(เอกสารหมายเลข 3)

ขั้นตอนการเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหหลักสูตรมีการ
เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai
Qualifications Register) ตามที่สํ านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีแนวทางการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกับการเผยแพร
หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications
Register) ซึ่ งหลั กสู ตรที่ เป ดสอนไปแล วอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร และมีความพรอมสามารถ
ดําเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพรเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) มหาวิทยาจึงไดจัดทําขั้นตอนการ
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ในการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
1. หลักสูตรมีการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการพิจารณาเบื้องตนความพรอมของหลักสูตรที่
สามารถดําเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพรเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 อยูใน
ระดับดีขึ้นไป คือ คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.01 ขึ้นไป
1.2 ผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานในปการศึกษาที่รับการประเมิน
1.3 มีบัณฑิตจบในปการศึกษาที่รับการประเมิน
1.4 มีการรับนักศึกษาในปการศึกษาที่รับการประเมิน
2. หลักสู ตรจั ดทํ า บั น ทึ กแจ งความประสงค ข อรั บ การประเมิน คุ ณภาพการศึก ษาภายใน ระดั บ
หลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตร TQR โดยผานความเห็นชอบของคณบดีมายังงานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ
3. งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของหลักสูตรที่ขอรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแจงผลการตรวจสอบกลับไปยังคณะเพื่อแจงใหหลักสูตรทราบ
4. หลักสูตรดําเนินการหารายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
จากรายชื่อผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) เพื่ อ การเผยแพร ห ลั ก สู ต ร TQR เท า นั้ น สื บ ค น ข อ มู ล ได ที่ http://qa.vru.ac.th/TQR.html มี
รายละเอียดดังนี้
4.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จํานวน 3 คน ตองมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน โดย 2 คน ตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและอยางนอย
1 คนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
4.2 ประธานกรรมการและกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเทานั้น
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4.3 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร
หลักสูตร TQR แบงตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการตองมีคุณวุฒิร ะดับปริญ ญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
ระดับปริญญาโท
คณะกรรมการตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารยขึ้นไป
ระดับปริญญาเอก
คณะกรรมการตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารยขึ้นไป
5. งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพดําเนินการตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตร TQR และดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตร TQR
6. งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพรอมกอนตรวจ
ใหแกหลักสูตรที่ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตร TQR
7. หลักสูตรมีการบันทึกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พรอมแนบเอกสารหลักฐานบนระบบ CHE
QA Online
8. คณะกรรมการตรวจประเมินตนเองดําเนินงานการตรวจประเมินตนเอง รายงานผลการตรวจและ
ตรวจสอบขอมูลการประเมินตนเอง ผานระบบ CHE QA Online
9. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดําเนินการประเมินและรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และยืนยันผลการประเมิน ผานระบบ CHE QA Online
10. หลักสูตรดําเนินการตรวจสอบการยืนยันผลการประเมิน ผานระบบ CHE QA Online ของ
คณะกรรมการ
11. หลักสูตรจัดทําบันทึกเพื่อแจงผลการตรวจประเมินเพื่อขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR กรณีที่
หลักสูตรมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป คือคะแนนเฉลี่ยตั้งแต
3.01 ขึ้นไป พรอมสงเลมรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตร และแนบคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รวมทั้งขอมูลดานคุณภาพของผูเรียนและผลลัพธ
การเรียนรูของหลักสูตรตางๆ (Program Leaning Outcomes) ที่จะสะทอนใหสังคมรับรูไดวาบัณฑิตจาก
หลักสูตรนั้นๆ จะตองมีองคความรูอะไร สามารถทําอะไรได (สรุปยอประมาณครึ่งหนากระดาษ) เสนอตอ
คณบดีใหความเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียน TQR มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพการศึกษา
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12. งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพดําเนินการตรวจสอบผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ/ทราบ ในการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร
TQR
13. งานมาตรฐานและจั ดการคุ ณภาพแจ งความประสงคข อขึ้น ทะเบีย นหลัก สูตร TQR ไปยั ง
สํา นั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา พรอมแนบมติส ภามหาวิทยาลัย และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณภาพภายในระดั บ หลั กสู ตร รวมทั้งขอมูล ดานคุณภาพของผูเรีย นและผลลัพธการเรีย นรูของ
หลักสูตรตางๆ (Program Leaning Outcomes) ที่จะสะทอนใหสังคมรับรูไดวาบัณฑิตจากหลักสูตรนั้นๆ
จะตองมีองคความรูอะไร สามารถทําอะไรได (สรุปยอประมาณครึ่งหนากระดาษ)
----------------------------------------------------------------------

