
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดาเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2562



วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก






3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี






การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4

3.1 การรับนักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา

ลาดับ
10

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

12

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
11 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2
12 รัฐศาสตรบัณฑิต 1

13
14

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558





ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1

15 นิติศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
16 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2
17 การจัดการบัณฑิต 1




ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดาเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2562
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.1 การรับนักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี





การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4

3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ลาดับ

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 2
บัญชีบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และ
การประเมินสมัยใหม่ 1 2

29

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี 2
31 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558

















ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดาเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2562

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (N/A3.1)

3.1 การรับนักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.1 การรับนักศึกษา

ลาดับ

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

32
33
34
35
36

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

37
38
39

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 1 2

40

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 1 2

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
41 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558














ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดาเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2562

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4

3.1 การรับนักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.1 การรับนักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง (N/A
2.1, 2.2)
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

ลาดับ
42

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
45 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและ
การจัดแสดง 2
โรงเรียนการเรือน
46 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหาร 1
47 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
48 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 1

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558


ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดาเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2562

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(N/A 2.1, 2.2)




43
44



3.1 การรับนักศึกษา



3.1 การรับนักศึกษา



3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี



49

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ



50

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบ
อาหาร 1



วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ลาดับ

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

51 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
52 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย
53 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา 2
54 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 2
55

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าทางการศึกษา 2

หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558


ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดาเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2562

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4
วิทยาเขตสุพรรณบุรี




3.1 การรับนักศึกษา



3.1 การรับนักศึกษา
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3.1 การรับนักศึกษา



1. ยังไม่มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จึงไม่ดาเนินการตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี) /ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษา และ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ระดับปริญญาเอก)
2. ไม่มีการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จึงไม่ดาเนินการตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
3. การติ ด ตามความก้ า วหน้ า การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน รอบ 6 เดื อ น และ 9 เดื อ น หลั ก สู ต รที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองของแต่ละแห่งแยกวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง
4. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
ต้องสังเคราะห์ผลการดาเนินของวิทยาเขตและทุกศูนย์การศึกษา เป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เล่มเดียว

ตารางที่ 4 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562 (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)
หน่วยงาน

หลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย/
หลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการ
สอนที่วิทยาเขต
หรือศูนย์
การศึกษานอก

คณะ/วิทยาเขต
ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง
ส่วนงานอื่นที่
เทียบเท่าคณะ/
หน่วยงานอิสระ

มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ
ตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน โดยสานักบริหารกลยุทธ์และ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเชิญตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ๆ ละ 1-2 คน สาหรับการให้ข้อมูลในการตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ ณ ห้องประชุม
สานักบริหารกลยุทธ์ อาคาร 2 ชั้น 3
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
มหาวิ ท ยาลัย โดยคณะกรรมการฯ ต้ องผ่าน
ประธาน 1 คน
การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึ กษา
4 คน
ระดั บ หลั ก สู ต รที่ จั ด ขึ้ น โดย สกอ. หรื อ
กรรมการ 2 คน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะกรรมการไม่สังกัด
เลขานุการ 1 คน
หลักสูตร
ที่รับการประเมิน)
1. ประธานและกรรมการคนที่ 1 เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ผ่านการอบรมผู้ตรวจ
ประเมิ น ฯ ระดั บ หลั ก สู ต ร ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (. สกอ ) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน ต้องมี
ประธาน 1 คน
คุณวุฒิตรงกับสาขาที่ขอรับการประเมิน
4 คน
2. เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการ
กรรมการ 2 คน
อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
เลขานุการ 1 คน
หลั ก สู ต รที่ จั ด ขึ้ น โดยมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
(เป็นกรรมการที่ตรวจประเมินฯ รอบ 9 เดือน
ได้)
3. เลขานุ ก ารเป็ น อาจารย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ง กั ด
หลักสูตรที่รับการประเมิน
สลั บ คณะ โดยประธานเป็ น บุ คลากรภายใน
มหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ
ประธาน 1 คน
ระดับคณะ/สถาบันของ สกอ. ส่วนกรรมการ
4 คน
กรรมการ 2 คน
เป็ น บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ่ า นการ
เลขานุการ 1 คน
อบรมผู้ตรวจประเมินของ สกอ. หรือตามระบบ
SDU QA ที่ไม่สังกัดคณะที่จะรับการประเมิน
สลับส่วนงาน โดยประธานและกรรมการเป็น
ประธาน 1 คน
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการอบรม
4 คน
กรรมการ 2 คน
ตามระบบ SDU QA ที่ไม่สังกัด ส่วนงานทีจ่ ะ
รับการประเมิน
เลขานุการ 1 คน

6 คน

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการอบรม
ประธาน 1 คน
ผู้ตรวจประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบันของ สกอ.
กรรมการ 3 คน
เลขานุการ 1 คน
ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน

รอบการประเมิน
6 เดือน (เฉพาะ
องค์ประกอบที่ 1)

9 เดือน

12 เดือน

9 เดือน

โครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สานักงานตรวจสอบภายใน

คณะและส่วนงานอื่น
ที่เทียบเท่าคณะ

สานัก สถาบัน และส่วนงานอืน่
ที่เทียบเท่าคณะ

หน่วยงานอิสระ

คณะครุศาสตร์

สานักงานมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตโพล

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

คณะวิทยาการจัดการ

สานักบริหารกลยุทธ์

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์

สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

โรงเรียนการเรือน

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ

-

ลาปาง
นครนายก
หัวหิน
ตรัง

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

สานักกิจการพิเศษ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ
สวนดุสิต
โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป

บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ : เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2558
และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2562

รูปที่ 1 โครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

