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คำนำ
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักการ
และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือได้ดำเนินการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็นแนวทางสำหรับการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของหน่ ว ยงานระดั บ คณะในสถาบั น และยั ง สามารถ
ประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินในทุกระดับได้อีกด้วย
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันจะไม่สามารถบรรลุผลตามนโยบาย
ทีไ่ ด้วางไว้ได้ หากไม่ได้รบั ความร่วมมือ และการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุก ๆ คน ซึง่
ต่างตระหนักดีว่า เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ดังนัน้ จึงต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทีม่ สี ว่ นช่วยให้การดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันในทุกระดับเป็นระบบ และมีพฒ
ั นาการอยูเ่ สมอ
หวังว่าคูม่ อื ฉบับนีค้ งจะช่วยให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

(ศาสตราจาร์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
อธิการบดี
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2539 สถาบัน
ได้นำนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยการจัดทำระบบ กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ เป้าหมาย
การบริหารคุณภาพ เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการควบคุมการจัดการศึกษา โดยมี
องค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ ของทบวงมหาวิทยาลัยเป็นกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้แก่คณะ วิทยาลัย สำนัก และศูนย์ และสถาบันได้กำหนด
ให้มกี ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะปีละ 1 ครัง้ ประมาณ
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึง่ ทุกหน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบ และดำเนินการประเมิน
ตนเอง และประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยก่อนจะรับการประเมินจากสถาบัน

วัตถุประสงค์
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เป็ น ขั ้ น ตอนที ่ ส ำคั ญ ขั ้ น ตอนหนึ ่ ง
ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินจะต้องดำเนินการเป็นระยะ เพื่อให้
ทราบถึงผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข ตลอดจนมีการเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบ เป็นการสร้าง
ความมัน่ ใจว่า หน่วยงานนัน้ ๆ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างครบถ้วน
การประเมินคุณภาพจะต้องอยู่บนพื้นฐานของรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ของแต่ละหน่วยงาน

ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ
ขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 : การเตรียมการตรวจเยีย่ ม
1

คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

ขัน้ ตอนที่ 2 : ระหว่างการตรวจเยีย่ ม
ขัน้ ตอนที่ 3 : หลังการตรวจเยีย่ ม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 : การเตรียมการตรวจเยีย่ ม
1. สถาบันโดยศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. ประสานงานการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และ
กำหนดหน่วยงานที่จะประเมิน รวมทั้งแจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในให้หน่วยงานทีจ่ ะรับการประเมินทราบ
2. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงานที่จะรับการประเมิน และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ หน่วยงานทีจ่ ะรับการประเมินจะต้องจัดส่งให้ลว่ งหน้า ประมาณ 1 เดือน
3. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุ ม เพื่อปรึกษาหารือและทำความเข้ าใจ
ในการตรวจเยี่ยม/ประเมิน ตลอดจนวิธีการดำเนินงาน การมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการประเมินฯ และ
เพื่อทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างครบถ้วน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการประเมินฯ จะต้องร่วมกันวางแผนและจัดทำกำหนด
การตรวจเยีย่ ม เพือ่ แจ้งให้หน่วยงานทราบถึงตารางการปฏิบตั งิ าน และแจ้งรายละเอียด
ในการใช้สถานที่ บุคลากร ฯลฯ (ศึกษาจากภารกิจ โครงสร้าง ของหน่วยงานทีเ่ ข้ารับ
การประเมิน) อนึง่ ประธานหรือเลขานุการ สามารถประสานงานในเบือ้ งต้น เพือ่ ให้
การดำเนินการตรวจเยีย่ ม/ประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. จัดส่งกำหนดการตรวจเยี่ยม/ประเมินให้หน่วยงานที่จะรับการประเมิน
ล่วงหน้า 1 - 2 สัปดาห์
ขัน้ ตอนที่ 2 : ระหว่างการตรวจเยีย่ ม
1. คณะกรรมการประเมินฯ เข้าพบผูบ้ ริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน ตาม
กำหนดการทีแ่ จ้งล่วงหน้า (จำนวนวันขึน้ อยูก่ บั ขนาดของหน่วยงาน)
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2. ผูบ้ ริหารหน่วยงานกล่าวต้อนรับ แนะนำผูบ้ ริหาร ผูเ้ กีย่ วข้อง และบรรยาย
สรุปผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมาตาม SAR
3. ประธาน แนะนำคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงแก่ผู้บริหาร บุคลากรเพื่อ
รับทราบกระบวนการ วัตถุประสงค์ในการตรวจเยีย่ ม/ประเมิน กำหนดการตรวจเยีย่ ม
วิธกี ารตรวจเยีย่ ม และข้อมูลอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็น ทัง้ นีเ้ พือ่ ขจัดความขัดแย้ง อันอาจจะเกิด
จากการตรวจเยี่ยม/ประเมิน นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ความร่วมมือเพื่อให้การประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์
4. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ สังเกต
การทำงาน เยีย่ มชม สอบถามผูเ้ กีย่ วข้อง เช่น ผูบ้ ริหารระดับสูง อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา เพื่อเก็บหลักฐานข้อมูลสนับสนุนตามองค์ประกอบที่หน่วยงานได้
ดำเนินงาน
5. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการตรวจเยีย่ ม/ประเมินเพือ่ เตรียมรายงาน
ผลการประเมินด้วยวาจาต่อผูบ้ ริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน
6. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินด้วยวาจา ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ พร้อมกันนี้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจงในประเด็นที่
เห็นว่าข้อมูลไม่ถกู ต้อง ไม่ชดั เจน หรือไม่ครอบคลุมบางประเด็น
อนึง่ ในกรณีทก่ี ารตรวจเยีย่ ม/ประเมินใช้เวลามากกว่า 1 วัน คณะกรรมการ
ประเมินฯ อาจจะสรุปผลการประชุมในแต่ละองค์ประกอบทุกวัน หรืออาจจะประชุม
ร่วมกับผูบ้ ริหาร บุคลากรของหน่วยงาน เพือ่ เป็นการชีแ้ จงขัน้ ต้น และทำให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างกันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีการปรับกำหนดการ
เยี่ยมชมเพื่อความเหมาะสม
ขัน้ ตอนที่ 3 : หลังการตรวจเยีย่ ม
1. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม/ประเมินในแต่ละ
องค์ประกอบ และในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทัง้ จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา
หน่วยงาน เพือ่ เตรียมจัดทำรายงานผลการประเมิน
2. เลขานุการจัดทำร่างรายงานผลการประเมินหน่วยงาน และจัดส่งให้
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กรรมการทุกคนตรวจสอบร่างรายงานดังกล่าว
3. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เลขานุการจัดส่งร่างรายงาน
ไปยังหน่วยงานทีร่ บั การประเมิน เพือ่ ตรวจสอบ หากมีขอ้ โต้แย้งหรือให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เมื่อหน่วยงานที่รับการประเมินเห็นชอบ
ตามร่างรายงานดังกล่าว ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และทำหนังสือนำส่งไปยัง
หน่วยงานทีร่ บั การประเมิน และศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. แห่งละ 1 ชุด ทัง้ นี้
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากทีห่ น่วยงานยอมรับร่างรายงาน
4. ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. รวบรวมรายงานผลการประเมิน
เพื่อนำเสนอสถาบันต่อไป
5. ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. จัดให้มีการนำเสนอผลการประเมิน
ต่อผูบ้ ริหาร และบุคลากร โดยมอบให้ประธานแต่ละชุดเป็นผูน้ ำเสนอ
สรุปขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

I. การเตรียมการตรวจเยี่ยม

สถาบันแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ศูนยประกันคุณภาพฯ จัดสง SAR
ใหคณะกรรมการประเมินฯ ลวงหนา 1 เดือน
คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา SAR ของหนวยงาน

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม
เพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม/ประเมิน มอบหมายหนาที่ ฯลฯ

จัดสงกําหนดการตรวจเยี่ยมใหหนวยงาน และ
ศูนยประกันคุณภาพ ลวงหนา 2 สัปดาห
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หนวยงานระดับคณะจัดสง
SAR ใหศูนยประกนคุณภาพฯ
สัปดาหที่ 1 ของเดือนกันยายน

คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน
II. ระหวางการตรวจเยี่ยม

ผูบริหารบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงคการตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/เยี่ยมชม
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อจัดเตรียมขอมูล
การรายงานผลดวยวาจา

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลดวยวาจา
ตอผูบริหาร/บุคลากร และเปดโอกาสใหโตแยง

III. หลังการตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปเพื่อจัดทํารายงาน
ประธาน/ผูแทนจัดทํารางรายงานเพื่อใหกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการจัดสงรายงานใหหนวยงานและศูนยประกัน
คุณภาพฯ (เมื่อกรรมการประเมินฯ/หนวยงานเห็นชอบ)

ศูนยประกันคุณภาพฯ รวบรวมนําเสนอสถาบัน
ศูนยประกันคุณภาพฯ จัดประชุม
เพื่อนําเสนอผลการตรวจเยี่ยม/ประเมินของทุกหนวยงาน
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันจึงได้กำหนดวิธีดำเนินงานดังนี้
1. สถาบันโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณา
คัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินของแต่ละหน่วยงาน
2. ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. ดำเนินการทาบทามผูข้ น้ึ ทะเบียนเป็น
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็น
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3. ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. พิจารณาจัดคณะผู้ประเมินในแต่ละ
หน่วยงาน และจัดส่งรายชือ่ ให้หน่วยงานทราบและพิจารณา
4. ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. ดำเนินการเสนอสถาบันเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินหน่วยงานระดับคณะ
อนึง่ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จะต้องไม่เป็นบุคลากร ในสังกัด
หน่วยงานที่รับการประเมิน และจำนวนคณะกรรมการประเมินฯ ที่ประเมินแต่ละ
หน่วยงานประมาณ 3 - 5 คน ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ขนาดของหน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตามทีห่ น่วยงานกำหนด กับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนงาน
2. ศึกษาวิเคราะห์ระบบและกลไกกำกับการควบคุมคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบและการนำไปดำเนินงาน ตลอดจนผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามระบบ
และกลไกหรือไม่ อย่างไร และมากน้อยเพียงใด
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3. เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ม ี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้

บทบาทหน้าที่ประธาน
1. ศึกษาวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
2. ประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดการประเมิน และมอบหมายหน้าที่ให้
กรรมการประเมินฯ แต่ละคน
3. กำกับดูแลให้การประเมินเป็นไปตามกำหนดการ
4. ประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการตรวจเยี่ยม/
ประเมินเป็นระยะ
5. เสนอรายงานผลประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุม
6. ดูแลการเขียนรายงานผลการประเมิน และเสนอต่อหน่วยงานและสถาบัน
ตามกำหนดเวลา

บทบาทหน้าที่กรรมการ
1. ศึกษาวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
2. เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประเมินฯ
3. รับผิดชอบในการประเมินและเขียนรายงานตามที่ประธาน/คณะกรรมการ
มอบหมาย
4. ร่วมในการพิจารณาตัดสินผลการประเมิน
5. หน้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

บทบาทหน้าที่เลขานุการ
1. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการประเมินฯ หน่วยงานที่รับการประเมิน
และศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ.
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2. ติดตามและรวบรวมรายงานผลการประเมินให้เป็นไปตามกำหนด
3. หน้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

จรรยาบรรณของผู้ประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มีความซื่อสัตย์
ตรงเวลา รักษาเวลา
ไม่นำข้อมูลไปเปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิง่ จุดอ่อนของหน่วยงานทีถ่ กู ประเมิน
มีระเบียบวินยั สุภาพ อ่อนน้อม รูจ้ กั กาลเทศะ
เป็นกลาง ตัดสินตามข้อมูลหลักฐาน
เป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี มองโลกในแง่ดี และมีความเข้าใจผูอ้ น่ื
เปิดเผย จริงใจ และเข้าใจงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มีความยุติธรรม
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
หากไม่พร้อม ไม่ควรรับเป็นผูป้ ระเมิน

สิ่งที่ผู้ประเมินควรละเว้น
1. จิตใจคับแคบ ไม่รบั ฟังความคิดเป็นของผูอ้ น่ื
2. ถกเถียงเรื่องเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่หลักการสำคัญ
3. แสดงออกถึงการไม่ให้เกียรติ
4. มองแต่จดุ เล็ก ๆ ขาดความเชือ่ มโยงให้เป็นระบบ
5. ไม่มีความเชื่อมั่นและขาดเจตคติ
6. ไม่เข้าใจหลักและวิธีการประเมินที่ถูกต้อง
7. ไม่มคี วามเป็นอิสระ หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุม
8. ไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
9. มีอคติ กลัว และหลอกง่าย
10. ไม่สามารถอธิบายได้ถูกต้องและชัดเจนต่อสิ่งที่สงสัย
8
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ภารกิจของหน่วยงานที่จะรับการประเมิน
ภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ และเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากสถาบัน มีดงั นี้
1. จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายในเวลาที่กำหนดไปยังศูนย์
ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ.
2. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานตามทีร่ ะบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง
3. จัดทำกำหนดการตรวจเยี่ยม/ประเมิน
4. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมทั้งแจ้งกำหนดการเยี่ยมชมหน่วยงานย่อยของคณะกรรมการ
ประเมินฯ
5. จัดเตรียมสถานที่สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ จำนวน 1 ห้อง สำหรับ
ศึกษาเอกสาร หลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีผู้ประสานงานของหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน เพื่อประสานงานกับ
คณะกรรมการประเมินฯ และศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ.
7. แจ้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
วัตถุประสงค์การตรวจเยีย่ ม/ประเมิน ในวันแรก และฟังการนำเสนอผลการตรวจเยีย่ ม
และประเมินด้วยวาจาของคณะกรรมการประเมินฯ ในวันสุดท้ายของการประเมิน
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เทคนิคและวิธกี ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงตามรายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน ผูป้ ระเมินจะต้องทราบถึงเทคนิควิธกี ารตรวจสอบข้อมูล เพือ่ ให้ได้
ข้อเท็จจริงตามทีห่ น่วยงานได้รายงาน เทคนิคและวิธกี ารดังกล่าวประกอบด้วย
1. เทคนิคการอ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล
l
การสัมภาษณ์
l
การสังเกต
l
การบันทึกข้อมูล
4. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ/การรายงานด้วยวาจา
5. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

เทคนิคการอ่านรายงานการประเมินตนเอง
1. อ่านในภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง
2. ควรทำความเข้าใจกับองค์ประกอบและเกณฑ์ประเมินตามที่หน่วยงาน
กำหนด รวมทัง้ นิยามศัพท์ตา่ ง ๆ ให้มากทีส่ ดุ
3. อ่านโดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของระบบและกลไกการดำเนินงาน
4. จุดทีไ่ ม่ชดั เจน ควรจดบันทึกเพือ่ สอบถามต่อไป

การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เมื่อผู้ประเมินได้ศึกษาและวิเคราะห์ SAR อย่างละเอียดร่วมกับเอกสารอื่น ๆ
ทีห่ น่วยงานจัดทำขึน้ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในเบือ้ งต้น ผูป้ ระเมินสามารถ
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กระทำได้โดยการตรวจสอบกับรายการเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานอ้างอิงใน SAR
เพื่อประกอบการศึกษาวิเคราะห์ หากเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงไม่ชัดเจน การอ้างอิง
ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้อา้ งอิง หรือมีขอ้ มูลใดทีต่ อ้ งการเพิม่ เติม ให้บนั ทึกลงตามแบบฟอร์ม
ในภาคผนวก หรือตามแบบฟอร์มทีผ่ ปู้ ระเมินจัดทำขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ จะได้ประสานงานกับ
หน่วยงานในการขอข้อมูลเพิม่ เติม เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินผลการประเมิน
ตั ว อย่ า งเอกสารหลั ก ฐานดั ง กล่ า วอาจได้ แ ก่ รายงานประจำปี รายงาน
การประชุม สรุปผลการประชุมสัมนา แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ คูม่ อื คำสัง่ เป็นต้น

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล
นอกจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานได้จัดเตรียมตาม SAR
ผูป้ ระเมินยังสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ผูเ้ กีย่ วข้อง การสังเกตการปฏิบตั งิ าน ห้องสมุด ห้องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและนำมาประกอบการตัดสินผลการประเมิน

การสัมภาษณ์
ผู้ประเมินจำเป็นต้องรู้จักการใช้คำถามที่ดี และควรเตรียมประเด็นคำถาม
ล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ได้คำตอบที่ครบถ้วน นอกจากนี้ระหว่างซักถาม ผู้ประเมินควร
สั ง เกตอากั ป กิ ร ิ ย าที ่ แ สดงถึ ง อารมณ์ เ มื ่ อ ถู ก ซั ก ถาม และผู ้ ป ระเมิ น จำเป็ น ต้ อ ง
บันทึกรายละเอียดการสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน ซึ่งอาจเป็นลักษณะจดบันทึกขณะที่
สัมภาษณ์ หลังการสัมภาษณ์ หรือขออัดเทปซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์จะต้องให้คำยินยอม
และกรณีสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม ควรกระจายคำถามให้ทุก ๆ คน อย่าให้คนใดคนหนึ่ง
เป็นผูต้ อบคำถามแต่เพียงผูเ้ ดียว หรืออาจเป็นการประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหว่างกัน ลักษณะการสัมภาษณ์ที่ดีจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถาม
โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการเร่งรัดหรือบังคับให้ตอบคำถามนั้น ๆ ซึ่งคำถามจะมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
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1) คำถามปลายเปิด 2) คำถามแบบค้นหา 3) คำถามแบบมีเงื่อนไข
4) คำถามปลายปิด 5) คำถามเชิงร้องขอ 6) คำถามชีน้ ำ
ลั ก ษณะคำถามดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู ้ ป ระเมิ น จำเป็ น ต้ อ งเลื อ กให้ เ หมาะสม
และคำถามบางลักษณะควรหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ควรเตรียมตัว ในการตั้งประเด็น
คำถาม และถามตามประเด็น เพือ่ ไม่ให้ออกนอกเรือ่ ง ซึง่ จะทำให้ผปู้ ระเมินได้คำตอบ
ครบถ้วนตามต้องการ

ลักษณะการตั้งคำถามที่ดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เตรียมประเด็นคำถามและถามตามประเด็น เพือ่ ควบคุมไม่ให้ออกนอกเรือ่ ง
ตัง้ คำถามทีช่ ดั เจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
ถามให้ตรงกับผู้รับผิดชอบ
ควรใช้คำถามปลายเปิด
ค้นหาคำตอบทางอ้อมโดยการพูดคุย
ควรเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน
ตัง้ คำถามให้ตรงกับตัวบ่งชี้ เพือ่ นำไปสูก่ ารตรวจสอบประเมินระบบ และกลไก
ตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์
ถามให้สน้ั ฟังให้มาก และจดบันทึก

ลักษณะคำถามที่ควรหลีกเลี่ยง
1.
2.
3.
4.

ไม่ควรใช้คำถามเชิงชี้นำหรือชวนทะเลาะ
ไม่ถามเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยงานอืน่
ไม่ถามคำถามที่ทำให้เกิดความแตกแยกในหน่วยงาน
ไม่ถามประเด็นที่มีหลักฐานชัดเจนหรือรู้ชัดแล้ว

การสังเกต
การสังเกต ประกอบด้วย การรับฟัง การเยีย่ มชมสถานทีจ่ ริง ซึง่ จะนำไปสู่
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การอ้างอิงตามหลักฐาน เพือ่ เป็นส่วนประกอบในการตัดสินว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
อย่างไร หรือไม่ รวมทัง้ การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางเพือ่ การพัฒนา
หน่วยงาน
ผู้ประเมินจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะทั้งการรับฟัง และการสังเกต และจะต้อง
จดบันทึกให้ละเอียด นอกจากนี้ผู้ประเมินควรมีการกำหนดประเด็นที่จะสังเกต เช่น
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในวิชาปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ าร เป็นต้น
ทักษะในการฟัง

ทักษะในการสังเกต

1. รับฟังด้วยความตัง้ ใจ พร้อมคิดวิเคราะห์ 1. สังเกตจากความเหมือน/แตกต่าง
ตลอดเวลา
2. จดบันทึกใจความสำคัญ
2. สังเกตจากการปฏิบัติจริง
3. ใช้ภาษากายในเชิงตอบรับ เพือ่ แสดงถึง
3. สังเกตจากการให้ทำให้ดู
การตั้งใจรับฟัง
4. สายตาจับจ้องผู้พูดไม่วอกแวก
5. พยายามให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกอยากให้ข้อมูล

การบันทึกข้อมูล
ในการตรวจเยี่ยม/ประเมิน ผู้ประเมินจำเป็นต้องบันทึกรายละเอียดของสิ่งที่
ค้นพบ เพือ่ เป็นข้อมูลในการตัดสินผลการประเมิน อาจบันทึกทันที หรือเป็นการบันทึก
สรุปผลการตรวจเยีย่ มในแต่ละช่วง การบันทึกข้อมูล ควรประกอบด้วย
1. สิง่ ทีค่ น้ พบ รวมทัง้ หลักฐานเพือ่ เป็นการยืนยัน
2. จุดแข็ง จุดอ่อนของสิง่ ทีค่ น้ พบ
3. ข้อเสนอแนะทีจ่ ะนำไปพัฒนา หรือส่งเสริมจุดแข็ง
การบันทึกดังกล่าวอาจจะกระทำตามตัวอย่างแบบฟอร์มในภาคผนวก หรือ
ผู้ประเมินอาจจะจัดทำขึ้นโดยกำหนดหัวข้อตามความเหมาะสม
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ/การรายงานด้วยวาจา
การให้ข้อมูลย้อนกลับ/การรายงานด้วยวาจา เป็นขั้นตอนที่ผู้ประเมินจะต้อง
ดำเนินการหลังจากที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจเยี่ยม สัมภาษณ์ รวมทั้ง
ตัดสินผลการประเมินของหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว การรายงานดังกล่าวเป็นการรายงาน
ผลการประเมินเบือ้ งต้น เพือ่ ให้หน่วยงานทราบถึงสิง่ ทีผ่ ปู้ ระเมินค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน
และข้อเสนอแนะในการพัฒนา รวมทัง้ เปิดโอกาสให้หน่วยงานซักถาม โต้แย้ง หรือนำ
หลักฐานเพิม่ เติมมาแสดงเพือ่ เป็นการยืนยันการตรวจเยีย่ ม/ประเมินครัง้ นี้ ผลสรุปของ
การรายงานผูป้ ระเมินจะนำไปเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ เพือ่ แจ้งหน่วยงานและสถาบัน
ต่อไป
ก่อนการรายงานควรมีการประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอ ผู้นำเสนอ
อาจเป็นประธานหรือผูแ้ ทน จะนำเสนอคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ดังนัน้ ผูป้ ระเมินต้อง
มัน่ ใจในผลการตัดสิน และสามารถยืนยันจากเอกสารหลักฐาน ข้อสัมภาษณ์ทค่ี น้ พบได้

ลักษณะการรายงาน
1. มีการวางแผนจัดเตรียมรูปแบบการนำเสนอ ผู้นำเสนอ (อาจเป็นคนเดียว
หรือหลายคนก็ได้) รวมทัง้ แจ้งกำหนดเวลาทีแ่ น่นอนแก่หน่วยงานทีร่ บั การประเมิน
2. ประธานหรือผู้แทนกล่าวเปิด โดยเริ่มด้วยการขอบคุณหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจเยี่ยม/ประเมิน และชี้แจง
วิธกี ารประเมิน ก่อนนำเสนอผลการประเมิน
3. ใช้ภาษาที่สื่อความหมายที่ดี พูดในประเด็นที่สำคัญก่อน มีความจริงใจ
สร้างสรรค์ เป็นกัลยาณมิตร และควรหลีกเลีย่ งศัพท์เทคนิค
4. เปิดโอกาสให้หน่วยงานซักถาม โต้แย้ง และตอบคำถาม อธิบายข้อซักถาม
อย่างกัลยาณมิตร
5. ประธานหรือผูแ้ ทน กล่าวปิด และขอบคุณผูบ้ ริหาร บุคลากรของหน่วยงาน
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ข้อมูลที่ผู้ประเมินจะต้องนำเสนอ
1. ชมเชย ชื่นชม จุดแข็งของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน พร้อมกันนี้
อธิบายให้ตระหนักถึงจุดอ่อนของหน่วยงานที่ต้องพัฒนา
2. อธิบายผลการประเมิน รวมทั้งเหตุผลการประเมินทุกองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
เพื่อให้หน่วยงานยอมรับผลการตัดสิน
3. เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุง เสริมจุดแข็ง ให้ละเอียดและสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
เมือ่ รายงานข้อมูลย้อนกลับเสร็จสิน้ ผูป้ ระเมินจะต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่รับการประเมินทราบ และเสนอต่อสถาบันอย่างเป็นทางการ
ต่อไป
การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (แบบฟอร์มแสดงในภาคผนวก) เป็นรายงานที่
ผู้ประเมินจะต้องจัดทำร่วมกัน โดยนำข้อมูลที่รายงานด้วยวาจาเป็นกรอบในการจัดทำ
รายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประธานอาจมอบหมายให้ทุกคนเขียนแต่ละองค์ประกอบ
พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมตามความเหมาะสม ทัง้ นีร้ ายงานฉบับสมบูรณ์จะต้อง
1. สอดคล้องกับการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ/การรายงานด้วยวาจาในวันสุดท้ายหลัง
เสร็จสิน้ การตรวจเยีย่ ม
2. ภาษาทีใ่ ช้ควรกระชับ ชัดเจน และสร้างสรรค์
3. เขียนตามรูปแบบที่กำหนด แยกเป็นรายองค์ประกอบ และเสนอแนะ
ในภาพรวม
4. เน้นประเด็นสำคัญทีเ่ ป็นจุดแข็ง จุดอ่อนทีห่ น่วยงานจะต้องดำเนินการต่อ

สรุป
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นภารกิจ และกิจกรรมที่จะต้องได้รับ
ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการที่เป็นเลิศของสถาบัน
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ภาคผนวก
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ตัวอย่าง
กำหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน .................................................................
ระหว่างวันที่ ... เดือน........... พ.ศ....... ถึงวันที่ ... เดือน........... พ.ศ.......
--------------คณะกรรมการประเมิน 1. ......................................
2. ......................................
3. ......................................
4. ......................................
5. ......................................

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วันที่/เวลา
กิจกรรม
วันแรก
08.30 - 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ (กรณีทไ่ี ม่มี
การประชุมก่อนวันประเมิน)
09.30 - 10.00 น พบผูบ้ ริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพือ่
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และรับฟัง
การเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
10.00 - 12.00 น. ศึกษาเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. ศึกษาเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามรายงานการประเมินตนเอง (ต่อ)
วันที่สอง
08.00 - 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ เพือ่ สรุปประเด็น
และเตรียมการตรวจเยีย่ ม สัมภาษณ์ สังเกต
การสอน การปฏิบตั งิ านของอาจารย์/บุคลากร
10.00 - 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

สถานที่
ห้องประชุมของ
หน่วยงานที่รับ
การประเมิน

ห้องประชุมของ
หน่วยงานที่รับ
การประเมิน
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คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

วันที่/เวลา
กิจกรรม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. เยี่ยมชมภาควิชา/ฝ่าย/งาน
-เพือ่ สังเกตการสอนวิชาปฏิบตั ิ บรรยาย
ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
-เพื่อสังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากร
วันที่สาม
08.30 - 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ เพือ่ ตัดสินผล
การประเมิน และเตรียมนำเสนอผลการประเมิน
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. รายงานผลการประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหาร
และบุคลากร

สถานที่
ภาควิชา/ฝ่าย/
งาน

ห้องประชุมของ
หน่วยงานที่รับ
การประเมิน

(จำนวนวันทีต่ รวจเยีย่ มขึน้ อยูก่ บั ขนาดของหน่วยงาน)
หมายเหตุ กิจกรรมหลักของการประเมิน ได้แก่
1. การประชุมคณะกรรมการประเมินฯ เพือ่ เตรียมการตรวจเยีย่ ม
2. พบผูบ้ ริหารเพือ่ ซักถามข้อสงสัย เกีย่ วกับกิจกรรมของหน่วยงาน
3. สัมภาษณ์ สังเกต เยีย่ มชม
4. ประชุมเพือ่ ตัดสินผลการประเมิน และเขียนรายงาน เสนอต่อหน่วยงาน และ
สถาบัน
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คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

ตัวอย่าง
แบบวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
หน่วยงานทีร่ บั การประเมิน..........................วัน/เดือน/ปี ทีป่ ระเมิน ...........................
ผูป้ ระเมิน ............................................
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ข้อคำถาม

แหล่งข้อมูลที่ต้องค้นหาเพิ่มเติม
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คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

ตัวอย่าง
แบบบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์
หน่วยงานทีร่ บั การประเมิน..........................วัน/เดือน/ปี ทีป่ ระเมิน ...........................
ผูป้ ระเมิน ............................................
ชือ่ -สกุล ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
(ระบุตำแหน่ง หน้าที)่

22

ข้อคำถาม

ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

ตัวอย่าง
แบบบันทึกข้อมูลจากการสังเกต
หน่วยงานทีร่ บั การประเมิน..........................วัน/เดือน/ปี ทีป่ ระเมิน ...........................
ผูป้ ระเมิน ............................................
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล/สถานที่ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
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คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

ตัวอย่าง
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานทีร่ บั การประเมิน..........................วัน/เดือน/ปี ทีป่ ระเมิน ...........................
ผูป้ ระเมิน ............................................
ผลการตัดสิน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ หน่วยงาน กรรมการ
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จุดแข็ง/จุดอ่อน

แนวทางการพัฒนา
(แผนงาน/โครงการ/
ผูร้ บั ผิดชอบ/ระยะเวลา
ดำเนินการ)

คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

แบบฟอร์ม
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน .................................................................
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
--------------รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ............................................. ประธาน
2. ............................................. กรรมการ
3. ............................................. กรรมการ
4. ............................................. กรรมการ
5. ............................................. กรรมการและเลขานุการ
ชื่อหน่วยงานที่รับการประเมิน
วัน เดือน ปี ทีป่ ระเมิน
ข้อมูลของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์การประเมิน
วิธีดำเนินงาน
ผลการประเมิน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
หน่วยงาน กรรมการ

1 . ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนงาน
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนงาน
1.2 แผนดำเนินงาน
1.3 การประเมินกิจกรรม/โครงการ
ค่าเฉลี่ย
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คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
2. การเรียนการสอน
2.1 หลักสูตร
2.2 อาจารย์
2.3 นักศึกษา
2.4 การเรียนการสอน
2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2.6 ห้องสมุด
2.7 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ค่าเฉลี่ย
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 แผนงาน
3.2 กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษา
3.3 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ค่าเฉลี่ย
4. การวิจัย
4.1 นโยบาย
4.2 นักวิจยั
4.3 ผลงานการวิจยั
ค่าเฉลี่ย
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 นโยบาย
5.2 แผนงาน
ค่าเฉลี่ย
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ผลการประเมิน
หน่วยงาน กรรมการ

คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
หน่วยงาน กรรมการ

6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 นโยบาย
6.2 แผนงาน
ค่าเฉลี่ย
7. การบริหารและจัดการ
7.1 โครงสร้าง
7.2 บุคลากร
7.3 ภาระงาน
7.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 นโยบาย
8.2 การตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ย
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 การประกันคุณภาพภายใน
9.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนงาน
จุดแข็ง/จุดอ่อน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
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คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง/จุดอ่อน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง/จุดอ่อน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
จุดแข็ง/จุดอ่อน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงั คม
จุดแข็ง/จุดอ่อน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง/จุดอ่อน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
จุดแข็ง/จุดอ่อน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง/จุดอ่อน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
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คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง/จุดอ่อน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงนาม 1.
2.
3.
4.
5.

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

รูปแบบการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(นำเสนอหน่วยงานละ 15 นาที)
หน่วยงานที่รับการประเมิน : ..................................................................
วัน เดือน ปี ทีป่ ระเมิน
: ..................................................................
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน :
1. ............................................. ประธาน
2. ............................................. กรรมการ
3. ............................................. กรรมการ
4. ............................................. กรรมการ
5. ............................................. กรรมการและเลขานุการ
1) ผลการประเมินรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนงาน
การเรียนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย

ผลการประเมิน
หน่วยงาน กรรมการ

คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

2) จุดแข็ง (ในภาพรวม)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3) จุดอ่อน (ในภาพรวม)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมิน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
--------------บัณฑิตวิทยาลัย
1. ผศ.ดร.วิบูลย์
3. นางสาวภัสสร
5. นางวีราภรณ์

ชื่นแขก
เผื่อนโกสุม
ศูนย์กลาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. รศ.ชาญ
3. รศ.วัชรชัย
5. นางสาวเปรมพร
7. ผศ.ดร.สุขสันต์
9. ดร.พนิตนาฏ
11. ดร.ปูมยศ
13. รศ.สุมาลี
15. นางนวรัตน์
17. นายธีรพล
19. รศ.ดร.ศิริศักดิ์
21. ผศ.ดร.ประยุทธ
23. ดร.พิสนฑ์
25. ผศ.ศุภชัย

ถนัดงาน
ภุมรินทร์
เขมาวุฆฒ์
นุ่นงาม
จันทรานุภาพ
วัลลิกุล
อุณหวณิชย์
สระบัว
ศรียุบล
หาญชูวงศ์
อัครเอกฒาลิน
อุดมวรรัตน์
ตระกูลทรัพย์ทวี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1. นายเสมอ
เริงอนันต์
3. นางสาวมัลลิกา ศรีเพ็ญ
5. ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
7. รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
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2. ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
4. นายสักรินทร์
อยูผ่ อ่ ง
6. นางสาวชุลีวรรณ โชติวงษ์

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.

2.
4.
6.
8.

นายสิทธิพร
นายอนุชา
ผศ.ดร.สุพรชัย
นางสาวอรสา
นางสุดใจ
นางสมลักษณ์
นางปิยลักษณ์
นางวัชนีย์
ดร.สินชัย
นางนวลศรี
นายสุวัฒน์
นางสาวมานีสงค์
นายถิราวุธ

เกิดสำอางค์
หิรัญวัฒน์
อุทยั นฤมล
ศิริราช
บัณฑิตย์
จิวัธยากูล
เต๊ะวงษ์
หิรัญวัฒน์
ชินวรรัตน์
เอิบกมล
รอดผล
ปฐมวิริยะวงศ์
พงศ์ประยูร

ผศ.ดร.พานิช
นายประดิษฐ์
นายธีรพงษ์
นายวรรณชัย

วุฒิพฤกษ์
เหมือนคิด
วิริยานนท์
วรรณสวัสดิ์

คู ่ ม ื อ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน

9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.

รศ.สุรภี
ผศ.ดร.พัลลภ
รศ.นพคุณ
ผศ.ดร.พิสฐิ
ผศ.อำนาจ
รศ.ดร.ธีรพล
นางอุไร
นางสาวสุธิดา
นายนรินทร์
นายวิรัติ
รศ.ดร.กานดา
ผศ.สมปอง

ตันเสียงสม
พิริยะสุรวงศ์
สุขสถาน
เมธาภัทร
ทองผาสุข
เมธีกลุ
อภิชาตบรรลือ
ชัยชมชื่น
ศรีดอกไม้
อัศวานุวัตร
พูนลาภทวี
มากแจ้ง

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1. ผศ.ธงชัย
ศิริประยุกต์
3. ผศ.รุ่งศิริ
ไทยตรง
5. ดร.สมโภชน์
น้อยจินดา
7. นายวีระศักดิ์
อัศววงศ์อารยะ
9. ดร.ประวิตร
จันทรานุภาพ
11. นายประจวบ
ยุงสันเทียะ
13. รศ.วิชัย
สุรเชิดเกียรติ
15. ดร.ปกขวัญ
หุตางกูร
17. นางสาวพรหล้า ขาวเธียร
19. ผศ.ดร.อุทมุ พร พลาวงศ์
21. ผศ.กรองแก้ว
หวังนิเวศน์กุล

10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.

รศ.วิมล
ผศ.วิทยา
นางเพลินพิศ
นายสมชาย
นายสุชาติ
นายทรงชัย
รศ.ดร.นิพนธ์
ผศ.ดร.ตวงรัตน์
นายโกศิน
รศ.สุชาติ
นางสาวกนกภัทร

เหมือนคิด
ประยงค์พันธุ์
ป่านแก้ว
สระบัว
โพธิ์ศรี
ดาศิริ
เธียรศิริพัฒน์
ศรีวงษ์คล
สวนานนท์
ศิรสิ ขุ ไพบูลย์
ตั้งจิตตชอบ
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6.
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10.
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นางสาวสมจิต
นางสาวนุชรินทร์
นางสาวจตุพร
ผศ.ปรียา
นายศรัณย์
ผศ.วิจิตรา
รศ.ศิริลักษณ์
นายวิบูลย์
ผศ.ประทุม
ผศ.ดร.ณรงค์

คงเมือง
ทิพยวรรณากร
คีมนารักษ์
ขุมทรัพย์
พันธุ์รอด
พลเยีย่ ม
นิวิฐจรรยงค์
ลีฬหาพัฒนาเลิศ
พรมมิ
ผังวิวัฒน์

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
1. นายมณฑล
แสงประไพทิพย์
2. นางสาวชลิตา
3. นายสมพัตร์
เบ็ญจชัยพร
4. นางสุดารัตน์

เลี่ยมสงวน
จินตนาวงษ์
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นายสมชัย
นางสาวระพีพรรณ
ผศ.วรวิทย์
นายประดิษฐ์
นายภาคภูมิ
นางสาวสุมิตรา

เชียงพงศ์พันธุ์
ศิริวัฒน์ภัทรา
จตุรพาณิชย์
พิทักษ์เสถียรกุล
สกลภาพ
ไชยญาติ
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8.
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นางทิพวรรณ
นายพีระศักดิ์
นางยุพิน
นายชูชีพ
นายประเสริฐ

เชียงพงศ์พันธุ์
เสรีกุล
สรรพคุณ
เขียวอุบล
ศรีบุญจันทร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ดร.พยุง
มีสัจ
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
1. รศ.สุวรรณี
พันธุ์พรึกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. รศ.เธียรชัย
บุณยะกุล
3. รศ.วันชัย
จันทรวงศ์
5. นายปราโมทย์
พรหมอินทร์
7. ผศ.สิทธิโชค
สุนทรโอภาส
9. นายสมบูรณ์
คงสมศักดิ์ศิริ
11. นางศิริพร
เฮงเกียรติศักดิ์
13. นายสุริโยทัย
สุปัญญาพงศ์
15. นายมนูญ
เลิศวิจิตรพันธุ์
17. นางสาวฐิติกุล
ภาคคีรี
19. ผศ.ปรีชา
อ่องอารี
21. ผศ.วรพงษ์
รัตนโภคา
23. รศ.ศิวิไล
ถนอมสวย
25. ผศ.วีระ
อรัญมงคล
27. ผศ.อนันต์
เวทย์วัฒนะ
29. นายวิชาญ
วิมานจันทร์
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ผศ.คันธรส
นางโรจนา
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นายสมชาย
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ผศ.ชาลี
นายทนงศักดิ์
นายเศรษฐศาสตร
นายสรกานต์

ชูนิล
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วรรณสว่าง
ขวัญเมือง
อยูส่ ขุ สวัสดิ์
เอื่ยมองค์
ตันสกุล
หงษ์ทอง
น้อยสวย
ทองดี
เวชกรรม
บุญสมบัติ
ตระการกูล
บุนนาค
รักใหม่
ศรีตองอ่อน
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31. นายสุรพล
33. นายวันชัย

ทิพยกานนท์
แหลมหลักสกุล

32. ผศ.รัตนา

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
1. นายมนตรี
เข็มราช
3. นางสาวสุกัญญา เนตรน้อย
5. รศ.ดร.คณิต
เฉลยจรรยา
7. นางวัจนา
ธนน้อย
9. นางมาลี
ศรีมณีชัย

2.
4.
6.
8.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
1. นางวัชรี
คลี่สุวรรณ์
3. นายศักดิ์ดา
ชูศรี
5. ผศ.สมนึก
วิสุทธิแพทย์
7. นางนันทนา
เฉลยจรรยา

2. นางกุศลิน
4. ผศ.สันชัย
6. นางสาวปิ่นรัตน์

สำนักหอสมุดกลาง
1. รศ.ดร.อรนุช
3. นายสมบัติ
5. นางสาวพนารมย์
7. นายชัยโรจน์
9. นางจิราพรรณ

เผ่าจินดา
น้อยประเสริฐ
เกียรติลีลานันท์
ปฏิมาพรเทพ
อินทรศิริพงษ์

2.
4.
6.
8.
10.

นายวชิร
ผศ.สมชาย
นางวิลาวรรณ
นายคมสันต์

นางพรศิริ
นางจินตนา
นางสุกานดา
นายสมบัติ
นางสุเพ็ญ

อัตภูมิสุวรรณ์

ฉายสุวรรณ
พรชัยวิวัฒน์
สว่างศรี
ชไนศวรรย์

บัวแก้ว
อินทพิชัย
นวชาตธำรง

โพธิโต
บุญสมบัติ
อาบีดีน
อาบีดีน
เทียมประสิทธิ์

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผศ.สถาพร
ชาตาคม
2. นายพัฒพงษ์
อมรวงศ์
3. นายธีรสิทธิ์
พิชญังกูร
4. นางสาวนัทธฤทัย สิทธิเวช
5. นายอภิชิต
เส็งขำ
6. รศ.อุดม
จีนประดับ
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