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1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

2. การยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 

3. การส่งหลักฐานเพิ่มเติมในระหว่างการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      
ระดับหลักสูตร 

4. โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2559 
5. ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
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 รอบเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน 
 การจัดการเรียนการสอน ภาคต้น และ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  
     (1 ส.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2559) 
 จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา สิ้นภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2559 (2 ส.ค. 59) 
 การพัฒนานิสิต อาจารย์ และบุคลากร ต้ังแต่ 1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59 
 ผลงานวิจัยของอาจารย์ และ นิสิต ปี พ.ศ. 2558 
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1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูรหลักและหลกัสูตรยืม ประจ าปีการศึกษา 2558 

ส าหรับผู้รับการประเมินคุณภาพภายใน (หลักสูตรหลักที่ไม่มีการยืม) 
ก่อนวันประเมิน 
1) ประธานหลักสูตรแจ้งชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและวันที่รับประเมิน ให้ส านักงานประกันคุณภาพ

ด าเนินการจัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการไม่น้อยกว่า              
2 คน โดยกรรมการเป็นผู้ผ่านการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ มก. และเลขานุการ 
1 คน และเมื่อประกาศแต่งตั้งฯ ออกแล้ว ประธานหลักสูตรแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประเมินฯ ทราบต่อไป 

2) ประธานหลักสูตรด าเนินการพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์             
ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 หากพบข้อมูลในระบบ มคอ.7 ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งต้นสังกัดของข้อมูล                     
แล้วส าเนาแจ้งส านักประกันคุณภาพ 

3) มคอ. 7 จะถูกน าเข้าระบบ CHE QA Online โดย ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559  
ให้ Admin คณะสร้างรหัสให้ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล 
มคอ. 7 ที่เข้าสู่ระบบCHE QA Online หากพบข้อผิดพลาดแจ้งส านักงานประกันคุณภาพ เพื่อประสานงานแก้ไข
ต่อไป 
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4) Admin คณะสร้างรหัสเข้าดู CHE ให้กรรมการ และ เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร   แจ้งคณะกรรมการทราบก่อน 1 สัปดาห์ ส าหรับประธานกรรมการส านักงานประกันคุณภาพ                    
เป็นผู้ออกรหัสให้ และแจ้งให้ประธานทราบ 

5) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่รับการประสานงานขอข้อมูลเพิ่มจากคณะกรรมการประเมิน
ก่อนวันประเมินจริง และอาจส่ง pdf ไฟล์ มคอ. 2 ตามที่คณะกรรมการฯต้องการ 

6) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานงานจากเลขานุการคณะกรรมการประเมิน 
เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ห้องรับการประเมิน เอกสารบรรยายต่างๆ เป็นต้น และ
ป้องกันความเสี่ยงของระบบinternet ควรเตรียม pdf ไฟล์ มคอ.7 ไว้ด้วย 
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วันประเมิน 
1) ดูแลความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกให้กับกรรมการประเมิน ได้แก่ ห้องรับการประเมิน อุปกรณ์ต่างๆ  

จัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้ผู้ประเมินและผู้สังเกตการณ์ตามความเหมาะสม 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องอยู่ครบทุกคน เพื่อร่วมให้ข้อมูลต่างๆ แก่กรรมการประเมินตามก าหนดการประเมิน    

ที่ก าหนดไว้ใน 1 วัน ตามแนวการประเมินเป็นแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) โดยร่วมพูดคุยตอบข้อซักถาม
และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกับผู้ประเมิน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ยกเว้นมีเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมรับการ
ประเมินได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีไปปฏิบัติงานอื่น ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมรับการ
ประเมินจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องไม่รับเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันที่ตรงกับก าหนดการรับ
ประเมินหลักสูตร 

4) เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน ให้จัดท าหลักฐานค่าตอบแทนให้กับผู้ประเมินลงนาม 
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หลังวันประเมิน 
1) คณะกรรมการประเมิน จะรายงานผลการประเมินหลักสูตรภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประเมิน บนระบบ CHE 

QA Online ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันด าเนินการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงตามที่ระบุไว้ในรายงานผลการประเมินฯ 

2) ประธานหลักสูตรกรอกผลการประเมินและแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินใน มคอ. 7   
ของตนเอง 

3) หลักสูตรพิมพ์ มคอ. 7 ที่บันทึกผลการประเมินและแผนพัฒนาปรับปรุง พร้อมลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร               
ส่งให้กับคณะกรรมการที่ก ากับดูแลการศึกษาของคณะ ผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ก่อนส่งให้คณะประจ าคณะ
พิจารณาให้ความเห็น เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะ 

4) กรณีหลักสูตร ป.ตรี คณบดีส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะให้กับคณะกรรมการการศึกษา                          
กรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณบดีส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะให้กับบัณฑิตวิทยาลัย               
ทั้งนี้กรณีคณะในวิทยาเขต  ให้คณบดีส่งให้คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตด้วย 

5) ประธานหลักสูตรตอบแบบส ารวจ Feedback ของการประเมินแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form ทาง E-mail  
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ส าหรับผู้รับการประเมินคุณภาพภายใน (หลักสูตรหลักและหลักสตูรยืม) 
ก่อนวันประเมิน 
1) ประธานหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมร่วมกันพิจารณาคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและแนวทางประเมินตาม

แนวดิ่ง/แนวราบ* และแจ้งชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและวันที่ประเมินตามจ านวนหลักสูตร ให้ส านักงาน
ประกันคุณภาพ ด าเนินการจัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการ
ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยกรรมการเป็นผู้ผ่านการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ มก. 
และเลขานุการ 1 คน และเมื่อประกาศแต่งตั้งฯออกแล้ว ประธานหลักสูตรแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประเมินฯ 
ทราบต่อไป 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักและยืมน า มคอ.7 ของแต่ละหลักสูตรมาร่วมกันพิจารณาเป็นภาพรวมของหลักสูตร
แล้วด าเนินการพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรหลัก (มคอ.7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์ ภายในวันที่   
29 กรกฎาคม 2559 
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3) มคอ.7 จะถูกน าเข้าระบบ CHE QA Online โดยผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559               
ให้ Admin คณะสร้างรหัสให้ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล 
มคอ.7 ที่เข้าสู่ระบบCHE QA Online หากพบข้อผิดพลาดแจ้งส านักงานประกันคุณภาพเพื่อประสานงานแก้ไข
ต่อไป 

4) Admin คณะสร้างรหัสเข้าดู CHE ให้กรรมการ และ เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร แจ้งคณะกรรมการทราบก่อน 1 สัปดาห์ ส าหรับประธานกรรมการส านักงานประกันคุณภาพ               
เป็นผู้ออกรหัสให้ และแจ้งให้ประธานทราบ 

5) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่ง มคอ.7 ของทั้งหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม และข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่รับการ
ประสานงานขอข้อมูลเพิ่มจากคณะกรรมการประเมินก่อนวันประเมินจริง และอาจส่ง pdf ไฟล์ มคอ. 2                     
ตามที่คณะกรรมการฯต้องการ  
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6) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักและยืมก าหนดสถานที่รับการประเมินตามแนวทางที่ก าหนด แนวดิ่ง/แนวราบ* และ
เตรียมความพร้อมต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานงานจากเลขานุการคณะกรรมการประเมิน เพื่อให้การประเมิน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ห้องรับการประเมิน เอกสารบรรยายต่างๆ เป็นต้น และป้องกันความเสี่ยงของ
ระบบ internet ควรเตรียม pdf ไฟล์ มคอ.7 ไว้ด้วย 

 
หมายเหตุ * : การประเมินแนวดิ่ง คณะกรรมการประเมินทุกองค์ประกอบแยกหลักสูตรละ 1 วัน 
    การประเมินแนวราบ คณะกรรมการประเมินทีละองค์ประกอบพร้อมกันทุกหลักสูตร  
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วันประเมิน 
1) หลักสูตรหลักและยืม ดูแลความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกให้กับกรรมการประเมิน ได้แก่ ห้องรับการ

ประเมิน อุปกรณ์ต่างๆ จัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้ผู้ประเมินตามและผู้สังเกตการณ์ความเหมาะสม 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องอยู่ครบทุกคน เพื่อร่วมให้ข้อมูลต่างๆ แก่กรรมการประเมินตามก าหนดการประเมิน    

ที่ก าหนดไว้ แนวดิ่ง/แนวราบ ตามแนวการประเมินเป็นแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) โดยร่วมพูดคุยตอบ             
ข้อซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกับผู้ประเมิน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ยกเว้นมีเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วม
รับการประเมินได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีไปปฏิบัติงานอื่น ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
รับการประเมินจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องไม่รับเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันที่ตรงกับก าหนดการรับ
ประเมินหลักสูตร 

4) เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน ให้จัดท าหลักฐานค่าตอบแทนให้กับผู้ประเมินลงนาม 
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หลังวันประเมิน 
1) คณะกรรมการประเมิน จะรายงานผลการประเมินหลักสูตรภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประเมิน บนระบบ CHE QA 

Online ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักและยืมร่วมกันด าเนินการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงท่ีระบุไว้ในรายงานผลการประเมินฯ 

2) ประธานหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมกรอกผลการประเมินภาพรวมหลักสตูรและแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ                    
ของคณะกรรมการประเมินใน มคอ.7 ของตนเอง 

3) หลักสูตรพิมพ์ มคอ.7 ที่บันทึกผลการประเมินและแผนพัฒนาปรับปรุง พร้อมลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ส่งให้กับ
คณะกรรมการที่ก ากับดูแลการศึกษาของคณะ ผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ก่อนส่งให้คณะประจ าคณะพิจารณา                
ให้ความเห็น เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะ 

4) กรณีหลักสูตร ป.ตรี คณบดีรวบรวมผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะส่งให้กับคณะกรรมการการศึกษา 
กรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณบดีส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้กรณี  
คณะในวิทยาเขตให้ส่งผ่านคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก่อน 

5) ประธานหลักสูตรหลักและยืมตอบแบบส ารวจ Feedback  ของการประเมินแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form                
ทาง E-mail  
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2. การยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ีที่ปิดหลักสูตรแล้ว (ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย) ทั้งนี้หากยังมีนิสิต                      
ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษามากกว่า 10 คน ต้องรับการประเมินฯ 
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ปิดหลักสูตรโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มีเงื่อนไขการประเมินดังนี้ 
•   มีนิสิตที่ยังไม่จบการศึกษา และยังไม่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายหลักสูตรนั้นยังต้องรับการประเมินฯ 
โดยให้ประเมินในระบบ มคอ. 7 แต่ไม่ต้องประเมินในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online  
•   มีนิสิตที่ยังไม่จบการศึกษา แต่นิสิตได้สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องรับประเมินฯ  
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4.  โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 10 ประจ าปี 2559 

ประเภทผลงาน 
ที่ส่งเข้าร่วมประกวด 

ประเภทที่ 1 : ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559  

ประเภทที่ 2 : การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน  

 ระดับหลักสูตร 
 ระดับคณะวิชา 
 ระดับส่วนงานสนับสนุน 

 พัฒนาปรับปรุงการปฏบิัตงิาน  
 แนวปฏิบัติที่ดี 
 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏบิัตงิาน 



16 

ประเภทที่ 1 : ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559  

 ระดับหลักสูตร  
1. ประเภทที่ 1 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประเมินครั้งที่ 2                    
    มีคะแนนระดับดีอย่างต่อเนื่อง ที่ประเมินฯ ตามเงื่อนไขของ สกอ. พิจารณาสูงสุด 10 อันดับแรก  
2. ประเภทที่ 2 พิจารณาจากพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ประเมินฯ                     
    ตามเงื่อนไขของ สกอ. โดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงผลต่างของคะแนนการประเมิน 
    ของปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา พิจารณาสูงสุด 10 อันดับแรก 



17 

 ระดับคณะวิชา  
พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  
โดยไม่มีองค์ประกอบใดได้ระดับพอใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร  
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    ระดับส่วนงานสนับสนุน 
       ให้คณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกส่วนงานที่เป็น Best Practice  
       แบ่งเป็น 2 รางวัล ระดับสถาบัน และระดับส านัก  
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ประเภทที่ 2 : การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน  

 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน หมายถึง ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการท างาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร สามารถลดเวลาและลดขั้นตอนการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง กระบวนการที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้ส่วนงานประสบ
ความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐาน
ของความส าเร็จปรากฏอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้ส่วนงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์  
    นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน หมายถึง การท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร เพื่อท าให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น                 
ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มมากขึ้น ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต 
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ระยะเวลา กิจกรรม 
กรกฎาคม 2559 ส านักงานประกันคุณภาพ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้ทุกส่วนงานรับทราบ 
1 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2559 ส่วนงานภายในทุกระดับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมายังส านักงานประกันคุณภาพ                           

ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
17 – 31 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด                       

ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 และแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรอง 
พฤศจิกายน 2559 ส่วนงานน าเสนอผลงานทีผ่่านการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนผลงานภาค
โปสเตอร์ 

ธันวาคม 2559 จัดพิธีมอบรางวัล โล่ และประกาศเกียรติคุณ ในงานวันขอบคุณบุคลากร 
มกราคม – มีนาคม 2560 สรุปผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2559 และจัดท ารูปเล่ม                           

ส่งโรงพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนงานและบคุลากรรับทราบ 

วิธีการด าเนินงาน 
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       จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานส่งผลงานเขา้ร่วมโครงการในครั้งนี้               
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่
http://www.qa.ku.ac.th/Download/awardV10/QAaward10.pdf 
และส่งผลงานตามแบบฟอร์ม มาที่ส านักงานประกันคุณภาพ จ านวน 6 ชุด 
พร้อมไฟล์บันทึกลงแผ่นซีดี จ านวน 6 ชุด 

http://www.qa.ku.ac.th/Download/awardV10/QAaward10.pdf   มาที่สำนักงานประกันคุณภาพ จำนวน
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5.  ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร 
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1 
 

23 ก.ค.59 แก้ไข 18 ก.ค.59                                                                                            

แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

ก่อนวันประเมิน 
๑. คณะกรรมการประเมิน ได้รับการทาบทามและได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินจากมหาวิทยาลัย 
๒. Admin คณะส่งรหัสเข้าระบบ CHE QA Online ให้คณะกรรมการเพื่อสามารถอ่านรายงานผลการประเมินก่อน

ก าหนดการประเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาผลการประเมินล่วงหน้า ก่อนเข้าประเมิน  
๓. คณะกรรมการประเมินอ่านรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online เพื่อด าเนินการ

ประเมินในเบื้องต้นพร้อมสรุปประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็น โดยกรรมการแต่ละท่านต้องประเมินทุกตัวบ่งชี้ก่อนน าเข้าปรึกษา
ร่วมกัน ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งเลขานุการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา 

๔. คณะกรรมการประเมินนัดประชุม เพื่อหารือแนวทางประเมินและผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ตามที่เตรียมไว้ในข้อ 3 
และก าหนดการประเมิน ร่วมกันก่อนเข้าการประเมิน 

๕. เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ประสานงานกับประธานหลักสูตร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินแจ้งขอ และแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ทั้งนี้ อาจต้องส่ง pdf ไฟล์ มคอ.๒ เพ่ือ
ประกอบการประเมินด้วย 

๖. เลขานุการนัดหมายเวลาและสถานที่ ระหว่างกรรมการประเมิน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับการเข้าประเมิน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้ประเมินหลักสูตรละ 1 วัน พร้อมแจ้งให้หลักสูตรเตรียมเอกสารเพิ่มเติม และเยี่ยมชม               
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหรืออ่ืนๆ ในวันประเมิน ตามที่คณะกรรมการประเมินแจ้งก าหนดการไว้ 

๗. เลขานุการเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันประเมิน 

วันประเมิน 

๑. คณะกรรมการประเมินร่วมพูดคุย ซักถามกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมกันทุกคน ตามแนวทางการประเมินแบบพิชญ
พิจารณ์ (Peer Review) เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เห็นถึงจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาต่างๆ ตามองค์ประกอบการประเมินของ
หลักสูตร ทั้งนี้ ให้เชื่อถือข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ ที่มาจากหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยได้ ไม่ต้องตรวจทานหลักฐาน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้แล้ว 

๒. คณะกรรมการประเมินประชุมร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปสุดท้ายส าหรับทุกตัวบ่งชี้ จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา 
เลขานุการเป็นผู้จดประเด็นที่ส าคัญจากการประเมิน (โดยใช้ไฟล์แบบฟอร์มร่างรายงานผลการประเมิน (Word) และไฟล์ช่วย
ค านวณ (Excel) ) 

๓. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินรายงานด้วยวาจาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบร่วมกัน 
๔. เลขานุการเตรียมตามแบบฟอร์มรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ให้ประธานกรรมการพิจารณาลงนามรับรอง 

 หลังวันประเมิน 

๑. เลขานุการจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบ ตามข้อสรุปของคณะกรรมการ 
ในระบบCHE QA Online ประธานยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE QA Online  

๒. เลขานุการท าบันทึกลงนามโดยประธานคณะกรรมการแจ้งรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์อยู่ในระบบ CHE QA 
Online ให้ประธานหลักสูตรทราบเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

๓. เลขานุการ Down load ไฟล์คะแนนผลการประเมินให้กับส านักงานประกันคุณภาพ ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันประเมิน 
๔. เลขานุการส่งแบบส ารวจ Feedback ของการประเมินทาง E-mail ให้ประธานหลักสูตร ตอบแบบออนไลน์ที่เป็น Google 

Form 
๕. เลขานุการขอ E-mail ประธานหลักสูตร เพื่อส่งแบบส ารวจ Feedback ของการประเมิน ให้ประธานหลักสูตรตอบแบบ

ออนไลน์ที่เป็น Google Form 
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แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กรณี หลักสูตรหลักและหลักสตูรยืม 

ก่อนวันประเมิน 
๑. คณะกรรมการประเมิน ได้รับการทาบทามและได้รับค าสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินจากมหาวิทยาลัย และก าหนดวันประเมิน

หลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม 
๒. Admin คณะส่งรหัสเข้าระบบ CHE QA Online พร้อมทั้ง ส่ง มคอ.๗ ของหลักสูตรหลักและยืม ให้คณะกรรมการเพื่อ

สามารถอ่านรายงานผลการประเมินก่อนก าหนดการประเมิน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาผลการประเมินล่วงหน้า ก่อนเข้า
ประเมิน  

๓. คณะกรรมการประเมินอ่านรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ใน มคอ.๗ ของหลักสูตรหลักและยืม และภาพรวมใน
ระบบ CHE QA Online เพื่อด าเนินการประเมินในเบื้องต้นพร้อมสรุปประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นใน โดยกรรมการแต่ละท่านต้อง
ประเมินทุกตัวบ่งชี้ก่อนน าเข้าปรึกษาร่วมกัน ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งเลขานุการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา 

๔. คณะกรรมการประเมินนัดประชุม เพื่อหารือแนวทางประเมินและผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ตามที่เตรียมไว้ในข้อ  3 
ร่วมกันก่อนการประเมิน และก าหนดการที่สอดคล้องแนวทางการประเมินแนวดิ่ง/แนวราบ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

๕. เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ประสานงานกับประธานหลักสูตร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการประเมิน
แจ้งขอ และแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ทั้งนี้อาจต้องส่ง pdf ไฟล ์มคอ.๒ เพื่อประกอบการประเมินด้วย 

๖. เลขานุการนัดหมายเวลาและสถานที่ระหว่าง กรรมการประเมิน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับการเข้าประเมิน  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้ประเมินหลักสูตรละ 1 วัน พร้อมแจ้งให้หลักสูตรเตรียมเอกสารเพิ่มเติม และเย่ียมชม             
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหรืออื่นๆ ในวันประเมิน ตามที่คณะกรรมการประเมินแจ้งก าหนดไว ้

๗. เลขานุการเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันประเมิน 

วันประเมิน 
๑. คณะกรรมการประเมินร่วมพูดคุย ซักถามกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมกันทุกคน ตามแนวทางประเมินแนวดิ่ง/แนวราบ

หลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมตามที่ก าหนด โดยใช้หลักการประเมินแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เห็น
ถึงจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาต่างๆ ตามองค์ประกอบการประเมินของหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เชื่อถือข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ ที่มาจากหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัยได้ ไม่ต้องตรวจทานหลักฐาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้แล้ว 

๒. คณะกรรมการประเมินประชุมร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปสุดท้ายส าหรับทุกตัวบ่งชี้ จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา 
เลขานุการเป็นผู้จดประเด็นที่ส าคัญจากการประเมิน (โดยใช้ไฟล์แบบฟอร์มร่างรายงานผลการประเมิน (Word) และไฟล์ช่วยค านวณ 
(Excel) ) 

๓. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินรายงานด้วยวาจาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหลักสูตรหลัก หลักสูตรยืม และ
ภาพรวมของหลักสูตร ทราบร่วมกัน 

๔. เลขานุการเตรียมตามแบบฟอร์มรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ให้ประธานกรรมการพิจารณาลงนามรับรอง 

 หลังวันประเมิน 
๑. เลขานุการจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบ ตามข้อสรุปของคณะกรรมการ            

ในระบบ CHE QA Online ประธานยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE QA Online  
๒. เลขานุการท าบันทึกลงนามโดยประธานคณะกรรมการแจ้งรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์อยู่ในระบบ  CHE QA 

Online ให้ประธานหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมทราบเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
๓. เลขานุการ Down load ไฟล์คะแนนผลการประเมินให้กับส านักงานประกันคุณภาพ ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันประเมิน 
๔. คณะกรรมการตอบแบบส ารวจ Feedbackของการประเมินระดับหลักสูตรแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form 
๕. เลขานุการขอ E-mail ประธานหลักสูตรและยืม เพื่อส่งแบบส ารวจ Feedback ของการประเมิน ให้ประธานหลักสูตรและ

ยืมตอบแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form 
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