
 

คู่มือการให้บริการ : การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 

หน่วยงานที่ให้บริการ : งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด าเนินการควบคุมคุณภาพ โดยการก าหนดนโยบาย องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผู้รับผิดชอบและการใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพในการด าเนินงานให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการ
ประเมินการท างานตามเกณฑ์คุณภาพของตัวบ่งชี้ และตัดสินใจในการประเมินผลการด าเนินงานตามร่องรอย
หลักฐาน การสัมภาษณ์ หรือสิ่งที่ปรากฏเป็นหลักฐาน ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์
ของการบริหาร ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพที่ก าหนด ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยการ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบกลไกในการควบคุมคุณภาพ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการควบคุมคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เกี่ยวข้องกับ   
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 

3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  
5. คู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2563 
6. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 
 
 
 



ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
     อาคาร 58 ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ : x วันท าการ (ระบุ) 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในจากผลการ

ประเมินปีที่ผ่านมา 
2 วัน 

งานประกันคุณภาพ 

2. แจ้งแนวทางด าเนินงานประกันคุณภาพ แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรผู้รับผิดชอบ 

1 วัน 

3. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค าสั่งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

3 ชั่วโมง 

4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ 

1 วัน 

5. ชี้แจงกรอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1 วัน 
6. รายงานผลการด าเนินงาน SAR ผ่านระบบสารสนเทศงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  
1วัน 

7. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)รอบ 12 เดือน 
ฉบับร่าง  

1 เดือน 

8. ประสานงานเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน  1 วัน 
9. ด าเนินการน าข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน กรอกลงในระบบ CHE QA Online 
5 วัน 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. แนวปฏิบัติและคุณสมบัติผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
งานประกัน มหาวิทยาลัย 

2. กรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา งานประกัน มหาวิทยาลัย 
3. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานประกัน มหาวิทยาลัย 

 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 
1. ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อาคาร 58 เลขท่ี 2/5 ถนนราชด าเนินนอก  ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000 
2. เพจคณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/LARMUTSV/ 
3. เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ https://libarts.rmutsv.ac.th/main/ 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

http://ir.rmutsv.ac.th/iqa/form 
2. แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา... ตามผลการประเมินระดับคณะ 

http://ir.rmutsv.ac.th/iqa/form 
3. แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา... ตามผลการประเมินระดับหลักสูตร 

http://ir.rmutsv.ac.th/iqa/form 
4. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร 

http://ir.rmutsv.ac.th/iqa/form 
5. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับคณะ 

http://ir.rmutsv.ac.th/iqa/form 
6. แบบฟอร์มการค านวณคะแนน ระดับหลักสูตร 

http://ir.rmutsv.ac.th/iqa/form 
7. แบบฟอร์มการค านวณคะแนน ระดับคณะ 

http://ir.rmutsv.ac.th/iqa/form 

8. คู่มือรายการเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะและระดับสถาบัน 
http://ir.rmutsv.ac.th/sites/ir.rmutsv.ac.th/files/evidence%20%28SAR%29.pdf 

9. แบบฟอร์มภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
http://ir.rmutsv.ac.th/employment-graduates/form 

10. แบบฟอร์มความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
http://ir.rmutsv.ac.th/employment-satisfaction/form 

 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 ไม่มี 


