บันทึกข้อความ
ส่วนงาน สำนักงำนประกันคุณภำพ มก.
โทร. 0 2942 8299 ต่อ 21
ภำยใน 4921-4 ต่อ 21-23
ที่ ศธ ๐๕๑๓.10118/0262
วันที่
26 มีนำคม 2562
เรื่อง แนวทำงกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561
เรียน คณะวิชำ
ตำมที่ มหำวิท ยำลัย เกษตรศำสตร์ มีน โยบำยกำรประเมิน คุณ ภำพกำรศึก ษำภำยใน ระดับ หลัก สูต ร
เป็น ประจำทุก ปี โดยรอบปีก ำรศึก ษำ 2561 ได้กำหนดให้มีก ำรประเมิน คุณ ภำพกำรศึก ษำภำยในระดับ หลัก สูต ร
ระหว่ำงวันที่ 1-15 กรกฎำคม 2562 นั้น
เพื่อ ให้ก ระบวนกำรประเมิน คุณ ภำพกำรศึก ษำภำยใน ระดับ หลัก สูต ร ประจำปีก ำรศึก ษำ 2561
เป็น ไปอย่ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ สำนัก งำนประกัน คุณ ภำพ จึง ขอแจ้ง แนวทำงกำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรประเมิน ฯ ระดับ
หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้
1. หลักสูตรทำบทำมผู้ประเมินด้วยตนเอง โดยอำจเป็นผู้ประเมินในปีที่ผ่ำนมำหรือผู้ประเมินที่เห็นว่ำ
เหมำะสม ทั้งนี้ หำกเป็นผู้ประเมินของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ผ่ำนกำรอบรมของมหำวิทยำลัย และเป็นอำจำรย์ประจำ
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผู้ประเมินจะรับกำรประเมินได้ไม่เกิน 6 หลักสูตร โดยขอให้แจ้งผู้ประเมินที่ท่ำนได้ทำบทำมให้
เข้ำรับกำรอบรมทบทวนวิธีกำรประเมินฯ ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด (ประมำณปลำยเดือนพฤษภำคม 2562)
2. ในกรณี ที่ ผู้ ป ระเมิ น ซึ่ ง ได้ ท ำบทำมไว้ แล้ ว และเป็ น อำจำรย์ ป ระจ ำของมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์
ไม่สำมำรถเข้ำอบรมทบทวนวิธีกำรประเมินฯ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือไม่ผ่ำนกำรอบรมหลักสู ตร จะต้องหำผู้ประเมินใหม่
จำกบัญชีรำยชื่อผู้ประเมินของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้สำหรับปีกำรศึกษำ 2561 ที่ผ่ำนกำรอบรมทบทวน
แล้ว หรือผู้ประเมินภำยนอกที่ขึ้นบัญชีรำยชื่อของ สกอ.
3. หำกหลักสูตรเลือกใช้ผู้ประเมินจำกบัญชีรำยชื่อของ สกอ. ควรแจ้งผู้ประเมินท่ำนนั้นให้เข้ำรับกำรอบรม
ทบทวนที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด หรือทำควำมเข้ำใจจำกสื่อที่เตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ หลักสูตรควรคำนึงถึงคุณภำพของ
ผู้ประเมินจำกภำยนอกเป็นสำคัญ
4. หลักสูตรมีควำมประสงค์ขอขึ้นทะเบียน TQR นั้น มีขั้นตอน คือ หลักสูตรประเมินตนเอง และมีผลกำร
ประเมินฯ ระดับดีขึ้นไปติดต่อกัน 2 ปี และในปีที่ 2 นั้น หลักสูตรต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ เพื่อยืนยันผลกำร
ประเมิน หำกผลกำรประเมินฯ โดยคณะกรรมกำรประเมินฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ให้นำเสนอสภำมหำวิทยำลัยขอเผยแพร่ TQR
และเสนอ สกอ. ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรเผยแพร่ TQR ที่กำหนด คณะอนุกรรมกำร IQA พิจำรณำกลั่นกรอง
เสนอ คปภ. ให้ควำมเห็นชอบ และเสนอ กกอ. ให้ควำมเห็นชอบ หลังจำกนั้น สกอ. จึงเผยแพร่บนฐำน TQR โดยคุณสมบัติ
ผู้ประเมินที่เป็นคณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ผู้ประเมินอย่ำงน้อย 3 คน ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ โดยเกินกว่ำ
กึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกสถำบัน และอย่ำงน้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสำขำวิชำ
ที่ขอรับกำรประเมิน ทั้งนี้ ประธำนต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกสถำบันและผู้ประเมินทุกคนต้องขึ้นทะเบียน สกอ.
ในกรณี มี ปั ญ หำกำรทำบทำมผู้ ป ระเมิ น เพื่ อ เสนอขอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรประเมิ น ฯ ระดั บ หลั ก สู ต ร
ที่ไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด ให้ติดต่อสำนักงำนประกันคุณภำพ เพื่อนำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำต่อไป โดยขอควำม
กรุณำท่ำนจัดส่งรำยชื่อมำยังสำนักงำนประกันคุณภำพ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เพื่อจะได้เตรียมกำรจัดทำประกำศ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ และเรียนเชิญแต่ละท่ำนเข้ำร่วมอบรมทบทวนวิธีกำรประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ
2561 ต่อไป ทั้งนี้ มีรำยละเอียดกำหนดกำร แนวปฏิบัติกำรประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 สำหรับผู้รับกำร
ประเมินฯ (เอกสารแนบ 1) และแนวปฏิบัติกำรประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 สำหรับคณะกรรมกำรประเมินฯ
(เอกสารแนบ 2) โดยสำมำรถดำวน์ โ หลดแบบฟอร์ม และเอกสำรที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ จ ำก https://goo.gl/ZPk2LJ หรื อ
www.qa.ku.ac.th
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำร
(รองศำสตรำจำรย์ชัชพล ชังชู)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ

เอกสารแนบ 1
กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561
ช่วงเวลำ
1 – 9 มิ.ย. 62

กำรดำเนินกำร
กรอกข้อมูล มคอ. 5 ภาคปลาย (กาหนดเดิมในปฏิทินการศึกษาคือ อ. 25 มิ.ย. 62)
10 - 14 มิ.ย. 62 กรอกข้อมูล มคอ. 7* (กาหนดเดิมในปฏิทินการศึกษาคือ ฤ.. 25 ก.ค. 62)
15 - 19 มิ.ย. 62 ตรวจสอบข้อมูลในระบบ QAIS
20 - 25 มิ.ย. 62 นาข้อมูลจาก มคอ. 7 เข้าระบบ CHE-QA (*หลักสูตรดาเนินการเอง*)
25 - 30 มิ.ย. 62 หลักสูตรตรวจสอบข้อมูลในระบบ CHE-QA (ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันประเมิน
อย่างน้อย 3 วัน เฤื่อให้ผู้ประเมินตรวจล่วงหน้า)
1 - 15 ก.ค. 62 ประเมินหลักสูตร (ประเมินในระบบ หรือ ประเมินในแบบฟอร์มแล้วนาเข้าภายหลัง)
16 ก.ค. - 31 ก.ค. 62 กรอกผลประเมินในระบบ CHE-QA ให้แล้วเสร็จและแจ้งประธานกดส่งข้อมูล
16 ก.ค. – 15 ส.ค. 62 คณะกรรมการฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม
ไปยังประธานหลักสูตรทาแผนปรับปรุง เสนอผ่านคณบดีไป กก.ประจาคณะเฤื่อฤิจารณา
กก.วิทยาเขตกก.บว. (เฤื่อทราบ) และ กก.การศึกษา มก. (เฤื่อฤิจารณา)

๑

แนวทำงปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561
สำหรับผู้รับกำรประเมินคุณภำพภำยใน (หลักสูตรหลักที่ไม่มีกำรยืม)
ก่อนวันประเมิน
1) ประธานหลักสูตรแจ้งชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและวันที่รับประเมิน ให้สานักงานประกันคุณภาฤ
ดาเนินการจัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน
โดยกรรมการต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาฤการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ มก. (และผ่านการ
อบรมทบทวนการประเมินหลักสูตรในปีการศึกษา 2561) หรือ สกอ. และเลขานุการ 1 คน และเมื่อประกาศ
แต่งตั้งฯ ออกแล้ว ประธานหลักสูตรแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประเมินฯ ทราบต่อไป (ปีการศึกษา 2561 ผู้
ประเมินฯ ของ มก. รับการประเมินหลักสูตรใน มก.ได้ไม่เกิน 6 หลักสูตร เว้นแต่มีกรณีจาเป็นของหลักสูตรให้ส่ง
บันทึกไป สานักงานประกันคุณภาฤ มก. เฤื่อให้คณะกรรมการประกันคุณภาฤ มก.ฤิจารณาเป็นกรณีไป)
2) ประธานหลักสูตรดาเนินการตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์
ภายในวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 หากฤบข้อมูลในระบบ มคอ.7 ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งต้นสังกัดของข้อมูล แล้ว
สาเนาแจ้งสานักงานประกันคุณภาฤ
3) มคอ. 7 จะถูกนาเข้าระบบ CHE QA Online ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน 2562 ให้ Admin คณะสร้างรหัสให้
ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร เฤื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล มคอ. 7 ที่เข้าสู่ระบบ CHE QA
Online ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 หากฤบข้อผิดฤลาดแจ้งสานักงานประกันคุณภาฤ เฤื่อประสานงาน
แก้ไขต่อไป หากมีหลักฐานที่จาเป็นต่อการอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้หลักสูตรดาเนินการจัดทาหลักฐานในรูปแบบ
PDF File(s) or Picture file(s) เฤื่อ upload เข้า CHE QA Online ให้เรียบร้อย
4) Admin คณะสร้างรหัสเข้าดู CHE QA Online ให้กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร
แจ้งคณะกรรมการทราบก่อน 1 สัปดาห์ สาหรับประธานกรรมการประเมินระดับหลักสูตร สานักงานประกัน
คุณภาฤ เป็นผู้ออกรหัสให้และแจ้งให้ประธานทราบ
5) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่งข้อมูลเฤิ่มเติมในกรณีที่รับการประสานงานขอข้อมูลเฤิ่มจากคณะกรรมการประเมินฯ
ก่อนวันประเมินจริง และอาจส่ง pdf ไฟล์ มคอ. 2 ตามที่คณะกรรมการฯ ร้องขอ
6) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความฤร้อมต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานงานจากเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ
เฤื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ห้องรับการประเมิน เอกสารบรรยายต่างๆ เป็นต้น และป้องกัน
ความเสี่ยงของระบบ internet ควรเตรียม pdf ไฟล์ ผลดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบในระบบ CHE QA
Online หรือ ใน มคอ.7 ไว้ด้วย
วันประเมิน
1) ดูแลความเรียบร้อย และอานวยความสะดวกให้กับกรรมการประเมิน ได้แก่ ห้องรับการประเมิน อุปกรณ์ต่างๆ จัด
อาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้ผู้ประเมินตามความเหมาะสม
2) ควรจัดเตรียมห้องประชุมย่อยหรือเป็นการประชุมเฉฤาะคณะกก.ประเมินเท่านั้น เฤื่อให้คณะกก.ประเมินฤูดคุย
เฤื่อสรุปผลประเมินฯ รายบุคคล รวมทั้งข้อซักถามต่ออาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในช่วงเช้าวัน
ประเมินก่อนเริ่มการประเมินหลักสูตร (08.30 – 09.30 น.)
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ครบทุกคน เฤื่อร่วมให้ข้อมูลต่างๆ แก่กรรมการประเมินตามกาหนดการ
ประเมินที่กาหนดไว้ใน 1 วัน ตามแนวทางการประเมินแบบฤิชญ์ฤิจารณ์ (Peer Review) โดยร่วมฤูดคุยตอบข้อ
ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกับผู้ประเมิน เฤื่อการฤัฒนาหลักสูตร ยกเว้นมีเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมรับ
การประเมินได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีไปปฏิบัติงานอื่น ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมรับ
การประเมินจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
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4) การนาเสนอผลการประเมินตนเองของหลักสูตรให้ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที หรือ ตกลงกับคณะกรรมการ
ประเมินตามความเหมาะสม ไม่เน้นการตรวจเอกสาร เว้นแต่กรณีจาเป็นต่อการฤิจารณาและไม่อยู่ในระบบ CHE
QA Online การนาเสนอควรเป็นการชี้แจงให้เห็นว่า ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แบบกระบวนการ มีการ
ปรับปรุงกระบวนการที่ดาเนินการในปีนี้อันเกิดจากผลการประเมินในปีที่แล้วอย่างไร มีการตั้งเป้าหมาย และ
ตัววัดความสาเร็จของระบบอย่างไร การประเมินผลการดาเนินการปีนี้เป็นอย่างไร ผลที่ได้จากการประเมินฤบสิ่งที่
ควรปรับปรุงอะไรบ้าง และดาเนินการปรับปรุงไปแล้วอย่างไร การปรับปรุงกระบวนการและได้ผลเป็นรูปธรรมควร
เกิดผลสาเร็จจากการปรับปรุงได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายติดต่อกันมากกว่า 1 ครั้ง ส่วนตัวบ่งชี้แบบ
ผลลัฤธ์จะมีผลดาเนินการแบบมีแนวโน้มที่ดีต้องมีผลลัฤธ์ติดต่อกัน 3 ชุด
5) ในกรณีอาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีประเด็นที่ไม่สามารถหาข้อสรุปตามเกณฑ์การประเมิน
ร่วมกับคณะกรรมการประเมินฯ สามารถโทรศัฤท์หารือไปยัง สานักงานประกันคุณภาฤ มก. ได้ทันที เฤื่อหา
ข้อสรุปในการประเมิน
6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องไม่รับเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันที่ตรงกับกาหนดการรับ
ประเมินหลักสูตร
7) หลักสูตรต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงในระบบ QAIS เท่านั้น ไม่ให้ส่งหลักฐานที่ไม่อยู่ในระบบ QAIS เฤื่อปรับคะแนนในวัน
ประเมิน จึงต้องตรวจสอบหลักฐานข้อมูลในระบบให้ถูกต้องก่อนวันประเมิน
8) หากการกรอกข้อมูลผลประเมินในวันประเมินเข้าระบบ CHE QA Online ไม่สามารถดาเนินการได้ในวันประเมิน
ให้ใช้ Template การประเมินในรูปแบบ Excel ที่ สานักงานประกันคุณภาฤ มก.เตรียมไว้ให้แทน แล้วดาเนินการ
กรอกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ภายในวัน 3 วัน
9) เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน ให้จัดทาหลักฐานค่าตอบแทนให้กับผู้ประเมินลงนาม
หลังวันประเมิน
1) คณะกรรมการประเมิน จะรายงานผลการประเมินหลักสูตรภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประเมิน บนระบบ CHE
QA Online ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันดาเนินการวางแผนการฤัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะ
เฤื่อการปรับปรุงตามที่ระบุไว้ในรายงานผลการประเมินฯ
2) ประธานหลักสูตรกรอกผลการประเมินและแผนฤัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินใน
มคอ. 7 ของตนเอง หลักสูตรควรจัดทาแผนฤัฒนาปรับปรุงที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเฤื่อการฤัฒนาตาม
ตัวบ่งชี้ที่คณะกก.ประเมินเห็นว่ายังมีจุดที่ควรฤัฒนา ดังนั้นหลักสูตรจึงควรทาความเข้าใจและซักถาม
คณะกรรมการประเมินฯ ให้เข้าใจในช่วงการรายงานผลการประเมิน
3) หลักสูตรฤิมฤ์ มคอ. 7 ที่บันทึกผลการประเมินและแผนฤัฒนาปรับปรุง ฤร้อมลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ส่งให้กับคณะกรรมการที่กากับดูแลการศึกษาของคณะ ผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฤิจารณาให้ความเห็น เฤื่อใช้ในการฤัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะในภาฤรวม
4) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณบดีส่งผลการฤิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะให้กับคณะกรรมการ
การศึกษาผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณบดีส่งผลการฤิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาคณะให้กับคณะกรรมการการศึกษาเฤื่อฤิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเฤื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้กรณีคณะในวิทยาเขตให้คณะส่งผ่านคณะกรรมการประจาวิทยาเขตเฤื่อฤิจารณาให้ความเห็นก่อนแล้วจึงส่ง
ต่อไปตามขั้นตอนในแต่ละประเภทของหลักสูตร
5) ประธานหลักสูตรตอบแบบสารวจ Feedback ของการประเมินแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form ทาง E-mail
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แนวทำงปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561
สำหรับผู้รับกำรประเมินคุณภำพภำยใน (หลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม)
* ในการประเมินผลปีการศึกษา 2561 หลักสูตรยืมที่ดาเนินการขอแยกเล่มแล้ว ให้ใช้รหัสหลักสูตรชั่วคราวที่ สกอ.
กาหนดให้เฤื่อประเมินแยกจากหลักสูตรหลักในระบบ CHE QA Online ได้ โดยติดต่อขอรหัสจาก สานักงานประกัน
คุณภาฤ มก. การใช้คณะกรรมการประเมินจะแยกชุดหรือใช้ชุดเดียวกับหลักสูตรหลักก็ได้ *
ก่อนวันประเมิน
1) ประธานหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมร่วมกันฤิจารณาคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและแนวทางประเมินตาม
แนวดิ่ง/แนวรำบ* และแจ้งชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและวันที่ประเมินตามจานวนหลักสูตร ให้สานักงาน
ประกันคุณภาฤ ดาเนินการจัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการ
ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยกรรมการเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาฤการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ มก.
หรือ สกอ. และเลขานุการ 1 คน และเมื่อประกาศแต่งตั้งฯ ออกแล้ว ประธานหลักสูตรแจ้งเวียนให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ ทราบต่อไป (ปีการศึกษา 2561 ผู้ประเมินฯของ มก. รับการประเมินหลักสูตรใน มก.ได้ไม่เกิน 6
หลักสูตร สาหรับการประเมินหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมร่วมกัน นับเป็นการประเมินเฤียง 1 หลักสูตร เว้นแต่มี
กรณีจาเป็นของหลักสูตรให้ส่งบันทึกไปยัง สานักงานประกันคุณภาฤ มก. เฤื่อให้คณะกรรมการประกันคุณภาฤ
มก.ฤิจารณาเป็นกรณีไป)
7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักและยืมนา มคอ.7 ของแต่ละหลักสูตรมาร่วมกันฤิจารณาเป็นภาฤรวมของ
หลักสูตรแล้วดาเนินการฤิมฤ์รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรหลัก (มคอ.7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์ ภายใน
วันที่ 14 มิถุนำยน 2562 หากฤบข้อมูลในระบบ มคอ.7 ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งต้นสังกัดของข้อมูล แล้วสาเนาแจ้ง
สานักงานประกันคุณภาฤ
2) มคอ.7 จะถูกนาเข้าระบบ CHE QA Online ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน 2562 ให้ Admin คณะสร้างรหัสให้
ประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เฤื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล มคอ.7 ที่เข้าสู่ระบบ CHE
QA Online ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 หากฤบข้อผิดฤลาดแจ้งสานักงานประกันคุณภาฤ เฤื่อ
ประสานงานแก้ไขต่อไป หากมีหลักฐานที่จาเป็นต่อการอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้หลักสูตรดาเนินการจัดทา
หลักฐานในรูปแบบ PDF File(s) or Picture file(s) เฤื่อ upload เข้า CHE QA Online ให้เรียบร้อย
3) Admin คณะสร้างรหัสเข้าดู CHE ให้กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร แจ้ง
คณะกรรมการทราบก่อน 1 สัปดาห์ สาหรับประธานกรรมการประเมินระดับหลักสูตร สานักงานประกันคุณภาฤ
เป็นผู้ออกรหัสให้ และแจ้งให้ประธานทราบ
4) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่ง มคอ.7 ของทั้งหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม และข้อมูลเฤิ่มเติมในกรณีที่รับการ
ประสานงานขอข้อมูลเฤิ่มจากคณะกรรมการประเมินก่อนวันประเมินจริง และอาจส่ง pdf ไฟล์ มคอ. 2 ตามที่
คณะกรรมการฯ ต้องการ
5) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักและยืมกาหนดสถานที่รับการประเมินตามแนวทางที่กาหนด แนวดิ่ง/แนวราบ* และ
เตรียมความฤร้อมต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานงานจากเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เฤื่อให้การประเมิน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ห้องรับการประเมิน เอกสารบรรยายต่างๆ เป็นต้น และป้องกันความเสี่ยงของ
ระบบ internet ควรเตรียม pdf ไฟล์ มคอ.7 ไว้ด้วย
หมำยเหตุ * : กำรประเมินแนวดิ่ง คณะกรรมกำรประเมินทุกองค์ประกอบแยกหลักสูตรละ 1 วัน
กำรประเมินแนวรำบ คณะกรรมกำรประเมินทีละองค์ประกอบพร้อมกันทุกหลักสูตร
๔

วันประเมิน
1) หลักสูตรหลักและยืม ดูแลความเรียบร้อย และอานวยความสะดวกให้กับกรรมการประเมิน ได้แก่ ห้องรับการ
ประเมิน อุปกรณ์ต่างๆ จัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้ผู้ประเมินตามและผู้สังเกตการณ์ความเหมาะสม
2) ควรจัดเตรียมห้องประชุมย่อยหรือเป็นการประชุมเฉฤาะคณะกก.ประเมินเท่านั้น เฤื่อให้คณะกรรมการประเมินฯ
ฤูดคุยเฤื่อสรุปผลประเมินฯ รายบุคคล รวมทั้งข้อซักถามต่ออาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในช่วง
เช้าวันประเมินก่อนเริ่มการประเมินหลักสูตร (08.30 – 09.30 น.)
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ครบทุกคน เฤื่อร่วมให้ข้อมูลต่างๆ แก่กรรมการประเมินตามกาหนดการ
ประเมินที่กาหนดไว้ แนวดิ่ง/แนวรำบ ตามแนวการประเมินเป็นแบบฤิชญ์ฤิจารณ์ (Peer Review) โดยร่วมฤูดคุย
ตอบข้อซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกับผู้ประเมิน เฤื่อการฤัฒนาหลักสูตร ยกเว้นมีเหตุที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมรับการประเมินได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีไปปฏิบัติงานอื่น ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้า
ร่วมรับการประเมินจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
4) การนาเสนอผลการประเมินตนเองของหลักสูตรให้ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที หรือ ตกลงกับคณะกก.ประเมิน
ตามความเหมาะสม ไม่เน้นการตรวจเอกสาร เว้นแต่กรณีจาเป็นต่อการฤิจารณาและไม่อยู่ในระบบ CHE QA
Online การนาเสนอควรเป็นการชี้แจงให้เห็นว่า ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แบบกระบวนการ มีการปรับปรุง
กระบวนการที่ดาเนินการในปีนี้อันเกิดจากผลการประเมินในปีที่แล้วอย่างไร มีการตั้งเป้าหมาย และตัววัด
ความสาเร็จของระบบอย่างไร การประเมินผลการดาเนินการปีนี้เป็นอย่างไร ผลที่ได้จากการประเมินฤบสิ่งที่ควร
ปรับปรุงอะไรบ้าง และดาเนินการปรับปรุงไปแล้วอย่างไร การปรับปรุงกระบวนการและได้ผลเป็นรูปธรรมควร
เกิดผลสาเร็จจากการปรับปรุงได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายติดต่อกันมากกว่า 1 ครั้ง ส่วนตัวบ่งชี้แบบ
ผลลัฤธ์จะมีผลดาเนินการแบบมีแนวโน้มที่ดีต้องมีผลลัฤธ์ติดต่อกัน 3 ชุด
5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องไม่รับเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันที่ตรงกับกาหนดการรับ
ประเมินหลักสูตร
6) หลักสูตรต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงในระบบ QAIS เท่านั้น ไม่ให้ส่งหลักฐานที่ไม่อยู่ในระบบ QAIS เฤื่อปรับคะแนนในวัน
ประเมิน จึงต้องตรวจสอบหลักฐานข้อมูลในระบบให้ถูกต้องก่อนวันประเมิน
7) หากการกรอกข้อมูลผลประเมินในวันประเมินเข้าระบบ CHE QA Online ไม่สามารถดาเนินการได้ในวันประเมิน
ให้ใช้ Template การประเมินในรูปแบบ Excel ที่ สานักงานประกันคุณภาฤ มก. เตรียมไว้ให้แทน แล้ว
ดาเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ภายในวัน 3วัน
8) เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน ให้จัดทาหลักฐานค่าตอบแทนให้กับผู้ประเมินลงนาม
หลังวันประเมิน
1) คณะกรรมการประเมิน จะรายงานผลการประเมินหลักสูตรภำยใน 1 สัปดำห์นับจากวันประเมิน บนระบบ CHE
QA Online ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรหลักและยืมร่วมกันดาเนินการวางแผนการฤัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตาม
ข้อเสนอแนะเฤื่อการปรับปรุงที่ระบุไว้ในรายงานผลการประเมินฯ
2) ประธานหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมกรอกผลการประเมินภาฤรวมหลักสูตรและแผนฤัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินใน มคอ.7 ของตนเอง หลักสูตรควรจัดทาแผนฤัฒนาปรับปรุงที่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะเฤื่อการฤัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่คณะกรรมการประเมินเห็นว่ายังมีจุดที่ควรฤัฒนา ดังนั้น หลักสูตรจึงควร
ทาความเข้าใจและซักถามคณะกรรมการประเมินฯ ให้เข้าใจในช่วงการรายงานผลการประเมิน
3) หลักสูตรฤิมฤ์ มคอ.7 ที่บันทึกผลการประเมินและแผนฤัฒนาปรับปรุง ฤร้อมลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ส่งให้กับคณะกรรมการที่กากับดูแลการศึกษาของคณะ ผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฤิจารณาให้ความเห็น เฤื่อใช้ในการฤัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะ
๕

4) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณบดีส่งผลการฤิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะให้กับคณะกรรมการ
การศึกษาผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณบดีส่งผลการฤิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาคณะให้กับคณะกรรมการการศึกษาเฤื่อฤิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเฤื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้กรณีคณะในวิทยาเขตให้คณะส่งผ่านคณะกรรมการประจาวิทยาเขตเฤื่อฤิจารณาให้ความเห็นก่อนแล้วจึงส่ง
ต่อไปตามขั้นตอนในแต่ละประเภทของหลักสูตร
5) ประธานหลักสูตรหลักและยืมตอบแบบสารวจ Feedback ของการประเมินแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form
ทาง E-mail
กุมภาฤันธ์ 2562
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เอกสารแนบ ๑2

แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕61
สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ก่อนวันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ ได้รับการทาบทามเข้าร่วมและผ่านการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. เจ้าหน้าที่ Admin ของคณะส่งรหัสเข้าระบบ CHE QA Online ให้กับเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ
ระดับหลักสูตร เพื่อดาเนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละคน เพื่อใช้อ่านรายงานผลการประเมิน
ก่อนกาหนดการประเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาผลการประเมินล่วงหน้า ก่อนเข้าประเมิน
๓. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ใน มคอ.7 หรือในระบบ
CHE QA Online ตามรหัสเข้าระบบ CHE QA Online ที่ทางเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ จัดส่งให้
เพื่อดาเนินการประเมินในเบื้องต้น พร้อมสรุปประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็น โดยกรรมการแต่ละท่านต้อง
ประเมินทุกตัวบ่งชี้ก่อนนาเข้าปรึกษาร่วมกัน และให้กรอกผลการตัดสินและความเห็นของตนเอง (ควรวงเล็บ
ชื่อของตนหลังผลการตัดสินและความเห็นของตนในระบบ CHE QA Online เพื่อให้ทราบว่าเป็นผลการ
ตัดสินและความเห็นของกรรมการท่านใด) ให้แล้วเสร็จก่อนวันประเมินจริง หากคณะกรรมการประเมินฯ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ โดยตรง เพื่อดาเนินการให้
ไม่ควรติดต่อโดยตรงกับหลักสูตรหรือคณะทั้งก่อนและหลังวันประเมิน เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือข้อครหาด้านจรรยาบรรณของผู้ประเมิน
๔. คณะกรรมการประเมินฯ นัดประชุม เพื่อหารือแนวทางประเมินและผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ตามที่
เตรียมไว้ในข้อ 3 และกาหนดการประเมินร่วมกันก่อนเข้าการประเมิน หรือเช้าของวันประเมินก่อนเริ่มดาเนินการ
ประเมิน หากประชุมเช้าในวันประเมินควรใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
๕. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประสานงานกับประธานหลักสูตร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งขอ และแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ทั้งนี้ อาจต้องส่ง pdf ไฟล์ มคอ.๒ เพื่อประกอบการประเมินด้วย
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ นัดหมายเวลาและสถานที่ระหว่างกรรมการประเมิน และอาจารย์
ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาหรับการเข้าประเมิน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดให้ ประเมิน
หลักสูตรละ 1 วัน พร้อมแจ้งให้หลักสูตรเตรียมเอกสารเพิ่มเติม และเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหรือ
อื่นๆ (ถ้าเป็นความเห็นร่วมจากคณะกรรมการประเมินฯ ทุกคนว่าจาเป็นต้องดาเนินการ
เยี่ยมชม) ในวันประเมิน ตามที่คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งกาหนดการไว้
๗. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยในวันประเมิน

๒

วันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ ควรมีการประชุมกันเองก่อนเริ่มการประเมิน เพื่อตกลงร่างผลการประเมิน
คาถามเพื่อหาข้อยืนยันผลการประเมิน หรือหาความชัดเจนในผลการดาเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งวางแผน
ขั้นตอนและกรอบเวลาการทางานให้ชัดเจน โดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
๒. เริ่มการประเมินอาจเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ชี้แจงผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรโดยย่อ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่แก้ไขนอกเหนือจากที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online จากนั้นคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมพูดคุย ซักถามกับอาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพร้อมกันทุกคน ตามแนวทางการประเมินแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) เพื่อให้อาจารย์ประจา/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เห็นถึงจุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงต่างๆ ตาม
องค์ประกอบการประเมินของหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เชื่อถือข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ ที่มาจากหน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้แล้ว
**การสัมภาษณ์นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องหรือเยี่ยมชมสถานที่-เครื่องมือต่างๆ จะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้ประเมินทุก
ท่านมีความเห็นร่วมกันว่าจาเป็นต่อการประเมิน และสามารถบริหารจัดการเวลาได้ รวมทั้งไม่สร้างความ
ลาบากให้กับหลักสูตร**
๓. ในการประเมินให้ประธานเป็นผู้นาการประเมินโดยแจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินฯ ได้
เห็นชอบร่วมกันแล้ว มิใช่ผลประเมินของผู้ใดผู้หนึ่ง ให้ทางหลักสูตรได้ทราบ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ เห็น จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง แล้วจึงนาสู่สรุปผลประเมินที่ทั้งหลักสูตร
และผู้ประเมินเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ให้ใช้หลักการตามที่ระบุในแต่ละตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
มคอ. เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริหารหลักสูตรไปสู่ความเป็นเลิศด้วยการค้นหาช่องว่างในการดาเนินการและ
โอกาสในการพัฒนาผลดาเนินการ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ควรเป็นข้อเสนอแนะที่หลักสูตร
สามารถดาเนินการได้ หากการปรับปรุงใดนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบของหลักสูตร ควรแยกเป็น
ข้อเสนอแนะในระดับที่มีหน้าที่โดยตรง เช่น ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
๔. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปและตรวจความถูกต้องของผลการประเมินสาหรับ
ทุกตัวบ่งชี้ จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้จดประเด็นที่สาคัญจากการ
ประเมิน (อาจใช้ไฟล์แบบฟอร์มร่างรายงานผลการประเมิน (Word) และไฟล์ช่วยคานวณ (Excel)) และสรุปผล
และบันทึกลงระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จในวันประเมินทันที เว้นแต่มีความจาเป็นต้องรอหลักฐานยืนยัน
เพิ่มเติม
๕. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินรายงานด้วยวาจาจากระบบ CHE QA Online ให้อาจารย์
ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบร่วมกัน โดยสอบถามความเข้าใจและความเป็นไปได้ในการ
จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในทุกประเด็น
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมแบบฟอร์มรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ให้ประธาน
กรรมการประเมินฯ พิจารณาลงนามรับรอง (ถ้ามี)

๓

หลังวันประเมิน
๑. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความ
เห็นชอบตามข้อสรุปของคณะกรรมการ ในระบบ CHE QA Online ประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรมี
หน้าที่เข้าระบบ CHE QA Online ด้วยรหัสที่ได้รับจากสานักงานประกันคุณภาพ มก. เพื่อกดปุ่มยืนยันผล
การประเมินในระบบ CHE QA Online ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประเมิน หากไม่ดาเนินการยืนยันผลการ
ประเมิน จะส่งผลให้คณะไม่ได้รับผลประเมินของหลักสูตรนั้น ซึ่งทาให้การประเมินของคณะไม่สามารถ
ดาเนินการได้ และมีผลต่อการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยตามมาด้วย
๒. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ทาบันทึกลงนามโดยประธานคณะกรรมการประเมิน แจ้งรายงานผล
การประเมินฉบับสมบูรณ์ในระบบ CHE QA Online ให้ประธานหลักสูตรทราบเพื่อจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป
๓. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ Down load ไฟล์คะแนนผลการประเมินให้กับสานักงานประกัน
คุณภาพ เมื่อประธานคณะกรรมการประเมินฯ ลงนามยืนยันเรียบร้อย ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
๔. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ส่งแบบสารวจ Feedback ของการประเมินทาง E-mail ให้ประธาน
หลักสูตร ตอบแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน
หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://goo.gl/LrhLuW หรือ www.qa.ku.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : ในการดาเนินการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕61
- หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ปี 2548 ใช้คาว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร
- หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ปี 2558 ใช้คาว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๔

แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕61
สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน **กรณี หลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม**
ก่อนวันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ ได้รับการทาบทามเข้าร่วมและผ่านการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. เจ้าหน้าที่ Admin ของคณะส่งรหัสเข้าระบบ CHE QA Online ให้กับเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ
ระดับหลักสูตร เพื่อดาเนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละคน เพื่อใช้อ่านรายงานผลการประเมิน
ก่อนกาหนดการประเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาผลการประเมินล่วงหน้า ก่อนเข้าประเมิน
๓. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ใน มคอ.๗ ของหลักสูตรหลัก
และยืม และภาพรวมในระบบ CHE QA Online ตามรหัสเข้าระบบ CHE QA Online ที่ทางเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ จัดส่งให้ เพื่อดาเนินการประเมินในเบื้องต้น พร้อมสรุปประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็น
โดยกรรมการแต่ละท่านต้องประเมินทุกตัวบ่งชี้ก่อนนาเข้าปรึกษาร่วมกัน และให้กรอกผลการตัดสินและ
ความเห็นของตนเอง (ควรวงเล็บชื่อของตนหลังผลการตัดสินและความเห็นของตนในระบบ CHE QA
Online เพื่อให้ทราบว่าเป็นผลการตัดสินและความเห็นของกรรมการท่านใด) ให้แล้วเสร็จก่อนวันประเมิน
จริง หากคณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินฯ โดยตรง เพื่อดาเนินการให้ ไม่ควรติดต่อโดยตรงกับหลักสูตรหรือคณะทั้งก่อนและหลังวันประเมิน
เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือข้อครหาด้านจรรยาบรรณของผู้ประเมิน
๔. คณะกรรมการประเมินฯ นัดประชุม เพื่อหารือแนวทางประเมินและผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ตามที่
เตรียมไว้ในข้อ 3 ร่วมกันก่อนการประเมิน และกาหนดการที่สอดคล้องแนวทางการประเมินแนวดิ่งหรือแนวราบ
ตามที่หลักสูตรกาหนด
๕. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประสานงานกับประธานหลักสูตร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งขอ และแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ทั้งนี้ อาจต้องส่ง pdf ไฟล์ มคอ.๒ เพื่อประกอบการประเมินด้วย
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ นัดหมายเวลาและสถานที่ระหว่าง กรรมการประเมิน และอาจารย์
ประจาหลักสูตร สาหรับการเข้าประเมิน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดให้ประเมินหลักสูตรละ 1 วัน
(หากมีหลักสูตรหลัก 1 หลักสูตร และหลักสูตรยืม 3 หลักสูตร จะใช้เวลาในการประเมิน รวม ๔ วัน) พร้อมแจ้งให้
หลักสูตรเตรียมเอกสารเพิ่มเติม และเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน หรืออื่นๆ (ถ้าเป็นความเห็นร่วมจาก
คณะกรรมการประเมินทุกคนว่าจาเป็นต้องดาเนินการเยี่ยมชม) ในวันประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินแจ้ง
กาหนดไว้
๗. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยในวันประเมิน

๕

วันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ ควรมีการประชุมกันเองก่อนเริ่มการประเมิน เพื่อตกลงร่างผลการประเมิน
คาถามเพื่อหาข้อยืนยันผลการประเมิน หรือหาความชัดเจนในผลการดาเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งวางแผน
ขั้นตอนและกรอบเวลาการทางานให้ชัดเจน โดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
๒. เริ่มการประเมินอาจเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ชี้แจงผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรโดยย่อ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่แก้ไขนอกเหนือจากที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online จากนั้นคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมพูดคุย ซักถามกับอาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพร้อมกันทุกคน ตามแนวทางประเมินแนวดิ่ง/แนวราบหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมตามที่กาหนด โดย
ใช้หลักการประเมินแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) เพื่อให้อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เห็น
ถึงจุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงต่างๆ ตามองค์ประกอบการประเมินของ
หลักสูตร ทั้งนี้ ให้เชื่อถือข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ ที่มาจากหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้แล้ว
**การสัมภาษณ์นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องหรือเยี่ยมชมสถานที่-เครื่องมือต่างๆ จะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้ประเมินทุก
ท่านมีความเห็นร่วมกันว่าจาเป็นต่อการประเมิน และสามารถบริหารจัดการเวลาได้ รวมทั้งไม่สร้างความ
ลาบากให้กับหลักสูตร**
๓. ในการประเมินให้ประธานเป็นผู้นาการประเมินโดยแจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินฯ
ได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว มิใช่ผลประเมินของผู้ใดผู้หนึ่ง ให้ทางหลักสูตรได้ทราบ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ เห็น จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง แล้วจึงนาสู่สรุปผลประเมินที่ทั้งหลักสูตร
และผู้ประเมินเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ให้ใช้หลักการตามที่ระบุในแต่ละตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
มคอ. เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริหารหลักสูตรไปสู่ความเป็นเลิศด้วยการค้นหาช่องว่างในการดาเนินการและ
โอกาสในการพัฒนาผลดาเนินการ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ควรเป็นข้อเสนอแนะที่หลักสูตร
สามารถดาเนินการได้ หากการปรับปรุงใดนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบของหลักสูตร ควรแยกเป็น
ข้อเสนอแนะในระดับที่มีหน้าที่โดยตรง เช่น ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
๔. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปและตรวจความถูกต้องของผลการประเมินสาหรับ
ทุกตัวบ่งชี้ จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้จดประเด็นที่สาคัญจากการ
ประเมิน (อาจใช้ไฟล์แบบฟอร์มร่างรายงานผลการประเมิน (Word) และไฟล์ช่วยคานวณ (Excel)) และสรุปผล
และบันทึกลงระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จในวันประเมินทันที เว้นแต่มีความจาเป็นต้องรอหลักฐานยืนยัน
เพิ่มเติม
๕. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินรายงานด้วยวาจาจากระบบ CHE QA Online ให้อาจารย์
ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบร่วมกัน โดยสอบถามความเข้าใจและความเป็นไปได้ในการ
จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในทุกประเด็น
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมแบบฟอร์มรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ให้ประธาน
กรรมการประเมินฯ พิจารณาลงนามรับรอง (ถ้ามี)

๖

หลังวันประเมิน
๑. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความ
เห็นชอบตามข้อสรุปของคณะกรรมการ ในระบบ CHE QA Online ประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรมี
หน้าที่เข้าระบบ CHE QA Online ด้วยรหัสที่ได้รับจากสานักงานประกันคุณภาพ มก. เพื่อกดปุ่มยืนยันผล
การประเมินในระบบ CHE QA Online ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประเมิน หากไม่ดาเนินการยืนยันผลการ
ประเมิน จะส่งผลให้คณะไม่ได้รับผลประเมินของหลักสูตรนั้น ซึ่งทาให้การประเมินของคณะไม่สามารถ
ดาเนินการได้ และมีผลต่อการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยตามมาด้วย
๒. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ทาบันทึกลงนามโดยประธานคณะกรรมการประเมิน แจ้งรายงานผล
การประเมินฉบับสมบูรณ์ในระบบ CHE QA Online ให้ประธานหลักสูตรทราบเพื่อจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป
๓. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ Down load ไฟล์คะแนนผลการประเมินให้กับสานักงานประกัน
คุณภาพ เมื่อประธานคณะกรรมการประเมินฯ ลงนามยืนยันเรียบร้อย ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
๔. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ส่งแบบสารวจ Feedback ของการประเมินทาง E-mail ให้ประธาน
หลักสูตรหลักและยืม ตอบแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน
หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://goo.gl/LrhLuW หรือ www.qa.ku.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : ในการดาเนินการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕61
- หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ปี 2548 ใช้คาว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร
- หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ปี 2558 ใช้คาว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

