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ขั้นตอนการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
ที่

หนวยงาน

ขั้นตอน

1.

สนง.สภา
มหาวิทยาลัย

มติ สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ
และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

2.

งานติดตามฯ
สนง.
คุณภาพฯ

ทําหนังสือแจงหนวยงานที่
รับผิดชอบรายงานผลการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ผอ.สนง.คุณภาพฯ
ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ

3.

งานบริหาร
และธุรการ
สนง.
คุณภาพฯ

รองอธิการบดีที่ดูแล
สนง.คุณภาพฯ
ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ

ลงนามในหนังสือ
4.

งานบริหาร
และธุรการ/
งานติดตามฯ
สนง.
คุณภาพฯ

แจงหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตาม มติ สภามหาวิทยาลัย

การดําเนินงาน
- สนง.คุณภาพฯไดรวบรวม วิเคราะห ขอมูลผล
การประเมินประกันฯระดับหลักสูตร/คณะ/
มหาวิทยาลัยเสนอตอ กก.ประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัย—กก.บริหาร
มหาวิทยาลัย---กก.สภามหาวิทยาลัย เพื่อ
ไดรับทราบผลการประเมินฯ และเห็นชอบ
ผูรับผิดชอบในการพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ กก.ประเมิน
ฯ
รวมทั้ง กก.สภาฯไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
- ทําหนังสือแจงผูรับผิดชอบตามมติ กก.สภาฯ
เพื่อใหรายงานผลการดําเนินงาน ใหรายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
* ระดับหลักสูตร/คณะ แจงภายในเดือน ก.ย.
* ระดับมหาวิทยาลัย แจงภายในเดือน ต.ค.
- เสนอตอ ผอ.สนง.คุณภาพฯ พิจารณา
* ไมเห็นชอบ สงกลับงานติดตามฯ แกไข
* เห็นชอบ สงหนังสือเสนอรองอธิการบดีที่
ดูแล สนง.คุณภาพฯใหความเห็นชอบและ
ลงนาม
- รองอธิการบดีที่ดูแล สนง.คุณภาพฯพิจารณา
* ไมเห็นชอบ สงกลับงานติดตามฯ แกไข
* เห็นชอบ ลงนามในหนังสือ
- กําหนด ใหผูรับผิดชอบ รายงานผลการ
ดําเนินงานทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
* ครั้งที่ 1 สงรายงานกลางเดือน ก.พ.
* ครั้งที่ 2 สงรายงานกลางเดือน พ.ค.
- ออกเลขที่หนังสือของงานติดตามฯ สนง.
คุณภาพในทะเบียนหนังสือสง
- ดําเนินการจัดสงหนังสือไปยังผูร บั ผิดชอบใน
ระบบ e-Document มหาวิทยาลัยพรอม
เอกสารขอ 1-3

เอกสาร

1. บันทึกขอความ
แจงหนวยงานที่
รับผิดชอบ
2. มติสภา ม.
3. แบบฟอรมการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

1. บันทึกขอความ
2. มติสภา ม.
3. แบบฟอรมการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

1. บันทึกขอความ
2. มติสภา ม.
3. แบบฟอรมการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
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ที่

หนวยงาน

5.

งานติดตามฯ
สนง.
คุณภาพฯ

ขั้นตอน
ทําหนังสือแจงหนวยงานที่
รับผิดชอบสงรายงานผลการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ผอ.สนง.คุณภาพฯ
ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ

ลงนามในหนังสือ
6.

7.

8.

งานบริหาร
และธุรการ/
งานติดตามฯ
สนง.
คุณภาพฯ
งานติดตามฯ
สนง.
คุณภาพฯ

งานติดตามฯ
สนง.
คุณภาพฯ

แจงหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตาม มติ สภามหาวิทยาลัย

ติดตาม

รวบรวม วิเคราะห สรุปขอมูล
รายงานผลการดําเนินงาน
ขอขอมูลเพิ่มเติม

ประงานกับ จนท.
หนวยงาน
9.

งานติดตามฯ
สนง.
คุณภาพฯ

ขอมูลรายงานผลการ
ดําเนินงานตามขอเสนอของ
กก.ประเมินประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร/คณะ/
มหาวิทยาลัย

การดําเนินงาน

เอกสาร

- ทําหนังสือแจงผูรับผิดชอบตามมติ กก.สภาฯ
ใหสงรายงานผลการดําเนินงานตามเวลาที่
กําหนดไวในขอ 3 ใหรายงานตามกําหนดเวลา
ที่ระบุไว ทําหนังสือ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตนเดือน ก.พ.
ครั้งที่ 2 ตนเดือน พ.ค.
- เสนอตอ ผอ.สนง.คุณภาพฯ พิจารณา
* ไมเห็นชอบ สงกลับงานติดตามฯ แกไข
* เห็นชอบ ลงนาม

1. บันทึกขอความ
แจงหนวยงาน
2. สําเนาหนังสือแจง
ใหหนวยงานรายงาน
ผลฯ ตามขอ 3

- ออกเลขที่หนังสือของ งานติดตามฯ สนง.
คุณภาพในทะเบียนหนังสือสง
- ดําเนินการจัดสงหนังสือไปยังผูร บั ผิดชอบใน
ระบบ e-Document มหาวิทยาลัยพรอม
เอกสารขอ 1-2
- เลยกําหนดระยะเวลาสงรายงานผลการ
ดําเนินงาน 3-5 วัน ทําการติดตาม โดย
ประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานที่
ยังไมไดสงทางโทรศัพท ไมเกิน 3 ครั้ง

1. บันทึกขอความ
แจงหนวยงาน
2. สําเนาหนังสือแจง
ใหหนวยงานรายงาน
ผลฯ ตามขอ 3
- ทําตารางตรวจเช็ค
การสงงานของ
หนวยงานที่
รับผิดชอบการ
รายงานผลฯ
- สรุปขอมูลผลการ
ดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ
- สรุปขอมูล
หนวยงานที่ยังไมได
สงผล

- รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอตามแบบฟอรม
- วิเคราะหขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน
หาก
มีขอสงสัย หรือไมตรงกับแนวทางการพัฒนา
ติดตอ เจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบของหนวยงาน

- สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
- สรุปขอมูลหนวยงานที่ยังไมไดสงผลการ
ดําเนินงาน

- สรุปขอมูลผลการ
ดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ
- สรุปขอมูล
หนวยงานที่ยังไมได
สงผล
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ที่

หนวยงาน

10. งานติดตามฯ
สนง.
คุณภาพฯ

ขั้นตอน
เสนอขอมูลรายงานผลการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะฯ
ผอ.สนง.คุณภาพฯ
ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ

11. งานติดตามฯ
สนง.
คุณภาพฯ

นําเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ระดับหลักสูตร/คณะ/
มหาวิทยาลัย ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

มี
ขอเสนอแนะ

12. งานประกันฯ
สนง.
คุณภาพฯ

13. งานติดตามฯ
สนง.
คุณภาพฯ

14 งานประกันฯ
สนง.
คุณภาพฯ

การดําเนินงาน
เสนอขอมูลสรุปผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะฯ ตอ ผอ.สนง.คุณภาพฯพิจารณา
- เสนอขอมูลสรุปผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะฯ
- เสนอขอมูลสรุปหนวยงานที่ยังไมไดสงรายงาน
* ไมเห็นชอบ สงกลับงานติดตามฯ แกไข
* เห็นชอบ นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
- ดําเนินการจัดทําขอมูลเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง คือ เดือนมีนาคม
และเดือนมิถุนายน
- นําเอกสารเขาระบบ e-meeting

เอกสาร
- สรุปขอมูลผลการ
ดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ
- สรุปขอมูล
หนวยงานที่ยังไมได
สงผล

- งานประกันฯ สนง.คุณภาพฯ แจง มติ กก.
ประกันฯ ไปยังผูร ับชอบตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ใหดําเนินการและรายงานผล
การดําเนินงานในครั้งตอไป

- มติ คณะกรรมการ
ประกันมหาวิทยาลัย

- PowerPoint
นําเสนอ

ไมมี
ขอเสนอแนะ

แจง มติ กก.ประกันฯ
เกี่ยวกับขอเสนอแนะไป
ยังหนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอมูลรายงานผลการ
ดําเนินงานตามขอเสนอของ
กก.ประเมินประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร/คณะ/
มหาวิทยาลัย

SAR มหาวิทยาลัยแมโจ

- สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ

- สรุปขอมูลผลการ
ดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ

- สงสรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
- สรุปขอมูลผลการ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินประกัน ดําเนินงานตาม
คุณภาพภายใน ไปยัง งานประกันฯ สนง.
ขอเสนอแนะ
คุณภาพฯ เพื่อนําขอมูลจัดทํา SAR ของ
มหาวิทยาลัยตอไป
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