ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
กิจกรรม
1. ดำเนินกำรเขียน SAR ตำมเกณฑ์ AUN-QA

ระยะเวลาดาเนินการ
1 เม.ย. – 14 พ.ค. ขอปีที่รับตรวจ

2. ประสำนงำนและจัดหำผู้ตรวจประเมิน จำนวน 2 ท่ำน
(คนนอก 1 ท่ำน และคนใน 1 ท่ำน) พร้อมจัดส่งรำยชื่อผู้
ประเมินให้แก่สำนักประกันคุณภำพฯ

ไม่เกิน วันที่ 5 พ.ค.

3. เจ้ำหน้ำที่ QA ของคณะ จัดทำหนังสือเชิญผู้ประเมินและ
เลขำนุกำรตรวจประเมิน

ไม่เกิน
วันที่ 10 พ.ค.

4. จัดส่งเล่ม SAR ให้ผู้ประเมิน
(ส่งให้ผู้ประเมินก่อนวันตรวจประเมินจริง ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน)

ไม่เกิน
วันที่ 15 พ.ค.

5. เจ้ำหน้ำที่ QA ของคณะ จัดทำบันทึกข้อควำมขออนุญำต
จัดกิจกรรมตรวจประเมินหลักสูตรแบบ Site Visit พร้อมขอใช้
งบประมำณในกำรตรวจประเมินฯ

ก่อนวันตรวจประเมินของหลักสูตร
ไม่น้อยกว่ำ 10 วัน

6. เจ้ำหน้ำที่ QA ของคณะ จัดส่งบันทึกข้อควำมขอจัดกิจกรรม
ตรวจประเมินที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกอธิกำรบดีแล้ว มำให้ยัง
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของสำนักประกันฯ เพื่อจัดทำใบยืมเงินให้

ก่อนวันตรวจประเมินของ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน

7. ตรวจประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA
(หลักสูตรต้องกำหนดวันตรวจประเมินในช่วงเวลำที่กำหนด)

1 - 15 ก.ค.

8. เจ้ำหน้ำที่ QA ของคณะ จัดส่งหลักฐำนกำรใช้งบประมำณ
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของสำนักประกันฯ

ภำยหลังที่หลักสูตรตรวจประเมิน
เสร็จ ไม่เกิน 7 วัน

9. เลขำนุกำรตรวจประเมิน จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินฯ
(CAR) และจัดส่งเล่มรำยงำนให้แก่สำนักประกันฯ

16 – 30 ก.ค.

10. เลขำนุกำรตรวจประเมิน ทำกำรบันทึกข้อมูล common
data set + แนบไฟล์เล่ม SAR และ CAR ลงในระบบ CHE QA

ไม่เกิน 30 ก.ค.

ขั้นตอนการปฏิบัติของเลขานุการ
1. จัดหำและประสำนงำนกับผู้ประเมินฯ ในกำรรับตรวจประเมินคุณภำพภำยในของหลักสูตร
(ผู้ประเมินคนนอกที่ขึ้นทะเบียนกับ ทปอ. 1 คน + ผู้ประเมินคนใน 1 คน)
2. จัดส่งเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่ผู้ประเมินแต่ละท่ำน
3. จัดหำและประสำนงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มำรับกำรสัมภำษณ์จำกผู้ประเมินตำมวันและเวลำที่กำหนด
4. จัดหำระบบกำรสื่อสำรออนไลน์ สำหรับรับกำรสัมภำษณ์จำกผู้ประเมิน (เฉพำะหลักสูตรที่ประเมินออนไลน์)
5. แคปภำพใบหน้ำของผู้ประเมินและอำจำรย์ทุกท่ำนที่เข้ำร่วมรับกำรประเมินผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็น
หลักฐำนในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณกับฝ่ำยกำรเงิน (เฉพำะหลักสูตรที่ประเมินออนไลน์)
6. จัดส่งเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร (CAR) ให้แก่งำนมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
7. บันทึกข้อมูลตัวเลข Common Data Set และแนบไฟล์ PDF ของเล่ม SAR + เล่ม CAR ลงในระบบสำรสนเทศ
CHE QA Online
ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพฯ ประจาคณะ (QA Staff)
1. จัดทำหนังสือเชิญให้ผู้ประเมินคนนอก (ประธำน) ผู้ประเมินคนใน (กรรมกำร) และเลขำนุกำรกำรประเมินฯ
2. จัดทำบันทึกข้อควำมขออนุญำตจัดกิจกรรมตรวจประเมินฯ โดยต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกอธิกำรบดี
3. จัดส่งสำเนำบันทึกข้อควำมในข้อ 5 ให้แก่งำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจัดทำ “ใบยืมเงิน” ให้
4. จัดเตรียม “ใบสาคัญรับเงิน” สำหรับผู้ประเมินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่ำน พร้อมรวบรวมใบสำคัญรับ
เงินและสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของทุกท่ำน เพื่อจัดส่งให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของงำนมำตรฐำนและกำร
ประกันคุณภำพฯ ต่อไป
ผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ทั้งกำรประเมินแบบ Site Visit และแบบ Desktop Assessment กำหนดให้มีผู้ประเมิน 2
ท่ำน ประกอบด้วย
- ผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ ทปอ. 1 ท่ำน และ
- ผู้ประเมินคนในของมหำวิทยำลัย 1 ท่ำน (ต้องผ่ำนกำรอบรมผู้ประเมินและอยู่ในกลุ่ม A)
- ให้มีผู้สังเกตกำรณ์ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 1-2 ท่ำน

งบประมาณในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประกำศ ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 ได้กำหนด
งบประมำณสำหรับกำรตรวจประเมิน รวมถึงงบประมำณอื่นๆ ในกำรดำเนินกำรตรวจประเมิน ดังนี้
Desktop Ass.
กึ่ง Site Visit
Site Visit
รายการ
(2 วัน)
(2 - 2.5 วัน)
(2.5 วัน)
ผู้ประเมินคนนอก (ประธำน)
ไม่เกิน 3,000
ไม่เกิน 5,000
ไม่เกิน 5,000
ผู้ประเมินคนใน (กรรมกำร)
ไม่เกิน 1,000
ไม่เกิน 2,000
ไม่เกิน 2,000
เลขำนุกำร
500
500
500
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เบิกได้ไม่เกิน 30 คน)
ไม่มีสัมภำษณ์ SHs
300บำท/คน
300บำท/คน
ค่ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน
3,000
ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ/คน
2,800
ค่ำน้ำมันยำนพำหนะ
2,500
ค่ำเบี้ยเลี้ยงพนักงำนขับรถ
120 บำทต่อวัน
(240บำท/วัน กรณีวันไปรับ
กับ วันไปส่งผู้ประเมิน)

ค่ำที่พัก

-

-

ไม่เกิน 1,000บำท/คืน

หมายเหตุ :
- กำรประเมินแบบกึ่ง Site Visit หมำยถึง กำรประเมินแบบ Desktop Assessment + มีกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผ่ำนระบบออนไลน์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำมำรถเบิกค่ำตอบแทนได้ คือ กลุ่มศิษย์เก่ำ และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต เท่ำนั้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการมารับการสัมภาษณ์ของผู้ประเมิน
กำหนดให้กำรตรวจประเมินแบบ Site Visit และประเมินแบบกึ่ง Site Visit ให้หลักสูตรดำเนินกำร
จัดหำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเพื่อมำรับกำรสัมภำษณ์จำกผู้ประเมิน ดังนี้
1) นักศึกษำปัจจุบัน 15 คน (คละชั้นปี)
2) อำจำรย์ในหลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน (ทุกคน)
3) ผู้บริหำร (เช่น คณบดี รองคณบดี ประธำนหลักสูตร ตำมที่ผู้ประเมินต้องกำรสัมภำษณ์)
4) บุคลำกรสำยสนับสนุน (โดยเฉพำะผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำร และ
ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ของคณะ)
5) ศิษย์เก่ำ 10-15 คน
(site visit/desktop Ass. ให้สัมภำษณ์ศิษย์เก่ำผ่ำนระบบออนไลน์ ตำมกำรตกลงกับผู้ประเมิน)
6) ผู้ใช้บัณฑิต 5-10 คน
(site visit/desktop Ass. ให้สัมภำษณ์ผู้ใช้บัณฑิตผ่ำนระบบออนไลน์ ตำมกำรตกลงกับผู้ประเมิน)

