กระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ที่
1

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รับนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา

รายละเอียดงาน
- ดาวน์โหลดนโยบายประกัน
คุณภาพ ระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

2 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

- ดาวน์โหลดคู่มือระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
2

วางแผนการดาเนินงาน

- ศึกษาทาความเข้าใจนโยบาย
ประกันคุณภาพและคู่มือระบบ
ประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา
- วางแผนการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ร่วมกับคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ

3

มหาวิทยาลัยชี้แจงตัวบ่งชี้
(KPI) และแนวทางการ
ดาเนินงาน

4

คณะกาหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้
ในการดาเนินงานตาม KPI
เสนอมหาวิทยาลัยและ

กระจายตัวบ่งชี้ (KPI)
แก่หน่วยงานภายใน

- มหาวิทยาลัยชี้แจงตัวบ่งชี้ (KPI)
และแนวทางการดาเนินงานแก่
หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับหน่วยงาน ตาม KPI นั้น
ผ่านโครงการฝึกอบรม
- คณะกาหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ใน
การดาเนินงานตาม KPI เสนอ
มหาวิทยาลัยและกระจายตัวบ่งชี้
(KPI) แก่หน่วยงานภายใน
- งานประกันคุณภาพรวบรวม
เป้าหมายคุณภาพจากทุกหน่วยงาน
และพิจารณาค่าคะแนนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดและจัดทา
เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ราย
หน่วยงานและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
3 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

7 วัน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

7 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

5

คณะ/หน่วยงานดาเนินงาน
ตามข้อกาหนด และเก็บข้อมูล
ระยะ 12 เดือน ติดตามผล

รายละเอียดงาน
- คณะ/หน่วยงานดาเนินงานตาม
ข้อกาหนด และเก็บข้อมูลระยะ 12
เดือน ติดตามผลทุก 3 เดือนเข้าที่
ประชุมของหน่วยงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3 เดือน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

1 เดือน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ

รายงานผลทุก 3 เดือนเข้าที่
ประชุมของหน่วยงาน

6

- งานประกันคุณภาพติดตามผลการ
ดาเนินงานทุก 3 เดือน และ
ตรวจสอบการรายงานผลผ่านระบบ
สารสนเทศ และสรุปผลรายงานต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง
มีรายการขอเพิ่มเติม

- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ตรวจสอบการ
รายงานผล

ครบถ้วน/ถูกต้อง

7

หลักสูตรจัดทา SAR และ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินระดับหลักสูตรไปยัง
คณะ/มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรจัดทา SAR และรายงาน
ผลผ่านช่องทางที่คณะ/มหาวิทยาลัย
กาหนด และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินระดับ
หลักสูตรไปยังคณะ

1 เดือน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

- งานประกันคุณภาพติดตามการ
รายงานผล (SAR) ของหลักสูตรผ่าน
ระบบสารสนเทศและสรุปผล

1 เดือน

- งานประกันคุณภาพรวบรวม
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตรและตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ผู้ประเมิน และจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอ
อธิการบดีลงนาม และเผยแพร่คาสั่ง
ผ่านเว็บไซต์

15 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

8

ประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- กรรมการตรวจประเมินฯ ประสาน
การตรวจประเมินกับหน่วยงานที่รบั
การตรวจประเมินฯ และดาเนินการ
ตรวจ

1 วัน

- คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน

- หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับหลักสูตร
และปรับปรุงเล่มSAR หลังการตรวจ
พร้อมรายงานผลและส่งไฟล์รูปเล่ม
ไปยังคณะ

2 วัน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

- กรรมการตรวจประเมินฯ จัดทา
สรุป/รายงานผลการตรวจประเมินฯ
ส่งให้หน่วยงานที่รับการตรวจ

7 วัน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

7 วัน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

- หลักสูตรจัดทารายงานการ
ประเมินฯ (ฉบับสมบูรณ์) ตามผล
การตรวจฯ ส่งคณะ เพื่อรวบรวม
เป็นรายงานการประเมินฯ ของคณะ
- คณะรวบรวมไฟล์รายงานของ
หลักสูตรและจัดส่งมายังงานประกัน
คุณภาพและ สวท.

7 วัน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

9

นาผลประเมินระดับหลักสูตร

- คณะรวบรวมข้อมูลผลการประเมิน
ของหลักสูตรและจัดทา SAR ระดับ
คณะ

1 เดือน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

- คณะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินระดับคณะมายังงานประกัน
คุณภาพ

7 วัน

- งานประกันคุณภาพรวบรวม
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
ระดับคณะและตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ผู้ประเมิน และจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอ
อธิการบดีลงนาม และเผยแพร่คาสั่ง
ผ่านเว็บไซต์
- กรรมการตรวจประเมินฯ ประสาน
การตรวจประเมินกับหน่วยงานที่รบั
การตรวจประเมินฯ และดาเนินการ
ตรวจ

7 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

1 วัน

- คณะกรรมการ
ประเมิน

- คณะรับการประเมินคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับคณะและ
ปรับปรุงเล่มSAR หลังการตรวจ
พร้อมรายงานผลและส่งไฟล์รูปเล่ม
ไปยังมหาวิทยาลัย

2 วัน

- คณะ/วิทยาลัย

- กรรมการตรวจประเมินฯ จัดทา
สรุป/รายงานผลการตรวจประเมินฯ
ส่งให้หน่วยงานที่รับการตรวจ

3 วัน

- คณะกรรมการ
ประเมิน

- หน่วยงานจัดทารายงานการ
ประเมินฯ (ฉบับสมบูรณ์) ตามผล
การตรวจฯ ส่งงานประกันคุณภาพ
เพื่อรวบรวมเป็นรายงานการ
ประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยฯ

7 วัน

- คณะ/วิทยาลัย

จัดทา SAR ของคณะ
(ฉบับสาหรับผู้ตรวจฯ)
และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินระดับ
คณะ

10

ประเมินคุณภาพ
ระดับคณะ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

11

นาผลประเมินระดับหลักสูตร
ระดับคณะจัดทา SAR
มหาวิทยาลัย

รายละเอียดงาน
- งานประกันคุณภาพรวบรวมไฟล์
เล่มรายงาน (SAR) และไฟล์เล่ม
รายงาน (IQA) ในระดับหลักสูตร
ระดับคณะ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
- งานประกันคุณภาพสรุปผลการ
ดาเนินงานในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัยรายตัว
บ่งชี้ผ่านการสรุปผลของหน่วยงาน
ระดับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบหลัก

- หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบตัวบ่งชี้เขียนรายงาน SAR
ในภาพมหาวิทยาลัยและจัดส่งมายัง
งานประกันคุณภาพ พร้อมจัดเตรียม
หลักฐานเพื่อรับการตรวจประเมิน

- งานประกันคุณภาพจัดทาเล่ม
รายงาน SAR ระดับมหาวิทยาลัย
ฉบับรับการตรวจประเมิน

12

แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย

-งานประกันคุณภาพติดต่อทาบทาม
คณะกรรมการตามคุณสมบัติเพื่อ
แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกในการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
7 วัน

15 วัน

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

13

ดาเนินการตรวจประเมิน

- งานประกันคุณภาพเตรียมการ
ตรวจประเมิน
* พิจารณาห้องในการรับรองให้
เหมาะสมและเพียงพอและทา
หนังสือขอใช้สถานที่
* พิจารณากลุม่ เป้าหมายในการเข้า
ร่วมประเมิน ทาหนังสือเรียนเชิญ
และรวมรวมรายชื่อตอบรับ
* พิจารณาการสั่งเตรียมอาหาร
รับรอง
* พิจารณาเส้นทางการรับส่ง
กรรมการและทาหนังสือขอรถ
* พิจารณาจานวนห้องพักของ
กรรมการและทาการจองห้องพัก
* พิจารณาอุปกรณ์และสื่อที่ใช้และ
จัดทาหนังสือขอบุคลากรและ
อุปกรณ์
* ประสานหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
รายตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยใน
การเขียนรายงาน SAR และยืนยัน
รายงานผ่านระบบสารสนเทศและ
ประสานการเตรียมหลักฐานรองรับ
การประเมิน
* งานประกันคุณภาพรวบรวมข้อมูล
ผลการดาเนินงานจากทุกหน่วยงาน
นามาเขียนรายงาน SAR ในภาพของ
มหาวิทยาลัยและจัดทาเล่มรายงาน
SAR ฉบับรับการประเมิน
* งานประกันคุณภาพจัดส่งเล่ม
รายงาน SAR ไปให้กรรมการก่อน
การประเมิน
* งานประกันคุณภาพเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัยในวันจริง

ระดับมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ที่
14

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
สรุปรายงานและผลการตรวจ
ระดับมหาวิทยาลัย

รายละเอียดงาน
- สรุปรายงานและผลการตรวจ
ระดับมหาวิทยาลัย
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

เสนออธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
15

รายงานผลผ่านระบบ
ฐานข้อมูล CHE QA Online

16

จัดประชุมทบทวน/พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

- ตรวจสอบการรายงานผลและ
ยืนยันผลผ่านระบบ CHE QA
Online ระดับหลักสูตร
- ตรวจสอบการรายงานผลและ
ยืนยันผลผ่านระบบ CHE QA
Online ระดับคณะ
- รายงานผลผ่านระบบฐานข้อมูล
CHE QA Online ระดับ
มหาวิทยาลัย
- จัดประชุมทบทวน/พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เสนออธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
เพื่อประชุมวางแนวทางแก้ไข

เสนออธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
เพื่อประชุมวางแนวทางแก้ไข

17

จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ

- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจากผล
การประเมินในปีที่ผ่านมา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/iqa

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563

