
เอกสารแนบ 
 
1.แนวทางการตรวจประเมินหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสุ่มตรวจ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  

ส ำหรับหลักสูตรที่ไม่ถูกสุ่มตรวจประเมินจำกมหำวิทยำลัย สำมำรถเลือกแนวทำงได้ตำมควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน

กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 
ที่มหำวิทยำลัยสุ่มตรวจ 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 – สิงหาคม 2564 

ตรวจประเมิน
รำยงำน(SAR) 

ตรวจประเมินผ่ำนระบบ  
CHE QA Online  

หลักสูตรจัดท ำรำยงำนประเมิน
ตนเอง (SAR)  

จัดส่งรูปเล่มจ ำนวน 5 เล่ม พร้อมไฟล์
มำยังกองพัฒนำคุณภำพ ล่วงหน้ำ 14 
วันท ำกำรก่อนลงพื้นที่ 

หลักสูตรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง (SAR) 
ผ่ำนระบบ CHE QA Online ล่วงหน้ำ 

ยืนยันผลกำรประเมินตนเอง  

ก ำหนดและส่ง Username/Password ของ
แต่ละหลักสูตร ให้คณะกรรมกำรเพื่อท ำกำร
ตรวจประเมินฯ ในระบบ CHE QA Online 

Online Onsite 

เงื่อนไข : 1. ข้อมูลในระบบต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
            2. เอกสำรอ้ำงอิงที่แนบในระบบต้องชัดเจน 
** หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้จัดส่งเป็นรูปเล่ม(SAR)แทน** 

ตรวจประเมิน
รำยงำน(SAR) 

หลักสูตรจัดท ำรำยงำนประเมิน
ตนเอง (SAR)  

จัดส่งรูปเล่มจ ำนวน 5 เล่ม พร้อมไฟล์
มำยังกองพัฒนำคุณภำพ ล่วงหน้ำ 14 
วันท ำกำร 



   

2. ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 
 

แบบ Onsite 
1.1  รูปแบบ Onsite  ตรวจประเมินในรำยงำนกำรประเมินตนเอง(SAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรส่ง SAR 
ให้กองพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

1.กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 3 ท่ำน 
2.ประธำนคณะกรรมกำรนัดประชุม ทมีผู้ตรวจประเมนิ
ฯ โดยผ่ำนระบบ Zoom หรือประชมุแบบพบหน้ำ(หรือ
ตำมควำมเหมำะสม) เพื่อสรุปรำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมนิแต่ละท่ำน ก่อนกำรตรวจประเมนิ 

ก่อน 14 วันท าการ 

แล้วเสร็จก่อนพบหลักสูตร 
 

แจ้งผลกำรตรวจ
ประเมินอย่ำง
เป็นทำงกำร หลักสูตรส่งเล่มรำยงำน

ล่วงหน้ำ 
อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ 

(14วัน ท ำกำร) 

ส่งต่อ 

แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ 
 

ประธำนคณะกรรมกำรยืนยันผลรำยงำนกำร
ตรวจประเมิน ในระบบ CHE QA Online 

คณะ/หลักสูตร
ยืนยันผลในระบบ 
CHE QA Online 

หลักสูตรสำมำรถยื่น 
อุทธรณ์ได้ 1 ครั้ง 

ผู้ประสำนงำนส่ง
ก ำหนดกำร วันเวลำ 

สถำนที่ในกำรลง
พื้นที่ให้กับ

คณะกรรมกำรและ
หลักสูตร 

คณะกรรมการฯ 
ตรวจประเมินและ
สัมภาษณ์อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 
 

Onsite 



แบบ Online 
2.1  รูปแบบ Online  กำรประเมินแบบตรวจอ่ำนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  รูปแบบ Online ตรวจประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรจัดท ำรำยงำน
ประเมินตนเอง(SAR) 

ผ่ำนระบบ  
CHE QA Online  

ล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 2 สัปดำห์
(14วัน ท ำกำร) 

ก่อน 14 ท าการ 
วัน 

ยืนยันผลกำร
ประเมนิตนเอง 

ก ำหนด 
User name/Password 

กองพัฒนา
คุณภาพฯ 

ส่งต่อ คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ 
 

พิจำรณำ 
เพิ่มเติม 

หลักสูตรประสงค์ 
อุทธรณ์ได้ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการ
พิจารณา Final 

Feedback 

Report 

แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ 
 

แจ้งผลกำรตรวจ
ประเมินอย่ำง
เป็นทำงกำร 

คณะ/หลักสูตร
ยืนยันผลในระบบ 
CHE QA Online 

1.กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 3 ท่ำน 
2.ประธำนคณะกรรมกำรนัดประชุม ทมีผู้ตรวจประเมนิฯ 
โดยผ่ำนระบบ Zoom หรือประชุมแบบพบหน้ำ(หรือตำม
ควำมเหมำะสม) เพือ่สรุปรำยงำนผลกำรตรวจประเมินแต่
ละท่ำน กอ่นกำรตรวจประเมิน 

ประธำนคณะกรรมกำรยืนยันผล
รำยงำนกำรตรวจประเมิน ในระบบ 

CHE QA Online 

หลักสูตรส่ง SAR 
ให้กองพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

ก่อน 14 ท าการ 
วัน 

แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ 
 

แจ้งผลกำรตรวจ
ประเมินอย่ำง
เป็นทำงกำร 

พิจำรณำ
เพิ่มเติม 

หลักสูตรส่งเล่มรำยงำนล่วงหน้ำ 
อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ 

(14วัน ท ำกำร) 

ส่งต่อ คณะกรรมการ
พิจารณา Final 

Feedback 

Report 

พิจำรณำ 
Final Feedback Report 

ผ่ำนแชร์ไดร์ฟ หรือตำมควำมเหมำะสม 

แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ 
 

ประธำนคณะกรรมกำรยืนยันผล
รำยงำนกำรตรวจประเมิน ในระบบ 

CHE QA Online 

คณะ/หลักสูตร
ยืนยันผลในระบบ 
CHE QA Online 

หลักสูตรประสงค์ 
อุทธรณ์ได้ 1 ครั้ง 

แจ้งกลับหลักสูตรกรณีขอ
เอกสำรเพิ่มเติมหรือขอ

สัมภำษณ์อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ประสำนงำนแจ้ง Link 
ระบบประชุม Zoom 

ให้กับคณะกรรมกำรและ
หลักสูตร 

1.กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 3 ท่ำน 
2.ประธำนคณะกรรมกำรนัดประชุม ทมีผู้ตรวจประเมนิฯ 
โดยผ่ำนระบบ Zoom หรือประชุมแบบพบหน้ำ(หรือตำม
ควำมเหมำะสม) เพือ่สรุปรำยงำนผลกำรตรวจประเมินแต่
ละท่ำน กอ่นกำรตรวจประเมิน 

แจ้งกลับ
หลักสูตรกรณี
ขอเอกสำร

เพิ่มเติมหรือขอ
สัมภำษณ์
อำจำรย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ผู้ประสำนงำนแจ้ง Link ระบบ
ประชุม Zoom ให้กับ

คณะกรรมกำรและหลักสูตร 



 
แบบยืนยัน 

รูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และรายช่ือหลักสตูรที่สุ่มตรวจประเมิน 
 ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะ....................................... 
1. คณะ/หลักสูตร กรุณำเลือกรูปแบบกำรประเมินและยืนยันรำยชื่อหลักสูตรที่สุ่มตรวจ พร้อมทั้งก ำหนดวัน

ตรวจประเมินตนเอง  โดยมีจ ำนวน ………. หลักสูตร ดังนี้ 
     - รูปแบบ Onsite กำรตรวจประเมินแบบปกติลงพ้ืนที่ (ให้ระบุวันรับกำรลงหลักสูตรเพ่ือตรวจประเมิน) 
     - รูปแบบ Online กำรตรวจประเมินแบบไม่ลงพ้ืนที่ (ให้ระบุวันในกำรจัดส่งเล่ม SAR หรือ CHE) 
         (โปรดท ำเครื่องหมำย   ในช่องเลือกรูปแบบกำรประเมิน)  

ที ่ หลักสตูร 

แบบท่ี 1 Onsite แบบท่ี 2 Online 
ตรวจอ่ำน 

SAR 
(1.1) 

ระบุวันในกำร
ตรวจประเมิน 

 ตรวจอำ่น 
SAR  
(2.1) 

ตรวจผ่ำน 
CHE-QA 

(2.2) 

ให้ระบุวันในกำร
จัดส่งเล่ม
SAR/CHE 

1        
2        
3       

 
ระบุกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อหลักสูตรที่ได้รับกำรสุ่มตรวจประเมิน............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
 
2. โปรดระบุช่วงเวลำกำรตรวจประเมินหลักสูตรที่คณะด ำเนินกำรตรวจประเมินเองระหว่ำงวันที่เดือน
กรกฎำคม – สิงหำคม 2564 (กรณีหลักสูตรทีไ่ม่ไดร้ับกำรสุ่มตรวจประเมิน) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
(.......................................................................) 

 
กรุณาส่ง กลับมายังกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาคารสิริคุณากร ชั้น 3 

(ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564) โทร.สาร 043-202193 

แบบฟอร์ม 1 


