
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เร่ือง  หลักเกณฑ�และอัตราค าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

  เพื่อให�การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เป!นไปด�วยความ
เรียบร�อยและมีประสิทธิภาพ   

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) (๒) แห0งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พ.ศ.๒๕๔๗  จึงกําหนดหลักเกณฑ8และอัตราค0าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖  จึงกําหนดหลักเกณฑ8และอัตราค0าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไว�ดังต0อไปน้ี 

  ข�อ  ๑  ประกาศน้ีเรียกว0า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เร่ือง  หลักเกณฑ8และอัตรา
ค0าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

ข�อ ๒ หลักเกณฑ8และอัตราค0าตอบแทนตามประกาศน้ี  ให�ใช�ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ต้ังแต0ปAการศึกษา  ๒๕๕๕  เป!นต�นไป 

ข�อ  ๓  ในประกาศน้ี 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว0า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “กรรมการ”  หมายความว0า  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สกอ.”  หมายความว0า  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   “ประเมิน”  หมายความว0า  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข�อ  ๔  คณะกรรมการแบ0งเป!น  ๓  ระดับ  ดังน้ี 
(๑) ระดับมหาวิทยาลัย 
(๒) ระดับคณะ  หรือหน0วยงานเทียบเท0าคณะ 
(๓) ระดับสาขาวิชา   
 
 
 
 
 

/ข�อ 5 หลักเกณฑ8และคุณสมบัติ... 
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ข�อ  ๕  หลักเกณฑ8และคุณสมบัติของกรรมการ  ดังน้ี 

 (๑)  คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย  ให�มีคณะกรรมการประเมินอย0างน�อย   
๕  คน  และต�องเป!นผู�ประเมินจากภายนอกอย0างน�อยร�อยละ  ๕๐ 

(ก)  ประธานกรรมการ  เป!นผู�ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ที่ผ0านการ
ฝIกอบรมหลักสูตรผู�ประเมินของ  สกอ.  ท่ีขึ้นบัญชีรายช่ือประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ  สกอ. 
    (ข)  กรรมการ  เป!นผู�ประเมินที่ผ0านการฝIกอบรมหลักสูตรผู�ประเมินที่ สกอ.  
จัดฝIกอบรม  และข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ประเมินของ  สกอ.   
    (ค)  เลขานุการ  เป!นผู�ประเมินท่ีผ0านการฝIกอบรมหลักสูตรผู�ประเมินที่ สกอ.
จัดฝIกอบรม  และข้ึนทะเบียนผู�ประเมินของ  สกอ.   
     (ง)  ผู�ช0วยเลขานุการ  เป!นผู�ประเมินที่ผ0านการฝIกอบรมหลักสูตรผู�ประเมินท่ี 
สกอ. จัดอบรม และข้ึนทะเบียนของ สกอ.    
   (๒)  คณะกรรมการประเมินระดับคณะ  หรือหน0วยงานเทียบเท0าคณะ  ให�มี
คณะกรรมการอย0างน�อย  ๔  คน  ท้ังน้ี  ข้ึนอยู0กับขนาดของคณะ  หรือหน0วยงานเทียบเท0าคณะ 
    (ก)  ประธานกรรมการประเมินคณะ  เป!นผู�ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
และมีรายช่ือผู�ที่ข้ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ  สกอ.  ส0วนประธาน
กรรมการประเมินสํานักหรือสถาบัน  เป!นผู�ประเมินจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  ท่ีอยู0นอกสํานัก  
สถาบันที่ประเมิน   และเป!นผู�ท่ีขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ  สกอ. 
    (ข)  กรรมการ  เป!นผู�ประเมินที่อยู0นอกคณะ  สํานักหรือสถาบันที่ประเมินและ
มีรายช่ือผู�ตรวจประเมินท่ีขึ้นทะเบียน  สกอ. 
    (ค)  เลขานุการ  เป!นผู�ประเมินท่ีอยู0นอกคณะ  สํานักหรือสถาบันท่ีประเมิน
และมีรายช่ือผู�ตรวจประเมินท่ีขึ้นทะเบียน  สกอ. 
    (ง)  ผู�ช0วยเลขานุการ  เป!นผู�ที่สังกัดคณะ  สํานักหรือสถาบันที่ประเมิน  และ
ผ0านการฝIกอบรมหลักสูตรผู�ประเมินของ  สกอ.  หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝIกอบรมให�โดยใช�หลักสูตรของ  สกอ.   
   (๓)  คณะกรรมการประเมินระดับสาขาวิชา  ให�มีกรรมการอย0างน�อย  ๓  คน  ทั้งน้ี  
ข้ึนอยู0กับขนาดของสาขาวิชา  โดยเป!นผู�ประเมินจากภายนอกสาขาวิชา  ท่ีผ0านการฝIกอบรมหลักสูตรผู�ประเมิน
ของ  สกอ.   
    (ก)  ประธานกรรมการเป!นผู�ที่มาจากภายนอกสาขาวิชา  โดยเป!นผู�ที่ผ0านการ
อบรมหลักสูตรผู�ประเมินของ  สกอ.  หรือสถานท่ีจัดฝIกอบรมให�โดยใช�หลักสูตรของ  สกอ. 
    (ข)  กรรมการ เป!นผู�ประเมินท่ีอยู0นอกสาขาวิชาท่ีประเมินและมีรายช่ือผู�ตรวจ
ประเมินท่ีขึ้นทะเบียน  สกอ. 
    (ค)  เลขานุการ เป!นผู�ประเมินท่ีอยู0นอกสาขาวิชาท่ีประเมินและมีรายช่ือผู�ตรวจ
ประเมินท่ีขึ้นทะเบียน  สกอ. 
      
 
 

/ข�อ 6 ข้ันตอนและแนวทาง... 
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  ข�อ  6   ข้ันตอนและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   (๑)  ระดับมหาวิทยาลัย  ให�งานประกันคุณภาพการศึกษา  พิจารณาคัดเลือกกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน  โดยให�คัดเลือกจากผู�ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี  สกอ.  กําหนด 
   (๒)  ระดับคณะหรือหน0วยงานเทียบเท0าคณะ  ให�คณะหรือหน0วยงานเทียบเท0าคณะที่รับ
การประเมินคุณภาพภายใน  คัดเลือกและทําคําส่ังแต0งต้ังกรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี  สกอ.  กําหนด   
   (๓)  ระดับสาขาวิชา ให�งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําคําส่ังแต0งต้ังคณะกรรมการ
และประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อดําเนินการต0อไป 
  ข�อ  7   กรรมการท่ีเป!นบุคคลภายนอก  ให�เบิกจ0ายค0ายานพาหนะเดินทางไปและกลับในอัตรา
เหมาจ0ายไม0เกิน  ๑,๐๐๐  บาทต0อครั้ง  ในกรณีท่ีค0าเดินทางเกินอัตราที่กําหนดไว�  ให�เบิกจ0ายตามความเป!นจริง  
โดยแนบหลักฐานการจ0ายประกอบการเบิก  
   ข�อ  ๘  การเบิกจ0ายค0าตอบแทนตามประกาศน้ีให�เบิกจ0ายจากเงินรายได�ของมหาวิทยาลัย 

     
ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

                                                                                  
(ผู�ช0วยศาสตราจารย8 ดร.ชนินทร8  วะสีนนท8) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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บัญชีแนบท-ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เร่ือง  หลักเกณฑ�และอัตราค าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย 

ตําแหน ง บุคลากร ผู-ทรงคุณวุฒิ 

๑.๑ ประธานกรรมการ - ไม0เกิน  ๗,๐๐๐ บาท / ครั้ง 

๑.๒ กรรมการ ไม0เกิน  ๒,๐๐๐ บาท / คร้ัง ไม0เกิน  ๕,๐๐๐ บาท / ครั้ง 

๑.๓ กรรมการและเลขานุการ ไม0เกิน  ๒,๐๐๐ บาท / คร้ัง - 

๑.๔ กรรมการและผู�ช0วยเลขานุการ ไม0เกิน  ๑,๕๐๐ บาท / คร้ัง - 

 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  สํานัก  สถาบัน  บัณฑิตวิทยาลัย 

ตําแหน ง บุคลากร ผู-ทรงคุณวุฒิ 

๑.๑ ประธานกรรมการ ไม0เกิน  ๑,๕๐๐ บาท / คร้ัง ไม0เกิน ๕,๐๐๐ บาท / ครั้ง 

๑.๒ กรรมการ ไม0เกิน  ๑,๐๐๐ บาท / คร้ัง ไม0เกิน ๓,๐๐๐ บาท / ครั้ง 

๑.๓ กรรมการและเลขานุการ ไม0เกิน  ๑,๐๐๐ บาท / คร้ัง - 

๑.๔ กรรมการและผู�ช0วยเลขานุการ ไม0เกิน  ๑,๐๐๐ บาท / คร้ัง - 

 

๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสาขาวิชา 

ตําแหน ง บุคลากร ผู-ทรงคุณวุฒิ 

๑.๑ ประธานกรรมการ เหมาจ0ายไม0เกิน  ๑,๕๐๐ บาท - 

๑.๒ กรรมการ เหมาจ0ายไม0เกิน  ๑,๐๐๐ บาท - 

๑.๓ กรรมการและเลขานุการ เหมาจ0ายไม0เกิน  ๑,๐๐๐ บาท - 

 


