ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่
6/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 จึงกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รา
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕9”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนตามประกาศนี้ ให้ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“กรรมการ”
“สกอ.”
“ระดับสถาบัน”
“ระดับคณะ”
“ระดับหลักสูตร”

หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หมายความว่า คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบไปด้วย
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หมายความว่า คณะ สถาบัน สํานัก และ/หรือหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
หมายความว่า หลักสูตรหรือสาขาวิชาต่างๆ ที่มีสถานะเปิดหลักสูตร
ในปีที่ประเมิน
/ข้อ ๕ คณะกรรมการ...

-2ข้อ ๕ คณะกรรมการแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
(๑) ระดับมหาวิทยาลัย
(๒) ระดับคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
(๓) ระดับหลักสูตร
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการ ดังนี้
(๑) ระดับสถาบัน
(ก) คณะกรรมการประเมิน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน อย่างน้อย ๕ คน
(ข) ประธานกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ สกอ.
(ค) กรรมการ / กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะและสถาบันของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายใน
มหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะและสถาบันของ สกอ.
(๒) ระดับคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
(ก) คณะกรรมการประเมิน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับขนาดของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
(ข) ประธานกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ สกอ.
(ค) กรรมการ / กรรมการและเลขานุ ก าร เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะและสถาบันที่ สกอ.
(๓) ระดับหลักสูตร
หลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ
หลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา เป็นดังนี้
(1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
(2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
(3) ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
(ก) คณะกรรมการประเมิน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน อย่างน้อย ๓ คน โดยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและอย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
(ข) ประธานกรรมการ เป็ นผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และขึ้ น ทะเบี ย นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.
/(ค) กรรมการ /....

-3(ค) กรรมการ / กรรมการและเลขานุ ก ารเป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. หรือผู้ประเมินที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการจัดอบรม ในกรณีเป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย
ต้องไม่สงั กัดหลักสูตรที่รับการประเมิน
ข้อ ๗ ขั้นตอนและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(๑) ระดับมหาวิทยาลัย
(ก) ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้คัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อ 6 (1)
(ข) งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
(ค) งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดส่งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และประสานงานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อดําเนินการ
ต่อไป
(๒) ระดับคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
(ก) ให้คณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ที่รับการประเมินคุณภาพภายใน
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้คัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ข้อ 6 (2)
(ข) ให้คณะ หรือหน่วยงาน ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่คัดเลือกแล้ว พร้อมระบุตําแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ไปยัง งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
(ค) งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ส่ ง คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กลับไปยังคณะหรือหน่วยงาน เพื่อให้คณะหรือหน่วยงาน จัดส่ง
คําสั่งและประสานงานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อดําเนินการต่อไป
(๓) ระดับหลักสูตร
(ก) ให้ ห ลั ก สู ต ร ที่ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้คัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ข้อ 6 (3)
(ข) ให้หลักสูตร ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน
ที่คัดเลือกแล้ว พร้อมระบุตําแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ไปยังงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ค) งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดส่งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กลับไปยังหลักสูตร และ สําเนาคําสั่งให้มหาวิทยาลัยทราบ
ให้หลักสูตรจัดส่งคําสั่งและประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อดําเนินการต่อไป
/ข้อ 8 หลักเกณฑ์....

-4ข้อ 8 หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน
(๑) ระดับมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตําแหน่ง
บุคลากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๑ ประธานกรรมการ
ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท / ครั้ง
๑.๒ กรรมการ
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท / ครั้ง
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท / ครั้ง
๑.๓ กรรมการและเลขานุการ
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท / ครั้ง
(๒) ระดับคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะ หรือ
หน่วยงานแล้วแต่กรณี ดังนี้
ตําแหน่ง
บุคลากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๑ ประธานกรรมการ
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท / ครั้ง
๑.๒ กรรมการ
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท / ครั้ง
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท / ครั้ง
๑.๓ กรรมการและเลขานุการ
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท / ครั้ง
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท / ครั้ง
(๓)

ระดับหลักสูตร ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะ หรือหน่วยงานแล้วแต่กรณี ดังนี้
ตําแหน่ง
บุคลากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๑ ประธานกรรมการ
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท / หลักสูตร
๑.๒ กรรมการ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท / หลักสูตร
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท / หลักสูตร
๑.๓ กรรมการและเลขานุการ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท / หลักสูตร
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท / หลักสูตร
ข้อ 9 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามประกาศนี้ให้
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายตามการดําเนินงานจริง โดยคํานึงถึงภาระงบประมาณ
การเงินของคณะ และมหาวิทยาลัยตามสมควร
ข้อ 10 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

