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สรุปประเด็นการเสวนา 
ผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

เร่ือง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

--------------------------------------------------------------- 
๑. แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 ๑.๑ หลักสูตรแยกเปดสอนตามสวนงาน ๒๘๙ หลักสูตร 
 - สวนงานจัดการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
 - กรอกขอมูลใน ระบบ MCU E-SAR และ CHE QA Online 
 - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Online หรือ Onsite ใน ระบบ MCU E-SAR 
 - ตรวจประเมิน ในวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ๑.๒ หลักสูตรรวม ๑๐ หลักสูตร 
 - คณะตนสังกัดหลักสูตรรวมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 - กรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online 
 - ตรวจประเมินฯ Online หรือ Onsite ในระบบ CHE QA Online  

- ตรวจประเมิน ในวนัที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

๒. แนวทางตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย  
 - มหาวิทยาลัยคัดเลือกและแตงตั้งประธานและกรรมการ 
 - คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย กรอกขอมูลในระบบ MCU E-SAR และ ระบบ CHE QA Online 
 - คณะกรรมการตรวจประเมิน ใน ระบบ CHE QA Online  
 - ตรวจประเมินฯ Online ๓๔ สวนงาน 
 - ตรวจประเมิน Onsite ๖ แหง คือ วส.บุรีรัมย วส.รอยเอ็ด วส.อุทัยธานี วส.พิจิตร วส.กาญจนบุรีศรี
ไพบูลย และ วส.ชลบุรี 
 - ตรวจประเมิน ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

๓. องคประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
 ๓.๑ เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คำสั่งจางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 
 - ส ัญญาจางอาจารยผ ู ร ับผิดชอบหลักส ูตรและอาจารยประจำหลักสูตร (ผานกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย)  
 - คำสั่งแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจำหลักสูตร  
 - หลักฐานการเทียบวุฒิการศึกษาของอาจารยผู รับผิดชอบ/อาจารยประจำหลักสูตร ในกรณีสำเร็จ
การศึกษาจากตางประเทศ  

- ผลงานวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ๕ ปยอนหลัง  



๒ 

 

 - กรณีอาจารยใหมที ่มีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมีผลงานทางวิชาการ ถาตองการเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาโท-เอก ตองมีผลงานวิชาการภายหลังการสำเร็จการศึกษา อยางนอย ๑ ชิ้น 
ภายใน ๒ ป หรอือยางนอย ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ป หรือ อยางนอย ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ป  

- กรณีปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากเอกสารอยูในกระบวนการดำเนินการ ใหมีระยะเวลา
ไมเกิน ๙๐ วัน  
 ๓.๒ คุณสมบัติผูสอบวิทยานิพนธ 

- คุณสมบัติผูสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท จะตองเปนอาจารยประจำหลักสูตร หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ไมนอยกวา ๓ คน กรณีไมเปนไปตามคุณสมบัตินี้ ใหแตงตั้งเปนผูสอบคนที่ ๔ เปนตนไปได  
  

๔. องคประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
 ๔.๑ ในตัวบงชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 - จำนวนบัณฑิตของทุกระดับ ใชขอมูลในหนังสือสูจิบัตร ป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 - การกรอกผลคะแนนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ดาน เปนผลรวมของคะแนนเฉลี่ยแตละดานของ
บัณฑิตแตละทาน  
 - คะแนนผลการดำเนินงาน และคะแนนผลการประเมินจะตองเทากัน 
 ๔.๒ ในตัวบงชี้ที่ ๒.๒ การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของผูสำเร็จการศึกษา 
 - ขอมูลจำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตัวบงชี้ที่ ๒.๒  ใชสูจิบัตรป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 - ขอมูลระดับปริญญาโท-เอก  ตัวบงชี้ ๒.๒ ใชบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ผานมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ - พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ /ผลงานนิสิตและบัณฑิต ใชผลงานที่ตีพิมพเผยแพร ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ - พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยนับเฉพาะท่ีตีพมิพจริง  ไมนับหนังสือตอบรับของบรรณาธิการ 
 ๔.๓ ในตัวบงชี้ที่ ๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคสอบผานภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
 - ทุกหลักสูตร ใชขอมูลการประเมินนิสิตชั้นปที่ ๔ 
 

๕. องคประกอบที่ ๓ นิสิต 
 - ในกรณีที่คณะกรรมการใหคะแนน ๔-๕ คะแนน จะตองแสดงเหตุผลใหเห็นวา ระบบที่ปรับปรุงใหมใช
ซ้ำแลวดีขึ้นจริงอยางไร โดยเขียนไวในรายงานผลการประเมิน ตามแบบฟอรม 
 

๖. องคประกอบที่ ๔ อาจารย 
 - กรณีที่ไมมีการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบใหม ใหเขียนเชิงระบบและกลไกในการับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และบอกวา ไมมีการรับและแตงต้ังในรอบปการประเมิน 
 - คณะกรรมการ ควรใหขอเสนอแนะท่ีหลักสูตรสามารถนำไปพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม  
 - การใหคะแนนของคณะกรรมการ ควรพิจารณาเปนภาพรวมของผลการดำเนินงานในทุกประเด็น 
 - ผลงานวิชาการของอาจารยที ่นับไดในตัวบงชี ้ท่ี ๔.๒ ตองตีพิมพเผยแพรในปการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
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 - เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน ที่ใชขอตำแหนงทางวิชาการ ไมนับเปนคะแนนผลงาน
วิชาการ 
 - ผลงานสรางสรรคที่จะมานับเปนคะแนนตองผาน มีเฉพาะหลักสูตรพุทธศิลปกรรม จะตองดูวิธีการ
เผยแพร  

- ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา ๓ คน โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย คิดคาน้ำหนักตามระดับการเผยแพร ตองเปนผลงานศิลปะและสิ่ง
ประดิฏฐทางศิลปะประเภทตางๆ  
 

๗. องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
  - กรณีประเมินหลักสตูรในปทีป่รับปรุงตามรอบระยะเวลา ๕ ป ใหพิจารณาการใหคะแนนจาก มคอ.๒  
   - กรณีไมใชปปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ ๕ ป ใหพิจารณาการใหคะแนนจากผลการพัฒนาใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๕  
 - การทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของแตละหลักสูตร ใหเปนไปตามที่ มคอ.๒ ระบุไว  
 - การพิจารณาตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ใหดู มคอ.๒  มคอ.๓ และ มคอ.๕ ใหเห็นความสอดคลองของกระบวนการ 
 - การพิจารณาตัวบงชี้ที่ ๕.๒ ใหดู มคอ.๓ เปนหลัก วาสอดคลองกับ มคอ.๒ หรือไม 
 - การพิจารณาตัวบงชีท้ี่ ๕.๓ ใหดู มคอ.๕ เปนหลัก 
 

๘. องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   
 - เนนพิจารณาระบบและกลไกการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนท่ีเหมาะสมกับหลักสตูร  
๙. การสงรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน 

- การสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหคณะกรรมการกอนลวงหนา ขอใหคณะกรรมการแตละคณะ
ประสานงานกับหลักสูตร เพ่ือใหได SAR อยางนอยกอนตรวจ ๓ วัน  

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหคณะกรรมการอัพโหลด ลงใน 
ระบบ MCU E-SAR  โดยไมตองมีลายเซ็นกรรมการ ใหพิมพรายชือ่ ฉายาและนามสกุล  

- การกรอกรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ในระบบ CHEQA Online คณะกรรมการตรวจ
ประเมินตกลงรวมกันกับสวนงานเพื่อกรอกขอมูลลงในระบบ CHEQA Online ระดับหลักสูตร กอนการตรวจ
ประเมินระดับสวนงาน 
 

สำนักงานประกันคุณภาพ สรุปประเด็น  
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

   
 
  
  
 


