กําหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําป 2554
1. วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานฯ
1.1 เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของคณะฯ และประเมินคุณภาพที่สอดคลองกับระบบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.2 พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของคณะฯ การตอบสนองพันธกิจ
และเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน
1.3 ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพ และแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในของปที่ผานมา
2. แนวทางการประเมิน
2.1 คณะฯ สงพื้นฐานผลการดําเนินงาน (Common Data Set) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเลมคูมือ
ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอสํานักประกันคุณภาพ มก. ภายในวันที่
24 มิถุนายน 2554
2.2 ฝายประกันคณะฯ ติดตอทาบทามผูผานการอบรมผูประเมินฯ หลักสูตร สกอ. ตามรายชื่อที่คัดเลือกไว
2.3 เสนอรายชือ่ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ ตามแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ตอสํานักประกันคุณภาพ มก. (เสนอชื่อตามแบบฟอรมการเสนอชือ่ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําป 2554 ที่สํานักประกันฯ กําหนด) จํานวน 6-7 คน (รวมเลขานุการ และผูชวยเลขานุการแลว)
เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป
2.4 คณะฯ จัดสง common data set เลมรายงาน SAR และคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในฯ
ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแตละทาน กอนคณะกรรมการเขาตรวจประเมินฯ อยางนอย 1 สัปดาห
2.5 การประเมินผลการดําเนินงาน พิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงาน
เอกสารหลักฐานที่ใชอางอิง และสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเห็นสมควร
ของคณะกรรมการคุณภาพภายใน และสงขอมูลไปยังสํานักประกันคุณภาพภายในวันจันทรที่ 18 กรกฎาคม 2554
2.6 หลังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ แลวเสร็จ ตองจัดสง (ราง) รายงานผล
การประเมิน ใหคณะฯ ตรวจสอบ เพื่อเสนอขอโตแยงเพิ่มเติม (ถามี) ภายใน 15 วัน แลวสงกลับใหคณะกรรมการ
ประเมินฯ พิจารณาจัดทํารูปเลมรายงานฉบับสมบูรณสงคืนใหคณะฯ และคณะฯ จัดสงไปยังสํานักประกันคุณภาพ มก.
2.7 ภายหลังรับการประเมินฯ เรียบรอยแลว คณะฯ จะตองดําเนินการปรับแกเลมรายงาน SAR ตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และสงไปยังสํานักประกันคุณภาพ มก.
(ทั้ง 7 กระบวนการในขอ 2.1-2.7 ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังรับการตรวจประเมิน)

2.8 เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินแลว คณะฯ จะตองจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัย
ภายในวันศุกรที่ 28 ตุลาคม 2554
3. เกณฑการประเมิน
3.1 กําหนดใหประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมิน
เปาหมายและพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย หรือไมบรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ
หรือไมมีพัฒนาการเทานั้น
3.2 ตัวบงชี้แบงเปน 3 ลักษณะ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต
3.3 ตัวบงชี้การประเมินแบงเปน 2 ประเภท คือ
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ
มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไม
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณ อยูในรูปของรอยละ หรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง
1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือ
คาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละ หรือคาเฉลี่ยที่คิดเปน
คะแนน 5 ไว
4. การสรุปผลการประเมิน
4.1 การสรุปผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองคประกอบคุณภาพ
จะมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน เชนเดียวกับเกณฑการประเมินในแตละตัวบงชี้ โดยภาพรวมของการประเมินจะเปนคาเฉลีย่
ของคะแนนรายตัวบงชี้ทั้งหมด
4.2 การแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ สรุปไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
5. องคประกอบและตัวบงชี้ที่ใช สําหรับการประเมินหนวยงานภายใน
- ประเมินทั้ง 9 องคประกอบ รวม 24 ตัวบงชี้

6. กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2554 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ระหวางวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554
วันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2554
เวลา 08.00-09.00 น.
เวลา 09.00 - 09.30 น.

เวลา 09.30 – 10.00 น.

เวลา 10.00 - 10.30 น.
เวลา 10.30 - 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.00 น.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพิจารณากําหนดประเด็นการประเมิน
ณ หองประชุม 1 อาคารศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหาร คณะฯ
ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2554
ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบปการศึกษา 2553 ทั้งนี้ ขอใหหนวยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ
โดยใหอยูในกรอบเวลาที่กําหนด ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและดัชนีประเมิน
คุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหาร
จัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพ
คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติม
คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหนวยงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารคณะฯ
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารคณะฯ
• กลุมที่ 1 กลุมอาจารย (ไมใชผูบริหาร) ของแตละภาควิชา
จํานวน 3 คน
จํานวน 3-4 คน
• กลุมที่ 2 กลุมนิสติ ทุกระดับคละชั้นป
• กลุมที่ 3 กลุมบุคลากร ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
จํานวน 3-4 คน
• กลุมที่ 4 กลุมผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการ
จํานวน 2-3 คน
• กลุมที่ 5 กลุมศิษยเกา
จํานวน 2-3 คน

เวลา 14.00 – 14.10 น.
เวลา 14.10 – 16.30 น.

พักรับประทานอาหารวาง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่คณะฯ จัดเตรียมไวให
ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554
เวลา 08.30 - 10.00 น.
เวลา 10.00 - 10.10 น.
เวลา 10.10 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.
เวลา 15.00 – 15.10 น.
เวลา 15.10 – 16.30 น.

คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ)
รับประทานอาหารวาง
คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (เพิ่มเติม)
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารคณะฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ
รับประทานอาหารวาง
คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหารและบุคลากรของ
คณะฯ รับทราบ
ณ หองสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

