แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา 2556
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
1. วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายใน
1.1 เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของภาควิชา และประเมินคุณภาพที่สอดคลองกับระบบการ
ประกันคุณภาพ ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
1.2 พิจ ารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกั นคุณภาพของภาควิ ช า และการ
ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของคณะฯ โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณ ภาพของภาควิช าให มีประสิทธิภ าพยิ่ งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัต กรรมและแนวปฏิบั ติที่ดี ของ
หนวยงาน
1.3 ติดตามประสิ ทธิ ผลการดํ าเนิน งานตามแผนพั ฒนาปรับ ปรุ งตามขอ เสนอแนะของการประเมิ น
คุณภาพภายใน ของปที่ผานมา
2. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 ภาควิชาประเมินตนเอง 2 สวน คือ ประเมินตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินตาม
ตัวบงชี้ของ สมศ.
2.2 กํา หนดระยะเวลาการประเมิน คุณ ภาพ ภาควิ ช าละ 1 วั น หรื อพร อมกัน ทั้ง 3 ภาควิ ชา คือ
ระหวางวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557
2.3 ภาควิชาติดตอทาบทามผูผานการฝกอบรมผูประเมินฯ หลักสูตร สกอ. ตามรายชื่อที่ สกอ. ขึ้ น
ทะเบีย นไว หรือฝายประกั นคุณ ภาพการศึกษาเสนอแตง ตั้งรายชื่อผูผา นการฝ กอบรมผูป ระเมิน ฯ หลัก สูต ร
สกอ. หรือตามรายชื่อที่ สกอ. ขึ้นทะเบียนไว
2.4 ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพเสนอรายชื่ อ คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของภาควิ ช า ตาม
แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิ นของ สกอ. ต อคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจ ารณาใหความ
เห็นชอบ ประมาณ 3 – 5 คน ภายในเดือนเมษายน 2557 ทั้งนี้ สามารถพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่ อผูผา น
การฝกอบรมผูประเมินฯ จากเว็บไซต http://www.mua.go.thหรือ www.qa.ku.ac.thเพื่อนําเสนอใหคณะฯ
พิจารณาจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป โดยการเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ควรมีอาจารยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด
2.5 ภาควิชาจัดสง แบบเก็บข อมูล ดิบ Common data set และเลมรายงานการประเมิ นตนเอง
(SAR) ของภาควิชา มายังงานประกั นคุณ ภาพของคณะฯ ภาควิ ชาละ 3 – 5 ชุด (ตามจํ านวนกรรมการ)
ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557

2.6 คณะฯ จัดสงแบบเก็บขอมูลดิบ Common data set และเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของภาควิ ชา พรอมคูมื อตัวบ งชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน คูมือ ตัว บงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอก และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในแตละทาน กอนคณะกรรมการเขาตรวจประเมินฯ อยางนอย 1 สัปดาห
2.7 หลั งจากคณะกรรมการประเมิน ดํ าเนิ นการประเมินคุณ ภาพภายในของภาควิช าแล วเสร็จ ให
คณะกรรมการฯ จัดสงรายงานผลการประเมิน ใหภาควิชา ภายใน 2 สัปดาห (คณะกรรมการประเมินจัดสง
(ร าง) รายงานผลการประเมินให ภาควิชาตรวจสอบ เพื่อ เสนอข อโตแย งเพิ่ มเติ มภายใน 1 สั ปดาห (ถ ามี)
จากนั้นภาควิช า จึงสงรางรายงานผลการประเมิน กลับไปใหคณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาจัดทํารูปเลม
รายงานฉบับสมบูรณสงคืนใหภาควิชาตามกําหนด)
2.8 ภายหลั งภาควิชาได รับรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินเรีย บรอยแลว ให
ภาควิ ชาจัด สงรายงานการประเมิ นคุณภาพภายใน (ประกอบดวย SAR ที่ปรับ แกต ามผลการประเมิ นของ
คณะกรรมการฯ และผลการประเมินคุณภาพภายใน) ให ฝายประกันคุณภาพของคณะฯ ภาควิชาละ 1 ชุ ด
ภายใน 2 สัปดาห
2.9 เมื่อไดรับ รายงานผลการประเมินแลว ภาควิชาจะตองจัด ทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) (ที่
ผา นการพิจ ารณาเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจําภาควิช าเรี ยบรอยแล ว) เสนอคณะฯ ภายในวั นที่ 30
กันยายน 2557
3. เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
3.1 กําหนดใหประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
3.2 ตัวบงชี้แบงเปน 3 ลักษณะ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต
3.3 ตัวบงชี้การประเมินแบงเปน 2 ประเภท คือ
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5
ระดั บ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํ านวนขอและระบุวา ผลการดํ าเนิน งานไดกี่ขอ ไดคะแนน
เทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัว บ งชี้ เชิ งปริ มาณ อยู ในรู ป ของร อ ยละ หรทอค าเฉลี่ ย กําหนดเกณฑ การประเมิน เป น
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดนเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัว บงชี้ (ซึ่ง
อยู ใ นรู ป ร อ ยละหรื อ ค า เฉลี่ ย ) เป น คะแนน ทํ า ได โ ดยการเที ย บบั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ โดยที่ แ ต ล ะตั ว บ ง ชี้ จ ะ
กําหนดคารอยละ หรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว

ตัวอยางที่ 1 กําหนดคารอยละ 80 เปนคะแนนเต็ม 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 65.80

65.80
 5  4.11
80

คะแนนที่ได

ตัวอยางที่ 2 กําหนดคารอยละ 80 เปนคะแนนเต็ม 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงขี้ไดรอยละ 85

85
 5  5.31  5.00
80

คะแนนที่ได

ตัวอยางที่ 3 กําหนดคาเฉลี่ยจํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 75,000 บาท/คน เปนคะแนนเต็ม
5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ได 152,500 บาท/คน
คะแนนที่ได

152,500
 5  10.17  5.00
75,000

หลักการคํานวณการแปลงคารอยละ หรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละ หรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 จะได 5 คะแนน (ดังตัวอยางที่ 2 และ 3)
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 คํานวณ
คะแนนที่ไดดังนี้
คะแนนที่ได=
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินงาน
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม

ของตัวบงชี้นั้นๆ

×5

ขอปฏิบัติเรื่องทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนน ใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปดทศนิยม
ตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน
72.364

เปน

72.36

3.975

เปน

3.98

3.4 การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
การประเมินเปาหมาย ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่
ประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว ถาตัวบงชี้ใ ดมีผลการดําเนิ นงานเป นไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือสูง

กว า เป า หมาย ถื อ ว า บรรลุ เ ป า หมาย ทั้ ง นี้ ก ารกํ า หนดเป า หมายต อ งมี ห ลั ก ฐานรายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการประจําภาควิชาอางอิงดวย โดยการกําหนดเปาหมายไมควรต่ํากวาผลการดําเนินงานในปที่ผาน
มา เวนแตคาเปาหมายที่กําหนดมีคาคะแนนไมต่ํากวา 5.00 (การประเมินเปาหมายใหระบุในเลมรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ในชอง “การประเมินเปาหมาย” โดยใหระบุเพียง บรรลุหรือไมบรรลุ สวนพัฒนาการจะ
ไมมีการประเมินในรอบปการศึกษา 2556 นี้)
4. การสรุปผลการประเมิน
4.1 การสรุปผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองคประกอบคุณภาพ
จะมีคะแนนเต็ม 5 เชน เดียวกับเกณฑก ารประเมิน ในแต ล ะตั ว บ งชี้ โดยภาพรวมของการประเมิน จะเป น
คาเฉลี่ยของคะแนนรายตัวบงชี้
4.2 การแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ สรุปไดดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50

หมายถึง

การดําเนินตองปรับปรุงเรงดวน

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. องคประกอบและตัวบงชี้ที่ใชสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ. + มก.)
1) ประเมิน 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 รวม 17 ตัวบงชี้ (สกอ.
16 ตัวบงชี้ + มก. 1 ตัวบงชี้)
2) ไมป ระเมิน 4 องคป ระกอบ ไดแก องค ประกอบที่ 1, 7, 8 และ 9 รวม 7 ตั วบงชี้ แตให
เขียนรายงานผลการดําเนินงานของภาควิชา ทั้ง 4 องคประกอบดังกลาว ไวในเลมรายงาน SAR ดวย
6. องคประกอบและตัวบงชี้ที่ใช สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ประเมิน8 ตัวบงชี้
1) กลุมตัว บงชี้พื้นฐาน ประเมินคุณภาพทั้ ง 3 ดาน รวม 8 ตัวบงชี้ จากทั้ง หมด 15 ตัวบงชี้
ไดแก ตัวบงชี้ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 (ไมประเมินตัวบงชี้ที่ 1, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15)
2) กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ ไมประเมินทั้ง3 ตัวบงชี้คือ ตัวบงชี้ที่ 16.1 ,16.2 และ 17
3) กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการสงเสริม ไมประเมินทั้ง 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 18.1 และ 18.2

