ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562
---------------------------ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค - 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) มีแนวโน้ มเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างและยืดเยื้อยาวนาน ประกอบกับ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กาหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของการติด
เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ทั้ งนี้ เพื่ อสนั บ สนุ น การจัด การวิก ฤตในครั้งนี้ ข องประเทศ และเพื่ อเป็ น การดู แ ล
บุคลากรในสังกัด ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ
เฝ้ าระวั งการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค -19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) (ฉบั บ ที่ 5) : การปฏิ บั ติ งานที่ บ้ า น (Work from home) ลงวั น ที่ 17 มี น าคม 2563 ดั งนั้ น
เพื่อให้ การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสูตร ประจาปี การศึกษา 2562 เป็ นไปด้วยความ
เรีย บร้อยและมีป ระสิ ทธิภ าพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ จึงประกาศแนวปฏิบัติ การประเมินคุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้
1. การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสู ตร สามารถเลือกรูปแบบการประเมินได้
ทั้ ง การประเมิ น แบบพบกั น หรื อ การประเมิ น ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Online) อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ก็ ได้
โดยดาเนินการประเมินตามวันและเวลาที่หลักสูตรได้กาหนดไว้
2. แนวทางการประเมินแบบพบกันให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 หลักสู ตรจัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR หรือ มคอ.7) ให้กับคณะกรรมการ
ประเมินฯ ล่วงหน้าก่อนรับการประเมิน 7 วัน
2.2 ด าเนิ น การประเมิน ตามกาหนดการที่ ได้ก าหนดไว้ และให้ เลขานุ ก ารน าส่ งรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้กับคณะที่หลักสูตรสังกัด หลังเสร็จสิ้นการประเมิน
2.3 ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับหลักสูตร กรอกข้อมูลหลักสูตร และผลการดาเนินงานประจาปี
การศึกษา 2562 บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน
2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
2.4.1 ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
2.4.2 ให้ เบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของคณะกรรมการประเมิ น ฯ ค่ า อาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุ ตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. แนวทางการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ดาเนินการ ดังนี้
3.1 หลั ก สู ต รจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR หรื อ มคอ.7) ในรู ป แบบไฟล์ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Word และ PDF และนาส่งให้คณะกรรมการประเมินฯ ล่วงหน้าก่อนรับการประเมิน
7 วัน โดยมีรายละเอียดไฟล์ดังนี้
3.1.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR หรือ มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2562
3.1.2 แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
3.1.3 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสูตร (สาหรับ
เลขานุการ)
3.2 ดาเนินการประเมินตามกาหนดการที่ได้กาหนดไว้ และให้เลขานุการนาส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทางออนไลน์ (Online) ให้ กับคณะที่หลักสูตร
สังกัด หลังเสร็จสิ้นการประเมิน
3.3 ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับหลักสูตร กรอกข้อมูลหลักสูตร และผลการดาเนินงานประจาปี
การศึกษา 2562 บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน
3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อาศัยความ
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ให้เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินฯ ซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีการบันทึกภาพของผู้ร่วมประชุม
ทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามประกาศ
มาหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธีการ และอั ต ราค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ย วกั บ
การดาเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 และเบิกค่า
วัส ดุ ตามระเบี ยบพระราชบั ญ ญั ติการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

