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ค าน า 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไ์ด้ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ตามมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการตรวจติดตาม และประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน

ระดับคณะ สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า และวิทยาเขต ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่สามารถน าผลการ

ประเมินไปใช้ได้ทันในการวางแผน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีการ

ยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินฯ ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในเชิง

พัฒนา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกทีมผู้ประเมินฯ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพที่

สามารถสะท้อนผลการประเมินได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ซึ่งการสร้างทีมผู้ประเมินฯ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

นั้นเป็นภารกิจที่ส านักงานประกันคุณภาพได้ให้ความส าคัญมาโดยตลอด และมีการจัดฝึกอบรมผู้ที่จะท าหน้าที่

กรรมการประเมินฯ โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่วนการฝึกอบรม

ทีมเลขานุการฯ ส านักงานประกันคุณภาพได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการอบรมเอง  และในปีการศึกษา 2555 

ส านักงานประกันคุณภาพได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเลขานุการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานตลอด

ระยะเวลาการประเมินฯ ทั้งในช่วงกอ่นการประเมิน ระหว่างการประเมิน และหลังการประเมิน 
 

ส านักงานประกันคุณภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะท าให้ผู้ผ่านการอบรมได้เป็นเลขานุการฯ  

มืออาชีพที่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน สามารถช่วยขับเคลื่อนให้การประเมินฯ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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1.1 ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น  

4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 

กลุ่ม ข สถาบนัที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 

กลุ่ม ง สถาบันที่เนน้การวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑติระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่ม ง ซึ่งหมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัย รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้น

การผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ใน 

แนวหน้าระดับสากล มุ่งสรา้งองคค์วามรู้ ทฤษฎี และข้อคน้พบใหม่ทางวิชาการ 
 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาจากความหลากหลายใน

ภารกิจของหน่วยงานภายใน ตลอดจนค านึงถึงวัฒนธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในที่มีความแตกต่างกัน 

โดยมุ่งเน้นให้ทุกองค์กรมีการก าหนดระบบการควบคุม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assessment) 

คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และเพื่อให้การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมกับระบบการท างานของ

หน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการจัดท าระบบประกันคุณภาพส าหรับหน่วยงานไว้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 

รูปแบบที่ 1 ระบบประกันคุณภาพส าหรับคณะวิชา เป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้ส าหรับคณะวิชา หรือ

สถาบันที่ท าหน้าที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิต และมีนิสิตอยู่ในความดูแล ซึ่งมีการด าเนินงานตาม 9 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 

องคป์ระกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 

องคป์ระกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

องคป์ระกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานิสิต 

องคป์ระกอบที่ 4 การวิจัย 

องคป์ระกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 

องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องคป์ระกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 

องคป์ระกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.  ขอ้ควรรู้เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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รูปแบบท่ี 2 ระบบประกันคุณภาพส าหรับส านัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน เป็นระบบการ

ประกันคุณภาพที่ใชส้ าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ผลิตบัณฑติเป็นหลัก แต่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และ

การบรหิาร หรอืสนับสนุนพันธกจิด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านัก สถาบัน ศูนย์ สถานี และหน่วยงานที่อาจ

ใช้ช่ืออื่นๆ ซึ่งมีการด าเนินงานตาม 6 องคป์ระกอบ ดังนี้  

องคป์ระกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 

องคป์ระกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

องคป์ระกอบที่ 3 การบรหิารและการจัดการ 

องคป์ระกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

องคป์ระกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

องคป์ระกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 

1.2 นโยบายการบริหารด้านประกันคุณภาพภายใน มก. (พ.ศ.2555-2556) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศนโยบายการบริหารด้านประกันคุณภาพภายใน มก. (พ.ศ.2555-

2556) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 

2556 รายละเอียดดังนี้ 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

บุคลากรเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วน

ในการสรา้งคุณภาพ มุ่งให้เกดิวัฒนธรรมคุณภาพในการท างาน และน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่นิสิต 

เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ

ส่งเสริมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งให้มีการประกันคุณภาพ

กจิกรรมหรอืโครงการของนิสิตด้วย 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. ปรับปรุงระบบการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่สามารถน าผลการ

ประเมินไปใช้ได้ทันในการวางแผน เพื่อให้เกดิการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

6. สนับสนุนและยกย่องหน่วยงาน และทีมงานต่างๆ ที่มีผลงานในการคิดค้นนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี 

กอ่ให้เกดิการยกระดับคุณภาพผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการรางวัล

คุณภาพแห่ง มก. 

  



คู่มือฝกึอบรม หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก. 
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1.3 กรอบการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 วัตถุประสงค์การประเมินคณุภาพภายใน 

คณะวิชา และหนว่ยงานเทียบเทา่ สถาบัน ส านัก และหนว่ยงานเทียบเทา่ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนนิงานของหนว่ยงาน และ

ประเมินคุณภาพท่ีสอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวทิยาลัย ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนนิงานของหนว่ยงาน และ

ประเมินคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวทิยาลัย 

2. พจิารณาการด าเนนิงานของทุกองคป์ระกอบในระบบ

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนองพันธกิจ

และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดออ่น และใหข้้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพของหนว่ยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ัง

การค้นหานวัตกรรมและแนวปฏบัิตท่ีิดขีองหน่วยงาน 

2. พจิารณาการด าเนนิงานของทุกองคป์ระกอบในระบบ

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนองพันธกิจ

และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดออ่น และใหข้้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพของหนว่ยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมท้ังการ

ค้นหานวัตกรรมและแนวปฏบัิตท่ีิดขีองหน่วยงาน 

3. ตดิตามประสิทธิผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน

ท่ีผ่านมา 

3. ตดิตามประสิทธิผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในท่ีผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาต่อหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาต่อหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 

 กรอบการประเมนิประสิทธผิลการด าเนนิงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

คณะวิชา และหนว่ยงานเทียบเทา่ สถาบัน ส านัก และหนว่ยงานเทียบเทา่ 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทัง้ 4 ด้านของ

คณะ ได้แก่ ดา้นการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วชิาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดา้นการ

บริหารจัดการ 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ

หนว่ยงาน รวมท้ังดา้นการบริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ

การประเมินคุณภาพภายในที่ผา่นมา 

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ

การประเมินคุณภาพภายในที่ผา่นมา 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏบัิตท่ีิดขีองหน่วยงาน 

หรือผลลัพธ์จากการด าเนนิงานตามระบบประกันคุณภาพ 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏบัิตท่ีิดขีองหน่วยงาน  

หรือผลลัพธ์จากการด าเนนิงานตามระบบประกันคุณภาพ 

  

 

 

 

 



คู่มือฝึกอบรม หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก. 
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1.4 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายภายในมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรจ์ึงได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555  รายละเอียดดังนี้ 
 

คณะวิชา และหนว่ยงานเทียบเทา่ สถาบัน ส านัก และหนว่ยงานเทียบเทา่ 

1. วทิยาเขตและคณะวิชา ให้มีการประเมนิตนเอง 2 ส่วน 

คือ ประเมินตามตัวบ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และ

ประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ส าหรับคณะวิชาให้

ด าเนนิการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA 

Online (รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ี สกอ.  

23 ตัวบ่งช้ี  มก. 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 19 ตัวบ่งช้ี (ยกเวน้

ตัวบ่งช้ีท่ี 12) (โดยไม่คดิคะแนนตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 16.1, 

16.2, 17, 18.1 และ 18.2)  

1. สถาบัน ส านัก ด าเนนิการประเมินคุณภาพภายใน โดยให้

มกีารประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ระยะเวลาด าเนนิการประมาณหน่วยงานละ 2-3 วัน โดย

ทุกคณะด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในวันท่ี 19 กรกฎาคม 

2556 

2. ระยะเวลาด าเนนิการประมาณหน่วยงานละ 2-3 วัน  

โดยทุกหน่วยงานด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  

19 กรกฎาคม 2556 

3. มหาวทิยาลัยเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินฯ โดยให้

แตล่ะวิทยาเขต/คณะวิชา น าเสนอรายช่ือคณะกรรมการ

ประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ และกรรมการ

ประเมินฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมผูป้ระเมินฯ ตามแนวทาง

การแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 

3-5 คน โดยมีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวทิยาลัย  

อย่างนอ้ย 1 คน ทัง้นี้ แตล่ะหนว่ยงานสามารถพจิารณา

คัดเลอืกจากรายช่ือผูผ้่านการฝกึอบรมผู้ประเมินฯ จาก 

www.mua.go.th หรือ http://www.qa.ku.ac.th/webqaku 

/kubatko/tamneap.html เพื่อน าเสนอให้ส านักงานประกัน

คุณภาพพจิารณาและจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้ภายในวันท่ี 29 

มนีาคม 2556 ท้ังน้ี ในการประเมินระดับคณะวชิาควรมี

อาจารย์ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด 

3. มหาวทิยาลัยเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินฯ โดยให้

แตล่ะสถาบัน ส านกั น าเสนอรายช่ือคณะกรรมการ

ประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ และกรรมการ

ประเมินฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมผูป้ระเมินฯ ตามแนวทาง

การแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 

3-5 คน โดยมีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวทิยาลัย  

อย่างนอ้ย 1 คน ทัง้นี้ แตล่ะหนว่ยงานสามารถพจิารณา

คัดเลอืกจากรายช่ือผูผ้่านการฝกึอบรมผู้ประเมินฯ จาก 

www.mua.go.th หรือ http://www.qa.ku.ac.th/webqaku 

/kubatko/tamneap.html เพื่อน าเสนอให้ส านักงานประกัน

คุณภาพพจิารณาและจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้ภายในวันท่ี 29 

มนีาคม 2556 

4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ไมน่อ้ยกว่า 2 คน 

โดยส านักงานประกันคุณภาพจะจัดบุคลากรจาก

ส านักงานประกันคุณภาพ หรอืบุคลากรจากหน่วยงาน

อื่นๆ ที่ผ่านการฝกึอบรมหลักสูตรเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ส านักงาน

ประกันคุณภาพจัดอบรมให้ ท าหนา้ที่เลขานุการของ

คณะกรรมการประเมินฯ แต่ละชุด 

4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ไมน่อ้ยกว่า 2 คน 

โดยส านักงานประกันคุณภาพจะจัดบุคลากรจาก

ส านักงานประกันคุณภาพ หรอืบุคลากรจากหน่วยงาน

อื่นๆ ที่ผ่านการฝกึอบรมหลักสูตรเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ส านักงาน

ประกันคุณภาพจัดอบรมให้ ท าหนา้ที่เลขานุการของ

คณะกรรมการประเมินฯ แต่ละชุด 

  

http://www.qa.ku.ac.th/webqaku


คู่มือฝกึอบรม หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก. 
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คณะวิชา และหนว่ยงานเทียบเทา่ สถาบัน ส านัก และหนว่ยงานเทียบเทา่ 

5. วทิยาเขต และคณะวชิา ส่งรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ให้คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนเข้าไปประเมิน

คุณภาพประจ าป ีอยา่งน้อย 1 สัปดาห์ ท้ังน้ี คณะวิชาให้

จัดท า SAR บนระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกันคุณภาพ 

(CHE QA Online) ให้เรียบร้อยก่อนเร่ิมกระบวนการ

ประเมิน 

5. สถาบัน ส านัก จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

และส่ง SAR ให้คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนเข้าไป

ประเมินคุณภาพประจ าป ีอยา่งน้อย 1 สัปดาห์ 

6. หลังจากคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในของแตล่ะวิทยาเขต/คณะวชิาแลว้เสร็จ ตอ้งจัดสง่

รายงานผลการประเมินฯ ไปยังวทิยาเขต/คณะวิชา ภายใน 

4 สัปดาห ์

6. หลังจากคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในของแตล่ะสถาบัน ส านัก แลว้เสร็จ ตอ้งจัดสง่

รายงานผลการประเมินฯ ไปยังสถาบัน ส านัก ภายใน 4 

สัปดาห์ 

7. ภายหลังรับรายงานผลการประเมินฯ แล้ว ให้วิทยาเขต

และคณะวิชาส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

(ประกอบด้วย SAR ท่ีปรับแก้ไขตามผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการฯ และผลการประเมินคุณภาพภายใน) ให้

ส านักงานประกันคุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห์ 

7. ภายหลังรับรายงานผลการประเมินฯ แล้ว ใหส้ถาบัน 

ส านัก ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

(ประกอบด้วย SAR ท่ีปรับแก้ไขตามผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการฯ และผลการประเมินคุณภาพภายใน) ให้

ส านักงานประกันคุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห์ 

8. หนว่ยงานจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) เสนอ

มหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 

8. สถาบัน ส านัก จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) เสนอ

มหาวทิยาลัย ภายในวันท่ี 30 ตลุาคม 2556 

 

1.5 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มีการก าหนดให้ครอบคลุม 9 องค์ประกอบคุณภาพ และเป็นไปตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน คือ 1) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 2) มาตรฐาน

ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ประกอบด้วย ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล

ของการบริหารการอุดมศึกษา และ ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการ

อดุมศึกษา) และ 3) มาตรฐานด้านการสรา้งและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม 

แห่งการเรียนรู้ ส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนนั้น มีการก าหนดให้ครอบคลุม  

6 องคป์ระกอบคุณภาพ 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คอื ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มี

คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่

ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
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2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของรอ้ยละ หรือคา่เฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 

ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือ

คา่เฉลี่ย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดคา่รอ้ยละ หรือคา่เฉลี่ยที่คิดเป็น

คะแนน 5 ไว้ 

หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 

1) ผลการด าเนินงานเทา่กับหรอืสูงกวา่คา่ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 (ตาม

ตัวอย่างที่ 2) 

2) ผลการด าเนินงานต่ ากวา่คา่รอ้ยละหรือคา่เฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณคะแนนที่ได้ ดังนี้ 

คะแนนที่ได ้= 
คา่รอ้ยละหรือคา่เฉลีย่ที่ได้จากการด าเนินการ 

  5 
คา่รอ้ยละหรือคา่เฉลีย่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตวับ่งชี้นั้นๆ 

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 

การค านวณค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่คะแนน ให้ใชท้ศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 ตาม

หลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึน้ไปปัดขึน้) เช่น 

  72.364   เป็น   72.36 

     3.975   เป็น     3.98 

การก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  

ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือ

ด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส าหรับการประเมินเปา้หมาย และพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่

ให้ระบุเพยีงบรรลุเปา้หมาย หรือไม่บรรลุเป้าหมาย และมีพัฒนาการ หรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น ส าหรับความหมาย

ของคะแนน มีดังนี้ 

คะแนน 0.00-1.50 หมายถงึ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนน 1.51-2.50 หมายถงึ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนน 2.51-3.50 หมายถงึ การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนน 3.51-4.50 หมายถงึ การด าเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51-5.00 หมายถงึ การด าเนินงานระดับดีมาก  
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การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย  

การประเมินเป้าหมาย ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ประเมิน

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสูงกว่า

เป้าหมาย ถือว่าบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ การก าหนดเป้าหมายต้องมีหลักฐานรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงานอ้างอิงด้วย โดยการก าหนดเปา้หมายไม่ควรก าหนดต่ ากวา่ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

การประเมินพัฒนาการเทยีบกับผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา  

การประเมินพัฒนาการ ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีที่ประเมินเทียบกับ

ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยตัวบ่งชี้ที่มีพัฒนาการพิจารณาจาก “ผลการด าเนินงานในปีที่ประเมินสูงกว่าผล

การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา” ในกรณีที่ไม่มีผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไม่มีการประเมิน

ในตัวบ่งชี้ดังกล่าว จะไม่ประเมินพัฒนาการ 

 

ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน คณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบที ่ ปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณธิาน 

วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

- ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ตัวบ่งช้ี สมศ.  

ท่ี 16.1,16.2 และ 17 

1+3 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2, 2.3 

และ 2.5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1, 2.4, 2.6 และ 

2.7 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 และ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 1, 2, 3, 4 

และ 14 

8+5 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสติ - 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1, 3.2 และ 3.3 - 3 

4. การวจิัย ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 และ 4.2 ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 5, 6 และ 
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3+3 

5. การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

- 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 และ 5.2  ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 8, 9 และ 

18.1,18.2 

2+4 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 10 และ 11 1+2 

7. การบริหารและการจัดการ - 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1, 7.2, 7.3 และ 

7.4 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 13 4+1 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 - 1 

9. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 1+1 

รวม 4 19 1+19 24+19 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน คณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 

ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความเชื่อมโยง ชนิดของตัวบ่งชี้ รอบปี 

 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 4 ตัวบ่งชี้ 

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  สกอ. 1.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ 

2 16.1 ผลการบรหิารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ สมศ. 16.1 ผลผลิต ปีงบประมาณ 

3 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ สมศ. 16.2 ผลผลิต ปีงบประมาณ 

4 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเดน่ท่ีสง่ผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

สมศ. 17 ผลผลิต ปีงบประมาณ 

 2. การผลิตบัณฑิต 13 ตัวบ่งชี้ 

5 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  สกอ. 2.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

6 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  สกอ. 2.2 ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา 

7 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สกอ. 2.3 ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา 

8 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  สกอ. 2.4 กระบวนการ ปีการศึกษา 

9 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ สกอ. 2.5 ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา 

10 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  สกอ. 2.6 กระบวนการ ปีการศึกษา 

11 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต  

สกอ. 2.7 กระบวนการ ปีการศึกษา 

12 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ี

จัดให้กับนิสติ  

สกอ. 2.8 ผลผลิต ปีการศึกษา 

13 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี  

สมศ. 14 ผลผลิต ปีการศึกษา 

14 2 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตร ีโท และเอกตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สมศ. 2 ผลผลิต ปีการศึกษา 

15 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

สมศ. 3 ผลผลิต ปีการศึกษา 

16 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

สมศ. 4 ผลผลิต ปีการศึกษา 

17 14 การพัฒนาคณาจารย์ สฒศ. 14 ผลผลิต ปีการศึกษา 

 3. กจิกรรมการพัฒนานิสิต 3 ตัวบ่งชี้ 

18 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและบริการดา้นข้อมูล

ข่าวสาร 

สกอ. 3.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

19 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนิสติ  สกอ. 3.2 กระบวนการ ปีการศึกษา 

20 3.3 ระบบการให้ค าปรกึษาวิชาการระดับปรญิญาตรี มก. กระบวนการ ปีการศึกษา 

 4. การวิจัย 6 ตัวบ่งชี้ 

21 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ สกอ. 4.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

22 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์ 

สกอ. 4.2 กระบวนการ ปีการศึกษา 

23 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

สกอ. 4.3 ปัจจัยน าเข้า ปีงบประมาณ 



คู่มือฝกึอบรม หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก. 
9 

ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความเชื่อมโยง ชนิดของตัวบ่งชี้ รอบปี 

24 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ สมศ. 5 ผลผลิต ปีการศึกษา 

25 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ สมศ. 6 ผลผลิต ปีการศึกษา 

26 7 ผลงานทางวิชาการท่ีไดร้ับการรับรองคุณภาพ สมศ. 7 ผลผลิต ปีการศึกษา 

 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6 ตัวบ่งชี้ 

27 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  สกอ. 5.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

28 5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  สกอ. 5.2 กระบวนการ ปีการศึกษา 

29 8 ผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บรกิารมาใช้

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

สมศ. 8 ผลผลิต ปีการศึกษา 

30 9 ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 

สมศ. 9 ผลผลิต ปีการศึกษา 

31 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 

ภายในสถาบัน (ดา้นปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง) 

สมศ. 18.1 ผลผลิต ปีการศึกษา 

32 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 

ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกนิดอียู่ดีของชาติ) 

สมศ. 18.2 ผลผลิต ปีการศึกษา 

 6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 ตัวบ่งชี้ 

33 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สกอ. 6.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

34 10 การสง่เสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม สมศ. 10 ผลผลิต ปีการศึกษา 

35 11 การพัฒนาสุทรยีภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม สมศ. 11 ผลผลิต ปีการศึกษา 

 7. การบริหารและการจัดการ 5 ตัวบ่งชี้ 

36 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 

สกอ. 7.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

37 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้  สกอ. 7.2 กระบวนการ ปีการศึกษา 

38 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจ  สกอ. 7.3 กระบวนการ ปีการศึกษา 

39 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง  สกอ. 7.4 กระบวนการ ปีการศึกษา 

40 13 การปฏิบัติตามบทบาทและหนา้ท่ีของสภาสถาบัน สมศ. 13 ผลผลิต ปีการศึกษา 

 8. การเงินและงบประมาณ 1 ตัวบ่งชี้ 

41 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  สกอ. 8.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ 

 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 ตัวบ่งชี้ 

42 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สกอ. 9.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

43 15 ผลประเมนิการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด สมศ. 15 ผลผลิต ปีการศึกษา 

หมายเหตุ     1.  ประเมินให้คะแนน 39 ตัวบ่งช้ี จากทัง้หมด 43 ตัวบ่งช้ี โดยตัวบ่งช้ี สมศ. 16.1, 16.2, 17 และ 18 ไมค่ิด

คะแนนประเมิน 

2. ศกึษารายละเอยีดเพิ่มเตมิจากคู่มอืตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 

2554 และปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคู่มอืการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

(พ.ศ.2554-2558) ฉบับสถานศกึษา 
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นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงาน

เลขานุการของคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นรูปแบบเดียวกันทุกคณะ และก่อให้เกิดความก้าวหน้าใน

การด าเนินงานในภาพรวมต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 3  รายละเอียดตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ ความเชื่อมโยง ชนิดของตัวบ่งชี ้ รอบป ี

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนนิการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการ พัฒนาแผน มก. กระบวนการ งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มก. ผลผลิต การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 การปรับปรุงงาน มก. กระบวนการ การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม สมศ. 11 ผลผลิต การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 การให้บริการแก่นสิิต มก. กระบวนการ การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของหัวหนา้ส านักงานเลขานุการของคณะ และ

หัวหน้างานในส านกัเลขานุการท้ังหมด 

มก. ผลผลิต การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร มก. กระบวนการ การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

วชิาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏบัิตงิานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

มก. ปัจจัยน าเขา้ การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 การพัฒนาสถาบนัสูส่ถาบันเรียนรู้ มก. กระบวนการ การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง มก. กระบวนการ งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ผลการปฏบัิตงิาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสด ุ มก. กระบวนการ งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน

เลขานุการ 

มก. กระบวนการ การศึกษา 

หมายเหตุ  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของคณะ  

ปีการศึกษา 2556 
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ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตาม 6 องค์ประกอบ 

นั้น มีจ านวนตัวบ่งชี้การประเมินที่แตกต่างกันไปตามภารกิจหลัก รายละเอียดดังนี้ 

1. หน่วยงานที่มภีารกิจวิจัย จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันค้นคว้า

และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบัน

คน้คว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถาบันอินทรจีันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ สถาบันสุวรรณ

วาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  

และสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ให้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้การประเมินฯ จ านวน  

24 ตัวบ่งชี้ 

2. หน่วยงานท่ีมีภารกิจบริการวิชาการ จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ส านัก

ส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน และศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ให้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้การประเมินฯ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 

3. หน่วยงานท่ีมีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ จ านวน 12 หน่วยงาน 

ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี ส านักทะเบียนและประมวลผล ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ส านักหอสมุด 

ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ส านักงาน

วิทยาเขตศรีราชา ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร และส านัก

วิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร ให้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้การประเมินฯ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 

 

ตารางท่ี 4  รายละเอียดตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2554 และ 

ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ ความเชื่อมโยง ชนิดของตัวบ่งชี ้ รอบป ี

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีสง่ผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจวจิัย) 

สมศ. 17 ผลผลิต ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลกั (หนว่ยงานที่มีภารกิจวิจัย) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

สกอ. 4.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 

สกอ. 4.2 กระบวนการ ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวน

นักวจิัยประจ า 

สกอ. 4.3 ปัจจัยน าเขา้ ปีงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม สกอ. 5.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 
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องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ ความเชื่อมโยง ชนิดของตัวบ่งชี ้ รอบป ี

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่

สังคม 

สกอ. 5.2 กระบวนการ ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ร้อยละของนักวจิัยท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียน

การสอนต่อนักวจิัยท้ังหมด 

มก. ผลผลิต ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มก. ผลผลิต ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตพีมิพ์

เผยแพร่ 

สมศ. 5 ผลผลิต ปีปฏทิิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.9 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ สมศ. 6 ผลผลิต ปีปฏทิิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.10  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือ

การวจิัย 

สมศ. 8 ผลผลิต ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนหรือองคก์รภายนอก 

สมศ. 9 ผลผลิต ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและ

วัฒนธรรม 

สมศ. 11 ผลผลิต ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.13 ผลการช้ีน า ปอ้งกันหรือแก้ปัญหาของสังคมใน

ประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน (ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง) 

สมศ. 18.1 ผลผลิต ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.14 ผลการช้ีน า ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน

ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยูด่ีของชาติ) 

สมศ. 18.2 ผลผลิต ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลกั (หนว่ยงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ) 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร มก. ผลผลิต ปีการศึกษา 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้เกิดประโยชนต่์อ

สังคม 

สกอ. 5.2 กระบวนการ ปีการศึกษา 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

หรอืองค์กรภายนอก  

สมศ. 9 ผลผลิต ปีการศึกษา 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  สมศ. 11 ผลผลิต ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลกั (หนว่ยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการ) 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร มก. ผลผลิต ปีการศึกษา 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บรกิารที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบรกิาร  

มก. กระบวนการ ปีการศึกษา 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  สมศ. 11 ผลผลิต ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ    

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

สกอ. 7.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบนัสูส่ถาบันเรียนรู้ สกอ. 7.2 กระบวนการ ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง สกอ. 7.4 กระบวนการ ปีการศึกษา 
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องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ ความเชื่อมโยง ชนิดของตัวบ่งชี ้ รอบป ี

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร สกอ. 2.4 กระบวนการ ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะวชิาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏบัิตงิาน ทัง้ในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ 

มก. ปัจจัยน าเขา้ ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ   

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 8.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

สกอ. 9.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรบัปรุงระบบด าเนินงาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนนิงาน  

ก.พ.ร. กระบวนการ ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ ศกึษารายละเอยีดเพิ่มเตมิจากคู่มอืตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก  

ปีการศึกษา 2554 และปกีารศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

การก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการก าหนดมาตรการส่งเสริม 

 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณเ์พิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ มก. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 คะแนนเฉลีย่ของการประเมินตนเองของ

นิสิตตามอัตลักษณข์องมหาวทิยาลยั 
 

เกณฑ์ประเมิน ไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 ผลการช้ีน า ปอ้งกัน หรือแกป้ัญหาสังคม

ในดา้นตา่งๆ ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

มก. ก าหนดเป็น ดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 ผลการช้ีน า ปอ้งกัน หรือแกป้ัญหาสังคม

ในดา้นตา่งๆ ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

มก. ก าหนดเป็น เพื่อความกินดอียู่ดีของชาติ 



คู่มือฝึกอบรม หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก. 
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2.1 จรรยาบรรณท่ีเลขานุการคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในพึงรักษา 

1) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย 

2) มีความยุติธรรม เที่ยงตรงเป็นกลาง โปร่งใส รายงานสิ่งที่ค้นพบตามหลักฐานที่ปรากฏ ไม่ยอมให้

อิทธิพลใดมาเบี่ยงเบนผลการประเมินให้ผิด ไปจากความเป็นจริง  และต้องไม่รายงานเท็ จ

หรือรายงานโดยปกปดิข้อความ  

3) มีความอดทนอดกลั้น และยืดหยุ่น ไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียแกชื่่อเสียงตนเองและคณะกรรมการประเมินฯ 

4) ไม่น าความลับของข้อมูลจากหน่วยงานที่รับการประเมินฯ ไปเปิดเผยรักษาความลับของข้อมูล

สารสนเทศส่วนบุคคลและสถานศึกษาที่ได้รับระหว่างการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพอย่าง

เครง่ครัด 

5) มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการตรวจเยี่ยมและการประเมินฯ 

6) ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานที่รับประเมินฯ 

7) ต้องไม่พาบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ เข้าไปในหน่วยงานที่รับประเมินฯ กอ่นได้รับอนุญาต 

8) ไม่รับและไม่เรยีกรอ้งในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา เช่น ไม่รับอามิสสินจ้าง 

รางวัล ของขวัญ ของก านัล การต้อนรับ การรับรอง เป็นต้น         

9) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยใช้ข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการปฏิบัติหน้าที่ผูป้ระเมินหรือหน่วยประเมิน 

10) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถว้นสมบูรณต์ามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2.2 คุณลักษณะเลขานุการฯ ตามความคาดหวังของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

1) มีอัธยาศัยไมตร ียิม้แย้มแจ่มใส และมีความอดทนต่อภาวะกดดัน 

2) มีความรับผดิชอบในหน้าที่ และตรงต่อเวลา 

3) มีความละเอียดรอบคอบ ท างานถูกต้อง และรวดเร็ว 

4) มีความคดิเชิงระบบ มีการวางแผนการท างาน และพรอ้มแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 

5) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint ได้ดี และ 

มีความสามารถประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ได้ 

6) มีความเข้าใจในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และมีความแม่นย าในตัวบ่งชี้และเกณฑป์ระเมินฯ 

7) มีทักษะในการสรุปประเด็น และเขียนรายงานด้วยภาษาที่เข้าใจชัดเจน 

  

2.  จรรยาบรรณ และคุณลักษณะของเลขานกุาร 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนให้การประเมิน

คุณภาพภายในด าเนินไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบทบาทของเลขานุการฯ ครอบคลุม 

ทุกกระบวนการของการประเมินทั้งกอ่นการประเมิน ระหว่างการประเมิน และหลังการประเมิน รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ก่อนการประเมิน    

3.1.1   สิ่งที่เลขานุการฯ ต้องเตรยีมพร้อมก่อนการประเมิน มีดังนี้ 

ที่ ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ

ประเมนิฯ โดยเฉพาะประธานฯ เพื่อ

แนะน าตนเอง และย้ าการนัดหมายวัน

เข้าประเมนิหน่วยงาน รวมท้ังขอข้อมูล

เบือ้งต้นของกรรมการฯ เกี่ยวกับการ

เดนิทาง ท่ีพัก (ถ้าม)ี 

ก่อนเข้า

ประเมิน 

2 สัปดาห์ 

 

2  

 

 

ติดต่อผู้ประสานงานหน่วยงานเพื่อยก

รา่งก าหนดการประเมนิฯ  

รา่งก าหนดการประเมนิฯ 

3  จัดท าร่างก าหนดการประเมนิฯ โดยอิง

แนวทางจากการประเมินฯ ในรอบปีท่ี

ผ่านมา 

4  

 

 

ประสานงานประธานคณะกรรมการ

ประเมนิฯ และเสนอรา่งก าหนดการ  

เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 

5  

 

 

 

ติดตามให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการ

ประเมนิตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการ

ประเมนิฯ กรณีประเมนิคณะวิชาต้อง

ติดตามการจัดท า SAR บนระบบ

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE 

QA Online) ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าประเมนิ 

รวมท้ังให้หน่วยงานจัดส่ง Username และ 

Password ให้คณะกรรมการประเมนิฯ 

ก่อนเข้า

ประเมิน 

1 สัปดาห์ 

- รายงานการประเมนิตนเอง 

(SAR) 

- Username และ Password 

ส าหรับคณะกรรมการ

ประเมนิฯ ท่ีออกโดย

หน่วยงานท่ีรับประเมิน 

  

 

 

 

 

 

3.  บทบาทหน้าที่ของเลขานกุารคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

ติดตามการจัดส่ง SAR  

Username และ Password (ถา้มี)  

ใหค้ณะกรรมการประเมนิฯ 

ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อร่าง

ก าหนดการประเมนิ 

ประธานฯ พิจารณา 

ร่างก าหนดการประเมินฯ 

จัดท าร่างก าหนดการประเมินฯ 
แก้ไข 

ไม่ผ่าน 

แจ้ง 

ท าความรู้จักกับคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

ผ่าน 
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ที่ ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

6  

 

 

นัดหมายวันประชุมคณะกรรมการ

ประเมนิฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการ

ประเมนิ และก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบในการประเมินฯ กรณีท่ี

คณะกรรมการประเมนิฯ ไมส่ะดวก

ประชุมก่อนการประเมนิ อาจใชว้ิธีวาง

แผนการประชุมโดยการประสานงานทาง

โทรศัพท ์หรอื e-mail และผ่านการ

พิจารณาจากประธานฯ เป็นหลัก  

 เอกสารประกอบการประชุม 

- ระเบียบวาระการประชุม 

- รายนามคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

- รา่ง ก าหนดการประเมินฯ 

- SAR 

- คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ประเมนิฯ 

- Worksheet ประกอบการ

ประเมนิฯ 

- PowerPoint แนะน า

กรรมการ  

- ข้อมูลกลางของ มก. 

6  

 

 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ลว่งหน้าก่อนเข้าตรวจประเมนิ และมี

การจัดท าประเด็นตรวจการประเมิน

ลว่งหน้า โดยวิเคราะห์ผลการประเมนิ

ตนเองของหน่วยงานว่าถูกต้อง ครบถ้วน

หรอืไม่ และถ้าไม่ถูกต้อง หรือ 

ไม่ครบถ้วนควรประสานงานหน่วยงาน

เพื่อให้เตรียมข้อมูลไว้ ทั้งน้ี ประเด็น

ข้อสังเกตท่ีไดจ้ากการอ่าน SAR เบือ้งต้น 

ควรน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประเมนิฯ เพื่อพิจารณาด้วย 

ก่อนเข้า

ประเมิน 

1 สัปดาห์ 

- รา่ง รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพภายใน 

 

3.1.2  แนวปฏิบัติส าหรับการจัดเตรยีมเอกสารก่อนการประเมิน 

1) ระเบียบวาระการประชุม : อ้างอิงตามแบบฟอรม์ของส านักงานประกันคุณภาพ 

2) รายนามคณะกรรมการประเมิน : อ้างองิตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3) ก าหนดการประเมิน : พิจารณาจากก าหนดการประเมินฯ ในรอบปีที่ผา่นมาเปน็ตัวตัง้ตน้ และปรับแก้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ตามความเหมาะสม 

4) Worksheet ประกอบการประเมิน : อ้างองิตามแบบฟอรม์ของส านักงานประกันคุณภาพ 

5) ข้อมูลกลางของ มก. : อ้างอิงตามข้อมูลของหน่วยงานกลาง ซึ่งส านักงานประกันคุณภาพจะรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของส านักงานประกันคุณภาพ ส าหรับให้เลขานุการฯ ดาวน์โหลดไว้เป็น

ข้อมูลประกอบการประเมิน รายละเอียดดงันี้ 

 

วเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองต้น 

จากการอ่าน SAR 

ประชุมคณะกรรมการประเมนิฯ 



คู่มือฝกึอบรม หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก. 
19 

ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์มาตรฐาน แหลง่ข้อมูลกลาง 

2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

- เกณฑ์ขอ้ 3 ทุกหลักสูตรมกีารด าเนนิงานให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.... 

- เกณฑ์ขอ้ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาท่ีเนน้การวิจัยท่ีเปิดสอน มจี านวนมากกว่า

ร้อยละ 50 .... 

- เกณฑ์ขอ้ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาท่ีเนน้การวิจัยท่ีเปิดสอน มีจ านวนนิสติท่ี

ศกึษาในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30...  

 

กองบริการการศกึษา 

 

บัณฑิตวทิยาลัย 

 

บัณฑิตวทิยาลัย 

2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก กองการเจ้าหนา้ที ่

2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหนา้ที ่

2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

 เกณฑ์ขอ้ 1 มกีารจัดการหรือจดับริการเพื่อให้นสิิตมเีครื่องคอมพวิเตอร์ใชใ้นอัตรา

ไมสู่งกว่า 8 FTES ตอ่เครื่อง  

 

ส านักบริการคอมพวิเตอร์ 

2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

 เกณฑ์ขอ้ 6 มกีารประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวชิา... 

 

ส านักบริการคอมพวิเตอร์ 

2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

 เกณฑ์ขอ้ 7 มกีารพัฒนาทักษะในการจัดท าบทความจากวิทยานพินธ์ และมกีาร

น าไปตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

 

บัณฑิตวทิยาลัย (จ านวนบทความท่ี

ตีพิมพ์ ของ ป.โท และ ป.เอก)  

4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 เกณฑ์ขอ้ 1 …และมีการเผยแพร่ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วชิาการ หรือการตพีมิพใ์นวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 

สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง่ มก. 

(จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร)่ 

4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวจิัย หรอืงานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า และ

นักวจิัยประจ า 

สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง่ มก. 

(เงินสนับสนุนงานวจิัย) 

กองการเจ้าหนา้ที่ (อาจารย์ประจ า) 

คณะวิชา (รวบรวมจ านวนนักวจิัย

ประจ า) 

1 (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี กองแผนงาน 

2 (สมศ.) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

กองแผนงาน (ปริญญาตรี) 

บัณฑิตวทิยาลัย (ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก)  

3 (สมศ.) ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ บัณฑิตวทิยาลัย 

4 (สมศ.) ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ บัณฑิตวทิยาลัย 

5 (สมศ.) งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตพีมิพห์รือเผยแพร่ สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง่ มก.  
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ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์มาตรฐาน แหลง่ข้อมูลกลาง 

13 (สมศ.) การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน กองกลาง (คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการปฏบัิตงิานของ

คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และ

ผู้อ านวยการส านัก)  

14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย์ กองการเจ้าหนา้ที ่

15 (สมศ.) ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายในของหนว่ยงาน  

ปีการศึกษา 2555 

 

3.1.3  แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากการอ่าน SAR  

การอ่านรายงานการประเมินตนเองต้องอ่านอย่างละเอียด วิเคราะห์และบันทึกในรายละเอียดที่จะเอื้อต่อ

การประเมินภาคสนาม แต่ต้องไม่มากและละเอียดจนเกินความจ าเป็น และบันทึกด้วยภาษาที่ทั้งผู้บันทึก และผู้อ่าน

เข้าใจได้ง่าย 
 

 หลักการอ่าน SAR 

1) อ่านให้เห็นภาพรวมของรายงาน 1 รอบ เพื่อท าความเข้าใจหน่วยงานที่ประเมิน 

2) อ่านรายละเอียดในแต่ละตัวบง่ชี ้เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงาน จุดแข็ง วิธีปฏิบัติทีด่ี หรอืนวัตกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนา 

3) บันทึกจุดที่ไม่ชัดเจน หรือมีขอ้สงสัยในแบบรายงานการประเมินตนเองเพือ่ยืนยันขอ้เท็จจรงิต่อไป 

4) อ่านอย่างวิเคราะห์โดยให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคก์ารประเมิน 
 

 เทคนิคการตรวจสอบข้อมลูเบื้องต้น 

การที่เลขานุการฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และให้ข้อสังเกตกับกรรมการฯ ก่อนเข้าประเมิน จะท าให้

กรรมการฯ มีเวลาในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งท าให้กระบวนการประเมินเสร็จ

ตามก าหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งที่เลขานุการฯ ควรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น มีดังนี้ 

1) ตรวจสอบความครบถ้วนของหัวข้อในรายงาน : ตั้งแต่ปก ค าน า สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูล

เบื้องต้นของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ จุดแข็ง 

วิธีปฏิบัติที่ดีหรอืนวัตกรรม จุดที่ควรพัฒนา แผนและเปา้หมายในการพัฒนาในปีต่อไป และเอกสารสนับสนุนต่างๆ 

2) ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล : จุดที่เป็นข้อสังเกตที่เลขานุการฯ พึงตรวจสอบเบื้องต้น คือ 

ความสอดคล้องของการน าเสนอข้อมูลส่วนหน้า (ข้อมูลพืน้ฐาน) บทที่ 2 ผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ และ common 

data set ให้มีความสอดคล้องกันทุกที่ หากมีข้อมูลส่วนใดที่ไม่สอดคล้องกัน เลขานุการฯ ต้องตั้งข้อสังเกตไว้สอบถาม

หน่วยงาน 
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3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : ตามข้อก าหนดที่มหาวิทยาลัยตกลงให้หน่วยงานใช้ขอ้มูลกลางใน

บางตัวบ่งชี้ เลขานุการฯ จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวที่หน่วยงานรายงานว่าสอดคล้องกับที่

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้หรอืไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อก าหนดให้ตั้งข้อสังเกตไว้สอบถามหน่วยงาน และหากตรวจสอบ

พบว่าหน่วยงานมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนที่ท าให้ข้อมูลของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย

ตามที่ได้ตกลงไว้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสิน 

4) ตรวจสอบการคิดคะแนนผลการประเมิน : ตรวจสอบการคิดคะแนนรายตัวบ่งชี้ และการคิดคะแนน

ภาพรวมของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากการปัดจุดทศนิยมว่าด าเนินการปัดจุดทศนิยมในต าแหน่งที่ 3 ตามที่ตกลงไว้

หรือไม่  

5) ตรวจสอบการตั้งเป้าหมาย : เลขานุการฯ อาจให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายของหน่วยงาน 

โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความท้าทาย และความเป็นไปได้ ประกอบกัน ซึ่งอาจต้องพิจารณาจากข้อมูล

ย้อนหลังประกอบด้วย เพื่อให้เห็นแนวโน้มของผลการด าเนินงาน 

 

3.2 ระหว่างการประเมิน    

3.2.1   สิ่งที่เลขานุการฯ ต้องด าเนินการระหว่างการประเมิน มีดังนี ้

ที่ ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  ดูแล และก ากับเวลา ให้เป็นไปตาม

ก าหนดการ ในช่วงพบผู้บรหิารหน่วยงาน

เพื่อรับฟังผลการด าเนินงาน และ

ตรวจสอบความพร้อมของ PowerPoint 

แนะน ากรรมการ รวมท้ังจดประเด็น

ค าถาม ค าตอบ ในช่วงพบผู้บรหิาร เพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบการประเมนิ 

วันแรกของ 

การประเมิน 

- ก าหนดการประเมนิ 

- PowerPoint แนะน า

กรรมการ 

2  

 

 

ติดต่อผู้ประสานงานหน่วยงานเพื่อขอ

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม กรณีท่ี

กรรมการฯ มีความเห็นว่าเอกสาร

หลักฐานไม่สอดคล้อง หรือไมค่รบถ้วน 

ตามที่รายงานไว้  

ก่อน

กรรมการ

ตัดสนิผล 

Worksheet ประกอบการประเมนิ 

3  ดูแลความเรียบร้อยของคิวการให้

สัมภาษณ์ และการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

ให้เป็นไปตามก าหนดการ รวมท้ังต้องจด

ประเด็นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และการ

ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ไว้เป็นข้อมูลใน

ภาคผนวกของรายงานผลการประเมนิฯ 

 

ตาม

ก าหนดการ 

ก าหนดการประเมนิ 

ประสานงานขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  

จดประเด็นการสัมภาษณ์ และประเด็น 

การตรวจเย่ียม 

ดูแลความเรียบร้อย และเตรียม

ความพร้อมในการพบผู้บรหิาร

หน่วยงาน 
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ที่ ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4  

 

 

ติดตามผลการประเมนิของกรรมการฯ 

ตามที่แบ่งองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อ

เตรยีมสรุปผลการประเมินโดยวาจาเสนอ

หน่วยงานในวันสุดท้ายของการประเมนิ 

ซึ่งเลขานุการจะต้องสรุปคะแนนประเมนิ

ภาพรวม และพิมพ์จุดแข็ง จุดท่ีควร

พัฒนา และข้อเสนอแนะ ตามข้อสรุปของ

ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ นอกจากนี้

เลขานุการฯ สามารถให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ

การประเมนิฯ ของกรรมการได้ 

วันสุดท้าย

ของการ

ประเมิน 

- ผลการประเมนิผ่านระบบ 

CHE QA Online (กรณี

ประเมนิคณะวิชา) 

- Worksheet ประกอบการ

ประเมนิ 

 

5  

 

 

 

ดูแล และก ากับเวลา ให้เป็นไปตาม

ก าหนดการ ในช่วงรายงานผลการ

ประเมนิโดยวาจาต่อผู้บรหิาร และ

บุคลากรของหน่วยงาน รวมท้ังจดประเด็น

ข้อทักท้วง หรือข้อเสนแนะเพิ่มเติมจากที่

ประชุม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า

รายงานผลกการประเมนิ 

วันสุดท้าย

ของการ

ประเมิน 

PowerPoint น าเสนอผลการ

ประเมนิโดยวาจา 

6  

 

 

 

- แจกแบบกรอกข้อมูลป้อนกลับให้

กรรมการฯ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการประเมนิ และรวบรวมให้

ครบ เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง

กระบวนการประเมนิในรอบปีต่อไป 

- ติดตามให้ประธานฯ ลงนามในบันทึกส่ง

รายงานผลฉบับสมบูรณ์  

- ติดตามให้คณะกรรมการฯ ทุกคนลง

นามในหน้าค าน าของรายงานผลการ

ประเมนิฯ 

วันสุดท้าย

ของการ

ประเมิน 

- แบบกรอกข้อมูลป้อนกลับ

เกี่ยวกับกระบวนการ

ประเมนิฯ 

- บันทึกส่งรายงานผลการ

ประเมนิฯ ฉบับสมบูรณ์ 

- หน้าค าน า ในรายงานผล

การประเมนิฯ 

 

3.2.2  แนวปฏิบัติส าหรับการจัดเตรยีมเอกสารระหว่างการประเมนิ 

1) ผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online (กรณีประเมินคณะวิชา) : ใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA 

Online กรณีที่ไม่ได้ประเมินผ่านระบบ ให้ใช ้Template การประเมินฯ ของส านักงานประกันคุณภาพ ข้อพึงระวัง กรณี

ที่กรรมการฯ ประเมินแตกต่างจากที่หน่วยงานประเมินตนเอง เลขานุการฯ จะต้องจดเหตุผลที่ประเมินแตกต่างนั้นไว้

ให้ชัดเจน  

2) PowerPoint น าเสนอผลการประเมินโดยวาจา : อ้างองิตามแบบฟอร์มของส านักงานประกันคุณภาพ 

3) แบบกรอกข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการประเมินฯ : อ้างอิงตามแบบฟอร์มของส านักงาน

ประกันคุณภาพ 

ดูแลความเรียบร้อย และเตรียมความ

พร้อมในการน ำเสนอผลกำรประเมิน

โดยวำจำ 

ติดตามผลการประเมินคุณภาพจาก

กรรมการฯ เพื่อเตรียมสรุปผลการ

ประเมินโดยวาจา 

เก็บรวบรวมเอกสารตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานหลัง

การประเมินมคีวามเรียบรอ้ย 
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4) บันทึกส่งรายงานผลการประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์ : อ้างอิงตามแบบฟอร์มของส านักงานประกัน

คุณภาพ 

5) หน้าค าน า ในรายงานผลการประเมินฯ : อ้างอิงตามแบบฟอรม์ของส านักงานประกันคุณภาพ 

 

3.2.3  เทคนิคการสัมภาษณ์   

กรรมการประเมินฯ ควรเตรยีมการเพื่อให้การสัมภาษณ์มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) ควรช้ีแจงว่าจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์เป็นไปเพื่อให้กรรมการประเมินฯ และหน่วยงานที่รับประเมินฯ 

จะได้ร่วมมือกันคน้หาจุดแข็ง หรือจุดที่ควรปรับปรุงของระบบงาน ตลอดจนจะได้มีแนวทางในการพัฒนาให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานโดยตรง 

2) ควรเตรยีมการตั้งค าถามไว้ล่วงหน้า โดยส่วนใหญ่จะตั้งค าถาม 3 รูปแบบ คอื 

- ค าถามปลายเปิด  เป็นค าถามที่ผูต้อบสามารถตอบได้กว้างมาก ควรใช้ค าถามชนิดนี้ก็ต่อเมื่อ

ต้องการทราบความคิดเห็น รับทราบค าอธิบาย หรือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับการสัมภาษณ์

สามารถอธิบายเหตุผลประกอบได้ 

- ค าถามปลายปิด/ถามตรงประเด็น  เป็นค าถามที่ต้องการค าตอบเพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 

เทา่นั้น แต่ในขณะเดียวกันค าถามที่ตรงประเด็นอาจท าให้ได้ค าอธิบายที่สั้นๆ ดังนั้น ค าถามใน

กลุ่มนีจ้ึงต้องการถามในสิ่งที่ต้องการข้อมูลเฉพาะ 

- ค าถามแบบพิสูจน์/ถามเพื่อสร้างความกระจ่าง เป็นค าถามปลายเปิดชนดิหนึ่ง แต่เป็น

ค าถามที่มีขอบเขตที่แคบกวา่ที่ต้องการค าอธิบายให้เกดิความกระจ่าง 

3) ต้องท าตัวเป็นกัลยาณมิตร ให้ก าลังใจ และสรา้งบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์ 

4) ต้องเป็นผู้ที่รับฟังความคิดเหน็ของผู้อืน่ มีความสุภาพอ่อนโยน 

5) ให้เวลากับผูร้ับการสมัภาษณใ์นการคิดค าตอบ เมือ่ผู้รับการสัมภาษณ์ประหม่า กังวล ขาดความมัน่ใจ

ในตัวเอง 

6) ต้องมีความรู้สึกไวต่อการแสดงออกของผู้รับการสมัภาษณ์ และระมัดระวงัการใช้ภาษากายของผู้สมัภาษณ์ 
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3.2.4  วิธกีารใช้งาน Template ประกอบการประเมิน 

ส านักงานประกันคุณภาพได้พัฒนา Template ประกอบการประเมิน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานที่

รับประเมิน และคณะกรรมการประเมิน สามารถประมวลผลการประเมินคุณภาพภายในได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

ในกรณีที่ยังไม่สามารถประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ได้ โดยหลักการท างานบน Template มีดังนี้ 

1) Template ที่พัฒนาขึ้นใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007  
 

2) ส่วนประกอบใน Template ประกอบด้วย sheet ดังนี้ 

- คณะวิชา มี 8 sheet  

                                                                                                             

 

- หน่วยงานสนับสนุน มี 9 sheet 

                                                                                                                 

 

3) การกรอกข้อมูลลงใน sheet ท าได้ดังนี้ 

- คณะวิชา : ให้กรอกข้อมูลเฉพาะ sheet ที่ ,  และ  เท่านั้น ซึ่งข้อมูลใน sheet ที่ ,  

จะถูกเชื่อมโยงอย่างอัตโนมัติไปที่ sheet ที่  ซึ่งเป็น sheet ตั้งต้นส าหรับส่งข้อมูลไปประมวลผล

ต่อใน sheet ที่  –  ให้อัตโนมัติ (หมายเหตุ ข้อมูลใน sheet ที่ ,  และ  จะไม่เชื่อมโยง

ถงึกัน ดังนั้น การกรอกข้อมูลต้องพึงระวังให้ขอ้มูลมีความถูกต้องสอดคล้องกันด้วย) 

- หน่วยงานสนับสนุน : ก่อนกรอกข้อมูลลงใน sheet จะต้องพิจารณาก่อนว่าหน่วยงานที่รับการ

ประเมินมีภารกิจอย่างไร 

กรณีท่ี 1 เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัย : ให้กรอกข้อมูลใน  sheet ที่  และ  เท่านั้น ซึ่ง

ข้อมูลจาก sheet ที่  จะถูกเช่ือมโยงอย่างอัตโนมัติไปที่ sheet ที่  (หมายเหตุ ข้อมูลใน sheet ที่  และ  จะ

ไม่เชื่อมโยงถงึกัน ดังนั้น การกรอกข้อมูลต้องพึงระวังให้ขอ้มูลมีความถูกต้องสอดคล้องกันด้วย) 

กรณีท่ี 2 เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ : ให้

กรอกข้อมูลใน  sheet ที่  และ  เท่านั้น ซึ่งข้อมูลจาก sheet ที่  จะถูกเชื่อมโยงอย่างอัตโนมัติไปที่ sheet ที่ 

 (หมายเหตุ ข้อมูลใน sheet ที่  และ  จะไม่เชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้น การกรอกข้อมูลต้องพึงระวังให้ข้อมูลมี

ความถูกต้องสอดคล้องกันด้วย) 

กรณีท่ี 3 เป็นหน่วยงานที่มภีารกิจสนับสนุนการบริการทางวิชาการ : ให้กรอกข้อมูลใน  sheet 

ที่  และ  เทา่นั้น ซึ่งข้อมูลจาก sheet ที่  จะถูกเช่ือมโยงอย่างอัตโนมัติไปที่ sheet ที่  (หมายเหตุ ข้อมูลใน 

sheet ที่  และ  จะไม่เชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้น การกรอกข้อมูลต้องพึงระวังให้ข้อมูลมีความถูกต้องสอดคล้องกัน

ด้วย) 
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4) ตาราง ป.1 การค านวณผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ให้กรอกข้อมูลในช่องตัวตั้ง ตัวหาร 

เท่านั้น ส่วนผลลัพธ์จะใส่สูตรค านวณไว้ให้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้ผลลัพธ์ของตัวบ่งชี้แล้ว จะเชื่อมโยงเพื่อไป

ประมวลผลเป็นคะแนนรายตัวบ่งชี้ให้อัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกต  ส าหรับการประเมินฯ คณะ มีข้อพึงระวังในการกรอกข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3 และ 4.3 โดย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 2.3 มีให้เลือก 2 เงื่อนไข ถา้กรอกผลการด าเนินงานในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งแล้ว ให้เว้นว่างในอีก

เงื่อนไขไว้ เพื่อให้การประมวลผลคะแนนมีความถูกต้อง ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ให้พจิารณาว่าคณะที่รับประเมินอยู่ในกลุ่ม

สาขาใด ก็ให้ใส่จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยที่ เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินฯ ของแต่ละกลุ่มสาขา ดังนี้ กลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 180,000 บาท/คน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150,000 บาท/คน กลุ่มสาขา

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 75,000 บาท/คน 

 

5) กรณีที่คณะ หรือหน่วยงานสนับสนุน ไม่ขอรับประเมินฯ ในบางตัวบ่งชี้ โดยมีเหตุผลอันสมควรที่ท าให้ไม่

สามารถประเมินได้ วิธีการกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ดังกล่าวให้เว้นว่างไป โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือ

สัญลักษณใ์ดๆ ลงไปใน Template เพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้องแม่นย า  

 

 

 

 

 

ประมวลผลให้อัตโนมัติ 
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3.3 หลังการประเมิน    

3.3.1   สิ่งที่เลขานุการฯ ต้องด าเนินการหลังการประเมิน มีดังนี ้

ที่ ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  ด าเนินการจัดท ารา่งรายงานผลการ

ประเมนิคุณภาพภายใน ฉบับสมบูรณ์ ให้

เรยีบรอ้ย ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

หลังการ

ประเมิน  

1 สัปดาห์ 

รา่ง รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพภายใน 

2  เสนอรา่งรายงานฯ ให้คณะกรรมการ

ประเมนิฯ พิจารณา หากมีข้อแก้ไขท่ี

ตัดสินไม่ลงตัว ให้ยึดค าตัดสินของ

ประธานฯ เป็นหลัก 

 

ภายใน  

1 สัปดาห์ 

- รา่งรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน 

- E-mail address ของ

กรรมการฯ เพื่อจัดสง่ไฟล์

รา่งรายงาน 

3  

 

 

 

 

ภายหลังจากท่ีร่างรายงานผลการ

ประเมนิฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการฯ แลว้ เลขานุการฯ ต้องสง่ร่าง

รายงานฯ ไปให้หน่วยงานพิจารณา 

ภายใน  

1 สัปดาห์ 

รา่ง รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพภายใน 

4  

 

 

 

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอให้

หน่วยงาน และหนว่ยงานน ารายงานฯ ส่ง

ส านักงานประกันคุณภาพ รวมท้ัง

หน่วยงานน าผลการประเมนิไปจัดท า 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายในของ

หน่วยงาน 

ภายใน  

1 สัปดาห์ 

- รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพภายใน 

- บันทึกส่งรายงานผลการ

ประเมนิฯ ถึงผู้บรหิาร

หน่วยงาน 

หมายเหตุ  กระบวนการที่เลขานุการฯ ด าเนินการภายหลังจากเข้าประเมินหน่วยงานแล้ว ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น

ภายใน 1 เดือน เพื่อให้หน่วยงานได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน และแผนพัฒนาปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ (สปค.01) ส่งมหาวิทยาลัยได้ทัน และสามารถน าผลการประเมิน

มาใช้ในการวางแผนพัฒนาหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ฉบับสมบูรณ์ 

กรรมการฯ พิจารณา 

ร่างรายงานฯ 

แก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

หน่วยงานพิจารณา 

ร่างรายงานฯ ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

จัดท ำรำยงำนฯ ฉบับสมบรูณ ์
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3.3.2 แนวปฏิบัติส าหรับการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ส านักงานประกันคุณภาพจะมีรูปแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ให้เลขานุการฯ ได้ดาวน์โหลด

ไปใช้ เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยข้อพึงระวังในการจัดท ารายงาน มีดังนี้ 

1) ต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินฯ ให้สอดคล้องกันในทุกที่ของรายงาน รวมทั้ง

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างคะแนนผลการประเมิน กับการเขียนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ

ข้อเสนอแนะ ต้องเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน  

2) ต้องตรวจสอบความครบถ้วนของการรายงานผลการประเมินตามรูปแบบรายงานที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด เพื่อให้สารสนเทศที่ได้จากการประเมินฯ มีความครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการประเมินฯ 

ยกเว้นในกรณีที่กรรมการฯ ไม่พบผลการด าเนินงานที่สามารถน ามาเขียนรายงานได้ ก็ให้ขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ในชุดนั้น เช่น การค้นหานวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หาก

ไม่พบก็ไม่จ าเป็นต้องพยายามเขียนไว้ในรายงาน 

3) ต้องพิสูจน์อักษรให้มีความถูกต้อง เพื่อให้ได้รายงานที่มีคุณภาพ เลขานุการฯ ต้องตรวจสอบการ

สะกดค าให้ถูกต้อง การใช้ภาษาควรเป็นภาษาที่เป็นทางการและให้ความหมายชัดเจน สามารถเข้าใจ

ได้ถูกต้องตรงกันระหว่างกรรมการประเมินฯ กับหน่วยงานที่รับประเมินฯ  

4) ต้องจัดรูปแบบรายงานให้มีความสวยงาม น่าอ่าน และประหยัดกระดาษ เพื่อไม่ให้รายงานมีความหนา

จนเกินไป 
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ภาคผนวก 

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมนิ 
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เอกสารหมายเลข 1 

 

วาระการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 25... 

คณะวิชา/สถาบนั/ส านัก............................................... 

วันท่ี............................................. เวลา .............................น.  

ณ ห้องประชุม ............................................................  

************************* 

วาระที่ 1 แนะน ากรรมการ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 25... ลงวันที่ ....... นั้น การประเมินคุณภาพภายใน ของคณะ................... มีคณะกรรมการ

ประเมินฯ จ านวน ... คน รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2  

 

วาระที่ 2   เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

  การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 25... มหาวิทยาลัยได้ก าหนด

วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  รวมทั้งรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหาร

หน่วยงานเพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 2.1 วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา/สถาบนั/ส านัก  

1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. 

2. พิจารณาการด าเนินงานของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ

หน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผา่นมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน  

2.2 กรอบการประเมนิประสิทธผิลการด าเนนิงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 คณะวิชา 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบรกิารวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบรหิารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผา่นมา 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ  
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 สถาบัน/ส านัก 

1. ประสิทธิผลของการด าเนนิงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทัง้ดา้นการบรหิารจดัการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผา่นมา 

3. การคน้หานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

2.3 รูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหารหนว่ยงานเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน 

1. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบและตัวบง่ชีก้ารประเมินคุณภาพ

ภายในของหน่วยงาน ทัง้ 3 ดา้น ได้แก่ ด้านปัจจยัน าเข้ากระบวนการ และผลผลิต รวมทัง้ผลการประเมินตาม

มาตรฐานอดุมศึกษา และมุมมองด้านการบรหิารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   

3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

4. นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบตัิที่ดขีองหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

 

วาระที่ 3   เรื่องพิจารณา 

 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน และการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ

พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน แยกตามรายองคป์ระกอบคุณภาพ ดังประเด็นต่อไปนี้ 

1.1 ก าหนดการประเมนิคุณภาพภายใน 

ส าหรับก าหนดการประเมินเบื้องต้นของคณะ.........................  รายละเอียดดงัเอกสารหมายเลข 3 

ที่ประชุมได้พจิารณารา่งก าหนดการประเมินฯ ดังกลา่ว มคีวามคิดเห็นในการปรับแกไ้ข ดังนี้ 

..................................................................................................................................... ..................... 

............................................................................................................. .................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................. 

1.2 การพิจารณาผลการประเมนิคุณภาพภายใน แยกตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะวิชา  

  ประธานที่ประชุมมอบให้กรรมการแต่ละท่านพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในแยกตามราย

องค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมี 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ไม่ต้องประเมิน แต่ต้องรายงานข้อมูล จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  

ดังนี ้ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนด าเนนิการ 

-  ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.1  

-  ตัวบ่งช้ี สมศ. 16.1, 16.2, 17 

 

องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต - ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1 - 2.8 

- ตัวบ่งช้ี สมศ. 1, 2, 3, 4, 14 

 

องคป์ระกอบท่ี 3  กจิกรรมการพัฒนานิสติ - ตัวบ่งช้ี สกอ. 3.1 - 3.2  

- ตัวบ่งช้ี มก. 3.3 

 

องคป์ระกอบท่ี 4  การวจิัย - ตัวบ่งช้ีสกอ. 4.1 - 4.3 

- ตัวบ่งช้ี สมศ. 5, 6, 7 

 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม - ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1 - 5.2 

- ตัวบ่งช้ี สมศ. 8, 9 

 

องคป์ระกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - ตัวบ่งช้ี สกอ. 6.1  

- ตัวบ่งช้ี สมศ. 10, 11 

 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ - ตัวบ่งช้ี สกอ. 7.1-7.4 

- ตัวบ่งช้ี สมศ. 13 

 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ี สกอ. 8.1  

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ี สกอ. 9.1 

- ตัวบ่งช้ี สมศ.15 

 

 

 หน่วยงานที่มภีารกิจวิจัย 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนด าเนนิการ 

-   ตัวบ่งช้ี 1.1 (สกอ.1.1)  

-   ตัวบ่งช้ี 1.2 (สมศ. 17) 

 

องคป์ระกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก - ตัวบ่งช้ี 2.1-2.5 (สกอ. 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2)  

- ตัวบ่งช้ี 2.6-2.7 (มก.) 

- ตัวบ่งช้ี 2.8-2.14 (สมศ. 5, 6, 8, 

9, 11, 18.1, 18.2) 

 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ - ตัวบ่งช้ี 3.1-3.4 (สกอ.7.1-7.4) 

- ตัวบ่งช้ี 3.5 (มก.) 

 

องคป์ระกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ี 4.1 (สกอ.8.1)  

องคป์ระกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ี 5.1 (สกอ.9.1)  

องคป์ระกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ด าเนนิงาน 

- ตัวบ่งช้ี 6.1 (ก.พ.ร.)  
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 หน่วยงานที่มภีารกิจบรกิารวิชาการ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนด าเนนิการ 

-   ตัวบ่งช้ี 1.1 (สกอ.1.1)   

องคป์ระกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก - ตัวบ่งช้ี 2.1 (มก.)  

- ตัวบ่งช้ี 2.2 (สกอ.)  

- ตัวบ่งช้ี 2.3-2.4 (สมศ. 9, 11) 

 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ - ตัวบ่งช้ี 3.1-3.4 (สกอ.7.1-7.4) 

- ตัวบ่งช้ี 3.5 (มก.) 

 

องคป์ระกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ี 4.1 (สกอ.8.1)  

องคป์ระกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ี 5.1 (สกอ.9.1)  

องคป์ระกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ด าเนนิงาน 

- ตัวบ่งช้ี 6.1 (ก.พ.ร.)  

 

 หน่วยงานที่มภีารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนด าเนนิการ 

-   ตัวบ่งช้ี 1.1 (สกอ.1.1)   

องคป์ระกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก - ตัวบ่งช้ี 2.1 - 2.2 (มก.)  

- ตัวบ่งช้ี 2.3 (สมศ. 11) 

 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ - ตัวบ่งช้ี 3.1-3.4 (สกอ.7.1-7.4) 

- ตัวบ่งช้ี 3.5 (มก.) 

 

องคป์ระกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ี 4.1 (สกอ.8.1)  

องคป์ระกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ี 5.1 (สกอ.9.1)  

องคป์ระกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ด าเนนิงาน 

- ตัวบ่งช้ี 6.1 (ก.พ.ร.)  

 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

........................................................................................... ...................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 
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เอกสารหมายเลข 2 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศกึษา 25… 

คณะวิชา/สถาบนั/ส านัก....................................... 

 

ชื่อ-นามสกุล สังกัด ต าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์ทีท่ างาน e-mail 

1.  ประธานคณะกรรมการ    

2.  รองประธานคณะกรรมการ    

3.  กรรมการ    

4.  กรรมการ    

5.  กรรมการ    

6.  กรรมการและเลขานุการ    

7.  ผู้ช่วยเลขานุการ    

 

รายชื่อผู้ประสานงานจากคณะ/สถาบัน/ส านัก : 

โทรศัพท์ : ………………………………………………………………………………. 

โทรสาร : ……………………………………………………………………………….. 

e-mail : …………………………………………………………………………………. 
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เอกสารหมายเลข 3 

ร่างตัวอยา่งก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 25... 

คณะ/สถาบนั/ส านัก............................................................. 

ระหว่างวันที่ ..................................................... 

 

วันท่ี ................................................................. 

เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะ/สถาบัน/ส านัก....................  

ณ ห้องประชุม ............................................................... 

- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะน าคณะกรรมการ ชีแ้จงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 25.. 

เวลา 09.30 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะ......................... รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 25... ทั้งนี ้

ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ ดงันี้ 

1. ข้อมูลพืน้ฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 

2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบและตัวบง่ชีป้ระเมิน

คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และ

ผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอดุมศึกษา มุมมองดา้นการบรหิาร

จัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบตัิที่ด ีหรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั  

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

 

วันท่ี............................................ 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรยีมความพร้อมกัน ณ หอ้งประชุม…………………… 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะ/สถาบัน/ส านัก............. 

 - ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน...................   เวลา 09.00 – 09.45 น. 

 - ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน...................   เวลา 09.45 – 10.30 น. 

 - ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน...................   เวลา 10.30 – 11.15 น. 

 - ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน...................   เวลา 11.15 – 12.00 น. 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องประชุม………………………….. 

เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สมัภาษณ์ ณ ห้องประชุม .................................. 



คู่มือฝึกอบรม หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก. 
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  ตัวอย่างคณะ 

  เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มที่ 1 กลุม่อาจารย์ไม่ใช่ผูบ้รหิาร ของแต่ละภาควิชา จ านวน ... คน 

  เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มที่ 2 กลุม่นสิิตทุกระดับคละช้ันป ี จ านวน ... คน 

  เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุ่มที่ 3 กลุ่มศิษย์เกา่ และผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง จ านวน ... คน  

  เวลา 15.15 – 16.00 น. กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้ง จ านวน ... คน 

   

  ตัวอย่างสถาบนั/ส านัก 

  เวลา 13.00 – 14.00 น กลุ่มที่ 1  กลุ่มผู้รับบรกิารหรอืผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  จ านวน ...  คน 

- บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- นิสิต 

  เวลา 14.00 – 15.00 น. กลุ่มที่ 2  กลุ่มเลขานุการส านักฯ/หัวหน้าฝ่าย   จ านวน ... คน 

  เวลา 15.00 – 16.00 น. กลุ่มที่ 3  กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจา้ง จ านวน … คน 

เวลา 16.00 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ณ ห้องประชุม............................................................... 

 

วันท่ี..................................... 

เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตอ่) ณ ห้องประชุม 

............................ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องประชุม………………………….. 

เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผูบ้รหิารและ

บุคลากรของหน่วยงาน.....................................รับทราบ 

 

หมายเหตุ  : หน่วยงานใดที่รับการประเมนิฯ 2 วัน สามารถปรับเปลี่ยนก าหนดการให้เหมาะสมกับกระบวนการ

ประเมินฯ ทีก่ าหนด 

  



คู่มือฝกึอบรม หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก. 
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เอกสารหมายเลข 4  

ตัวอย่าง Worksheet  ประกอบการประเมนิคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2555 

ส าหรับคณะวิชา..................................... 

 

ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงคแ์ละแผนด าเนนิการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.1.1) 

เป้าหมาย  .... ข้อ  บรรลุเปา้หมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมิน    คณะ .... คะแนน  กรรมการ.............คะแนน 

กรรมการ คณะ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน เหตุผล (กรณปีระเมินแตกต่างจากหนว่ยงาน) 

  1 มกีารจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวทิยาลัย โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรในคณะ  

และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ 

โดยเป็นแผนฯ ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเนน้ของกลุ่ม

สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 

2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศกึษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

 

  2 มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบัหนว่ยงานไปสู่ทุก

หนว่ยงานภายใน 

 

 

  3 มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปคีรบ 4 พันธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน 

การวจิัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

  4 มตีัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

 

  5 มกีารด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารประจ าปคีรบ  

4 พันธกิจ  

 

 

  6 มกีารตดิตามผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

 



คู่มือฝึกอบรม หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก. 
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กรรมการ คณะ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน เหตุผล (กรณปีระเมินแตกต่างจากหนว่ยงาน) 

  7 มกีารประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของแผน

กลยุทธ์ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ

พจิารณา 

 

  8 มกีารน าผลการพิจารณาขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์ และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

 

 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 

เป้าหมาย รอ้ยละ ...  บรรลุเปา้หมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมิน  

รายการ ผลการด าเนินงานคณะ ผลการด าเนินงานที่กรรมการพบ 

1. จ านวนอาจารย์วุฒปิริญญาเอก   ตัวตั้ง   

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด นับรวมลา

ศกึษาตอ่       ตัวหาร 

  

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิริญญาเอก =  (……………/……………)*100 

= 

=  (……………/……………)*100 

= 

คะแนนทีไ่ด ้ =  (……………/60)*5 

= 

=  (……………/60)*5 

= 
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เอกสารหมายเลข 5  

 

ตัวอย่าง PowerPoint แนะน ากรรมการ 

 

PowerPoint แนะน ากรรมการ ประกอบด้วยหัวข้อการน าเสนอ ดังนี้ 

1. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

2. วัตถุประสงคข์องการประเมินคุณภาพภายใน 

3. กรอบการประเมินคุณภาพภายใน 

4. ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในโดยย่อ 

 

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ได้  
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เอกสารหมายเลข 6  

 

ตัวอย่าง PowerPoint เสนอผลการประเมินโดยวาจา 

 

PowerPoint เสนอผลการประเมินโดยวาจา ประกอบด้วยหวัข้อการน าเสนอ ดังนี้ 

1. คะแนนผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

2. นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติทีด่ ี(ถา้มี) 

3. จุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ รายองคป์ระกอบคุณภาพ 

4. บทสรุปผูบ้รหิาร (จุดแขง็ และข้อเสนอแนะภาพรวมของหน่วยงาน) 

 

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ได้  
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เอกสารหมายเลข 7  

 

ตัวอย่าง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี ้

1. ค าน า และรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (พรอ้มลายเซ็นต์) 

2. บทสรุปผู้บรหิาร 

- ข้อมูลทั่วไป (4 - 5 บรรทัด) ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ วิธีการรวบรวมข้อมูล 

- ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมทุกองค์ประกอบ และรายองคป์ระกอบ และการแปลผลการประเมิน

ตามเกณฑ์ 

- ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม หรอืข้อเสนอแนะให้กับ

มหาวิทยาลัย  ประสิทธิผลในการด าเนินงานตามพันธกจิ และการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง รวมถงึ

ข้อคน้พบที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรอืนวัตกรรมของหน่วยงาน 

3. ข้อมูลการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

4. แนวทาง/วิธีการประเมินคุณภาพภายใน  

- วัตถุประสงค์การประเมิน และกรอบการประเมิน 

- ก าหนดการประเมิน 

- วิธีการด าเนินงาน 

5. ผลการประเมินรายองคป์ระกอบ และรายตัวบ่งชี ้พรอ้มการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

รายองคป์ระกอบ 

6. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

7. ภาคผนวก ประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) ข้อมูลการสัมภาษณ์ และภาพกจิกรรม 
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