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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2558
วันท่ี 24 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558

…………………………………….

 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545) ไดกําหนด

ความมุงหมายสําคัญในการจัดการศึกษา   ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีการปรับเปลี่ยนตัวบงชี้ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับภาระงานและการบริหาร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา     สํานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงเห็นความจําเปนในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปการศึกษา 2558 เพื่อใหการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยเปนระบบมีความตอเนื่องและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายในตามองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ.
2. เพื่อเตรียมความพรอมในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

ประจําปการศึกษา 2558
3. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย



โครงการเปนไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ในองคประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

ประเภทของโครงการ โครงการใหม

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

กลุมเปาหมาย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  จํานวน 62 คน

วิธีการดําเนินการ 1. ขออนุมัติโครงการ
2. เชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญในดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม

มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3. เตรียมเอกสารประกอบการอบรม
4. ทําหนังสือเชิญเขาอบรม
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
6. สรุปผลการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถานท่ีดําเนินการ มหาวิทยาลัยเกริก

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ภาคตน / 2558 (อบรมเปนเวลา 3 วันตามที่กําหนดในหลักสูตร
ของ สกอ.)

งบประมาณรายจาย
- คาวิทยากร (1,500 x 8 x 3) 36,000 บาท
- อุปกรณและเอกสารประกอบการสัมมนา 9,000 บาท
- อาหารกลางวัน 3 มื้อ 40,500 บาท
- อาหารวาง 6 มื้อ 27,000 บาท

รวมท้ังสิ้น 112,500 บาท
( หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสองพันหารอยบาทถวน )



ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ผูตรวจสอบและผูประเมินคุณภาพภายในมีความรูความเขาใจและทักษะในการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

2. ผูตรวจสอบและผูประเมินคุณภาพภายในมีความพรอมในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้โครงการ
1. อยางนอย 80% ของผูเขารวมโครงการมีความเขาใจกระบวนการคุณภาพการศึกษา

ตามองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. ในระดับมากขึ้นไป
2. ระดับความสําเร็จอยางนอย 4.00  ขึ้นไปของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ

และทักษะในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
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 ผูลงทะเบียนเขารวมโครงการ ทั้งหมด 61  คน จากเปาหมาย 62 คน คิดเปนรอยละ

98.39

จํานวนของผูลงทะเบียนเขารวมโครงการ จําแนกตามตําแหนง ดังนี้

คณะวิชา จํานวน (คน) รอยละ
คณะศิลปศาสตร 22 35.48%
คณะบริหารธุรกิจ 30 48.39%
คณะนิติศาสตร 5 8.06%
คณะนิเทศศาสตร 4 6.45%
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง - -

รวมท้ังสิ้น 61 98.39%

 จํานวนผูตอบแบบประเมิน ทั้งหมด 54 คน คิดเปนรอยละ 100

จํานวนของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามสถาบันการศึกษา ดังนี้

สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ
คณะบดี 2 3.70%
รองคณบดี 3 5.56%
ผูอํานวยการ 1 1.85%
หัวหนาสาขาวิชา 6 11.11%
อาจารย 38 70.37%
อ่ืนๆ 4 7.41%

รวมท้ังสิ้น 54 100%
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 วิทยากรหลัก
ระดับความพึงพอใจลําดับ หัวขอการประเมิน

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1 ความรอบรู ในเนื้อหาของวิทยากร 74.07% 24.07% 1.85% - -
2 ความสามารถในการถายทอดความรู 70.37% 24.07% 5.56% - -
3 การตอบขอซักถาม 59.26% 31.48% 7.41% 1.85% -

 ประโยชนจากการสัมมนา
ระดับความพึงพอใจลําดับ หัวขอการประเมิน

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1
มีความรูความเขาใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองคประกอบและตังบงชี้
ของ สกอ.

44.44% 44.44% 11.11% - -

2
มีความรูความเขาใจและทักษะในการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร

42.59% 42.59% 14.81% - -

3 สามารถนํามาปรับใชในการตรวจประเมิน
ของหลักสูตรได

35.19% 50.00% 14.81% - -

 ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจลําดับ หัวขอการประเมิน

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1 ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวม
สัมมนา

51.85% 42.59% 5.56% - -
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ลําดับ หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คาเฉลี่ยรวม
วิทยากรหลัก

1 ความรอบรู ในเนื้อหาของวิทยากร 4.72
2 ความสามารถในการถายทอดความรู 4.65
3 การตอบขอซักถาม 4.48

4.62

ประโยชนจากการอบรม

1 มีความรูความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามองคประกอบและตังบงชี้ของ สกอ.

4.33

2 มีความรูความเขาใจและทักษะในการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

4.28

3 สามารถนํามาปรับใชในการตรวจประเมินของ
หลักสูตรได 4.20

4.27

ความพึงพอใจ
1 ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมสัมมนา 4.46 4.46

สวนท่ี 4 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอ่ืน ๆ

1. จัดตอเนื่อง คนที่เก่ียวของกับการทําการตรวจ ควรไดรับการอบรมทั้งหมด
2. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชนเดียวกับโครงการนี้อีก เพื่อเปนการเพิ่มพูน ความรู

และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน
3. จัดบอยๆ
4. การอธิบายองคประกอบตางๆ คอนขางใชเวลามากเกินไป ควรใหอธิบาย case study

แลวดูไปพรอมๆ กัน จะประหยัดเวลามากกวา
5. การจัดสัมมนาครั้งนี้ดีมากๆ ทําใหเขาใจมากย่ิงขึ้น จึงขอเสนอใหสํานักประกันคุณภาพจัด

สัมมนา ปละ 2-3 ครั้ง
6. จัดสถานที่ใหเอ้ือเฟอตอการสัมมนามากกวานี้
7. การอบรมครั้งนี้เปนสิ่งที่ดี และตรงงานที่กําลังทํา จัดกอนการตรวจประเมิน จะดีมาก

กวาเดิม
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ตัวบงชี้ ผลประเมินตามตัวบงชี้ บรรลุ/
ไมบรรลุ

1. อยางนอย 80% ของผูเขารวมโครงการมี
ความเขาใจกระบวนการคุณภาพการศึกษา
ตามองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. ใน
ระดับมากขึ้นไป

จากผลการประเมิน  ผูเขารวมโครงการมีความ
เขาใจกระบวนการคุณภาพการศึกษาตาม
องคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. ในระดับมาก
ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 88.89  และมีคาเฉลี่ยความ
พึงใจเทากับ 4.33



2. ระดับความสําเร็จอยางนอย 4.00  ขึ้นไป
ของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ
และทักษะในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน

จากผลการประเมิน  ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจและทักษะในการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน มีระดับความสําเร็จ
เทากับ 4.28
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สําหรับการนําผลประเมินไปปรับปรุงในปตอไป  ยังคงใชรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คือ  มีการบรรยายใหความรูและฝกปฏิบัติ  แตควรจะเพิ่มเวลาการฝกปฏิบัติในการตรวจประเมินเพิ่มมาก
ขึ้นและใหมีการยก case study  ที่ไดจากประสบการณตรวจประเมินจริง  เพื่อใหกลุมชวยกันพิจารณา



ÀÒ¤¼¹Ç¡
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ระหวางวันท่ี 24 – 25 กันยายน 2558
ณ หอง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีท่ี 24 กันยายน 2558
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. pre-test.
08.45 – 09.45 น. การบรรยาย หวขอเกณฑการอบรมผูประเมินและแนวทางการประเมินแบบพิชญพิจารณ
09.45 – 10.15 น. อภิปรายหวขอระบบการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2557
10.15 – 12.00 น. การบรรยาย/อภิปรายหวขอตวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. - แนวทางการตัดสินองคประกอบที่1 การกํากับมาตราฐานและองคประกอบที่ 2 บัณฑิต

- แบงกลุมปฎิบัติงานกลุมละ 6 – 7 คนไมเกิน 10 กลุม
14.30 – 17.30 น. กรณีศึกษาการประเมินในองคประกอบที่ 3 นักศึกษา
17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 22.00 น. กรณีศึกษาในองคประกอบที่ 4 อาจารย

วันศุกรท่ี 25 กันยายน 2558
08.00 – 11.00 น. กรณีศึกษาการประเมินในองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน
11.00 – 12.00 น. กรณีศึกษาในองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สรุปผลการประเมินแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
15.00 – 17.00 น. ทักษะการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
17.00 – 17.30 น. ขอมูลปอนกลับโดยวิทยากรทั้งหมด
27.30 – 17.45 น. post – test
17.45. – 18.00 น. เฉลยผลการทดสอบและสรุปผลการอบรมในภาพรวม

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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1. รศ.ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 1
2. ผศ.จุฑามาส ไพบูลยศักด์ิ คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 1
3. อาจารยธัญญพิชชา อติวัณณวงษ คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 1
4. อาจารยนงนาท นพคุณ คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 1
5. อาจารยปทฐวรรณ อวมศรี คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 1
6. ดร.สุภา  จิรวัฒนานนท คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 1
7. ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 2
8. ผศ.สุจิตรา สามัคคีธรรม คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 2
9. อาจารยสมคิด สมศิริ คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 2

10. อาจารยปทมา สุขสะอาด คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 2
11. อาจารยศุภรดา ไชยรบ คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 2
12. อาจารยนิภาวรรณ ภูจอม คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 2
13. ผศ.ดร.บุญอยู ขอพรประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร กลุมที่ 3
14. ผศ.นุชนาท จันทเตมีย คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่  3
15. ผศ.ประคอง สุคนธจิตต คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 3
16. อาจารยปรีชา ปยจันทร คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 3
17. อาจารยชลลดา สังวาลยทรัพย คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 3
18. อาจารยสุเทพ จันดาวัน คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 3
19. รศ.ดร.อนันต บุญสนอง คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 4
20. ผศ.ดร.อมรรัตน กุลสุจริต คณะนิติศาสตร กลุมที่ 4
21. อาจารยจารุวรรณ อมรศิลสวัสด์ิ คณะนิติศาสตร กลุมที่ 4
22. อาจารยอรุณ ขยันหา คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 4
23. อาจารยนิธิวดี อดุลยพันธ คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 4
24. อาจารยชัยมาศ คะมา คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 4
25. อาจารยวิภาวี ตลึงจิตร คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 5
26. อาจารยหฤทัย กมลศิริสกุล คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 5
27. อาจารยดาวพระศุกร ทองกลิ่น คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 5
28. อาจารยจินดา จอกแกว คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 5
29. อาจารยสุทิศา รัตนวิชา คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 5
30. อาจารยสุภาพร สอนอินทร คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 5



31. ผศ.สุมล มานัสฤดี คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 6
32. ผศ.รัชนี คงภักดี คณะนิติศาสตร กลุมที่ 6
33. ผศ.มุทิตา อารยะเศรษฐกร คณะนิเทศศาสตร กลุมที่ 6
34. อาจารยเยาวรัตน พูลมหัจจะ คณะศิลปศาสตร กลุมที่  6
35. อาจารยพัสรินณ พันธุแนน คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 6
36. อาจารยพิชญสิณี รัตนานุพงศ คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 6
37. ผศ.ดวงทิพย จันทรอวม คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 7
38. ผศ.นวลจันทร โชติคุณากร คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 7
39. ผศ.เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 7
40. ดร.อุษณี มงคลพิทักษสุข คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 7
41. อาจารยวิโรจน มานะมั่นชัยพร คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 7
42. อาจารยฉัตรรัตน เชาวลิต คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 7
43. อาจารยชเนตตี พิพัฒนางกูร คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 8
44. อาจารยพิกุลทอง หงษหิน คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 8
45. อาจารยณัฐถะปราน คลายประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 8
46. อาจารยกิตติยา อารียชน คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 8
47. อาจารยวัชรี นวมแกว คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 8
48. อาจารยกฤษณา แยมย่ังยืน คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 8
49. ผศ.ดร.นุสรา เกิดประทุม คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 9
50. ผศ.โกญจนาท เจริญสุข คณะนิติศาสตร กลุมที่ 9
51. ดร.สมนัฏฐา ภาควิหก คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 9
52. อาจารยกอปรเกียรติ ปยสิรานนท คณะนิติศาสตร กลุมที่ 9
53. อาจารยจิตติมา จันทกาศ คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 9
54. อาจารยนิรัญ งามเกิด คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 9
55. อาจารยภัทรา รตานนท คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 9
56. รศ.ปรีชา พันธุแนน คณะนิเทศศาสตร กลุมที่ 10
57. ผศ.ศรัณพร ชวนเกริกกุล คณะนิเทศศาสตร กลุมที่ 10
58. ดร.ดรุณี ชูประยูร คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 10
59. ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 10
60. อาจารยกรกช มวงแกม คณะศิลปศาสตร กลุมที่ 10
61. อาจารยณัฐพงษ แตมแกว คณะบริหารธุรกิจ กลุมที่ 10
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1. คุณจีรศักดิ์  แข็งขัน ศูนยคอมพิวเตอร
2. คุณวิภารัตน  คําบับภา คณะนิติศาสตร
3. คุณสุภาพร  เชษฐพรเพชร คณะบริหารธุรกิจ
4. คุณชนกพร  ทินสําราญ คณะศิลปศาสตร
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