ขั้นตอนการจัด ทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูต ร
ชื่อกระบวนการ :
การจัดทารายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

ผู้ร ับ ผิด ชอบ :
นักวิชาการศึกษา ,อาจารย์ประจา
หลักสูตร ,ผู้บริหารคณะ

ตัวชี้วัด ของกระบวนการ :
หลักสูตรได้จ ัดทารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สกอ.ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันตามเวลาที่กาหนด

ผู้ส่ง มอบ/
กระบวนการก่อน
ห น ้า

ปัจจัยน าเข้า

ขั้น ตอน และ ผู้ร ับ ผิด ชอบ

ผลผลิต /ผลลัพ ธ์

ลูก ค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการถัด ไป

กรอบเวลา/
ตัวชี้วัด

Suppliers

Inputs

Processes

Outputs

Customers

Time /
Indicators

ศึกษาข้อมูล/
รายละเอียดตัว
บ่งชี้ และวิธีการ
เขียนรายงาน

กาหนด
ผู้รับผิด ชอบเขียน
รายงาน SAR

เริ่มต้ น

เกณฑ์ สกอ.ระดับ
หลักสูตร

จัดอบรม/สัมมนา/KM ตัวบ่งชี้ และ
ออกแบบ Form SAR
ฝ่ายประกัน คุณภาพฯ

1

มคอ.2

Common
Data Set

รวบรวมผลงานหลักสูตร 9 เดือน

2
1

หลัก สูตร/คณะ

ประจำหลัก สูตร

3
2

ค าสั่ง แต่ง ตั้ง
กรรมการ

น าเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์SAR
ผู้ เชี่ย วชำญ

เกณฑ์ สกอ.

4
3

ระดับหลักสูตร

ได้ แลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้

5
4

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ผกม.
อ.ประจำหลักสูตร

ทำหนังสื อส่ง

บันทึกข้อความ
ส่ง SAR

12 วัวัน
น

หลักสูต ร และ
คณะ

30 วัน

ข้ อเสนอแนะจำก

กรรมกำร/

11 วัน
วัน

ผู้เชี่ ยวชำญ

อ.ประจำหลักสูตร

SAR ระดับหลักสูตร
ที่ปรับปรุง

อ.ประจำหลักสูตร

SAR ระดับหลักสูตร

รอรับการประเมินฯ
ตามวันที่หลักสูตร
กาหนด

- SAR ระดับหลักสูต ร

รอบ 12 เดือน
อ.ประจำ

คณะ

6

5 วัน

คณะ

รวบรวมผลงานหลักสูตร 12 เดือน
พร้อมหลักฐานอ้างอิง
อ.ประจาหลักสูต ร

หลัก สูตร/คณะ

อ.ประจำหลักสูตร

ผู้ บริ หำรคณะ

เชิญผู้ เชี่ย วชำญ

ผู้ เชี่ย วชำญ,อ.

พร้อมดาเนินงาน

อ.ประจำหลักสูตร

ของหลักสูต ร
อ.ประจำ

อาจารย์มีความเข้าใจ

ส่ง SAR รอบ 12 เดือน
ที่ฝ่ายประกันคุณภาพ

สิ้ นสุด

15 วัน

ขัน้ ตอนการการประสานงานผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมิน
ชื่อกระบวนการ :
การประสานงานผู้เชี่ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิมาประเมิน

ผู้รับผิดชอบ :
นักวิชาการศึกษา ,อาจารย์ประจา
หลักสูตร ,ผู้บริหารคณะ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ :
ความพึงพอใจการบริการ การติดต่อประสานงานของ
หลักสูตร/เจ้าหน้าที่

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน
หน้า

ปัจจัยนาเข้า

ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ลูกค้า/ผู้นาไปใช้
กระบวนการถัดไป

กรอบเวลา/
ตัวชี้วัด

Suppliers

Inputs

Processes

Outputs

Customers

Time /
Indicators

SAR ระดับ
หลักสูตร รอรับ
การประเมิน

คุณสมบัติผ้ ู

ผู้ประเมินมาตรวจ

นัดวัน เวลา
ประเมิน

เริ่มต้ น
ประเมินตำม

วางแผนการเตรียมการประเมิน

1

เกณฑ์ สกอ.

คณะจัดทา
หนังสือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมิน

12-3
วันวัน

ฝ่ายประกันคุณภาพฯ/อ.ประจา
หลักสูตร
2
1

หนังสือเชิญ

จัดทาโครงการ หนังสือเชิญ คาสัง่
กาหนดการประเมิน

- ผู้บริหารอนุมัติ ส่งให้ผู้
ประเมินฯ

อ.ประจำหลักสูตร

ผู้ประเมินทราบ
การตรวจอย่าง
เป็นทางการ

3 วัน

นักวิชำกำรศึกษำ
อำนวยควำม
สะดวกด้ ำนอื่นๆ

ห้ องพัก รถ
โดยสำร อำหำร
อื่นๆ

3
2

เตรียมความพร้อมด้านทั่วไปให้กับผู้ประเมิน

ได้ ข้อคิดเห็นจำกผู้

กรรมกำร/

ประเมิน

อ.ประจำหลักสูตร

ประสานห้องพัก รถ
โดยสาร อาหารฯลฯ

อ.ประจำหลักสูตร

1 วัน
7

อ.ประจำหลักสูตร /นักวิชำกำรศึกษำ

ส่ง SAR ให้ ผ้ ู
ประเมิน 7 วัน
ล่วงหน้ ำวัน

SAR ระดับ
หลักสูตร

4

คณะ

1 วัน

3
ผู้ประเมินศึกษา
SAR ล่วงหน้า

ประเมิน

ผู้ประเมิน
ผู้ประเมินฯมำ
ตำมวัน เวลำ ที่
นัดหมำย

คุณสมบัติ อ.
ประจา
หลักสูตร

5
4

รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
อ.ประจาหลักสูตร /คณะ

สิ้นสุ ด

SAR ระดับหลักสูตรรับ

กำรประเมินฯ

คณะกรรมการ
ประเมิน 3 คน

1 วัน

ขั้นตอนการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ชื่อกระบวนการ :
การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ :
นักวิชาการศึกษา ,อาจารย์ประจา
หลักสูตร ,ผู้บริหารคณะ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ :
หลักสูตรได้รับข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน
หน้า

ปัจจัยนาเข้า

ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ลูกค้า/ผู้นาไปใช้
กระบวนการถัดไป

กรอบเวลา/
ตัวชี้วัด

Suppliers

Inputs

Processes

Outputs

Customers

Time /
Indicators

หลักสูตรส่ง SAR
ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนประเมินจริง

SAR

ผลประเมินหลักสูตร

หลักสูตรรับ
ข้อเสนอแนะ

1 วัน

- ได้รับข้อเสนอแนะจาก

หลักสูตรรับ
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

เริ่มต้ น
ผู้ประเมินพร้อมกันตามนัดหมาย

1

อ.ประจาหลักสูตรพร้อมกันตามนัดหมาย

ข้อเสนอแนะของ
กก.

สรุปผล
รายงาน

ผลประเมินรายงานต่อผู้บริหารระดับคณะ
2
1

อ.ประจำหลักสูตร

ผู้บริ หำรคณะ

ข้อเสนอแนะของ
กก. และ กก.
ประจาคณะ

สรุปผล
รายงาน

ผลประเมินรายงานต่อผู้บริหารระดับ ม.

ข้อเสนอแนะของ
กก., กก.ประจา
คณะ และกบม.

สรุปผลรายงาน

ผลประเมินรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

3
2

กก.ประกัน/ กบม.

4
3

ข้อเสนอแนะของ
กก., กก.ประจา
คณะ กบม. และ
สภามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม
Improvement

Improvement Plan

โครงการ/
กิจกรรมในปี
ถัดไป

ระดับหลักสูตร

กก.ประจาคณะ

5
4

Plan

6

ฝ่ ำยประกันคุณภำพ

ได้รับข้อเสนอแนะจาก
กบม.

ได้รับข้อเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัย

จัดทา Improvement Plan ระดับหลักสูตร

Improvement Plan เพื่อ

อ.ประจาหลักสูตร /คณะ

พัฒนำในปี ถดั ไป

เชื่อมโยง Improvement Plan กับแผนปฏิบัติ

แผนปฏิบัติราชการของปีถัดไปที่

ราชการปีถัดไป

ได้ระบุกิจกรรมที่จะพัฒนา

นักวิชาการคณะ/ฝ่ายประกันคุณภาพ

สิ้นสุ ด

หลักสูตรรับ
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
หลักสูตรรับ
ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรรับ
เพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ

หลักสูตร

คณะ/ฝ่ายประกัน

3 วัน

1 วัน

1 วัน

15 วัน

2 วัน

ขั้ น ตอนการกรอกผลด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต รในระบบ
CHE QA Online ส่งสกอ.
ชื่อกระบวนการ :
ผู้รับผิดชอบ :
ตัวชี้วัดของกระบวนการ :
การกรอกผลดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นักวิชาการศึกษา ,อาจารย์ประจา
สามารถส่งข้อมูลรายงานผลของหลักสูตรผ่านระบบ
ระดับหลักสูตรในระบบ CHE QA Online ส่งสกอ.
หลักสูตร ,ผู้บริหารคณะ
CHE QA Online ได้ทันตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ผู้ส่งมอบ/
ลูกค้า/ผู้นาไปใช้
กรอบเวลา/
กระบวนการก่อน
ปัจจัยนาเข้า
ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
กระบวนการถัดไป
ตัวชี้วัด
หน้า
Time /
Suppliers
Inputs
Processes
Outputs
Customers
Indicators

เริ่มต้ น
SAR
1

1 วัน

กาหนดสิทธิ์เข้าใช้
ระบบ CHE QA Online
เจ้าหน้าที่

input ข้อมูลเบื้องต้น
2
1

หลักสูตรส่ง
SAR ผ่าน
ระบบ CHE
QA Online

อ.ประจาหลักสูตร เจ้ าหน้ าที่คณะ

3 วัน
จานวนหลักสูตรที่
กรอกในระบบได้

กรอกผลดาเนินงานหมวด 1-7 ตามมคอ.7
3
2

แก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการ
กรอกข้อมูล

ครบถ้วน ถูกต้อง

หลักสูตร คณะ
1 วัน
5

อ.ประจาหลักสูตร/เจ้าหน้าที่คณะ

กรอกผลดาเนินงานตามองค์ประกอบ 1-6
4
3

5
4

5 วัน

อ.ประจาหลักสูตร/เจ้าหน้าที่คณะ
ตรวจสอบข้อมูลและส่งผลประเมิน

2 วัน

อ.ประจาหลักสูตร /เจ้าหน้าที่คณะ

ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง และผล
ประเมินผ่านระบบ

6

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันฯ

สิ้นสุ ด

คณะ/ฝ่ายประกัน

2 วัน

