
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ 

 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) 

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม 

ตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้  

ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่   เป็น

รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ

พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามระบบการ พัฒนาของ

สถาบันการศึกษาตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคต 

ที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน อีกทั้งยังปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คอื การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะฯตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และได้

ให้ ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะสร้าง

บัณฑิตให้ เกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพอย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมและน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

 

 

 

 

 



 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานภายในคณะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ

ได้อย่างชัดเจนและมีความถูกต้องสมบูรณ์ 

2. เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป 

3. เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการ

ควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษา และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ทั้งระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ 

 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 เพ่ือให้มีด าเนินการควบคุมคุณภาพ โดยการก าหนดนโยบาย องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบและการใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพในการด าเนินงานให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.2 เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินการท างานตามเกณฑ์

คุณภาพของตัวบ่งชี้ และตัดสินใจในการประเมินผลการด าเนินงานตามร่องรอยหลักฐาน การ

สัมภาษณ์ หรือสิ่งที่ปรากฏเป็นหลักฐาน 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 เพ่ือให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยการตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบกลไก

ในการควบคุมคุณภาพ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร และระดับ

คณะ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

2.2  เพ่ือให้คณะทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ

ด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมี
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเรื่อยมา โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบาย
และหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ระบุในมาตรฐานการ อุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

1 วัน งานประกัน
คุณภาพ 

2.  
 

น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ขอ งปี ที่ ผ่ า น ม า น า ม า วิ เ ค ร า ะห์ จั ดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของปีที่

รับการประเมิน ทั้งในระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ 

2 วัน งานประกัน
คุณภาพ 

3.  
 

 
 

น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของปี
ที่ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา 

1 วัน คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

4.  
 

 

แจ้งแนวทางด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะให้ บุคลากรทุกคน
ทราบและถือปฏิบัติ 

1 ชั่วโมง งานประกัน
คุณภาพ 

5.  
 

 

ด าเนินการร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ให้ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพตรวจทานและ

เสนออนุมัติค าสั่งต่อคณบดี 

3 ชั่วโมง งานประกัน
คุณภาพ 

6.  จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพใน
ระดับคณะและระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ AUN QA 

2 วัน งานประกัน
คุณภาพ 

7.  
 

ช้ีแจงกรอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับให้บุคลกรและ
หน่วยงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
 
 

1 วัน งานประกัน
คุณภาพ 

รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย 

แจ้งแนวทางด าเนินงานประกันคณุภาพ  

แก่ผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบ 

จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาภายใน 

จากผลการประเมินปีทีผ่่านมา 

ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค าสั่ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

Yes 

เสนอที่ประชุม 
No 

จัดโครงการอบรมให้ความรู้แกผู่้รบัผิดชอบ
หลักสตูรตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ 

 

ช้ีแจงกรอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา 



ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8.  

 
 
 
 

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รายงานผล
การด าเนินงาน SAR ผ่านระบบสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ ในแต่ละรอบ 

- รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 31 
มีนาคม 2563)  

- รอบ 11 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 
31 พฤษภาคม 2563)  

- รอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 
30 มิถุนายน 2563)  

ตั้งแต่วันที่ 1 
ก.ค. – 30 
มิถุนายน 
ของทุกปี 

หลักสตูร และ
คณะ 

9.  
   
 
 

ควบคุมและติดตามแก้ไขปรับปรุงข้อมูล จาก
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีแต่ละตัวบ่งช้ี ทั้งในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 

5 วัน งานประกัน
คุณภาพ 

10.  
 

 

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ จัดท ารายงาน

การประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน (ฉบับร่าง) 

เพื่อเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานพิจาณา 

 

1 เดือน หลักสตูร และ
คณะ 

11.  
 
 
 

คณะจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ

ก าหนดวันตรวจประเมิน ทั้งในระดับหลักสูตร

และระดับคณะ 

3 วัน งานประกัน
คุณภาพ 

12.  
 
 
 

ระดับหลักสูตรและระดับคณะส่งเล่มรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือนให้

คณะกรรม เพื่อใช้เป็นเอกสารในการประเมิน

ตามวันเวลาที่ก าหนด 

2 วัน หลักสตูร และ
คณะ 

13.  
  

 

คณะกรรมการด าเนินการตรวจประเมิน
และสรุปผลให้หลักสูตร และคณะ
รั บ ท ร า บ ผ ล  แ ล ะ ป รั บ แ ก้ ต า ม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

1 วัน หลักสตูร และ
งานประกัน

คุณภาพคณะ 

14.  
  

  

 

คณะกรรมตรวจประเมินเรยีบร้อยและส่งเล่ม

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายใน (IQA)ให้กับหน่วยงานที่รับการตรวจ 

5 วัน กรรมการ
และ

เลขานุการ 

ประสานงานเชิญคณะกรรมการ 

ตรวจประเมิน  

หลักสตูร คณะ รายงานผลการด าเนินงาน 
SAR ผ่านระบบสารสนเทศงานประกัน

คุณภาพการศึกษา  

Yes 

ควบคุมและติดตาม 

 

No 

คณะกรรมการ 

ร่วมประเมิน 

 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

รอบ 12 เดือน ฉบับร่าง  

ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 รอบ 12 เดือนให้คณะกรรม 

 

คณะกรรมส่งเลม่รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) 

 



ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
15.  

 

 

หลักสูตร/คณะ ด าเนินการน าข้อมูลรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

กรอกลงในระบบ CHE QA Online 

5 วัน หลักสตูร และ
งานประกัน

คุณภาพคณะ 

16.  
 

 

หลักสูตร/คณะ ด าเนินการอัพโหลดไฟล์
รายงานผลการตรวจประเมินผ่านระบบ
สารสนเทศงานประกันของมหาวิทยาลัย 

5 วัน งานประกัน
คุณภาพ 

17.  
 

 

งานประกันคุณภาพน าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้ ง ในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ รายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมากรบริหารคณะ 

1 วัน งานประกัน
คุณภาพ 

 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

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

- กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 

- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

- คู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2563 

- คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ 8 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

หลักสตูร/คณะ น าข้อมูลลงในระบบ  

CHE QA Online 

อัพโหลดไฟลร์ายงานผลการตรวจประเมิน 

ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ผ่านระบบ

สารสนเทศงานประกันของมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการตรวจประเมินให้ท่ีประชุม

ผู้บริหารรับทราบ 


