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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต้กรอบแนว

ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ที่พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์และกระบวนการที่
เป็นระบบ ภายใต้การดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน เพื่อควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ของแต่ละคณะและภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อสังคมและสาธารณชน  

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สกอ. จึงได้กําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามมติที่ประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มก. ครั้งที่ 2/2559 ดังนี้ 

• กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
 

หลักสูตร/หนว่ยงาน วันที่ประเมนิ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 15 สิงหาคม 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรยืม)  17 สิงหาคม 2559

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 18 สิงหาคม 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 19 สิงหาคม 2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 24 สิงหาคม 2559

 
• รอบปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 

 
1) ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

2) ผลงานวิจัย พิจารณาจากปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 

3) แผนงาน งบประมาณ และเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พิจารณาจากปีงบประมาณ 2558 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 

• การดําเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
1) ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์ข้อที่ 9 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือ/วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอน หรือเทคนิค

การสอน อย่างน้อยปีละครั้ง  

- จะมีการแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ตรงกันต่อไป 
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2) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

- หลักสูตรจะต้องดําเนินการสํารวจการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน 

และผลการเรียนรู้ตาม มคอ.2 ของหลักสูตรเอง 

3) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

- กองแผนงานได้จัดทําแบบสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว 

 

 

4) ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

- คณะฯ ได้จัดทําแบบประเมินออนไลน์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ สําหรับนิสิตและบุคลากร โดยสามารถเข้าประเมินได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

และจะรายงานสรุปผลการประเมินของแต่ละหลักสูตรให้ทราบ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 

5) หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในระบบ มคอ. ออนไลน์ 

(มคอ.7) ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อเตรียมกับการประเมิน 

6) สํานักงานประกันคุณภาพ จะดําเนินการดึงข้อมูลจากระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร   

ลงสู่ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยขอให้หลักสูตรตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ดึงจาก มคอ.7 ลงสู่ระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 
โดยสํานักงานประกันคุณภาพจะจัดส่ง User name และ password และแจ้งวันเปิดระบบเพื่อให้หลักสูตรเข้า

ตรวจสอบข้อมูลทราบ ทั้งนี้ หาก สกอ. ยังไม่เปิดระบบ  CHE QA Online ให้ประเมินหลักสูตรในระบบ มคอ.

ออนไลน์ (มคอ.7) และให้หลักสูตรกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online เมื่อระบบเปิดต่อไป  

7) หลักสูตรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ QAIS ภายในวันที่ 29 

กรกฎาคม 2559 โดยเน้นผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจําหลักสูตร ผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิตศึกษา 

8) หลักสูตรกําหนดวันประเมินฯ ระหว่างวันที่ 10-19 สิงหาคม 2559 

9) หลัก สูตร เสนอชื่ อคณะกรรมการประเมินจากบัญชี รายชื่ อผู้ ประ เมินระดับหลัก สูตร  ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือของ สกอ. อย่างน้อยหลักสูตรละ 3 คน โดยจัดส่งรายชื่อมายังฝ่ายประกันคุณภาพ

ของคณะฯ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อดําเนินการให้สํานักงานประกันคุณภาพ จัดทําประกาศแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ต่อไป  

หมายเหตุ : สํานักงานประกันคุณภาพจะจัดส่งผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร ของคณะฯ ในปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมสังเกตการณ์ ไม่เกินหลักสูตรละ 2 คน 

10) สํานักงานประกันคุณภาพ จะจัดชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรให้

คณะกรรมการประเมินฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งรับทราบ ต้นเดือนกรกฎาคม 2559 

11) สํานักงานประกันคุณภาพ จะจัดอบรมการกรอกข้อมูลในระบบ มคอ.ออนไลน์ (มคอ.7) และ ระบบ 

CHE QA Online ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 
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12) กรณีหลักสูตรยืม  

- ให้หลักสูตรที่ยืมดําเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับเจ้าของหลักสูตร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินฯ โดยใช้กรรมการประเมินฯ ชุดเดียวกัน และเลือกรับวันประเมินฯ ร่วมกัน 

- การคิดคะแนนผลการประเมิน ให้หารเฉลี่ยทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ 

- หลักสูตรหลัก และหลักสูตรยืม ให้จัดทํา มคอ.7 ในระบบ มคอ.ออนไลน์ แยกกัน 

-  การกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ให้เจ้าของหลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการกรอกข้อมูลหลัก และ

หลักสูตรยืมกรอกข้อมูลในส่วนของแขนง/สาขา โดยขอให้เจ้าของหลักสูตรและหลักสูตรยืมพิจารณาผล

การดําเนินงานที่จะกรอกลงในระบบ CHE QA Online  ร่วมกัน เพื่อประเมินในภาพรวมของหลักสูตร 

13) หลักสูตรที่มีผลการประเมินปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับดี (3.01 คะแนน ขึ้นไป) สามารถเลือกผู้

ประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. มาเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งหากผลการประเมินในปี

การศึกษา 2558 อยู่ในระดับดี หลักสูตรจะได้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR)  
 

• กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
1)  หลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาของปี

การศึกษา 2558 ผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์ 
2)  เมื่อสิ้นสุดภาคปลาย หลักสูตรต้องรายงานผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรผ่านระบบ 

มคอ. ออนไลน์ (มคอ.7) ให้ครบถ้วนภายในเวลา 60 วัน และสํานักงานประกันคุณภาพ จะดําเนินการดึงข้อมูลจาก
ระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร  ลงสู่ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 

สิงหาคม 2559 โดยขอให้หลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ดึงจาก มคอ.7 ในระบบ CHE QA Online 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 

3)  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10-19 สิงหาคม 2559 ผ่าน
ระบบ CHE QA Online โดยระยะเวลาการประเมินหลักสูตรละ 1 วัน 

4)  คณะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ฉบับสมบูรณ์ ไปยังประธานหลักสูตร
และคณบดี ภายใน 1 สัปดาห์หลังการตรวจประเมิน เพื่อรวบรวมผลการประเมินฯ ของทุกหลักสูตรเป็นข้อมูลในการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะต่อไป 

5)  ประธานหลักสูตรดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ใน มคอ.7 หมวด 7 และนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6)  คณะฯ รวบรวมแผนพัฒนาปรับปรุงแต่ละหลักสูตรส่งคณะกรรมการระดับวิทยาเขต เพื่อดําเนินการ
จัดส่งต่อคณะกรรมการการศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยสําหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและเอก ต่อไป 

 

• แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
1) คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน และ 1 ในคณะกรรมการประเมินฯ 

ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่หลักสูตรจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับ
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หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ของ สกอ. โดยคุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินฯ ของ
หลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา เป็นดังนี้ 

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ 
หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่า 1 หลักสูตร หากเป็น
หลักสูตรในสาขาเดียวกัน ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2)  ในกรณีที่หลักสูตรต้องการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินฯ กําหนด
ไว้ดังนี้ 

- คณะกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย จํานวน 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่หลักสูตรจัดการเรียนการสอน 
- ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตรทุกคนต้องเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. 
 

• เกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2558 
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค ์ประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน (1 ตัวบ่งชี้) 

องค ์ประกอบที ่2 บ ัณฑ ิต (2 ตวับ่งชี้) 

องค ์ประกอบที ่3 น ิสิต (3 ตัวบง่ชี้) 

องค ์ประกอบที ่4 อาจารย ์(3 ตวับ่งชี้) 

องค ์ประกอบที ่5 หลักส ูตรการเรียนการสอนการประเม ินผู ้เร ียน ( 4 ตวับ่งชี)้  
องค ์ประกอบที ่6 ส่ิงสน ับสน ุนการเร ียนรู้ (1 ตวับ่งชี้) 
 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน เป็นองค์ประกอบที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมี 1 ตัวบ่งชี้ จํานวนเกณฑ์

ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” 

และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 
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การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อ

ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไป 

องค ์
ประกอบที ่

คะแนน
ผ่าน 

จํานวน
ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคณุภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคณุภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
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นเฉ
ลี่ย
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ุกต
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ี้ใน
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ค์ป
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2 - - 2.1 , 2.2   
3 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - -   
4 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - -   
5 4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการ
ประเมิน 

       

 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จ ุดเด่น และโอกาสในการพ ัฒนา องค์ประกอบที่ 2-6 

จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพฒันา 
1. 
2. 

 

• หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนอืจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี ้
1) เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2) หนังสือนําที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้าม)ี 

3) กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการ

ประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 


