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คู่มือสําหรับผูป้ระเมิน ของระบบ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน 
 
เอกสารฉบับน้ีใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สถาบันในระบบ CUPT QA 
 
 
จุดประสงคข์องการประเมิน CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน 
เพ่ือสะท้อนสถานภาพของระบบการทํางานและผลการดําเนินงานอย่างกลัยาณมิตรสําหรับประโยชน์ในการ
ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้รับการประเมิน และสามารถนําข้อมูลไปดําเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานผู้รับประเมินต่อไป 

 
 
การจัดเตรียมของผู้ประเมิน 
ในการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สถาบัน ผู้ประเมินเป็นผู้สะท้อนและส่งเสริมคุณภาพของการดําเนินงานของ
คณะ/สถาบันผ่านกระบวนการการประเมินและการรายงานผลการประเมินด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ผู้
ประเมินจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทและหน้าที่สําคัญ โดยมกีรอบแนวทางการดําเนินการประเมิน ดังน้ี 
 
 
ผู้ประเมิน จะ 

- อ่าน SAR และเอกสารประกอบของผู้รับการประเมิน 
- ดําเนินการทํา Desktop Assessment จัดเตรียมแผนการการประเมินและรายการการตรวจประเมิน 

(checklist) 
- ทําความเข้าใจในหลักการ แนวทางและความต้องการของเกณฑ์ รวมถึงหลักการและกรอบแนวคิดใน

การให้ระดับคะแนนประเมิน 
- วางแผนและดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบตลอดช่วงเวลาการประเมิน และอยู่รว่ม

การเปิดประชุมและการปิดประชุม 
- ตรวจสอบกําหนดการการประเมิน 
- จัดทําข้อสังเกตเก่ียวกับหลักสูตร กระบวนการ และการปรับปรุงคุณภาพ 
- จัดทํารายงานผลการประเมนิ 
- ดูแลรักษาข้อมลู/เอกสารที่เก่ียวข้องกับการประเมินเป็นความลับ 
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ประธานคณะกรรมการประเมิน จะมีบทบาทเพ่ิมเติมจากผู้ประเมินดังน้ี 
- เป็นผู้นําคณะกรรมการประเมิน 
- เป็นผู้กํากับ ดูแล และผู้นําการดําเนินการประเมิน 
- เป็นตัวแทนคณะกรรมการประเมินในการนัดหมายและดําเนินการประชุมหรือการหารือในเบ้ืองต้นกับ

ตัวแทนหน่วยผู้รับประเมิน 
- มอบหมายบทบาท ความรับผิดชอบ และหวัข้อ/ประเด็น/เรื่องที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์การประเมินแก่ผู้

ประเมิน  
- ดูแลผลการประเมินและรายงานผลการประเมินในขั้นสุดท้าย 

 
บทบาทและหน้าที่ของประธานและผูป้ระเมิน ตามขั้นตอนการดําเนนิงานหลัก 

ขั้นตอนหลัก ประธานคณะกรรมการประเมิน ผู้ประเมิน 
การรับเชิญเป็นผู้
ประเมิน 

- ตอบรับ/ปฏิเสธคําเชิญ และแจ้งผู้ดูแลด้านประกันคุณภาพของสถาบัน 
- หากตอบรับ ผู้ประเมินต้องลงนามในเอกสาร จริยธรรมของผู้ประเมิน และส่ง
ให้แก่ตัวแทนหน่วยงานผู้รับประเมินก่อนเริ่มการประเมิน เพ่ือให้ตัวแทนฯ 
จัดส่งให้แก่คณะทํางานด้านประกันคุณภาพของ ทปอ. หลงัสิ้นสุดการประเมิน
ต่อไป 

- ขอรายช่ือและที่ติดต่อของคณะกรรมการประเมินจากตัวแทนหน่วยงานผู้รับ
ประเมิน 

การประเมิน Desktop 
Assessment และการ
สื่อสารของทีมผู้
ประเมิน 
(15 วัน ก่อนการ
ประเมิน) 

- สื่อสารกับผู้ประเมินท่านอ่ืนเพ่ือ
มอบหมายความรับผิดชอบ 

- ดําเนินการประเมิน Desktop 
Assessment (เอกสาร Desktop 
Assessment Form.docx) หาก
ต้องการขอเอกสารเพ่ิมเติมสามารถ
ดําเนินการได้ โดยส่งเอกสารท่ีได้รับ
เพ่ิมเติมให้กับผู้ประเมินด้วย 

- ติดต่อกับตัวแทนหน่วยงานผู้รับ
ประเมิน ในประเด็นสําคัญ (ถา้มี) 

- สื่อสารกับประธานฯ เพ่ือวางแผน
และดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
ความรับผิดชอบ และประเด็นสําคัญ 
(ถ้ามี) 

- ดําเนินการประเมิน Desktop 
Assessment (เอกสาร Desktop 
Assessment Form.docx)  หาก
ต้องการขอเอกสารประกอบเพ่ิมเติม
ให้ประสานงานผ่านประธานฯ  
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ขั้นตอนหลัก ประธานคณะกรรมการประเมิน ผู้ประเมิน 
การกําหนดกําหนดการ
ประเมิน 
(7 วัน ก่อนการ
ประเมิน) 

- ตรวจสอบกําหนดการและรายการ
สถานที่ในเอกสาร โดยประสาน
ข้อมูลจากตัวแทนหน่วยงานผู้รับการ
ประเมิน (ดูตัวอย่างกําหนดการและ
แนวทางการจัดกลุ่มผู้เข้าสมัภาษณ์
จาก คู่มือผูร้ับประเมิน) 

- สื่อสารกําหนดการและข้อมูลอ่ืนๆ 
กับผู้ประเมิน 

- หากมีการปรับ/เปลี่ยนแปลง
กําหนดการหรือการดําเนินการ 
ประธานฯ หารือและสรุปร่วมกับ
คณะกรรมการประเมิน โดยประธาน
เป็นผู้แจ้ง/ตกลงกับตัวแทนหน่วยงาน
รับประเมิน 

- สื่อการกําหนดการและข้อมูลอ่ืนๆ 
กับประธานฯ 

การตรวจสอบรายช่ือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มที่เข้ารับการ
สัมภาษณ ์
(7 วัน ก่อนการ
ประเมิน) 

- ตรวจสอบรายช่ือและความเหมาะสมในเอกสาร รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์
พร้อมข้อมูลเบื้องต้น (ดูตัวอย่างจากคู่มือผู้รับประเมิน) 

- หากมีการขอปรับ/เปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้เข้าสมัภาษณ์ ประธานฯ หารือและสรุป
ร่วมกับทีมผู้ประเมิน และประธานฯ เป็นผู้แจ้ง/ตกลงกับตัวแทนผู้รับการ
ประเมิน 

การลงพ้ืนที่ประเมิน - ร่วมการเปิดประชุม 
- ดําเนินการตามกําหนดการท่ีได้ตกลงกับผู้รับการประเมินในการประเมิน
คุณภาพ การสัมภาษณ์ การเย่ียมสถานที่สําคัญ และการทวนสอบเอกสาร/
หลักฐานสําคญั 

- สังเกตและระบุข้อค้นพบ (Findings) ทั้งจุดแข็ง (Strengths) และเรื่องที่
สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) และหามติร่วมกันในทีมผู้
ประเมินเพ่ือประเมินระดับของการดําเนินงานและจัดเตรียมการรายงานผลการ
ประเมินเบ้ืองต้น (เอกสาร ผลการประเมินเบื้องต้น ระดับคณะ-สถาบนั.pptx) 
สําหรับการนําเสนอในการปิดประชุม 

- รว่มการปิดประชุม และนําเสนอการรายงานผลการประเมินเบ้ืองต้น โดยยังไม่มี
การรายงานคะแนนจากการประเมิน 



4 
 

ขั้นตอนหลัก ประธานคณะกรรมการประเมิน ผู้ประเมิน 
กระบวนการหลังการ
เข้าประเมิน 

- ดําเนินการจัดทํารายงานความเห็น
ส่วนบุคคลในการประเมินทั้งจุดแข็ง 
และเร่ืองที่สามารถปรับปรุงได้ 
(เอกสาร ผลการประเมินส่วนบุคคล 
ระดับคณะ-สถาบัน.docx) และ
รวบรวมผลการประเมินส่วนบุคคล 
จากผู้ประเมิน และหาข้อสรุปร่วมกัน 

- จัดทํารายงานสรุปภาพรวมของการ
ประเมินในขั้นสุดท้าย (เอกสาร 
รายงานผลการประเมินระดับคณะ-
สถาบนั.docx) เพ่ือส่งให้กับ
หน่วยงานผู้รับการประเมิน และ 
หน่วยงานผู้ดูแลด้านประกันคุณภาพ
ของสถาบัน ภายใน 15 วัน 

- ดําเนินการจัดทํารายงานความเห็น
ส่วนบุคคลในการประเมินทั้งจุดแข็ง 
และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
(เอกสาร ผลการประเมินส่วนบุคคล 
ระดับคณะ-สถาบัน.docx) และส่ง
ให้กับประธานฯ ภายใน 7 วันหลัง
ประเมิน 

- สนับสนุนข้อมลูในรายงานผลการ
ประเมินระดับคณะ-สถาบัน และหา
ข้อสรุปร่วมกับประธานฯ  
 

การสะท้อนการ
ดําเนินการประเมิน 

- จัดทําเอกสาร ความเห็นเก่ียวกับการประเมินของผูป้ระเมิน.docx ส่ง
คณะทํางานด้านประกันคุณภาพของ ทปอ. 

 
จรรยาบรรณสําหรบัผูป้ระเมิน 

ผู้ประเมิน จะ 
- ปฎิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพด้วยความมั่นคงบนหลักการของความเป็นจริง ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สจุริต 

บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง และความเป็นธรรม ด้วยความรับผิดชอบและความเคารพต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสาธารณชน 

- ไม่แสดงหรือนําตนเองเข้าสู่สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการแข่งขัน ที่อาจนําไปสู่
ผลประโยชน์จากการประเมินและผลการประเมิน 

- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลทีอ่าจส่งผลต่อกระบวนการการประเมินและผลการประเมนิ 
- ไม่สื่อสารข้อมลูเท็จหรือข้อมลูที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ที่อาจส่งผลใหก้ระบวนการการประเมินและ

ผลการประเมนิ และ 
- ไม่เสนอตัวและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากหน่วยงานที่รับประเมิน เช่นการรับทํางานหรือการให้

คําปรึกษา 
- ไม่นําข้อมูลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานของผู้รับการประเมินไปเผยแพร่ หรือขอสําเนา

เอกสารเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของหน่วยงานของผู้ประเมิน หรอืใช้เป็นตัวอย่างในการให้
คําปรึกษาในฐานะที่ปรึกษาที่ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานอ่ืน 
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ขั้นตอนการประเมิน  
การประเมิน Desktop Assessment เป็นขัน้ตอนแรกของการประเมินก่อนการเข้าประเมินในหน่วยงานของ
ผู้รับประเมิน เป็นการทําความเข้าใจ ศึกษาและทบทวนเอกสารเบ้ืองต้น ผ่านรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report) เอกสาร/หลักฐานประกอบรายงาน และขอ้มูล/สารสนเทศในเว็ปไซต์ ทั้งน้ีการ
ทํา Desktop Assessment เป็นการช่วยพัฒนาแนวทางการประเมิน คําถามสําหรับการสัมภาษณ์และการ
กําหนดเย่ียมสถานที่สําคัญ และการรวบรวม/ทบทวน/ยืนยันหลักฐานของการดําเนินงานต่างๆ ตามเกณฑ์ 
 
การเข้าประเมินในระดับคณะจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน และ การเข้าประเมินในระดับมหาวิทยาลัยจะใช้เวลา
อย่างน้อย 3 วัน ทั้งน้ีแล้วแต่ขนาดของหน่วยรับประเมิน  สําหรับการดําเนินการประเมิน ณ สถานที่จริง 
(Actual Site Visit) การสัมภาษณ์และการเย่ียมสถานที่สําคัญน้ัน มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

- การเปิดประชุม โดยตัวแทนของคณะ/สถาบันเป็นผู้ดําเนินพิธีการเข้าสู่การประเมินอย่างเป็นทางการ 
โดยประธานคณะกรรมการประเมิน (Lead Assessor) ดําเนินการแจ้งวัตถุประสงค์การประเมิน  และ
แนะนําคณะกรรมการประเมนิ การแนะนําผู้บริหารคณะ/มหาวิทยาลัย การแนะนําตัวแทนทีมทํางาน 
แนะนํา/เสนอแผนและกําหนดเวลาของการประเมิน 

- การนําเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงานรับประเมิน โดยตัวแทนผู้รับการประเมิน 
- การสัมภาษณ์ (1) ตัวแทนสภามหาวิทยาลัย/กรรมการคณะ (2) ผู้บริหาร/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/

ประธานโครงการ (3) อาจารย์ผู้สอน (4) บุคลากรสายสนับสนุน (5) นิสติ/นักศึกษา (6) ศิษย์เก่า/
ผู้สําเร็จการศึกษา และ (7) ผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง/ผู้ใช้งานบริการวิชาการ  

o จํานวนผู้รับการสัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่มควรมีจํานวนไม่เกิน 25 คน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนาดของ
หน่วยงานผู้รับประเมิน 

o ในกลุ่มผู้รับการสัมภาษณ์ ที ่(6) ศิษย์เก่า/ผูส้ําเร็จการศึกษา และ (7) ผูใ้ช้บัณฑิตฯ  ผู้เขา้ใน
กลุ่มดังกล่าวไม่ควรเป็นบุคลากรในหน่วยงานหรือสถาบันรับประเมิน และผู้ที่เข้าในกลุ่ม (6) 
ศิษย์เก่า/ผู้สําเร็จการศึกษา และ (7) ผูใ้ช้บัณฑิตฯ ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกัน 

o การสัมภาษณจ์ะดําเนินการโดยไม่มีการบันทึกภาพและเสยีง 
o ในการสัมภาษณ์กลุ่มที ่(4) บุคลากรสายสนับสนุน (5) นักศึกษา (6) ศษิย์เก่า/ผู้สําเร็จ

การศึกษา และ (7) ผูใ้ช้บัณฑิต ไม่ควรมี หวัหน้า ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ ตัวแทนหน่วยรบั
ประเมิน หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมสังเกตการสัมภาษณ์ เพ่ือให้กลุ่มต่างๆ ที่เขา้
สัมภาษณ์สามารถตอบคําถามได้อย่างอิสระ 

- การเย่ียมชมสถานที่ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ สิ่งสนับสนุน/อุปกรณ์/
เครื่องมือสําหรับการเรียนการสอน และ/หรอื สถานที่อ่ืน ๆ ที่จะเป็นส่วนประกอบของการประเมิน) 

- การจัดเตรียมรายงานผลการประเมิน 
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- การปิดประชุม ประธานคณะกรรมการประเมินแจ้งผู้รับการประเมินถึงผลการประเมินโดยไม่แจ้ง
คะแนน ประธานฯและคณะกรรมการประเมินเริ่มนําเสนอผลการประเมิน จุดแข็งและเร่ืองที่สามารถ
ปรับปรุงได้ในภาพรวมและอธิบายเช่ือมโยงเชิงระบบตามวัตถุประสงค์ของ CUPT QA ประกอบ แล้ว
จึงนําเสนอจุดแข็งและเรื่องทีป่รับปรุงได้รายตัวบ่งช้ีตามข้อเท็จจริงที่พบ (facts and findings) ที่ได้
จากการอ่าน SAR การศึกษาเอกสารอ้างอิง และ การสมัภาษณ์ และใช้วิธีการอธิบายเพ่ิมเติมถึงความ
เช่ือมโยงกับระบบการดําเนินการตามแนวทางของเกณฑ์  

 
*** โปรดศึกษาตัวอย่างตารางกําหนดการ และการเตรียมการรับการสัมภาษณ์ และตัวอย่างแบบรายช่ือผู้รับ
การสัมภาษณ์ ได้ที่ คู่มือสําหรับผู้รบัการประเมิน 
 
รายการไฟลเ์อกสารแนบ 
 

- แบบฟอร์มจรยิธรรมของผู้ประเมิน.docx 
- Desktop Assessment Form.docx 
- ผลการประเมนิเบ้ืองต้น ระดับคณะ-สถาบนั.pptx 
- ผลการประเมนิส่วนบุคคล ระดับคณะ-สถาบัน.docx 
- รายงานผลการประเมินระดับคณะ/สถาบัน.docx 
- ความเห็นเก่ียวกับการประเมินของผู้ประเมิน.docx 
 

 


