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แนวทางปฏิบัติการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูร 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 
 

หมายเหตุ  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทั้งระดับหลักสูตร ดาวน์โหลดได้ที่ www.qa.ku.ac.thหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  
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แนวทางปฏิบัติการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูร 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 

หมายเหตุ  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทั้งระดับหลักสูตร ดาวน์โหลดได้ที่ www.qa.ku.ac.thหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  
 


