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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 



1 กันยายน 2559 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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1 กันยายน 2559 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 

3 

หัวข้อ ระดับคณะ 

1) ระยะเวลาประเมิน คณะละ 2 วัน 

2) ช่วงเวลาประเมนิ เดือนกันยายน 2559 

3) จ านวนกรรมการ อย่างน้อย 3 คน  
และมีผู้ผ่านอบรมผู้ประเมินฯ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ประเมินฯ เข้าร่วม
สังเกตการณ์ด้วย ไม่เกินหลักสูตรละ/ คณะละ 3 คน ซึ่ง สปค. จะมี

แบบฟอร์มการรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ให้ประธานกรรมการฯ 
ลงนามด้วย 

4) รูปแบบการประเมิน ประเมินแบบพชิญพจิารณ์  
(เน้นการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ไม่เน้นการค้นหาเอกสารหลักฐาน) 

หมายเหตุ กรณีท่ีหลักสูตร / คณะ ขอส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม สามารถ
กรอกแบบฟอร์มตามท่ี สปค. ก าหนด ส่งให้เลขานุการ เพื่อจัดส่งให้ประธาน
กรรมการฯ พจิารณา ไม่เกิน 3 วันหลังการประเมิน 

5) ผู้เกี่ยวข้องในการ
ประเมิน 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
- ทมีกรรมการประเมิน 
- ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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หัวข้อ ระดับคณะ 

6) วิธีการประเมิน ประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

7) การจัดท ารายงานผลประเมิน ท าบนระบบ CHE QA Online ให้เรยีบร้อยก่อน แล้วจึง
น าข้อมูลจากระบบมาจัดท าเป็นรายงานตาม

แบบฟอร์มที ่สปค. ก าหนด จ านวน 2 ฉบับ ส่งถึง
คณบดีของคณะที่รับประเมนิ และ ผอ.สปค. 

หมายเหตุ ขอให้ส่งไฟล์รายงานมาที่ สปค. ด้วย 

8) ระยะเวลาการจัดท ารายงานผล
ประเมินบนระบบ CHE ให้สมบูรณ ์

หลังการประเมินไม่เกิน  
2 สัปดาห์ 

ข้อควรระวัง  รายงานผลการประเมนิที่เป็นจัดท าเป็นเอกสารจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกัน
กับที่อยู่บนระบบ CHE QA Online    

1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 



1 กันยายน 2559 

1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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ระดับคณะ 

• ตัวอย่าง ร่าง ก าหนดการประเมนิ ระดับคณะ 
• แบบฟอร์มการรบัรองประสบการณข์องผู้สังเกตการณ ์
• แบบฟอร์มการจดัส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมส าหรบัคณะ 
• บันทึกส่งรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน คณะ............. ปีการศกึษา 2558 
ถึง ผอ. สปค. 
• รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน คณะ.......... ปีการศกึษา 2558 
• แบบส ารวจ Feedback ต่อการประเมนิระดับคณะ ม ี2 ชุด  
  ชุดที่ 1 ส าหรับกรรมการประเมนิทกุคน และชุดที่ 2 ส าหรับคณะที่รบัการประเมิน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 

หมายเหตุ  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมนิทั้งระดับคณะ จะมใีห้ดาวน์โหลด                   
ที่ www.qa.ku.ac.th  หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  



1 กันยายน 2559 

 รอบเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน 

การจัดการเรียนการสอน ภาคต้น และ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  
(1 ส.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2559) 

จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ส้ินภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2559 (2 ส.ค. 59) 

การพัฒนานิสิต อาจารย์ และบุคลากร ตั้งแต่ 1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59 

ผลงานวิจัยของอาจารย ์และ นิสิต ปี พ.ศ. 2558 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 



1 กันยายน 2559 

 รูปแบบการประเมิน 

• ประเมินภาพรวมการด าเนินการ มุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ 
 เน้นที่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (อยู่ใน มคอ. 2) 

 ให้คะแนนในประเด็นที่ส าคัญ ๆ ต่อหลักสูตร 

 ไม่จับผดิเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ 

• พิชญพิจารณ์ (Peer Review) 
 เน้นการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคดิเห็น เพื่อให้ อ.ประจ าหลักสูตร 

เสนอแนวทางในการปรับปรุงได้เอง 

 เชื่อมั่นในข้อมูลที่รายงาน 

 ไม่เน้นการค้นหาเอกสารหลักฐาน 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 



1 กันยายน 2559 

 วัตถุประสงคก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 



1 กันยายน 2559 

 วัตถุประสงคก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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องค์ 1 
การผลิต
บัณฑติ 

(6 ตบช.) 

องค์ 2 
การวิจัย 
(3 ตบช.) 

องค์ 3 
การบริการ
วิชาการ 
(1 ตบช.) 

องค์ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

(1 ตบช.) 

องค์ 5 
การบริหาร
จัดการ 

 (2 ตบช.) 

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

ตบช. 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 ตบช. 1.5, 1.6, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 5.2 

ตบช. 1.1, 2.3 

4 ตบช. 7 ตบช. 2 ตบช. 

หมายเหตุ   ตบช. 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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ลักษณะเกณฑ์การประเมินระดับคณะ 

เชิงคุณภาพ 
นับจ านวนข้อ 

กระบวนการ 
ตบช. 1.5, 1.6, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย 

ปัจจัยน าเข้า 
ตบช. 1.2, 1.3, 1.4, 2.2  

ผลลัพธ์ 
ตบช. 1.1, 2.3 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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คะแนนรวมเฉลี่ยระดับคณะ  =  คะแนนรวม 13 ตัวบ่งชี้ 
                                                                   13 

คะแนน ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนการประเมิน 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

1. การผลิตบัณฑติ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
1.4 จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี
1.6 กจิกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

2. การวจิัย 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวจิัย 

3. การบรกิารวชิาการ 3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคม 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การบรหิารจัดการ 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกจิกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 
5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  
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• การเตรียมการก่อนการประเมิน 

• การด าเนินการระหว่างการประเมิน 

• การด าเนินการภายหลังการประเมิน 

 บทบาทผู้ประเมิน 
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นัดหมายคณะ              
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อเตรียมการลงพื้นที ่

วางแผน 
การประเมิน 

แจ้งก าหนดการ
ให้หน่วยงาน 

ประธานคณะผู้ประเมิน             
คุณภาพภายในประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

ขอบเขตของการประเมิน 

คณะกรรมการ
ประเมิน        

คุณภาพภายในแต่
ละคนศึกษา SAR 
ผ่านระบบ CHE QA 

Online          
ล่วงหน้า 

การเตรียมการก่อนการประเมิน 



1 กันยายน 2559 
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การด าเนินการระหว่างการประเมิน 

รายงานผลการ
ประเมินขั้นต้นด้วย

วาจา 

ประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน แนะน า

คณะกรรมการประเมินฯ และ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ

ประเมิน 

คณะรายงานสรุป
สถานภาพปัจจุบันและ

แนวทางพัฒนา 

พูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับทีม
ผู้บรหิารคณะ 

ตรวจสอบ
เอกสาร
เพิ่มเติม 

สัมภาษณ์เพิ่มเติม หรือ
ตรวจเยี่ยมพื้นที่  

โครงการสอนและสื่อ 
ห้องปฏบิัติการ 

โรงฝึกงาน  

สิ่งแวดล้อม  

อื่น ๆ 

(ถ้ามี) 

สรุปผลการเก็บข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูลและ

ประเมินผล 
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การด าเนินการหลังการประเมิน 

จัดท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ใหป้ระธาน
ยืนยันและแจ้งให้หน่วยงานรับทราบ พร้อมส่งส าเนาให้

ส านักงานประกันคุณภาพ 
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 หน้าที่ของประธานคณะกรรมการประเมินฯ 

 แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา 

 ให้ค าแนะน าและช้ีประเด็นส าคัญในการปรับปรุง พัฒนาให้
หน่วยงาน 

 ก ากับการจัดท าและส่งรายงานการประเมินให้หน่วยงานให้
ทันก าหนดเวลา 

 ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน 

 ยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE QA Online 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 20 

 หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินฯ 

 ศึกษา SAR บนระบบ CHE QA Online และเอกสารอื่นๆที่
เก่ียวข้อง 

 ท าการประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 สัมภาษณ์/ตรวจเย่ียม เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธานคณะผู้ประเมิน 

 ร่วมพิจารณาผลการประเมินรวบยอด 

 ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 21 

 หน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ 

 ติดต่อ ประสานงานการประเมินกับหน่วยงาน 

 รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะผู้ปะเมิน 

 ติดตามการจัดท ารายงานผลการประเมินให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 22 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/ 

โหลดคู่มอืกรรมการระดับคณะ/สถาบัน 

โหลดคู่มอืกรรมการระดับหลักสูตร 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 23 

 มีความซื่อสัตย์ ไม่อคติ ตรงไปตรงมา ไม่ล าเอียง 
 ตรงต่อเวลา  
 ไม่น าข้อมูลไปเปิดเผย 
 มีความอดทน อดกลั้น และยืดหยุ่น 
 มีระเบยีบวินัยในตนเอง 
 สุภาพ อ่อนน้อม รู้กาลเทศะ 
 มีความเข้าใจผู้อื่น 
 เป็นผู้ฟังที่ดี 
 เป็นผู้ที่มองโลกในด้านดี 
 เปิดเผย จรงิใจ และเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความยุติธรรม 
 ปฏบิัตติามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 24 

ผู้ประเมินที่ดี ที่เก่ง 

    ควรเป็นผู้ท่ีสามารถวิเคราะห์ในเชิงระบบได้ว่า  

 - คุณภาพของคณะวิชา ระดับไหน ? 

 - ปัญหาหลักของคณะวิชา คืออะไร ? 

 - คณะวิชาต้องเร่งพัฒนาในประเด็นไหนบ้าง ? 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 25 

คุณลักษณะของผู้ตรวจประเมินท่ีดี 

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ผลลัพธ์ 

- เข้าใจแนวคดิการ
ประกันคุณภาพ 

- เข้าใจเกณฑ์การ
ประเมิน 

- เข้าใจบรบิทของ
คณะ/หน่วยงาน 

- การอ่าน 

- การฟัง 

- การวิเคราะห์ 

- การมองภาพรวม
และเป้าหมาย 

- การสังเกต 

การตั้งค าถาม 

- การท างานเป็นทีม 

- การเขียน 

- มศีรัทธาในระบบ
การประกันคุณภาพ 

- การประกัน
คุณภาพเป็นการ
เรยีนรู้มากกว่าการ
ตรวจสอบ 

- มจีรรยาบรรณของ
ผู้ตรวจประเมิน 

- ให้รายงาน
ป้อนกลับที่มคีุณค่า 

- คัดเลือก good 
practice 



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 26 

6. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สังเกตการณ์ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา  



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 27 

6. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สังเกตการณ์ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา (ต่อ)  



1 กันยายน 2559 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.  

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 28 


