
ประมวลการสอน 
1. คณะศึกษาศาสตร  ภาควิชา    การศึกษา 
2. รหัส 153513 ชื่อวิชา  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 จํานวน  2 หนวยกิต (Educational Quality Assessment) 
3. ขอบเขตเนื้อหาวิชา (Course Description) 
 ปรัชญา แนวคิด และหลักการประเมินคุณภาพการศึกษา  ความสมัพนัธของระบบการประเมิน
คุณภาพการศกึษากับระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  เทคนิคการประเมินตนเองของสถาบัน และการ
เขียนรายงานการประเมนิตนเอง  เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพสถาบันการศึกษา  บทบาท หนาที่ความ
รับผิดชอบ และจรรยาของผูตรวจสอบภายในและภายนอก  ประเด็นโตแยงและแนวโนมของการประเมิน
คุณภาพการศกึษา 
4. วัตถุประสงค 
  เพื่อใหนิสิตระดับบัณฑิตสามารถวิจยัทางการศึกษาไดโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี ้
  4.1 มีความเขาใจและสามารถวเิคราะหเชื่อมโยงเหตุและผล หรือความสัมพันธของการประกัน
คุณภาพการศกึษา  การประเมินคุณภาพการศึกษากับระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.2 มีทักษะการตั้งคําถามและเลือกวิธีการคนหาคําตอบ หรือหาความจริงเพื่อหาคําตอบ 
บอกตัวบงชี้คุณภาพและระดับคุณภาพ 
  4.3 สามารถเขยีนรายงานผลการประเมินและเสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อการประกันคุณภาพ 
ไดอยางเหมาะสม 
  4.4 มีจรรยาของการเปนนักประเมิน สามารถแสดงบทบาทไดเหมาะสม 
5. หัวขอวิชา (Course Outline) 
  5.1 ปรัชญา แนวคิด หลักการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบการประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (4) 
  5.2 ความสัมพันธของการประเมินคุณภาพการศึกษากับระบบประกันคณุภาพ และการจัด 
อันดับความนาเชื่อถือของสถาบนัการศึกษาในระดับสากล (4) 
  5.3 เทคนิคการประเมินตนเองเพื่อการประกนัคุณภาพของสถาบนั (4) 
  5.4 การเขียนรายงานประเมินตนเอง (2) 
  5.5 เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดับการศึกษาขัน้สูง (6) 
  5.6 บทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบและจรรยาของผูประเมิน (4) 
  5.7 ประเด็นโตแยงและแนวโนมของการประเมินการศึกษา (6) 
6. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. บรรยาย อภปิราย ศึกษากรณี  2. คนควาและนําเสนอเปนเอกสาร   

3. ปฏิบัติการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  4. ประเมินความกาวหนาเปนระยะ ๆ  
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7. อุปกรณสื่อการสอน 
  เครื่องฉายขามศีรษะ  แผนใส  เอกสารประกอบคําบรรยาย 
  เอกสารการศึกษาตนเองของสถานศึกษา รายงานการประเมินสถานศึกษา 
  ตัวอยางงานวจิัยรูปแบบตาง ๆ และรายงานการประเมนิสถานศึกษา 
  แหลงขอมูลความรูจาก Internet เชน website ของ สมศ. สกศ. และมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
  ประเมินจากการปฏิบัติงานที่มอบหมาย  4 รายการ ดังนี ้
 Assignment 1  ศึกษางานการประเมนิ  ตัวอยางรายงานการศึกษา 
  1. ประเมินหอสมดุกลาง  2547 (ของนิสิต) หรือ 
  2. ประเมินการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ของ สมศ.) หรือ 
  3. ประเมินการศกึษาขัน้อุดม (ของ สมศ.) หรือ 
  4. ประเมินหนวยงาน (ทีน่ิสิตสงักัด) 
  5. อ่ืนๆ ทีน่ิสิตสามารถเขาถึงแหลงขอมูลได 
 Assignment 2  วิจารณการประเมินโดยใชเกณฑ  4 ขอ คือ ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได 

และ มีคุณคาของนําผลการประเมินไปพฒันา   วิจารณจากการศึกษาใน Assignmentที่ 1    
โดยเขียนรายงานแตละหัวขอ (แตละมาตรฐาน) 

 Assignment 3  เสนอ proposal  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1. ระดับหนวยงานใน มก. หรือ หนวยงานที่ใหความรวมมือกับนิสิต 
  2. กําหนดมาตรฐานและตวับงชี้ (เสนอรายงานการคนควาสนับสนนุขอกาํหนด) 
  3. เขียนคําอธิบายตัวบงชี้และตัวอยางขอมูลที่ใชตีความ 
  4. เสนอตารางกาํหนดการตรวจสอบหลักฐานตามตัวบงชี ้
  5. กําหนดเวลาการเขาไปตรวจสอบ 
  6. ปฏิบัติการตรวจสอบ 
  7. ผลการตรวจสอบในรูปของ field note 
  8. การวิเคราะหผล 
  9. การสรุปผล 
  10. ผลการประเมนิ 
  11. ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 
  12. นําเสนอตอทีป่ระชุม – รับฟงขอโตแยง 
  13. เขียนรายงานสรุป 
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  Assignment 4  การพัฒนา Portfolio  สูการเปนนักประเมินมืออาชีพ 
  1. ความมุงมัน่และเปาหมาย 
  2. วิธีพฒันาตนเอง (มิถนุายน – สิงหาคม 2550) 
   ข้ันการพัฒนาควบของและกจิกรรมที่ตองบรรจุ – ตาราง 
  3. ผลของการทาํงานแตละขั้น 
  4. ประเมินตนเอง 
  5. การเรียนรูที่ไดรับ (สรุปจากอนุทนิตั้งแตเร่ิมจนสิ้นสงิหาคม 2550) 
 
 สรุปคาน้าํหนัก ดังนี ้

งาน  หลักฐาน น้ําหนกั 
Assignment 1 (งานกลุม) 

(งานเดี่ยว) 
รายงานสงัเคราะห 
รายงาน 1 เร่ือง 

5 
5 
10 Assignment 2 (งานกลุม) 

(งานเดี่ยว) 
รายงานฉบับเต็ม 
รายงานเดีย่ว 10 

รายงานฉบับเต็ม 10 
field note แตละคน 10 

Assignment 3 (งานกลุม) 
(งานเดี่ยว) 
(งานกลุม) Oral  10 

Assignment 4 (งานเดี่ยว) Portfolio 40 
เกณฑการกําหนดระดับคะแนน 

ตั้งแต 85 คะแนนขึน้ไป ดีเยี่ยม A หรือ 4.0 
80 – 84 คะแนน ดีมาก B+ หรือ 3.5 
75 – 79 คะแนน คอนขางด ี B หรือ 3.0 
70 – 74 คะแนน พอใช C+ หรือ 2.5 
65 – 69 คะแนน คอนขางพอใช C หรือ 2.0 
ต่ํากวา 65 คะแนน ตองปรับปรุงอีกมาก F หรือ 0 

9. การใหโอกาสนอกเวลาแกนิสิตเขาพบ และใหคําแนะนําในดานการเรียน 
  วันพฤหัสบดี – ศุกร  เวลา 10.00 น.  โทรศัพท 02579-0113 ตอ 1822 หรือ 1801  
  e-mail : fedupns@ku.ac.th
10. เอกสารอานประกอบ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544.  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอก.  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  กรุงเทพฯ: บริษทัพิมพดีจํากัด. 

mailto:fedupns@ku.ac.th
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540.  ระบบการประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แหงชาต.ิ  กรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพมิพ. 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคกรมหาชน).  2546.  หลักเกณฑและวีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี.  กรุงเทพฯ: บริษทัแอลทีเพรส
จํากัด. 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคกรมหาชน).  เอกสารประกอบการอบรมผู
ประเมินภายนอก และ 

ขาวสารความเคลื่อนไหว  ตดิตามจาก  www.onesqa.or.th
11. กําหนดการ 
สัปดาหที ่ กิจกรรม – เนือ้หา ผลงานที่คาดหวงั 

1 ปฐมนิเทศ : ลักษณะวิชาและการเรียน  ลักษณะ
งานและคุณภาพงานที่คาดหวงั  

1.นิสิตเขียนอนุทนิวิเคราะหตนเองวามีความ
พรอมเพื่อการเรียนรูอยางไร  
2. แผนปฏิบัตกิารทาํ assignment ทั้ง 4 

2 หลักการประเมินคุณภาพ   
เทคนิคการประเมินตนเอง ใช  model 
professional portfolio development  

1. จัดทําสารบัญ portfolio ชั่วคราว 
2. เสนอเอกสารแนะนาํตนเอง และ
แผนฏิบัติการ 

3 การประเมนิตนเองของหนวยงานประเดน็ตาง ๆ  
-วิเคราะหภาระงานของหนวยงาน 
- เกณฑคุณภาพที่กาํหนด และที่คาดหวงั 

เขียนรายงานการประเมนิคณุภาพของ
หนวยงาน ประกอบดวย 5 สวน 
1. แนะนําหนวยงาน เนนภารกิจและหนาที ่
2. เกณฑ (องคประกอบ และตัวบงชี้) 
3. นาํเสนอขอมูลตามเกณฑ 
4. สรุปแสดงคุณภาพ 
5.ขอเสนอแนะ 

4 การประเมนิภายนอก : ระบบและกลไก 
การตรวจสอบตัวอยาง  สมศ. 

 

5 คุณภาพการประเมินภายนอก  
6 บทบาทหนาทีแ่ละจรรยาบรรณผูประเมิน 

 
 

7 - 9 ศึกษากรณีตัวอยางเรยีนรูการนําทฤษฎ ี
สูการปฏิบัติ  (Assignment ที่ 1 – 2) 

 

10 – 11 การออกแบบการประเมนิคณุภาพ 
(Assignment 3) 

 

http://www.onesqa.or.th/
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12 – 13 ประเด็นโตแยงและแนวโนมการประเมนิ 
 

 

14 – 15 ประมวลการเรียนรูการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และประเมินตนเอง 
(Assignment 4) 

 

ผูจัดทํา 
รศ.ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท 

26 พฤษภาคม 2550 


