
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<

โดย...$

    ผศ.ดร.อัมพิกา  บันสิทธิ์  $

           รักษาราชการแทนผู้ช่วยรองอธิการบดี$

น.ส.วิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ  $

        ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ$

  $



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<2 

v Q1: มาจากหรือคุ้นเคยกับภาควิชาเจ้าของหลักสูตร ? 

v Q2: เป็นผู้ประสานงานประกันคุณภาพมาก่อน ? 

v Q3: คุ้นเคยกับการประเมินฯระดับหลักสูตร ? 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<3 

v การประเมินฯระดับหลักสูตร        (ทำเพื่ออะไร) 
v โครงสร้างและผู้เกี่ยวข้อง           (จะเกิดอะไรขึ้น) 
v บทบาทหน้าที่ของเลขานุการฯ     (ต้องทำอะไร) 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<4 

การประเมินระดับหลักสูตร $

ปีการศึกษา 2557$



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<5 

v ความเชื่อ (ที่ต้องแก้ไข) ของ การประเมินคุณภาพ 
§  คือ การทำเอกสารส่งจำนวนมาก ?  
§  เป็น เรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันเท่านั้น ? 
§  โดย จ้อง จับผิด ดูแต่ตัวเลข ?  



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<6 

v แนวทาง ของ การประเมินคุณภาพ ยุคใหม่ เพื่อการพัฒนา 

§  คือ การนำข้อมูลที่ประมวลแล้วมาสรุปเพื่อเห็นสถานะ    
การดำเนินงาน นำไปสู่การปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

§  เป็น เรื่องที่ควรต้องเกิดขึ้นทุกอณูขององค์กรโดยอัตโนมัติ 
§  โดย พิชญพิจารณ์ แบบ เพื่อนช่วยเพื่อน 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<7 

แนวทางการประเมินระดับหลักสูตร $

ปีการศึกษา 2557$



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<8 

v ทีมงาน 

ประธาน	   กรรมการ	   เลขานุการ	  



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<9 

ประธาน	   กรรมการ	   เลขานุการ	  

อาจารย์ประจำหลักสูตร	  

วันประเมิน	  ก่อนวัน	
ประเมิน	  

หลังวัน	
ประเมิน	  



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<10 

ประธาน	   กรรมการ	   เลขานุการ	  

อาจารย์ประจำหลักสูตร	  

วันประเมิน	  

ก่อนวัน	
ประเมิน	
	
	  

หลังวัน	
ประเมิน	  

มคอ 7	  

(มคอ 2)	  

(อื่นๆ)	  

รายงาน
ผลการ
ประเมิน 
Word	

นัดหมาย	  

ร่างรายงาน และ Excel	  คิดคะแนน	  

CHE	  QA	  



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<11 

ไฟล์กรอกคะแนน และไฟล์

รายงานผลการประเมิน$

กรอกคะแนน$



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<12 

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ$

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน$



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<13 

1) ประสานงานประธานหลักสูตร ให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร  

(มคอ. 7) ให้กรรมการ อย่างน้อย 1 สัปดาห ์ 

หมายเหตุ กรรมการบางชุดอาจต้องการให้ส่ง มคอ. 2 หรือเอกสารต่างๆเพิ่ม

เติม เพื่อประกอบการประเมิน จึงอาจต้องประสานงานขอข้อมูล 
 

2) ส่งใบรายงานผลการประเมินไปให้คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาล่วงหน้า   

อย่างน้อย 1 สัปดาห ์

หมายเหตุ  กรณีที่ยังไม่สามารถประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ได ้



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<14 

3) นัดหมายเวลาสถานที่ ระหว่างคณะกรรมการ และอาจารย์ประจำ

หลักสูตร ในการประเมินซึ่ง มก. กำหนดให้ประเมินหลักสูตรละ 1 วัน 

โดยประสานงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
 

4) เตรียมความพร้อมต่างๆ ตามข้อเสนอของกรรมการ เพื่อให้การประเมิน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่ ร่างรายงานผลการประเมิน 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<15 

1) ดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการ 

2) จดประเด็นที่สำคัญจากการประเมิน 

3) พิมพ์ร่างรายงานผลการประเมินตามข้อสรุปของคณะกรรมการ 
   หมายเหตุ  สำนักงานประกันคุณภาพจัดเตรียม Template สรุปผล

การประเมินระดับหลักสูตรให้เลขานุการ กรณีที่ยังไม่
สามารถประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ได้ 

 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<16 

จัดทำรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ผ่าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไปยังประธานหลักสูตร และ

คณบดี ภายใน 1 สัปดาห์หลังการตรวจประเมิน 
 

 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<17 

1) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย 

2) มีความยุติธรรม เที่ยงตรงเป็นกลาง โปร่งใส รายงานสิ่งที่ค้นพบ ไม่ยอมให้อิทธิพล

ใดมาเบี่ยงเบนผลการประเมินให้ผิดไปจากความเป็นจริง และต้องไม่รายงานเท็จ

หรือรายงานโดยปกปิดข้อความ  

3) ไม่นำความลับของข้อมูลจากหลักสูตรที่รับการประเมินฯ ไปเปิดเผย รักษาความลับ

ของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลและหลักสูตรอย่างเคร่งครัด 

4) มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการตรวจเยี่ยมและการประเมินฯ 

5) ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหลักสูตร/หน่วยงานที่รับประเมินฯ  



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<18 

6) ต้องไม่พาบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ เข้าไปในหน่วยงานที่รับประเมินฯ ก่อนได้

รับอนุญาต 

7) ไม่รับและไม่เรียกร้องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา เช่น ไม่

รับอามิสสินจ้าง รางวัล ของขวัญ ของกำนัล การต้อนรับ การรับรอง เป็นต้น  

8) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยใช้ข้อมูล

ใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัต ิหน้าที ่ผ ู ้ประเมินหรือหน่วยประเมิน 

9) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<19 

1) มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความอดทนต่อภาวะกดดัน 

2) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และตรงต่อเวลา 

3) มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานถูกต้อง และรวดเร็ว 

4) มีความคิดเชิงระบบ มีการวางแผนการทำงาน และพร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

5) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint ได้ดี  

6) มีความเข้าใจในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

7) มีทักษะในการสรุปประเด็น และเขียนรายงานด้วยภาษาที่เข้าใจชัดเจน 

 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<20 

ถาม & ตอบ$



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<21 

v Q1: เลขาฯ ต้องเข้าใจเกณฑ์และตัวบ่งชี้ ? 

v Q2: เลขาฯ มีหน้าที่ตัดสินคะแนน ? 

v Q3: เลขาฯ ทำหน้าที่แค่ในช่วงวันประเมิน ? 

v Q4: เลขาฯ ต้องทำทุกอย่างงง ? 

v Q5: เลขาฯ ต้องกรอก CHE QA ? 

v Q6: เลขาฯ ควรคุ้นเคยกับภาควิชาเจ้าของหลักสูตร ? 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<22 

ภาคผนวก$



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<23 

1.  เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทำหน้าที่ประสานงาน
และอำนวยความสะดวกให้กับทีมผู้ประเมิน นัดเวลา และสถานที่ จัด
เตรียมเอกสาร สิ่งต่าง ๆ ตามที่กรรมการประเมินต้องการ เช่น มคอ.

2 มคอ.7 หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่กรรมการประเมินต้องการพิจารณา 
ดังนั้น เลขาฯ จึงควรเป็นคนภายในที่ติดต่อมักคุ้นกับอาจารย์ประจำ

หลักสูตรได้เป็นอย่างดี 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<24 

2.   เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอาจช่วยทีมประเมินในการ
พิมพ์รายงานผลการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยตารางคะแนนตาม 
ตัวบ่งชี้ จุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบ 

และภาพรวมของทั้งหลักสูตร โดยกรรมการประเมิน จะสรุปจุดเด่นของ
หลักสูตร ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนั้น จะเป็นข้อเสนอแนะที่

อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้กำหนดเอง โดยทีมประเมินพูดคุยแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นแล้วให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้กำหนดเองว่า
ต้องการปรับปรุงอะไรอย่างไรบ้าง 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<25 

3.  การประเมินฯ ในปีการศึกษานี้ให้รายงานผลการประเมินด้วย
กระดาษ โดยทีมประเมินลงนามรับรองผลการประเมิน  
เสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา  
แล้วส่งให้มหาวิทยาลัยเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 



สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<26 

4.  เมื่อระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตรของ สกอ. เปิด
ระบบ ข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตรที่อยู่ในระบบ มคอ.7 จะถูก
ถ่ายโอนลงระบบ CHE QA Online ของ สกอ. โดยอัตโนมัติ 

แล้วให้ประธานกรรมการประเมินเข้าระบบรายงานผลการ
ประเมินผ่านระบบของ สกอ. (เหมือนระบบ CHE QA Online 

ปีที่ผ่านมา ซึ่งมอบหน้าที่การ submit ผลการตรวจให้กับ
ประธานการประเมิน) 

5.  สำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดเตรียมไฟล์สำหรับการกรอก

คะแนนตามตัวบ่งชี้ไว้แล้วเป็นไฟล์ excel 


