ระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ระบบการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

ระบบตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Auditing)

ระบบประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment)

พัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงานให้
เกิดคุณภาพโดย

จั ด ท าการตรวจสอบภายในเพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพโดย

ประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงาน
โดย

 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร
 จัดทาปฏิทินดาเนินงาน
 กาหนดกรอบการประเมิน
 จัดทาคู่มอื การประกันคุณภาพ
การศึกษา
 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
มาตรฐานด้านการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
 อบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร

 จัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในระดับหลักสูตร
 ดาเนินการตรวจสอบตามแผน
 สรุปผลการตรวจสอบ
 ปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ

 กาหนดแผนการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร
 จัดทาและวิพากษ์ SAR ระดับ
หลักสูตร
 ส่ง SAR ระดับหลักสูตรเข้า
ระบบ CHEQA Online
 รับการประเมินระดับหลักสูตร
ตามแผน
 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพสู่สภามหาวิทยาลัย
 ทบทวนผลการดาเนินงาน
(AAR)
 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพหลัง
การประเมิน

ระบบควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน

หลักฐาน / เอกสาร

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.)

แต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.)

กาหนด / ทบทวนนโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

 คณะกรรมการรับผิดชอบการ
ประเมินคุณภาพระดับ
จัดทาปฏิทินการดาเนินงานด้านการ
หลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร
 หน่วยมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ

 ปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานด้ า นการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
หลักสูตรประจาปี

 คณะกรรมการรับผิดชอบการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร
 หน่วยมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ

 กรอบการประเมินคุ ณภาพระดั บ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา

 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.)

คณะ

กาหนดเกณฑ์ / ตัวบ่งชี้

พิจารณาเห็นชอบกรอบการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา

จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

 คู่มอื การประกันคุณภาพ
การศึกษาประจาปี

การศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปี

 คณะกรรมการรับผิดชอบการ
ประเมินคุณภาพระดับ
มอบหมายผู้ดูแลรายองค์ประกอบและ
หลักสูตร
รายตัวบ่งชี้
 หน่วยมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ

 คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
รายตัวบ่งชี้ ของแต่ละหลักสูตร

หน่วยมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ

จัดโครงการให้ความรู้ดา้ นการประกัน
คุณภาพ

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพใน
ระดับหลักสูตร

 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร
 บุคคลกรที่ผ่านการอบรมและทา
หน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร

หน่วยมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ

ระบบตรวจคุณภาพ
(Quality Auditing)
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา

ขั้นตอน

หลักฐาน / เอกสาร

จัดทาแผนตรวจสอบภายใน

 แผนการตรวจสอบคุณภาพภายใน

คณะกรรมการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ดาเนินการตามแผน

คณะกรรมการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

สรุปผลการตรวจสอบ

 สรุปผลการตรวจสอบ

ปรับปรุงผลจาการตรวจสอบ

 รายงานการปรับปรุง

ทุกหน่วยงาน

 ผลการติดตามตรวจสอบ

รายละเอียดการปฏิบัติ
1. จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน (Internal audit) โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทาแผน
และกาหนดการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ประมาณเดือนตุลาคม
2. ดาเนินการตรวจสอบตามแผน โดยให้แต่ละฝ่ายตรวจสอบการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ที่
รับผิดชอบและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พร้อมทั้งจัดทีมๆ ละ
3 คน เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชีท้ ี่แต่ละฝ่ายตรวจสอบตนเองแล้ว
3. สรุปผลการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สรุปผลการตรวจสอบ และ
เสนอให้ แต่ละฝ่ายปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ
4. ปรับ ปรุ ง ตามผลการตรวจสอบโดยแต่ล ะฝ่ า ยจั ดท าแนวทางการปฏิบั ติง านเพื่อ ให้ ผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละตัวบ่งชี้

ระบบประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment)
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา

ขั้นตอน

หลักฐาน / เอกสาร

กาหนดแผนการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร

 แผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

 หน่วยมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ
 คณะ
 สานัก

แต่ตงั้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร

 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้
ประเมินระดับหลักสูตร

ทุกหลักสูตร

จัดทาและวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร

 SAR ระดับหลักสูตร

คณะกรรมการผู้ประเมินระดับ
หลักสูตร

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามแผน

 รายงานผลการประเมิน คุ ณ ภาพ
ระดับหลักสูตร

หน่วยมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ

รายงานข้อมูลเข้าระบบ CHEQA Online

 ระบบ CHEQA Online

สภามหาวิทยาลัย

พิจารณาผลการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรและให้ขอ้ เสนอแนะ

 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

ทบทวนผลการดาเนินงาน (AAR)

รายงานการประชุม

อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร

จัดทาแผนพัฒนาหลังการประเมิน

อาจารย์ประจาหลักสูตร

นาแผนสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan)

แผนปฏิบัตกิ าร

 คณะกรรมการรับผิดชอบการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร
 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ติดตามการดาเนินงานตามแผน

รายงานผลการติดตาม

รายละเอียดการปฏิบัติ
1. กาหนดแผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายรับทราบ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
3. จัดทาและวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อให้ถูกต้องไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามแผน โดย
คณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
4. กาหนดแผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายรับทราบ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
5. จัดทาและวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
6. ส่งรายงานการประเมินตนเองทางระบบ CHE QA Online
7. รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามแผน
8. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อสภามหาวิทยาลัย รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาปรับปรุงจากสภามหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
9. ทบทวนผลการดาเนินงาน (AAR)
10. จัดทาแผนการพัฒนาหลังการประเมิน (Improvement Plan)

11. นาแผนสู่การปฏิบัติ
12. ติดตามผลการพัฒนาหลังการประเมิน

