กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์

รับทราบแผนกิจกรรม QA
และข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมคณะกรรมการ QA

ภาควิชา งาน และหน่วยงาน

ผูบ้ ริ หารคณะฯ/
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพคณะฯ

รับทราบ
คําสัง่ แต่งตั้ง

หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา

จัดทําคําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําคณะฯ

คณบดี

ลงนาม
คําสัง่ แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในคณะฯ

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช

คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ

จัดทํา SAR
ตามเวลาที่กาํ หนด

เข้าร่ วมประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

จัดเตรี ยมข้อมูลนําเสนอ ส่ ง
SAR และ เอกสารประกอบ

ประชุมพิจารณา
แผนการดําเนิ นงาน
ด้านประกันคุณภาพฯ

จัดทํา”ร่ าง”แผนปฏิบตั ิการ
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
แผนปฏิบตั ิการ

เชิญประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ดําเนิ นกิจกรรมตาม
แผนปฏิบตั ิการที่กาํ หนด

จัดเตรี ยม template
รายงานประเมินตนเอง
ของภาควิชา งาน
และหน่วยงาน

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ค
ลินิกตัวบ่งชี้คุณภาพ
และการเขียน SAR

จัดสัมมนานําเสนอ SAR
ของภาควิชา งาน
และหน่วยงาน

รับทราบกําหนดการ
ตรวจสอบ

ส่ งข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติม

พิจารณา SAR, จุดแข็งจุดอ่อน และข้อเสนอแนะ

รับทราบผลการตรวจสอบ
ภายในระดับคณะฯ

จัดทํา SAR ของคณะฯ
เพื่อรับการตรวจสอบภายในร
ะดับคณะฯ

ตรวจสอบ
ภายในระดับคณะฯ

เห็นชอบ

พิจารณา SAR, จุดแข็งจุดอ่อน และข้อเสนอแนะ

ปรับแก้ไข SAR ของคณะฯ
เพื่อรับ การตรวจสอบจาก
ม.ช.

เชิญประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําคณะฯ พิจารณา SAR

ปรับแก้ไข SAR ตามข้อเสนอแนะ
จัดเรี ยง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง Scan เอกสาร
Up load ขึ้นระบบ CMU-MIS

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
SAR

ขอรับการตรวจสอบภายใน
จาก มช. โดยกําหนดวัน
และเสนอรายชื่อคณะกรรมกา
รตรวจสอบฯ

เห็นชอบ

ร่ วมรับการ
ตรวจสอบ

รับทราบผล
การตรวจสอบ

ร่ วมรับการ
ตรวจสอบ

รับทราบผล
การตรวจสอบ

รับการตรวจสอบ
จาก มช.

รับแจ้งผลการตรวจส
อบภายในจาก มช.

นําเสนอข้อมูลคณะฯ

รับทราบผล
การตรวจสอบ

ประชุมฯ จัดทํา
แผนพัฒนาตัวบ่งชี้

พิจารณาข้อเสนอแนะ
และกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตัวบ่งชี้

เชิญประชุมคณะกรรมการประกันฯ
แจ้งผลการตรวจสอบฯ และ
พิจารณาข้อเสนอแนะ กําหนด
หน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ และที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ
ประจําคณะฯ

ตรวจสอบ SAR
และเอกสารประกอบ
ตามเกณฑ์ สกอ. และ
สมศ.

ไม่เห็นชอบ

พิจารณารายชื่อ
คณะกรรมการและ
ทาบทาม

เห็นชอบ

รับทราบผลการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาตัวบ่งชี้ใ
นปี ต่อไป

กระบวนการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์

พิจารณา
บันทึกข้อความ

คณาจารย์/บุคลากร

จัดทํา SAR
ของหน่วยงาน

ภาควิชา/งาน/หน่วยงาน

จัดทํา Template
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเองของ
ภาควิชา งาน และหน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของรองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ

จัดทําบันทึกข้อความส่ ง
Template SAR ของภาควิชา
งาน และหน่วยงาน

พิจารณา Template
ของหน่วยงาน

จัดส่ ง Template SAR
ของภาควิชา งาน
และหน่วยงาน

แจ้งผล
การพิจารณาฯ

ทราบกําหนดการ
ตรวจสอบภายใน
คณะฯ

จัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบ SAR

รวมรวบ SAR ของหน่วยงาน
และจัดทํา SAR และจัดเตรี ยม
เอกสารประกอบ เพื่อรับการ
ตรวจสอบภายในระดับคณะฯ

พิจารณากําหนดการ
ตรวจสอบภายในคณะ

จัดทําบันทึกข้อความ
ทาบทามกรรมการตรวจ
สอบภายในระดับคณะ

yes

No

พิจารณากําหนดการ
ตรวจสอบภายในคณะ

สําเนากําหนดการ
และคําสั่งแต่งตั้ง
ให้ผเู ้ กี่ยวข้อง

yes

จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ

พิจารณาคําสั่ง
คณะกรรมการฯ

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดับคณะฯ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําคณะฯ

พิจารณาลงนามบันทึก
ข้อความเพื่อส่ ง Template SAR
ของหน่วยงาน

No

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กําหนดการตรวจสอบฯ

รับทราบผลการตรวจสอบ
แก้ไข SAR
และเพิ่มเติมข้อมูล

สําเนาคําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

พิมพ์บนั ทึกข้อความขออนุมตั ิ
ยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน

ดําเนินการจัดส่ งใบขออนุมตั ิ
ยืมเงินให้หน่วยการเงิน

นําเชิคไปขึ้นธนาคาร

รับใบขอยืมเงินและ
นําเสนอคณบดีอนุ มตั ิ

ออกเช็ค

จัดเตรี ยมใบเสร็ จรับเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรม
การตรวจสอบ

รับการตรวจสอบ
ภายในระดับคณะฯ

พิมพ์ขอ้ เสนอแนะ
จุดแข็ง-จุดอ่อน

นําเสนอผลการ
ตรวจสอบภายในต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันประจําคณะฯ

หัวหน้างานลงนาม

yes

yes

คณบดี

รับทราบคําสั่งแต่งตั้งเป็ น
คณะกรรมการฯ

ภาควิชา/หน่วยงาน
รับทราบกําหนดการ
ตรวจสอบ

จัดทํากําหนดการตรวจสอบ
ภายในระดับคณะฯ

No

พิจารณากําหนดการ
และตอบกลับจากการ
ทาบทามแจ้ง

yes

No

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กําหนดการตรวจสอบฯ

yes

พิจารณาลงนาม

รับทราบผลการตรวจสอบ
ภายในระดับคณะฯ

ลงพิจารณาอนุ มตั ิ

ตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารประกอบ

พิจาณาให้ขอ้ เสนอแนะ
จุดแข็ง-จุดอ่อน

รับทราบผลการตรวจสอบ
ภายในระดับคณะฯ

จัดทําบันทึกข้อความ
แจ้งผลการตรวจสอบฯ
ให้ภาควิชา/หน่วยงาน

