กําหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําป 2554
(สําหรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับภาควิชา/สํานักงาน)
1. วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานฯ
1.1 เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน และประเมินคุณภาพ
ที่สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของคณะฯ
1.2 พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน
การตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของคณะ โดยวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน
1.3 ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพ และแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในของปที่ผานมา
2. แนวทางการประเมิน
2.1 แบงหนวยงานที่รับการประเมินออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1) กลุมภาควิชา ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน,
ภาควิชาครุศึกษา และ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
2) กลุมสํานัก ประกอบดวย 1 หนวยงาน ไดแก สํานักงานเลขานุการ
2.2 กําหนดวันเวลาในการตรวจประเมินหนวยงานภายในเปนชวงสัปดาหที่สามของเดือนพฤษภาคม 2554
(วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2554)
2.3 คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานละ 1 ชุด โดยคณะกรรมการแตละชุด
ประกอบดวยคณะกรรมการ 3-4 คน (รวมเลขานุการฯ แลว) ทั้งนี้ใหแตละหนวยงานนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ
ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ (1-2 คน) และ เลขานุการ (แตละหนวยงานสามารถพิจารณาคัดเลือกจาก
รายชื่อผูผานการฝกอบรมผูประเมินฯ ที่ฝายประกันฯ จัดสงให) เพื่อนําเสนอใหคณะฯ จัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป
2.4 ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน (Common Data Set) กําหนดใหหนวยงานจัดสงขอมูลตอฝายประกันคุณภาพ
คณะฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เพื่อคณะฯ จะไดนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทํารายงานประกัน
คุณภาพของคณะฯ โดยตองเปนขอมูลที่ถูกตองและสอดคลองตรงกันกับ SAR ของหนวยงาน
2.5 หนวยงานจัดสง SAR ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงานพิจารณาใหแลวเสร็จกอน
แลวจึงสงเลมรายงาน SAR และแบบเก็บขอมูลดิบ หนวยงานละ 5 ชุด ตอรองคณบดีฝายประกันฯ ภายในวันศุกรที่
20 พฤษภาคม 2554 เพื่อจัดสงขอมูลใหคณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา กอนเขาไปประเมินคุณภาพหนวยงานตอไป
(สงใหคณะกรรมการฯ ศึกษาขอมูลกอนเขาประเมินอยางนอย 1 สัปดาห)
2.6 การประเมินผลการดําเนินงาน พิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงาน
เอกสารหลักฐานที่ใชอางอิง และสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเห็นสมควร
(ใหเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพของแตละหนวยงาน ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่จะรับการ
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ตรวจประเมินกอน อยางนอย 1 สัปดาห)
2.7 หลังจากคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานแลวเสร็จ ให
แจงผลการประเมินฯ ดวยวาจาตอหนวยงานที่รับการตรวจประเมินฯ ทราบ ภายในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2554
เวลา 13.00 น. ณ หองสัมมนาอาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2.8 คณะกรรมการประเมินฯ จัดสงรายงานผลการประเมินไปยังหนวยงานที่รับการประเมินฯ และ
งานประกันคุณภาพคณะฯ (คุณทองวาท ราชชารี) ภายในวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2554
2.9 หลังหนวยงานไดรับรายงานผลการตรวจประเมินฯ ใหหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงสงคณะฯ ภายใน
1 เดือน (วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2554)
3. เกณฑการประเมิน
3.1 กําหนดใหประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมาย
และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย หรือไมบรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ หรือไมมีพฒ
ั นาการ
เทานั้น
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 (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปน
คะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละ หรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว
4 การสรุปผลการประเมิน
4.1 การสรุปผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองคประกอบคุณภาพ
จะมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน เชนเดียวกับเกณฑการประเมินในแตละตัวบงชี้ โดยภาพรวมของการประเมินจะเปนคาเฉลีย่ ของ
คะแนนรายตัวบงชี้ทั้งหมด
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
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5 องคประกอบและตัวบงชี้ที่ใช สําหรับการประเมินหนวยงานภายใน
5.1 ภาควิชา ประเมินทั้ง 9 องคประกอบ รวม 23 ตัวบงชี้ จากทั้งหมด 24 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ที่ 2.5
เนื่องจากเปนการดําเนินงานระดับวิทยาเขตที่ถายทอดลงมายังคณะวิชา ไมมีการดําเนินงานในระดับภาควิชา)
5.2 สํานักงานเลขานุการ ประเมินทั้ง 6 องคประกอบ รวม 15 ตัวบงชี้ แบงเปน 11 ตัวบงชี้บังคับ
และ 4 ตัวบงชี้เลือกตามภารกิจหลัก (ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน)
6 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพฯ หนวยงานภายใน
กําหนดการประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําป 2554
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ตรวจประเมินภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน และ สํานักงานเลขานุการ
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554
ตรวจประเมินภาควิชาครุศึกษา และ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
08.30-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

ตรวจเอกสารหลักฐาน
รับประทานอาหารวาง
ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ)
รับประทานอาหารกลางวัน
- ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ)
- สัมภาษณบุคลากร/นิสิต และสรุปบทสัมภาษณ (ถามี)
14.30-14.40 น. รับประทานอาหารวาง
14.40-17.00 น. - ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ)
- สัมภาษณบุคลากร/นิสิต และสรุปบทสัมภาษณ (ถามี)
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แตละกลุมประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน โดย
นัดหมายกันเองตามความสะดวก โดยฝายประกันฯ จะจัดอาหารกลางวัน และอาหารวางใหตามความตองการ อยางละ 1 มื้อ)
หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ และหนวยงาน
แจงผลการตรวจประเมิน
วันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ หองสัมมนาอาคารปฏิบัติการ คณะฯ
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