
 
การประชุมชี้แจง 

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2558 

วันอังคารที่  26 กรกฎาคม พ.ศ.  2559 

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี   

1 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

ส าหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 3 

หัวข้อ ระดับหลักสูตร 

1) ระยะเวลาประเมิน หลักสูตรละ 1 วัน 

2) ช่วงเวลาประเมิน เดือนสิงหาคม 2559 

3) จ านวนกรรมการ อย่างน้อย 3 คน 
และมีผู้ผ่านอบรมผู้ประเมินฯ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ประเมินฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ไม่

เกินหลักสูตรละ 3 คน ซึ่ง สปค. จะมีแบบฟอร์มการรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ให้
ประธานกรรมการฯ ลงนามด้วย 

4) รูปแบบการประเมิน ประเมินแบบพิชญพิจารณ์ (เน้นการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ไม่เน้นการค้นหาเอกสาร
หลักฐาน) 

หมายเหตุ กรณีท่ีหลักสูตรขอส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มตามที่ 
สปค. ก าหนด ส่งให้เลขานุการ เพื่อจัดส่งให้ประธานกรรมการฯ พิจารณา ไม่เกิน 3 วันหลัง
การประเมิน 

5) ผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน - อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 
- ทีมกรรมการประเมิน 

6) วิธีการประเมิน ประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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หัวข้อ ระดับหลักสูตร 

7) การจัดท ารายงานผลประเมิน ท าบนระบบ CHE QA Online ให้เรียบร้อยก่อน แล้ว 
Load เฉพาะข้อมูลคะแนนประเมิน ส่งเอกสารมาที่ ผอ.

สปค. 

8) ระยะเวลาการจัดท ารายงานผลประเมินบนระบบ CHE ให้
สมบูรณ์ 

หลังการประเมินไม่เกิน 
1 สัปดาห ์

ข้อควรระวัง  รายงานผลการประเมินที่เป็นจัดท าเป็นเอกสารจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับทีอ่ยู่บน
ระบบ CHE QA Online    

1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
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1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 5 

ระดับหลักสูตร 

• ตัวอย่าง ร่าง ก าหนดการประเมิน ระดับหลักสูตร 
• แบบฟอร์มการรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ 
• แบบฟอร์มการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมส าหรับหลักสูตร 
• บันทึกส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร............. ปีการศึกษา 2558 ถึง ผอ. สปค. 
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร.......... ปีการศึกษา 2558 
• แบบส ารวจ Feedback ต่อการประเมินระดับหลักสูตร แบบออนไลน์ผ่าน Google Form มี 2 ชุด ชุดที่ 1 ส าหรับกรรมการ

ประเมินทุกคน และชุดที่ 2 ส าหรับประธานหลักสูตรที่รับการประเมิน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 

หมายเหตุ  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทั้งระดับหลักสูตร จะมีให้ดาวน์โหลดที่ www.qa.ku.ac.th                           
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  
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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 ตั้งแต่ 1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ และ นิสิต ปี พ.ศ. 2558 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 6 

1. แนวทางการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
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 รูปแบบการประเมิน 
• ประเมินภาพรวมการด าเนนิการ มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ 
 เน้นที่วัตถุประสงคข์องหลักสูตร (อยู่ใน มคอ. 2) 
 ให้คะแนนในประเด็นที่ส าคัญ ๆ ต่อหลักสูตร 
 ไม่จับผิดเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ 

• พิชญพิจารณ์ (Peer Review) 
 เน้นการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพ่ือให้ อ.ประจ าหลักสูตร เสนอ

แนวทางในการปรับปรุงได้เอง 
 เชื่อมั่นในข้อมูลที่รายงาน 
 ไม่เน้นการค้นหาเอกสารหลักฐาน 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 7 

1. แนวทางการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 8 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

องค์ 2 
บัณฑิต 

(2 ตบช.) 

องค์ 3 
นิสิต 

(3 ตบช.) 

องค์ 4 
อาจารย์ 
(3 ตบช.) 

องค์ 5 
หลักสูตรการเรียนการ

สอนการประเมิน
ผู้เรียน 

(4 ตบช.) 

องค์ 6 
สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
 (1 ตบช.) 

ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 

ระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

ปัจจัยน าเข้า (I) กระบวนการ (P) ผลผลิต (O) 

ตบช. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1 

ตบช. 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 ตบช. 2.1, 2.2 

7 ตบช. 4 ตบช. 2 ตบช. 

หมายเหตุ  ตบช. 3.3, 4.3 และ 5.4 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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ผลการประเมิน 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนรวมเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นศูนย์ 
(หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน) 

คะแนนรวมเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ประเมนิองค์ประกอบท่ี 2 - 6  =      คะแนนรวม 13 ตัวบ่งช้ี 
                                                                                                          13 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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ลักษณะเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย 

เชิงคุณภาพ 
Rubric 

พิจารณาตามประเด็น
ย่อยแต่ให้คะแนนมอง

องค์รวม 

ตบช. 2.1, 2.2, 4.2, 5.4 

กระบวนการ 
ตบช. 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 

ผลลัพธ์ของกระบวนการ 
ตบช. 3.3, 4.3 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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คะแนน ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00  ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00  ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

คะแนนการประเมิน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 
TQF (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท า หรือ ผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 
บัณฑิตศึกษา ผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 13 
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องคป์ระกอบ ตวับง่ชี ้ ประเด็นพจิารณา 
3. นิสิต 3.1 การรับนิสิต - ระบบการรับนิสิต 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมระบบดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต - อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน

ของนิสิต 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 14 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

- ร้อยละอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
ป. เอก ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 15 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมิน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

5.2 การวางระบบผู้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 16 



26 กรกฎาคม 2559 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน (ต่อ) 

5.2 การวางระบบ
ผู้สอน และ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน (ต่อ) 

- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตร ี
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์ และการ

ค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน

หลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 17 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมิน (ต่อ) 

5.4 ผลการด าเนินการตาม
กรอบ TQF 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ TQF 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม ร่วมกันประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินหลักสูตร            
ในภาพรวม ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 หากหลักสูตรใดไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใด มีผลให้ทุกหลักสูตรไม่ผ่านด้วย               

ให้รายงานว่าไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนั้นเนื่องจากหลักสูตรใด (แยกประเมิน แต่ผลร่วมกัน) 
 องค์ประกอบที่ 2- 6  

1) ตบช. เชิงปริมาณ ตบช. 2.2 และ 4.2 ให้น าข้อมูลดิบมารวมกัน เช่น ผลงานของนิสิต ป.โท   
ที่ตีพิมพ์ ให้น าค่าถ่วง นน.ของผลงานทุกหลักสูตรมารวมกัน แล้วค านวณคะแนนในภาพรวม 
ส่วน ตบช. 2.1 และ 5.4 ให้ใช้ผลประเมินแต่ละหลักสูตร มาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม ค่าคะแนน
อาจมีทศนิยม  

2) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพของกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ใช้ผลประเมิน
ภาพรวม ไม่ให้น าผลประเมินของแต่ละหลักสูตรมารวมกันแล้วหาร ผลประเมินภาพรวม          
จะเป็นค่าคะแนน 1 – 5 ไม่มีทศนิยม   

3) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพของผลลพัธ์ (3.3, 4.3) ใช้ผลประเมินภาพรวม โดยผลการลัพธ์ของทุก
หลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์ (รายงานผลครบทุกเรื่อง ผลด าเนินงานดีขึ้นทุกเรื่อง มีแนวโน้ม
ดีขึ้นทุกเรื่อง) ผลประเมินภาพรวมจะเป็นค่าคะแนน 1 – 5 ไม่มีทศนิยม 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม 
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เกณฑ์ประเมินของตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพของกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)  
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เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพของผลลัพธ ์(3.3, 4.3)  
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เกณฑ์ข้อที่ หลักสูตรหลัก หลักสูตรยืม1 หลักสูตรยืม2 ภาพรวม 
1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

3 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

4 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

5 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

6 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

7 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

8 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

9 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

10 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

11 ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

ผลประเมินภาพรวม ไม่ผ่าน 

ตัวอย่างรายงานผลประเมนิหลักสูตรภาพรวมองค์ประกอบที่ 1 

ป.ตรี บศ. 
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ตัวอย่างรายงานผลประเมินหลักสูตรภาพรวมองค์ประกอบที่ 2 
เกณฑ์ข้อที ่ หลักสูตรหลกั หลักสูตรยืม1 หลักสูตรยืม2 ภาพรวม 

2.1 คุณภาพบัณฑิต 4.51 3.25 3.01 3.59 
2.2 ป.ตรี (ได้งานท า) (80/85)x100= 

94.12% 
(62/70)x100= 

88.57% 
(78/100)x100= 

78.00% 
[(80+62+78)/(85+70+100)]x10

0 = 86.27% 

(94.12/100)x5 = 
4.71 

(88.57/100)x5 = 4.43 (78.00/100)x5 = 
3.90 

(86.24/100)x5 = 4.31 
 

ผลประเมินภาพรวม 4.61 3.84 3.46 3.95 

เกณฑ์ข้อที่ หลักสูตรหลัก หลักสูตรยืม1 หลักสูตรยืม2 ภาพรวม 

2.1 คุณภาพบัณฑิต 4.01 4.33 4.15 4.16 

2.2 ป.โท (ตีพิมพ์ 40%) (14/20)x100 
=70.00% 

(10/35)x100 
=28.57% 

(5.3/14)x100 
=37.86% 

[(14+10+5.3=29.3)/(20+35+14=
69)]x100= 42.46% 

5.00 5.00  1.43 1.89 

ผลประเมินภาพรวม 4.51 2.88 3.02 4.58 

ป.ตรี  

บัณฑิตศึกษา  
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ตัวอย่างรายงานผลประเมินหลักสูตรภาพรวมองค์ประกอบที่ 3 
เกณฑ์ข้อที่ หลักสูตรหลัก หลักสูตรยืม1 หลักสูตรยืม2 ภาพรวม 

3.1 การรับนิสิต 
 - การรับนิสิต 
- การเตรียมความก่อนเข้าศึกษา 

3 3 2 3 

3.2 การพัฒนานิสิต 
- การควบคุมให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิต 

3 2 2 2 

3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
- การคงอยู ่
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียน 

4 2 1 1 

ผลประเมินภาพรวม 3 2 2 2 
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 การกรอกข้อมูลใน CHEQA 

 หลักสูตรหลักเป็นผู้ส่งข้อมูลผลประเมินตนเองในภาพรวมในระบบ CHEQA 
 น าเข้าข้อมูลในระบบ CHEQA ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 5 ส.ค. 2559 
 หลักสูตรหลักและยืมเข้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHEQA 

ระหว่างวันที่ 6 - 10 ส.ค. 2559 
 แจ้งกรรมการประเมินให้เข้าประเมินในระบบ CHEQA ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2559 
  เริ่มการตรวจประเมินตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2559 
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 รูปแบบการตรวจประเมินหลกัสูตร 
 หลักสูตรหลักและหลกัสูตรยืมตกลงรูปแบบการประเมินแล้วแจง้กรรมการประเมินหลักสูตร

ให้ทราบ 
 รูปแบบการประเมินมี 2 แบบ 

 การประเมินผลการด าเนินงานทุกองค์ประกอบทีละหลักสูตร (ประเมินแนวดิ่ง) 
 การประเมินผลการด าเนินงานทีละองค์ประกอบของทุกหลักสตูร (ประเมินแนวราบ) 

 ในการประเมินทั้ง 2 แบบ อาจารย์ประจ าหลักสูตรของทุกหลักสตูรต้องเขา้ร่วมในการ
ประเมินจนแล้วเสร็จ 

 วันที่ใช้ประเมินเป็นไปตามจ านวนหลักสตูรทีป่ระเมิน (ตั้งแต่ 2 – 4 วัน) 
 วันประเมินจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องแล้วแต่หลักสตูรและกรรมการประเมินตกลงกัน 
 ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ผลการประเมินจะอยู่ในรูปแบบภาพรวม ส่วนข้อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงจะมีทั้ง

ข้อเสนอแนะส าหรับทุกหลักสูตรและข้อเสนอแนะเฉพาะหลกัสูตร 
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 การรายงานผลประเมินใหก้ับคณะ 

 หลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมใช้คะแนนผลประเมินของคณะกรรมการในภาพรวม 
เพ่ือเป็นผลการด าเนินงานของหลักสูตรส าหรับคณะที่หลักสูตรสังกัด โดยรายงาน
ผลการประเมินภายใน 7 วันหลังการประเมิน 
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 การจัดท ารายงานแผนการพัฒนาปรับปรุง 
 แต่ละหลักสูตรแยกจัดท ารายงานแผนการพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

ประเมินใน มคอ.7 ของตนเอง  โดยแต่ละหลักสตูรด าเนินการตามข้อเสนอแนะในภาพรวม
ส าหรับทุกหลักสูตร และข้อเสนอแนะเฉพาะที่หลกัสูตรได้รับการเสนอแนะเพียงหลักสูตร
เดียว  

 หลักสูตรพิมพ ์มคอ.7 ที่บันทึกผลการประเมิน และแผนพัฒนาปรับปรุง พร้อมลงชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนของหลักสตูรนั้นๆ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการที่ก ากบัดูแล
การศึกษาของคณะผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขา ก่อนส่งให้คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาให้ความเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในภาพรวมของ
คณะ 

 ในกรณหีลักสูตร ป.ตรี คณบดีรวบรวมรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
คณะส่งให้กับคณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลยั กรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา           
คณะส่งรายงานให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
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• การเตรียมการก่อนการประเมิน 

• การด าเนินการระหว่างการประเมิน 

• การด าเนินการภายหลังการประเมิน 

 บทบาทผู้ประเมิน 
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นัดหมายคณะ              
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือเตรียมการลงพ้ืนที่ 

วางแผน 
การประเมิน 

แจ้งก าหนดการให้
หน่วยงาน 

ประธานคณะผู้ประเมิน             
คุณภาพภายในประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของ

การประเมิน 

คณะผู้ประเมิน        
คุณภาพภายในแต่ละ

คนศึกษาเอกสาร           
ล่วงหน้า 

การเตรียมการก่อนการประเมิน 
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การด าเนินการระหว่างการประเมิน 

รายงานผลการ
ประเมินขั้นต้นด้วย

วาจา 

ประธานคณะผู้ประเมินคณุภาพ
ภายใน แนะน าคณะผู้ประเมินและ

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 

ประธานหลักสูตรรายงาน
สรุปสถานภาพปัจจุบันและ

แนวทางพัฒนา 

พูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับ

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ตรวจสอบ
เอกสารเพิ่มเติม 

สัมภาษณ์เพิ่มเติม หรือ
ตรวจเยี่ยมพื้นที่  

โครงการสอนและสื่อ 
ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน  

สิ่งแวดล้อม  

อื่น ๆ 

(ถ้ามี) 

สรุปผลการเก็บข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูลและ

ประเมินผล 



26 กรกฎาคม 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 32 

การด าเนินการหลังการประเมิน 

คณะผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน

วิเคราะห์และสรุปการ
ประเมินโดยพิจารณา
แต่ละองค์ประกอบ 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุงและให้

ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารายงานผลการ
ประเมินฉบับสมบูรณ์
ให้ประธานยืนยันและ

แจ้งให้หน่วยงาน
รับทราบ 

การจัดท ารายงานผลการประเมินฯ ท าบนระบบ CHE QA Online ให้เรียบร้อยก่อน แล้ว Load 
เฉพาะข้อมูลคะแนนประเมิน และรายงานผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ผ่าน google form              

ส่งเอกสารมาที่ สปค.  
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 หน้าที่ของประธานคณะกรรมการประเมินฯ 

 แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา 
 ให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุง พัฒนาให้

หน่วยงาน 
 ก ากับการจัดท าและส่งรายงานการประเมินให้หน่วยงานให้

ทันก าหนดเวลา 
 ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน 
 ยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE QA Online 
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 หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินฯ 

 ศึกษา SAR และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 ท าการประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 สัมภาษณ์/ตรวจเยี่ยม เพิ่มเติม (ถ้าม)ี 
 ใหข้้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธานคณะผู้ประเมิน 
 ร่วมพิจารณาผลการประเมินรวบยอด 
 ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน 
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 หน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ 

 ติดต่อ ประสานงานการประเมินกับหน่วยงาน 

 รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะผู้ปะเมิน 

 ติดตามการจัดท ารายงานผลการประเมินให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
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http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/ 

โหลดคูม่อืกรรมการระดับคณะ/สถาบนั 

โหลดคูม่อืกรรมการระดับหลกัสตูร 
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 มีความซื่อสัตย์ ไม่อคติ ตรงไปตรงมา ไม่ล าเอียง 
 ตรงต่อเวลา  
 ไม่น าข้อมูลไปเปิดเผย 
 มีความอดทน อดกลั้น และยืดหยุ่น 
 มีระเบียบวินัยในตนเอง 
 สุภาพ อ่อนน้อม รู้กาลเทศะ 
 มีความเข้าใจผู้อื่น 
 เป็นผู้ฟังท่ีด ี
 เป็นผู้ที่มองโลกในด้านดี 
 เปิดเผย จริงใจ และเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความยุติธรรม 
 ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย 
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ผู้ประเมินที่ดี ที่เก่ง 

    ควรเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ในเชิงระบบได้ว่า  

 - คุณภาพของหลักสูตร ระดับไหน ? 

 - ปัญหาหลักของหลักสูตร คืออะไร ? 

 - หลักสูตรต้องเร่งพัฒนาในประเด็นไหนบ้าง ? 



26 กรกฎาคม 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 39 

คุณลักษณะของผู้ตรวจประเมินที่ดี 
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ผลลัพธ์ 

- เข้าใจแนวคิดการ
ประกันคุณภาพ 

- เข้าใจเกณฑ์การ
ประเมิน 

- เข้าใจบริบทของ
คณะ/หน่วยงาน 

- การอ่าน 

- การฟัง 

- การวิเคราะห ์

- การมองภาพรวม
และเป้าหมาย 

- การสังเกต 

การตั้งค าถาม 

- การท างานเป็นทีม 

- การเขียน 

- มีศรัทธาในระบบ
การประกันคุณภาพ 

- การประกัน
คุณภาพเป็นการ
เรียนรู้มากกว่าการ
ตรวจสอบ 

- มีจรรยาบรรณของ
ผู้ตรวจประเมิน 

- ให้รายงาน
ป้อนกลับที่มีคุณค่า 

- คัดเลือก good 
practice 
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