ขั้นตอนการดําเนินการตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
รายละเอียดการดําเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR มีขั้นตอนดังนี้
1. หลักสูตรดําเนินการตรวจสอบผลการประเมินการพิจารณาเบื้องตนความพรอมของหลักสูตรที่
สามารถดําเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพรเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) ไดนั้น โดยหลักสูตรตองมี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 และ 2560 อยูในระดับดี
ขึ้นไป คือ คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.01 ขึ้นไป
2. หลักสูตรดําเนินการจัดทําบันทึกเพื่อขอประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อ
การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR)
พรอมทั้งระบุรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 ระดับดี
ขึ้นไป คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.01 ขึ้นไป
2.2 รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรจากทะเบียนรายชื่อ
ผูประเมินคุณภาพภายในสําหรับตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เทานั้น โดยผูประเมินคุณภาพภายในมีคุณสมบัติ ดังนี้
-ผูประเมินคุณภาพภายในจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่
ขอรับการประเมิน โดยเกินกึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอยางนอยหนึ่งคนของผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกนั้นตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกสถาบัน
3. หลักสูตรจัดสงบันทึกเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR โดยผานความเห็นชอบของคณบดี มายังงาน
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ
4. งานมาตรฐานและจั ด การคุ ณภาพดํา เนิ น การตรวจสอบรายละเอีย ดการขอประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน และแจงผลการตรวจสอบกลับไปยังคณะเพื่อแจงใหหลักสูตรทราบ
5. หลักสูตรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามหลักเกณฑ
คณะกรรมการประเมิน TQR กรณีหลักสูตรมีคุณสมบัติผานการตรวจสอบ
6. งานมาตรฐานจั ด โครงการตรวจประเมิ น ตนเองใหกับ หลักสูตรที่ ขอขึ้น ทะเบีย น TQR ซึ่งจะมี
ผูทรงคุณวุฒิชวยตรวจสอบผลการประเมินตนเองดําเนินการตรวจประเมินตนเองของหลักสูตรทั้งในเอกสาร
SAR และตรวจสอบขอมูลการประเมินตนเอง ผานระบบ CHE QA Online
7. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สําหรับ TQR ดําเนินการตรวจ
ประเมิน รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และยืนยันผลการประเมิน ผานระบบ CHE QA
Online

8. หลักสูตรดําเนินการตรวจสอบการยืนยันผลการประเมิน ผานระบบ CHE QA Online ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สําหรับ TQR
9. หลักสูตรจัดทําบันทึกเพื่อแจงผลการตรวจประเมินเพื่อขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR กรณีที่
หลักสูตรมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป คือคะแนนเฉลี่ยตั้งแต
3.01 ขึ้นไป พรอมสงเลมรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตร (CAR) ป 25582560 และแนบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รวมทั้งขอมูลดานคุณภาพ
ของผูเรียนและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรตางๆ (Program Leaning Outcomes) ที่จะสะทอนใหสังคม
รั บ รู ได ว า บั ณฑิ ตจากหลั กสู ตรนั้ น ๆ จะต องมีองคค วามรูอ ะไร สามารถทําอะไรได (สรุ ป ย อประมาณครึ่ ง
หนากระดาษ) เสนอตอคณบดีใหความเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียน TQR มายังงานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพการศึกษา
10. งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพดําเนินการตรวจสอบผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย และสภามหาวิทยาลั ย ให ความเห็ น ชอบ/ทราบ ในการขอขึ้ น ทะเบีย น
หลักสูตร TQR
11. งานมาตรฐานและจั ดการคุ ณภาพแจ งความประสงคข อขึ้น ทะเบีย นหลัก สูตร TQR ไปยั ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พรอมแนบมติสภามหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณภาพภายในระดั บ หลั กสู ตร รวมทั้งขอมูล ดานคุณภาพของผูเรีย นและผลลัพธการเรีย นรูของ
หลักสูตรตางๆ (Program Leaning Outcomes) ที่จะสะทอนใหสังคมรับรูไดวาบัณฑิตจากหลักสูตรนั้นๆ
จะตองมีองคความรูอะไร สามารถทําอะไรได (สรุปยอประมาณครึ่งหนากระดาษ)

ขั้นตอนการดําเนินการตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
หลักสูตรตรวจสอบผลการประเมินปการศึกษากอนขอขึ้น
ทะเบียน TQR และปการศึกษาปจจุบัน อยูในระดับดีขึ้นไป
หลักสูตรจัดหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรจากทะเบียนรายชื่อผูประเมินคุณภาพภายในสําหรับ
ตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ขึ้นทะเบียน
่
หลักสูตรจัดทําบันทึกเพื่อขอประเมินขอขึ้นทะเบียน TQR โดย
ผานความเห็นชอบของคณบดี
สมจ.ตรวจสอบคุณสมบัติและแจงผลกลับคณะเพื่อแจงหลักสูตร
หลักสูตรดําเนินการประเมิน 2 ครั้ง คือ 1.ประเมินตนเอง 2.ประเมิน IQA ปกติ
ประเมินตนเอง
สมจ. ดําเนินการจัดหาและแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร

ประเมิน IQA ปกติ
สมจ. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ TQR ระดับ
หลักสูตร ตามที่หลักสูตรจัดหามา

คณะกรรมการประเมินตนเอง ดําเนินการตรวจ รายงานผล
รูปแลม และตรวจสอบการรายงานการประเมินตนเองผาน
ระบบ CHE QA Online

คณะกรรมการฯ ตรวจ TQR ดําเนินการตรวจ รายงานผล
รูปเลม และประเมินผลผานระบบ CHE QA Online

หลักสูตร ดําเนินการจัดทําบันทึกแจงผลการประเมินตนเอง
พรอม SAR และรายงานผลการประเมินตนเอง

หลักสูตร ดําเนินการจัดทําบันทึกแจงผลการตรวจประเมินเพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR พรอมเอกสาร/หลักฐาน
สมจ. ดําเนินการรายงานผลการตรวจประเมินเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนหลักสูตร TQR เสนอตอ กบ. และสภา
สมจ. ดําเนินการรายงานผลการตรวจประเมินเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนหลักสูตร TQR พรอมเอกสาร/หลักฐาน ไปยัง สกอ.

ขั้นตอนการดําเนินการตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
หลักสูตรตรวจสอบผลการประเมินปการศึกษากอนขอขึ้น
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ตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ขึ้นทะเบียน
่
หลักสูตรจัดทําบันทึกเพื่อขอประเมินขอขึ้นทะเบียน TQR โดย
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หลักสูตรดําเนินการประเมิน 2 ครั้ง คือ 1.ประเมินตนเอง 2.ประเมิน IQA ปกติ
ประเมินตนเอง
สมจ. ดําเนินการจัดโครงการตรวจประเมินตนเองของ
หลักสูตรที่ขอขึ้น TQR
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบการประเมินตนเอง ทั้งรายงาน
รูปเลม SAR และตรวจสอบการรายงานการประเมินตนเอง
ผานระบบ CHE QA Online
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หลักสูตร ดําเนินการจัดทําบันทึกแจงผลการตรวจประเมินเพื่อ
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