แนวทางการดาเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
1. การเตรียมการของหลักสูตรก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.1 การเตรียมรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
1. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7)
2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิงตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7)
3. Admin ระดับหลักสูตร ประสำนงำน ติดตำม ขอ Username และ Password ของหลักสูตรที่ Admin ระดับ
คณะเป็นผู้กำหนดให้ เพื่อที่ Admin ระดับหลักสูตรจะได้ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ
CHE QA Online ให้แล้วเสร็จก่อนรับกำรตรวจประเมิน 1 สัปดำห์
หำก Admin ระดับ หลักสูตร ต้องกำรจะเปลี่ยน Password ใหม่ ต้องแจ้งเรื่องกลับมำยัง Admin ระดับคณะ
ว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง Password เพื่อให้ Admin ระดับคณะ รับทรำบและจึงจะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง Password ได้
4. Admin ระดับหลักสูตร กำหนด Username และ Password ให้กับคณะผู้ประเมิน
5. จัดเตรียมแบบฟอร์มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และแบบบันทึกภำคสนำม (สำมำรถดำวน์
โหลดได้ที่เว็บไซต์งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ http://eqa.snru.ac.th )
1.2 การเตรียมบุคลากร
1. หลักสูตรเตรีย มบุคลำกรผู้ ทำหน้ำ ที่ประสำนงำน ติ ดต่อทำบทำมคณะผู้ ประเมิน และแจ้งรำยชื่อ หมำยเลข
โทรศัพท์ และ e-mail address ผู้ทำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงหลักสูตรกับคณะผู้ประเมิน เพื่อร่วมเตรียมแผนกำรประเมินคุณภำพ
อำทิ เช่น กำรจัดตำรำงเวลำเข้ำตรวจเยี่ยม เป็นต้น
2. หลักสูตรเตรียมบุคลำกรผู้ทำหน้ำที่พิมพ์รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหลักสูตรที่ได้รับกำร
ประเมิน
3. หลักสูตรเตรียมบุคลำกรเพื่อให้กำรสัมภำษณ์ อำทิ เช่น อำจำรย์ประจำหลักสูตร บุคลำกรผู้รับผิดชอบตอบ
ข้อซักถำมรำยตัวบ่งชี้ บุคลำกรสำยสนับสนุน นักศึกษำ เป็นต้น หรือตำมที่คณะผู้ประเมินกำหนด
1.3 การเตรียมสถานที่สาหรับคณะผู้ประเมิน อำทิ เช่น ห้องทำงำนของคณะผู้ประเมิน ห้องที่ใช้สัมภำษณ์ เป็นต้น
1.4 การเตรียมการเกี่ยวกับคณะผู้ประเมิน
1. หลักสูตรพิจำรณำคัดเลือกคณะผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร คุณสมบัติเฉพำะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละปีกำรศึกษำ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำตอบแทน
กรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พ.ศ. 2559 หน้ำ 2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมกำร (3) ระดับหลักสูตร
ดังนี้
- ระดับปริญญำตรี คณะกรรมกำรมีคณ
ุ วุฒิปริญญำโทขึ้นไปหรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับผูช้ ่วย
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญำโท คณะกรรมกำรมีคณ
ุ วุฒิปริญญำเอกหรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับรองศำสตรำจำรย์
ขึ้นไป
- ระดับปริญญำเอก คณะกรรมกำรมีคณ
ุ วุฒิปริญญำเอก หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรระดับศำสตรำจำรย์
ขึ้นไป
- คณะกรรมกำรประเมิน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน อย่ำงน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
มหำวิทยำลัยและอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสำขำวิชำที่ขอรับกำรประเมิน
- ประธำนกรรมกำร เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยและขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพภำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตร ของ สกอ.
- กรรมกำร / กรรมกำรและเลขำนุกำร เป็นผู้ประเมินจำกภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ ขึ้นทะเบียน
ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. หรือผู้ประเมินที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน โดยมหำวิทยำลัย
เป็นผู้ดำเนินกำรจัดอบรม ในกรณีเป็นผู้ประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัยต้องไม่สังกัดหลักสูตรที่รับกำรประเมิน
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สำมำรถดูรำยชื่อผู้ประเมิน ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพภำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. และรำยชื่อ
ผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ที่ผ่ำนกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ของมหำวิทยำลัย ได้ที่เว็บไซต์งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ http://eqa.snru.ac.th
2. หลักสูตรส่งรำยชื่อคณะผู้ประเมิน ที่คัดเลือกแล้ว ระบุตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร กรรมกำร กรรมกำรและ
เลขำนุกำร พร้อมแจ้งวันที่จะรับกำรประเมิน ให้กับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ เพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหลักสูตรนั้น ๆ
3. หลักสูตรประสำนงำน ติดตำม ขอคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ทีง่ ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
คณะเป็นผู้จดั ทำคำสั่งให้ เพื่อทีห่ ลักสูตรจะได้ดำเนินกำรจัดส่งสำเนำคำสั่งให้กับคณะผู้ประเมินของหลักสูตรทรำบ
4. หลักสูตรจัดส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมกับ Username และ Password ให้กับ
คณะผู้ประเมิน เพื่อให้คณะผู้ประเมินสำมำรถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยผ่ำนระบบ CHE Qa Online ล่วงหน้ำก่อนวันรับกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์
5. ค่ำตอบแทนกรรมกำรประเมินคุณ ภำพกำรศึกษำภำยใน ให้ดูตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พ.ศ. 2559 ข้อ 8 หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำตอบแทน
หน้ำ 4 (3) คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร

2. การดาเนินการของหลักสูตรระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. บุคลำกรของหลักสูตรเตรียมกำรต้อนรับ คณะผู้ประเมิน ตำมตำรำงเวลำเข้ำตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
2. บุคลำกรของหลักสูตรเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีกำรประเมินจำกคณะผู้ประเมิน
3. ผู้บริหำรหลักสูตรนำเสนอข้อมูลพื้นฐำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7) พอสังเขป
4. หลักสูตรเตรียมผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถำม และประสำนงำนกับคณะผู้ประเมิน
ระหว่ำงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
5. บุคลำกรของหลักสูตรเข้ำร่วมรับฟังสรุปผลกำรประเมิน เบื้องต้นด้วยวำจำ จำกคณะผู้ประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรตรวจกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

3. การดาเนินการของหลักสูตรภายหลังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. กรณีผลกำรประเมินของคณะผู้ประเมินแตกต่ำงจำกกำรประเมินตนเองของหลักสูตร ให้หลักสูตรปรับแก้ไขเล่มรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมกับให้ Admin ระดับหลักสูตร ตรวจสอบและแก้ไขรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ
หลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ CHE Qa Online ให้สอดคล้องกับผลกำรประเมินของคณะผู้ประเมิน
2. ผู้ประสำนงำนหลักสูตรแจ้งให้คณะผู้ประเมินเข้ำไปตรวจสอบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อม
จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหลักสูตร ในระบบ CHE Qa Online จำกนั้นให้ประธำนกรรมกำรบันทึก
ยืนยันผลกำรตรวจประเมิน และส่งผลกำรตรวจประเมินเข้ำระบบ CHE Qa Online
3. หลั กสู ตรส่งไฟล์ CD รำยงำนผลกำรด ำเนิน งำนของหลัก สูตร (มคอ.7) และส่งเล่ม รำยงำนผลกำรประเมิน คุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 1 เล่ม พร้อมไฟล์ CD ให้กับคณะและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพื่อเป็น
ข้อมูลสำหรับใช้ในกำรจัดทำรำยงำนประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับมหำวิทยำลัย
4. หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหลักสูตรภำยหลังกำรตรวจ
ประเมินเสร็จเรียบร้อย และนำแผนพัฒนำคุณภำพดังกล่ำวนำเสนอกับคณะกรรมกำรประจำหลักสูตรเมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จให้ส่ง
เล่มแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำที่งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะที่หลักสูตรสังกัดอยู่ เพื่อให้คณะใช้ในกำรกำกับติดตำม
กำรดำเนินงำนของหลักสูตร

