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วัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการกาํหนดตัวบง่ชี้คณุภาพ 

 การประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ถือเป็นกลไกสําคญัของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ได้พฒันากลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 

1. ประเมินการดาํเนนิงานของคณะมัณฑนศลิป์ ตามองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ทีม่หาวิทยาลัยได้
กําหนดขึ้น โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ ว่าได้มาตรฐาน
ตามท่ีกําหนดไว้มากน้อยเพยีงใด 

2. ให้แต่ละภาควิชา/สาขาวิชาทราบสถานะคุณภาพของตนเองในปัจจุบนั ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีกําหนดไว ้

3. ให้แต่ละภาควิชา/ สาขาวิชา ทราบจุดแขง็และจดุท่ีควรปรับปรุง รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาการดําเนนิงานของหนว่ยงานอย่างตอ่เนื่องเพ่ือมุ่งสู่การยกระดับ 
มาตรฐานให้สูงข้ึนต่อไปในอนาคต 
 

บทบาทหนา้ทีข่องคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 บทบาทของคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สามารถจําแนกไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการ
ตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 
ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเย่ียม 

1. คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเองของคณะ ฯ หรือ SAR 
2. คณะผู้ประเมินร่วมกันวเิคราะหเ์อกสาร SAR ของคณะฯ พร้อมทั้งตรวจสอบและประเมิน

เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ประกอบเพ่ือใช้เปน็ข้อมูลในการวางแผนตรวจเย่ียม 
3. คณะผู้ประเมินวางแผนตรวจเยี่ยม กําหนดแนวทางในการประเมิน ตลอดจนมอบหมายและแบ่ง

งานให้กับผู้ประเมินแต่ละคนในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพ่ิมเติม 
4. คณะผู้ประเมินจัดทําแผนและกําหนดการตรวจเยี่ยมเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งให้คณะ ฯ ที่ถูก

ประเมินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้คณะ ฯ สามารถนัดหมายบุคคลท่ีคณะผู้
ประเมินต้องการสัมภาษณ์ หรือจัดเตรียมการด้านอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. คณะผู้ประเมินนัดหมายและประสานงานกับคณะ ฯ ที่รับประเมินเพ่ือลงพื้นที่และตรวจเย่ียม
คณะ ฯ 

 
 



คูม่ือประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในคณะมัณฑนศิลป์ 

 

 
ระยะที่ 2 ระหวา่งการตรวจเยี่ยม 

1. คณะผู้ประเมินพบผู้บริหารคณะฯ และประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจกับคณะฯ เพ่ือทราบ
วัตถุประสงค์ของการประเมินและสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ประเมิน ผู้บริหาร และบุคลากร
ของคณะ ฯ โดยรายละเอียดของการประชุมช้ีแจง อาจประกอบดว้ยกิจกรรมดังนี ้
1.1 ประธานคณะผู้ประเมนิแนะนําคณะผู้ประเมินและแจ้งวัตถุประสงค์ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
1.2 หนว่ยงานแนะนําคณะผู้บริหาร และสรุปรายงานสถานภาพปัจจุบัน ตลอดจนแนวทาง

การพัฒนาของคณะ ฯ 
1.3 ประธานคณะผู้ประเมนิแจ้งแผนและกําหนดการตรวจเยี่ยม และช้ีแจงวิธีการประเมินให้

หนว่ยงานเข้าใจอย่างชัดเจน 
2. คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์ผูบ้ริหารคณะ ฯ เกีย่วกับการดําเนินการของหน่วยงาน 
3. ตรวจประเมนิเอกสารและหลักฐานเพิม่เตมิที่ได้ศึกษาวเิคราะห์จาก SAR ของคณะ ฯ 
4. คณะผู้ประเมินตรวจเยี่ยมคณะ ฯ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผูป้กครอง 

เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง สังเกตการทํางาน และสภาพแวดล้อมในคณะ ฯ เพื่อให้
ได้ข้อมูลเพิม่เติม 

5. คณะผู้ประเมินสรุปผลการตรวจเย่ียมในพื้นที่ เพ่ือใช้ในการจัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในรายองค์ประกอบ  

 
ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 

1. คณะผู้ประเมินจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
2. คณะผู้ประเมินรายงานผลการประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูบ้ริหารคณะฯ และผูเ้กี่ยวข้อง 
3. คณะผู้ประเมินส่งรายงานผลการประเมินอย่างเป็นทางการให้กับศูนย์ประสานงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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บทบาทของหน่วยงานที่รับประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
 บทบาทของคณะ ฯที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สามารถจําแนกได้เป็น 3 ระยะ คือ 
ก่อนการตรวจเยี่ยม ระหวา่งการตรวจเยีย่มและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเย่ียม 

1. จัดทํารายงานการประเมนิตนเองหรือ SAR 
2. จัดส่ง SARและเอกสารที่เกีย่วข้องอื่นๆ(ถ้ามี) ให้คณะผูป้ระเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันรับ

การประเมิน 
3. ประสานงานกับตัวแทนของคณะผู้ประเมินเพ่ือนร่วมกันเตรียมแผนการประเมนิคณุภาพ เช่น 

การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่คณะผูป้ระเมินต้องการเพ่ิมเติมก่อนการตรวจ
เยี่ยม หรือการนัดหมายต่างๆ เปน็ต้น 

4. จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานท่ีจําเป็นให้พร้อมสําหรับการประเมนิ 
5. จัดทําฐานข้อมูลเพื่อให้คณะผู้ประเมินสามารถตรวจสอบและศึกษาได้อย่างสะดวก 
6. เตรียมการซักซ้อมบุคลากรของหนว่ยงานให้มีความพร้อมในการรับการประเมนิ 
7. กําหนดและมอบหมายใหม้บุีคลากรของหนว่ยงานทีจ่ะเป็นผู้ประสานงานกับคณะผู้ประเมิน ทั้ง

ก่อนการตรวจเย่ียม ระหวา่งการตรวจเยีย่ม และหลังการตรวจเยี่ยม 
8. จัดเตรียมสถานที่ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆให้พร้อมสําหรับคณะผู้ประเมนิ 

ระยะที่ 2 ระหวา่งการตรวจเยี่ยม 
1. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนได้ร่วมฟังคณะผูป้ระเมินช้ีแจงวัตถุประสงค์และวีธีการประเมินใน

วันแรกของการตรวจเยี่ยม 
2. บุคลากรพร้อมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมและตอบข้อซักถามแก่คณะผู้ประเมิน 
3. อํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมนิในการปฏิบัติงานในคณะ ฯ 

ระยะที่ 3 หลังการตรวจเย่ียม 
1. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนได้รับฟังการให้ข้อมูลย้อนกลับจากคณะผู้ประเมนิ ตลอดจนได้

ซักถาม หรือขอความเห็นเพิม่เติมได้ตามความเหมาะสม 
2. ผู้บริหารคณะ ฯ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมนิ 
3. ผู้บริหารคณะ ฯ นํารายงานการประเมนิคณุภาพของคณะผูป้ระเมนิแจ้งใหบุ้คลากรคณะ ฯทราบ 

เพ่ือนําไปพิจารณาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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องค์ประกอบและหน้าทีข่องคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
องค์ประกอบคณะผู้ประเมิน 

การประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในคร้ังนี้ มหาวทิยาลัยกําหนดให้คณะวิชา / หนว่ยงานเสนอ
แต่งตั้งผู้ประเมิน ซ่ึงเป็นผู้ผา่นการฝึกอบรมการประเมนิของ สกอ. หรืออาจเป็นผูท้รงคุณวฒุิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
 
หน้าทีข่องประธานคณะผูป้ระเมิน 

1. ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ของคณะ ฯและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
2. จัดทําแผนและกําหนดการตรวจเยี่ยมคณะ ฯร่วมกับคณะผู้ประเมนิโดยการปรึกษาหารือกับ

ผู้บริหารคณะ ฯ 
3. กํากับดูแลการตรวจเยี่ยมคณะ ฯใหเ้ปน็ไปตามแผนท่ีกําหนด 
4. กํากับดูแลการประเมินของคณะผู้ประเมนิที่ได้รับมอบหมายใหเ้ปน็ไปในแนวทางเดียวกัน 
5. สรุปผลการประเมินเปน็ระยะๆ 
6. รายงานผลการประเมินดว้ยวาจา และให้ขอ้มูลย้อนกลับต่อบุคลากรคณะ ฯ 
7. ให้คําแนะนําและช้ีประเดน็สําคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแก่คณะ ฯ 
8. กํากับดูแลการจัดทําและส่งรายงานผลการประเมินอย่างเป็นทางการ 
9. รับผิดชอบรายงานการประเมนิผลหนว่ยงาน 

หน้าทีข่องคณะผู้ประเมนิ 
1. ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง ( SAR ) ของคณะ ฯและเอกสารอื่นๆที่เกีย่วข้อง 
2. ร่วมกับประธานคณะผู้ประเมินจัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมคณะ ฯ 
3. ตรวจเย่ียมหน่วยงานตามแผนที่กําหนด 
4. ร่วมสรุปผลการประเมนิเปน็ระยะๆ 
5. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธานคณะผู้ประเมิน 
6. ร่วมรับผิดชอบรายงานผลการประเมนิคณะ ฯ 

หน้าทีข่องเลขานุการคณะผู้ประเมิน 
1. ประสานงานการประเมินคณุภาพกับคณะ ฯ 
2. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะผู้ประเมนิ 
3. ติดตามการจดัทํารายงานผลการประเมินให้แล้วเสร็จส่งให้ผู้เก่ียวข้องตามกําหนดเวลา 
4. ร่วมรับผิดชอบรายงานผลการประเมนิคณะ ฯ 
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เทคนิคการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

การอา่นรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ให้ผู้ประเมินอา่น วเิคราะห์ และจดบันทึกประเด็นที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละตวับ่งชี้ โดยต้อง

พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหัวข้อในรายงานการประเมินตนเองตั้งแต่ปกหน้า  คํานํา สารบัญ 

ข้อมูลเกี่ยวกับหนว่ยงาน ผลการประเมินตนเองตามองค์ปรกอบและตัวบ่งช้ีคณุภาพ รายช่ือ
หลักฐานและแหล่งข้อมูลในการประเมินทั้งหมด 

2. ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑ์ประเมนิคุณภาพท่ีคณะ ฯ 
กําหนดกับผลการประเมนิตนเองของคณะ ฯ และเอกสารหลักฐานประกอบ 

การสบืค้นขอ้มูลเพื่อการประเมินคุณภาพ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จําเปน็และเกิดประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพ ผูป้ระเมินอาจจาํเป็นต้องใช้

วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพดังนี้ 
1. จากฐานข้อมลู เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของข้อมูล 
2. จากเอกสารหลักฐานเพื่อประเมินความสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพของคณะ ฯจาก

การสัมภาษณ์ เพื่อค้นหาสภาพความเปน็จริงจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที ่หรือผู้ที่รับผิดชอบใน
กิจกรรมต่าง ๆของคณะ ฯ 

3. สืบค้นจากการสังเกต เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการประเมนิท่ีชัดเจนเพิ่มเติม 
การเกบ็ข้อมลูระหวา่งการตรวจเยี่ยม 

 ในการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ คณะผู้ประเมนิควรบันทกึข้อมลูวัน เวลา สถานที่ ช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์ 
รายละเอียดของกิจกรรมในพื้นที่ ช่ือเอกสาร(ถ้ามี)  กระบวนการของการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน 

การตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีทีเ่อกสารหลักฐานยืนยันชัดเจน 
คณะผู้ประเมินอาจตัดสินจากข้อเทจ็จริงท่ีปรากฏโดยอาศัยเอกสารหลักฐานดังกล่าวแล้ว 
 กรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานยืนยันได้ชัดเจน  คณะผู้ประเมินอาจตัดสินจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูล การสัมภาษณ์ การสังเกต และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินผลการประเมนิ  

การตัดสินผลการประเมนิรายองค์ประกอบให้ถือเกณฑ์ตามมาตรฐานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนด เปน็ 3 ระดับคะแนน ดังน้ี 
 ≤ 1.50    การดําเนินงานยังไมไ่ดคุ้ณภาพ 
 1.51-2.00  การดําเนินงานไดคุ้ณภาพในระดับพอใช้ 
 2.01-2.50  การดําเนินงานไดคุ้ณภาพในระดับด ี
 2.51-3.00  การดําเนินงานไดคุ้ณภาพในระดับดีมาก 
 
 


