
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา
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อุดมศึกษา

มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการ

เรียนรู้

หลักเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐานรวมถึง
กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน



จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

    การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

   ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก



กรอบการประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทย

สมศ.ต้นสังกัด ก.พ.ร

สกศ.

กระทรวงศึกษาธิการ

สถานศึกษา
รับผิดชอบจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง  
ของการปฏิบัติงานประจ าตามปกติ (IQA)

สกอ.
• ส่งเสริม/สนับสนุนการอุดมศึกษา
• ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน และ

เกณฑ์การปฏิบัติ
• จัดระบบประกันคุณภาพภายใน 

(IQA)
• รับข้อเสนอแนะจาก สมศ. เพื่อ

ปรับปรุงสถานศึกษาตามก าหนด

รัฐบาล (คณะรัฐมนตร)ี
•  ก าหนดยทุธศาสตร์ และมาตรฐานชาติ
•  ติดตามการปฏิบตัิ
•  จัดสรรงบประมาณ



1.  เสนอ/ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติด้านการอุดมศึกษา

2.  จัดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษา

     ภายใน (IQA) โดยก าหนดเป็นกฎกระทรวง

3.  ติดตาม/ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

     ระดับอุดมศึกษา

4.  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการยกระดับคุณภาพและ

     มาตรฐาน

หน้าที่หลักของสกอ.ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพอุดมศึกษา



สาระส าคัญของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพฯ

1.  ให้มีคณะกรรมการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ         
     ต่างๆ  (ค.ป.ภ.)
2.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพให้ยึดหลักความมี          
    อิสระเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการประเมินภายนอก
3.  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพให้ค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพ             
     9 ด้าน
4.  ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
     บริหารงานตามปกติ และต้องรายงานผลต่อ สกอ. ทกุสิ้นปี

การศึกษา



แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

  1.  ระบบการประกันคุณภาพ
  สถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

ระดับการพัฒนาของสถาบนั    โดยจะต้องมีกระบวนการท างานที่
เริ่มต้นจากการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน   การตรวจสอบ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา

  2.   มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
   มาตรฐานที่ส าคัญคือ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานเพื่อ
ประเมินคุณภาพภายนอก  เป็นต้นเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้
เป็นเกณฑ์ขั้นต่ า



3.   กลไกการประกันคุณภาพ

   คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน ต้องให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ

4.    ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

   มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุก
ระดับตั้งแต่ระดับบุคคล  ภาควิชา  คณะ  และสถาบัน

แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ต่อ)



ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก

                             การประกันคณุภาพภายนอก
   การประกันคณุภาพภายใน

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน

รายงาน      
ประจ าปี

การ            
ตรวจเยี่ยม

รายงานผล  
การประเมิน

การติดตาม 
ผล

ข้อมูลป้อนกลับ

ข้อมูลป้อนกลับ       



แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้

1.    สนองเจตนารมณ์ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวง มาตรฐาน    
       อุดมศึกษา มาตรฐานและเกณฑท์ี่เกีย่วข้อง
2.    สามารถประเมินทุกมิติ คือ Input, Process, Output/Outcome
3.    มีความสมดุลระหว่างมมุมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ 

Student/Stake holder, Internal Process, Financial, 
Staff/Learning  

and innovation
4.    สามารถแยกตัวบ่งชี้และเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถาบันเป็น 4 กลุ่ม
5.    ให้มีความสอดคล้องมากที่สุดกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากตัวบ่งช้ี

1. สถาบันสามารถตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของตนเอง              
         ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ ได้มาตรฐาน และบรรลุเป้าประสงค์
2.      ท าให้สถาบันทราบจุดแข็ง จุดที่ยังต้องปรับปรุง และแนวทางการ

เสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อนที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.      ได้ข้อมูลสาธารณะซึ่งท าให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้าง

ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.      ท าให้ต้นสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งเสริม 

สนับสนุนในทศิทางที่เหมาะสม (รวมถึงการเผยแพร่ good 
practices) ตลอดจนสามารถรองรับการประเมินภายนอก



1.   เพื่อมุ่งให้มกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้เนน้เรื่องการตัดสนิ จบัผิด หรือ
      การใหคุ้ณ-ให้โทษ
2.    ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความ
       เป็นจริง
3.    เนน้เรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตร
4.    มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพฒันาการจัดการศึกษาจากทุกฝา่ย
       ที่เกี่ยวข้อง
5.    สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุง่หมายและหลักการ
       ศึกษาของชาติ  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
       2542 แต่สามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคณุภาพการศกึษาให้

เต็มตามศักยภาพของสถาบนัและผู้เรียน

รูปแบบและวิธีการด าเนินการประเมินคุณภาพ



คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คุณสมบัตเิฉพาะ
1.  มีประสบการณ์การสอนหรือการท างานภายในสถานศึกษา หรือเป็น
    ผู้บริหารสถานศึกษา หรอืเป็นบคุคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญใน      
    สาขาที่ประเมิน
2.  ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสูตรผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน
    ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้ หรือมอบหมายให้
    สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จัดฝึกอบรม
3.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4.  มีความเชื่อม่ันในระบบประกันคณุภาพการศึกษา
5.  มีความเข้าใจกระบวนการท างานของสถานศึกษา



คุณสมบัติทั่วไป

1.  มีความสามารถในการท างานเป็นทมี

2.  มีทกัษะในการติดต่อสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร

3.  มีทัศนะที่กว้างไกล

4.  มีความหนักแน่นสุขุมรอบคอบ

5.  มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์

6.  มีความเป็นกลาง

คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ต่อ)



องค์ประกอบของคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
• ประธาน
• กรรมการ
• เลขานุการ

หน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน



หน้าที่ของประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน

1.   ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเองและเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง

2.   จัดท าก าหนดการตรวจเยี่ยมหนว่ยงานร่วมกับคณะผู้
ประเมินคุณภาพ โดยการปรึกษาหารือกับผู้บริหารหน่วยงาน

3.   ก ากับดูแลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด

4.   ประสานงานการประเมินให้สอดคล้องกัน ไม่ซ้ าซ้อน

5.   สรุปผลการประเมินเป็นระยะๆ ร่วมกับคณะผู้ประเมิน



หน้าที่ของประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)

6.   เป็นประธานพจิารณาผลการประเมนิรวบยอด
7.   แจ้งผลการประเมินที่ไม่เป็นทางการด้วยวาจาแก่
หน่วยงาน
8.   ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขแก่หน่วยงาน
9.   ก ากบัการจัดท าและส่งรายงานผลการประเมนิให้
ผู้เกีย่วข้อง
10.  ร่วมรับผดิชอบผลการประเมนิและรายงานการ
ประเมนิ



หน้าที่ของคณะผู้ประเมินคุณภาพ

1.  ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเองและเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

2.  จัดท าก าหนดการตรวจเยี่ยมหนว่ยงานร่วมกับประธานคณะ
ผู้ประเมินคุณภาพ

3.  ตรวจเยีย่มหน่วยงานตามแผนที่ก าหนด

4.  สรุปผลการประเมินเป็นระยะ



หน้าที่ของคณะผู้ประเมินคุณภาพ (ต่อ)

5.   ใหข้้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อประธานคณะผู้
ประเมินคุณภาพ

6.   พิจารณาผลการประเมินรวบยอด

7.   รบัผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน



หน้าที่เลขานุการ

1.  ติดต่อและประสานงานการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงาน

2.  รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะผู้ประเมินคุณภาพ

3.  ติดตามการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพให้
แล้วเสร็จ



จรรยาบรรณ
และ

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ประเมินคุณภาพ



ผู้ประเมินที่ดี
1. เป็นนักการทูต
2. เป็นมืออาชีพในการประเมิน ความรู้+ทักษะ +จรรยาบรรณ
3. สามารถสื่อสารได้ดี
4. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. ซื่อสัตย์ ไม่อคติ ตรงไปตรงมา ไม่ล าเอียง  
6. ช่างสงัเกตและแสวงหาข้อเท็จจริง
7. เข้าใจผู้อื่น
8. ขยัน และตรงต่อเวลา
9. มีวุฒิภาวะ
10. ยอมรับความเป็นจรงิ
11. ท างานได้ภายใต้ภาวะกดดัน
12. มีความรับผิดชอบ



จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. มีความซื่อสัตย์
2. ตรงต่อเวลา
3. ไม่น าข้อมูลไปเปิดเผย
4. มีความอดทน อดกลั้น และยืดหยุ่น
5. มีระเบียบวินัยในตนเอง
6. สุภาพ อ่อนน้อม รู้กาลเทศะ
7. มีความเข้าใจผู้อื่น
8. เป็นผู้ฟงัที่ดี
9. เป็นผู้ที่มองโลกในด้านดี
10. เปิดเผย จรงิใจ และเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย
11. มีความยุติธรรม
12.ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย



•  การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม

•  การด าเนนิการระหว่างการตรวจเยี่ยม

•  การด าเนนิการภายหลังการตรวจเยี่ยม

กระบวนการประเมินคุณภาพ



การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม
1.   ศึกษา SAR และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.   ประธานประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการ และร่วมกัน

      วิเคราะห ์SAR  เพื่อสรปุประเด็น ข้อสงสัย และการหาข้อมูลเพิ่มเติม

3.   แบ่งหน้าที่ให้ผูป้ระเมิน

4.   วางแผนการตรวจเยี่ยม และท าความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล

5.   จัดท าตารางการตรวจเยี่ยม แจ้งหน่วยงานที่ถูกประเมินล่วงหน้า

           อย่างน้อย 7 วัน

    6.   นัดหมายการลงพืน้ที่

7.   ประสานงานกับหน่วยงานที่ถูกประเมิน



แนวทางการจัดท าตารางตรวจเยี่ยม

วันที่ 1
- ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร

- สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

- ศึกษาข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมจากเอกสาร โดยตรวจสอบ
รายละเอียดตามตัวบ่งชี้

- ลงพื้นที่หาข้อมูลรายละเอียดในประเด็นเฉพาะ

- ประชุมสรุปผลอย่างไม่เป็นทางการของวันที่ 1



แนวทางการจัดท าตารางตรวจเยี่ยม (ต่อ)
วันที่ 2
- ตรวจเยี่ยมตามแผนประเมินที่ระบุไว้

- หาข้อมูลหลกัฐานในพื้นที่ปฏิบัติการ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

- ตรวจสอบเอกสารในพื้นที่

- สัมภาษณ์ อาจารย ์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ

- ตรวจสอบห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ฯลฯ

- ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ

- ประชุมคณะผู้ประเมินและสรุปผลอย่างไม่เป็นทางการของวันที่ 2



วันที่ 3
- หาข้อสรุป แต่ละตวับ่งชี้องค์ประกอบและมาตรฐานการ

อุดมศึกษา

- พบผู้บริหารหรือลงพื้นทีเ่พื่อหาข้อมลูเพิ่มเติม (หากจ าเป็น)

- ประชุมปรึกษาหารือคณะผู้ประเมินเพื่อสรุปผล

- ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับการประเมินเพื่อรายงานผลการ
ประเมินข้ันตน้ด้วยวาจา

แนวทางการจัดท าตารางตรวจเยี่ยม (ต่อ)



การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม

1. ประชุมชี้แจง
2. พบผู้บริหารเพื่อสัมภาษณ์
3. ตรวจสอบเอกสารอา้งองิ
4. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย  ตรวจสอบเอกสาร  

ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  และสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มต่างๆ
5. สรุปผลการประเมินในแต่ละวัน
6. พบผู้บริหารเพื่อขอความเห็นหรือยืนยนัข้อมูลบางประเด็น
7. รายงานผลการประเมินข้ันต้นด้วยวาจา



การด าเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม

1. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเพื่อเขียนรายงาน

-  ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

-  จุดแข็ง  วิธีปฏิบัติที่ดี  นวัตกรรม

-  จุดที่ควรปรับปรุง

-  ขอ้เสนอแนะ

2. เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

3. ส่งรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งภายในเวลาที่ก าหนด





การเตรียมความพร้อมของผู้ประเมิน
•  ความรู้

•  ทักษะ

•  จรรยาบรรณ



เทคนิคการประเมิน

1.  ทักษะ/ศิลปะในการอ่าน
2.  ทักษะ/ศิลปะในการสัมภาษณ์และตั้งค าถาม
3.  ทักษะ/ศิลปะในการฟัง
4.  ทักษะ/ศิลปะในการสังเกต
5.  ทักษะ/ศิลปะในการบันทึก



6.  Summary

  1. Scan SAR ทั้งเล่ม และ Common data set
2.  จับประเดน็ในภาพรวม - ระบบ, กลไก
3.  Indicator - นิยามและเกณฑ์ตดัสิน

5.  Interpretation
4.  Evidence - ข้อมูลหลกัฐานทีเ่ป็นจริง

อ่านเอาเร่ืองและอ่านเอาความ - หา้มอ่านแบบหาเร่ือง

เทคนิคการอ่าน SAR



การสัมภาษณ์ที่ดี

  จะต้องเป็นการกระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์

รู้สึกกระตือรือร้นที่จะพัฒนาคุณภาพ

        อย่างต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดยั้งด้วยตนเอง



    -  บุคคลที่เหมาะสม
     -  เวลาที่เหมาะสม

- ค าถามที่เหมาะสม

การวางแผนสัมภาษณ์



ผู้ประเมินที่ดี ที่เก่ง

ควรเป็นผูท้ี่สามารถวิเคราะห์ในเชิงระบบได้ว่า

-  คุณภาพของสถาบัน ระดับไหน ?

-  ปัญหาหลักของสถาบัน คืออะไร ?

-  สถาบันต้องเร่งพัฒนาในประเด็นไหนบ้าง ?



สิ่งที่ผู้ประเมินพึงค านึง

1.  ไม่มีผู้ใดชอบการถกูประเมิน

2.  ไม่มีผู้ใดต้องการให้ข้อบกพร่องถกูตรวจพบ

3.  การตอบไม่ตรงค าถาม

4.  การไม่เข้าใจค าถาม

5.  ตื่นเต้นเกินไป จนค้นหาเอกสารที่ต้องการไม่พบหรือ

     อาจแกล้งหาเอกสารไม่พบ  เพ่ือท าลายเวลาผู้ประเมิน

6.  ตอบในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ท า



การเขียนรายงาน

ตามรูปแบบที่ก าหนด 6 หัวข้อ
1. รายนามผู้ประเมิน
2. บทน า
3. วิธีประเมิน
4. ผลการประเมนิตามรายตัวบ่งชี้ ( ป1 )
5. ผลการประเมนิตามองค์ประกอบและตามมาตรฐานอุดมศึกษา
       5.1 ผลการประเมินตาม 9 อปก และ 3 มาตรฐาน ( ป2  

และ ป3)
       5.2 จุดแข็ง จุดที่ต้องปรับปรุง และ ข้อเสนอแนะ
6.    ภาคผนวก



Feedback

วิธีการให้ข้อเสนอแนะ



ปรับปรุง ท าไม?

ปรับปรุง อะไร?

ปรับปรุง อย่างไร?

ปรับปรุง เมื่อไร?

ปรับปรุง โดยใคร?



    มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ของการประเมินภายใน    
10 ประการ

• การประเมินเป็นการจับผิดการท างานของบุคคลในหน่วยงาน
• การประเมินเป็นการท างานเสริมนอกเหนือจากงานประจ าและเพิ่มภาระ
• การประเมินเป็นการท างานเฉพาะกิจเพียงครั้งคราว
• การประเมินเป็นการท างานเพื่อสร้างผลงานของคนใดคนหนึ่ง
• การประเมินเป็นการท างานเพื่อหวงัผลทางการเมือง/ต าแหน่ง
• การประเมินเป็นการท างานเพราะถูกบังคับให้ท า
• การประเมินเป็นกระบวนการที่ท าอย่างไรก็ได้ ใครประเมินก็ได้
• การประเมินเป็นการท างานในกลุ่มคนที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ
• การประเมินเป็นการท างานที่ไม่ได้หวงัเอาผลไปใช้ประโยชน์
• การประเมินเป็นการท าแล้วเก็บผลไว้รู้เฉพาะในกลุ่มคนท า



  มโนทัศน์ที่ถูกต้อง ของการประเมินภายใน 10 ประการ
• การประเมินเป็นการให้ข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

• การประเมินเป็นงานที่ต้องท าในวงจรท างานอยู่แล้ว ไม่ใช่การเพิ่มภาระ

• การประเมินเป็นงานที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง

• การประเมินเป็นงานของทุกคน ไม่ใช่การสร้างผลงานของใคร

• การประเมินเป็นงานที่ต้องท าด้วยใจเป็นกลาง สะท้อนผลตามความเป็นจริง

• การประเมินเป็นงานทุกคนต้องท าด้วยความเต็มใจและอยากท า

• การประเมินต้องท าให้ถูกต้องตามหลักการ ผู้ท าต้องมีความรู้ในการประเมิน

• การประเมินเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน

• การประเมินเป็นงานที่ต้องเอาผลไปใช้พัฒนาตนเอง

• ผลการประเมิน ต้องเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ



การประเมินคุณภาพของรายงานการประเมินตนเอง           
ของสถาบัน

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน

    การระบุขอ้มูลเกี่ยวกับภมูิหลังของสถาบันที่ท าให้เข้าใจบริบทของ    
    สถาบนั  

    การระบุข้อมูลที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบนั (ปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ)

    การเสนอระบบการบริหารสถาบันให้เห็นภาพชัดเจน

    เสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกนัและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบนั

    การน าเสนอข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกบัสถาบนั (หลักสูตร บคุลากร งบประมาณ 
    อาคารสถานที่ นิสิตนกัศึกษา)



2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
  ระบุเป้าหมายของการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ชัดเจน
  ควรมีการใช้เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด

  เสนอการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแตล่ะองค์ประกอบครบถ้วน

  สรุปผลการด าเนินงานโดยเทียบกับเป้าหมายชดัเจน

  ก าหนดระดับคุณภาพการด าเนนิงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

3.  ความถูกต้องการน าเสนอผลการประเมินตนเอง (จาก SAR)
  การระบุแหลง่หรือข้อมูลหลักฐานอ้างอิงชัดเจน ครบถ้วนเพื่อรองรับ   
  ผลการประเมิน

  การแสดงข้อมูลพื้นฐานทีร่องรบัการประเมินครบถ้วน เพียงพอตอ่การประเมิน

  การประมวลผลข้อมูลถูกต้องตามนิยามของตัวบ่งชี้

  การค านวณค่าสถติิตามตัวบ่งชีถู้กต้องตามสูตรหรือวิธีการทีก่ าหนด

  การสรุปผลถกูต้องตามข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏ



4.  ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในรายงาน
  ถูกต้องตามหลักภาษา
  การสะกดค า ผิดพลาดน้อย

  การใช้ภาษากระชับ

  ค าอธิบายเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล ไม่ขัดแย้งกนัเองในตัวรายงาน

  รูปแบบการน าเสนอข้อมูลเข้าใจง่าย เป็นระบบ

5.  ประโยชน์ของรายงาน
  การน าเสนอผลการประเมินครอบคลุมจุดเด่น และจดุที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
  การเขยีนรายงานไดแ้สดงเงื่อนไข ปจัจัยที่ส่งผลต่อสภาพและผลการด าเนินงาน
  ของสถาบัน

  ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ระบุในรายงานช้ีให้เห็นทิศทางการปรับปรุงและพัฒนา
  การด าเนินงานของสถาบัน

  ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รบัเป็นรูปธรรม รองรับการตัดสินใจของผู้เกีย่วข้อง

  ข้อมูลสารสนเทศเป็นประโยชนต์่อการรองรับการประเมินของ สกอ. และ สมศ.



การประเมินอภิมาน
(การประเมินคุณภาพของผลการประเมิน)

1.  คุณสมบัติของผู้ประเมิน
  มีความเข้าใจในระบบประเมินภายในของ สกอ.
  มีความเข้าใจในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ สกอ.ใช้

  มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการประเมินภายใน

  มีจิตใจที่เป็นกลาง เห็นคุณค่าของการประเมิน เป็นธรรม เป็นกัลยาณมิตร ใจเปดิกว้าง

  มีทักษะความสามารถสื่อสารกบัผู้เกี่ยวข้อง

  มีทักษะการเกบ็ข้อมูล การเข้าถงึข้อมูล การซักลว้งข้อมูล

  มีความไวต่อการสังเกต ต่อการวิเคราะห์ การตคีวาม ความถูกตอ้งของข้อมูล 
  (ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ)

  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม

 



2. การก าหนดแผนการท างานและการปฏิบัติงานตามแผน

  มีการก าหนดทีมประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์ และมีคุณสมบัติที่สามารถเสริม  
  ประสบการณก์นัได้อย่างเหมาะสม

  มีการวิเคราะห์ SAR ร่วมกัน  และตรวจสอบความสอดคล้องของผลการวิเคราะห์     
  ร่วมกันภายในทมี

  มีการมอบหมายงานแต่ละคนรับผิดชอบตามศักยภาพหรือความสามารถของแต่ละ
คน  ในทีมประเมิน

  มีการสรุปประเด็นข้อมูลที่ต้อง เก็บเพิ่มเติม ตรวจสอบ หรือขอค าอธิบาย

 



 3.  ความสามารถในการวิเคราะห์ SAR

  ความเข้าใจภมูิหลัง บริบท เอกลักษณข์องสถาบัน

  ความเข้าใจระบบการบรหิารสถาบันให้เหน็ภาพชัดเจน

  ความเข้าใจระบบประกนัและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

  การรับรูแ้ละเข้าใจในข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกับสถาบัน (หลกัสูตร บคุลากร     
งบประมาณ อาคารสถานที่ นสิิตนกัศึกษา)

  ความรู้เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของสถาบันตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบ

  ความรู้เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของสถาบันตามมาตรฐานอุดมศึกษา

  ความรู้เกี่ยวกบัจุดแขง็ จดุอ่อนของสถาบัน และทิศทางของสถาบนัตามที่สถาบันรายงาน 
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปจัจัยเงื่อนไขของสภาพและผลการด าเนินงานของสถาบัน



 4.  ความสามารถในการออกแบบเก็บข้อมูลและประมวลผล
  มีการท าความเข้าใจตรงกันและชัดเจนในนยิามของตัวบ่งชี้

  การก าหนดแหล่งข้อมูลที่มีน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับตัวบ่งชี้

  การออกแบบระบบที่ใช้ข้อมูลหลายแหล่งเพื่อยนืยันความถูกต้องของข้อมูล

  การวางระบบรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใหข้้อมูล

  การก าหนดขนาดของผู้ให้ข้อมูลในตัวบ่งชีท้ี่จ าเป็นต้องจัดเก็บด้วยวิธกีารส ารวจที่   

            เพียงพอ

  การก าหนดวธิีสุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยเฉพาะนสิิตนักศึกษา บุคลากรในสถาบัน

  การก าหนดชว่งเวลาและระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวบง่ชี้

  การก าหนดเทคนิคการเก็บข้อมูลที่ค านึงถงึความคุ้มค่า ประหยัด และได้ข้อมูลตรงตาม
  ความเป็นจริง



 4.  ความสามารถในการออกแบบเก็บข้อมูลและประมวลผล  (ต่อ)

  จัดเก็บข้อมูลที่ตรงตามนิยามของตัวบ่งชี้

  จัดเก็บข้อมูลตรงกับช่วงเวลาที่ก าหนด (ภาคการศึกษา ปีงบประมาณ)

  จัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกตัวบ่งชี้

  มีเทคนิคการเก็บข้อมูลเชงิคุณภาพ (เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกีย่วขอ้งเกี่ยวกับความรู้สึก 
  ความคิดเห็น คุณภาพการปฏิบัตงิาน) ตรงตามสภาพจริง

  มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (clean data) และการจัดการ (ทดแทน)   
   ข้อมูลที่สูญหาย (missing data) อย่างเหมาะสม

  มีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลถูกต้องตามวิธีการที่ก าหนด

  มีการตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินก่อนจัดท ารายงานการประเมิน



 5.  ระบบการตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน

5.1  การตรวจสอบวิธีการประเมินที่ใช้
    การประชุมร่วมกันในทีมผู้ประเมินเพื่อตรวจสอบวิธีการประเมินเป็นระยะๆ

          การประชุมหารือเพื่อแกป้ัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างด าเนนิการ

     การปรับวธิกีารประเมินใหม่หากพบว่าวิธกีารเดิมยังมีข้อบกพรอ่ง

      5.2  การตรวจสอบผลการประกัน
    ทุกฝ่ายที่เกีย่วข้องร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของผลการ

ประเมิน

    การตรวจสอบการแปลความหมาย และการตดัสินคุณค่าของสิง่ที่ถกูประเมินว่า  
        มีความชัดเจน ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพจรงิ

    การตรวจสอบข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลใหม่ในกรณีทีพ่บว่าผลการประเมินขัดแยง้
        กับสภาพจริงหรือให้ผลเป็นที่น่าสงสยัหรือไมค่รบถ้วนสมบูรณ์



 6.  ระบบการจัดท าและรายงานผลการประเมิน

  มีการเขียนรายงานผลการประเมินสอดคล้องกับข้อมูลหลักฐานทีป่รากฏ

  มีการเขียนรายงานทีก่ระชับ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย

  มีการเขียนรายงานในรูปแบบตามท่ีก าหนด    

  รายงานการประเมินมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมผลการประเมิน จุดเด่น จดุที่ควร   
พัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่อไป  

        และวิธีปฏบิัติที่ดี (ถ้าม)ี นวัตกรรม (ถ้าม)ี

  การเขยีนรายงานการประเมินได้แสดงถึงเงื่อนไข ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินงาน
  ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของสถาบันในแต่ละองค์ประกอบ

  จัดท ารายงานผลการประเมินเสร็จทันเวลา


