แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สานักงานเลขานุการ ประจาปีการศึกษา 2556
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายใน
1.1 เพื่อตรวจสอบสภาพการดาเนินงานของสานักงานเลขานุการฯ และประเมินคุณภาพที่สอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพ ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1.2 พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของสานักงานเลขานุการฯ
และการตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของคณะฯ โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของภาควิชาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่
ดีของหน่วยงาน
1.3 ติดตามประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายใน ของปีที่ผ่านมา
2. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 สานักงานเลขานุการฯ ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน 12 ตัวบ่งชี้
2.2 กาหนดระยะเวลาการประเมินคุณภาพ จานวน 1 วัน คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
2.3 สานักงานเลขานุการฯ ติดต่อทาบทามผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ หลักสูตร สกอ. ตามรายชื่อ
ที่ สกอ. ขึ้นทะเบียนไว้ หรือฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอแต่งตั้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ
หลักสูตร สกอ. หรือตามรายชื่อที่ สกอ. ขึ้นทะเบียนไว้
2.4 ฝ่ายประกันคุณภาพเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสานักงานเลขานุการ
ฯ ตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. ต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ประมาณ 3 – 5 คน ภายในเดือนเมษายน 2557 ทั้งนี้ สามารถพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผู้
ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ จากเว็บไซต์ http://www.mua.go.th หรือ www.qa.ku.ac.th เพื่อนาเสนอให้
คณะฯ พิจารณาจัดทาคาสั่งแตงตั้งต่อไป โดยการเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ควรมีอาจารย์ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
2.5 สานักงานเลขานุการฯ จัดส่งแบบเก็บข้อมูลดิบ Common data set และเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) มายังงานประกันคุณภาพของคณะฯ 3 – 5 ชุด (ตามจานวนกรรมการ) ก่อ นกรรมการ
เข้าตรวจประเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์
2.6 คณะฯ จัดส่งแบบเก็บข้อมูลดิบ Common data set และเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของส านั กงานเลขานุ การฯ พร้ อมคู่มือตัว บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน คู่มือแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายใน สานักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 และแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายในของสานักงานเลขานุการฯ ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต่ละท่าน ก่อนคณะกรรมการ
เข้าตรวจประเมินฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
2.7 หลังจากคณะกรรมการประเมิน ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสานักงานเลขานุการฯ
แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการฯ จัดส่งรายงานผลการประเมิน ให้ สานักงานเลขานุการฯ ภายใน 2 สัปดาห์
(คณะกรรมการประเมินจัดส่ง (ร่าง) รายงานผลการประเมินให้สานักงานเลขานุการฯ ตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อ
โต้แย้งเพิ่มเติมภายใน 1 สัปดาห์ (ถ้ามี) จากนั้น สานักงานเลขานุการฯ จึงส่งร่างรายงานผลการประเมิน
กลับไปให้คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาจัดทารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคืนให้สานักงานเลขานุการฯ
ตามกาหนด)
2.8 ภายหลั ง ส านั ก งานเลขานุ ก ารฯ ได้ รั บ รายงานผลการประเมิ น จากคณะกรรมการประเมิ น
เรียบร้อยแล้ว ให้สานักงานเลขานุการฯ จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR ที่
ปรับแก้ตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และผลการประเมินคุณภาพภายใน) ให้ฝ่ายประกันคุณภาพ
ของคณะฯ จานวน 1 ชุด ภายใน 2 สัปดาห์
2.9 เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินแล้ว สานักงานเลขานุการฯ จะต้องจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงฯ
(สปค.01) (ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักงานเลขานุการฯ เรียบร้อยแล้ว)
เสนอคณะฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
3.1 กาหนดให้ประเมินผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
3.2 ตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต
3.3 ตัวบ่งชี้การประเมินแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนน
เท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
2) ตัว บ่ งชี้ เชิ งปริ มาณ อยู่ ในรูป ของร้อ ยละ หรทอค่ าเฉลี่ ย กาหนดเกณฑ์ การประเมิน เป็ น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดนเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่ง
อยู่ ใ นรู ป ร้ อ ยละหรื อ ค่ า เฉลี่ ย ) เป็ น คะแนน ท าได้ โ ดยการเที ย บบั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ์ โดยที่ แ ต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ จ ะ
กาหนดค่าร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้

ตัวอย่างที่ 1 กาหนดค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 65.80
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คะแนนที่ได้

ตัวอย่างที่ 2 กาหนดค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนนเต็ม 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งขี้ได้ร้อยละ 85
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หลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 จะได้ 5 คะแนน (ดังตัวอย่างที่ 2)
2) ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 คานวณ
คะแนนที่ได้ดังนี้
คะแนนที่ได้ =
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดาเนินงาน
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม

ของตัวบ่งชี้นั้นๆ

×5

ข้อปฏิบัติเรื่องทศนิยม
การคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยการปัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364

เป็น

72.36

3.975

เป็น

3.98

3.4 การประเมินผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
การประเมินเป้าหมาย ไม่มีการกาหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการดาเนินงานในรอบปีที่
ประเมินเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือสูง
กว่ า เป้ า หมาย ถื อ ว่ า บรรลุ เ ป้ า หมาย ทั้ ง นี้ ก ารก าหนดเป้ า หมายต้ อ งมี ห ลั ก ฐานรายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการประจาภาควิชาอ้างอิงด้วย โดยการกาหนดเป้าหมายไม่ควรต่ากว่าผลการดาเนินงานในปีที่ผ่าน
มา เว้นแต่ค่าเป้าหมายที่กาหนดมีค่าคะแนนไม่ต่ากว่า 5.00 (การประเมินเป้าหมายให้ระบุในเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ในช่อง “การประเมินเป้าหมาย” โดยให้ระบุเพียง บรรลุหรือไม่บรรลุ ส่วนพัฒนาการจะ
ไม่มีการประเมินในรอบปีการศึกษา 2556 นี้)

4. การสรุปผลการประเมิน
4.1 การสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองค์ประกอบคุณภาพ
จะมีคะแนนเต็ม 5 เช่น เดีย วกับ เกณฑ์การประเมินในแต่ล ะตัว บ่งชี้ โดยภาพรวมของการประเมินจะเป็น
ค่าเฉลี่ยของคะแนนรายตัวบ่งชี้
4.2 การแปลความหมายผลการดาเนินงานทุกองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50

หมายถึง

การดาเนินต้องปรับปรุงเร่งด่วน

คะแนน 1.51 – 2.50

หมายถึง

การดาเนินงานต้องปรับปรุง

คะแนน 2.51 – 3.50

หมายถึง

การดาเนินงานระดับพอใช้

คะแนน 3.51 – 4.50

หมายถึง

การดาเนินงานระดับดี

คะแนน 4.51 – 5.00

หมายถึง

การดาเนินงานระดับดีมาก

5. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ใช้สาหรับการประเมินคุณภาพภายใน
ประเมิน 5 องค์ประกอบ ตามที่สานักงานประกันคุณภาพกาหนด รูปแบบที่ 2 คือ รายงาน
ผลการดาเนินงานของสานักงานเลขานุการ 6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3 และ 4.1
(รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน ตามคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สานักงานเลขานุการ
ของคณะ ปี การศึกษา 2556) และรายงานผลการดาเนินงานภาพรวมของคณะ 6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้ว ย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.3, 3.2, 3.4, 3.5 และ 5.1 (รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน ตามคู่มือตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555)

