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คู่มือสําหรับหน่วยงานผู้รับการประเมิน ของระบบ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน 
 
 
เอกสารฉบับน้ีใช้เป็นกรอบแนวทางในการรับการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สถาบันในระบบ CUPT QA 
 
 
จุดประสงคข์องการประเมิน CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน 

1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสถานภาพระบบการดําเนินงานสําหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. เพ่ือทราบระดับพัฒนาการของระบบเพ่ือพิจารณาเข้าสู่ระบบการประเมินที่ตอบเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยในเชิงกลยุทธ์ต่อไป 

 
 
การจัดเตรียมของผู้รบัการประเมิน 
ผู้รับการประเมินระดับคณะ/สถาบัน ควรเตรียมบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมก่อนการประเมิน ซึ่งรวมถึง 
การเตรียมทีมทํางาน เพ่ือสื่อสารความต้ังใจและวัตถุประสงค์ของการรับการประเมินกับบุคคลที่เก่ียวข้อง การ
เตรียมผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ การอํานวยความสะดวก การเตรียมสถานที ่การบริหารและการจัดการอ่ืน ๆ โดย
ผู้รับการประเมินระดับคณะ/สถาบัน จึงควรมีการจัดเตรียมองค์ประกอบสําคัญดังน้ี 

- ห้องสําหรับการประชุมและ/หรือการสัมภาษณ์ โดยห้องประชุมสําหรับการเปิดและปิดการประชุม
ควรมีขนาดใหญ่พอสําหรับผูป้ระเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้สนใจเข้าฟังอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
และ ห้องสาํหรับการสัมภาษณ์ควรมีขนาดใหญ่พอสําหรับรองรับผู้ประเมินและผู้เขา้รับการประเมิน
และผู้ประเมินสามารถดําเนินการสัมภาษณ์ได้สะดวก 
ทั้งน้ี ผู้รับการประเมินระดับคณะ/สถาบันควรถามความเห็นร่วมกับผู้ประเมินในการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมหากมีผู้สังเกตการณ์ภายนอกท่ีประสงค์เข้าร่วมสังเกตและ/หรอืเรียนรู้เก่ียวกับการ
ดําเนินการประเมิน 

- ห้องทํางานสําหรับคณะผู้ประเมินเพ่ือใช้ในการหารือและเตรียมเอกสารรายงานของคณะผู้ประเมิน 
- สถานที่เย่ียมชมที่จะจัดใหผู้้ประเมินเข้าเย่ียมชม เช่น หอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย ห้อง

คอมพิวเตอร์ สิ่งสนับสนุน/อุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับการเรียนการสอน และ/หรือ สถานที่อ่ืน ๆ ที่จะ
เป็นส่วนประกอบของการประเมิน 

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับงานนําเสนอในการเปิดและปิดการประชุม 
- การอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่จําเป็น เช่น การถ่ายเอกสาร การพิมพ์เอกสาร อาหารว่าง อาหาร

กลางวันและ/หรืออาหารเย็น เครื่องด่ืม การเตรียมการเดินทาง การรับ/ส่งสนามบิน การจัดหาที่พัก 
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โดยการเตรียมการดังกล่าวข้างต้นผู้รับการประเมินต้องประสานและหารอืกับผู้ประเมินเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
 
ขั้นตอนการรบัการประเมิน 
การรับการประเมินในระดับคณะจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน และ การประเมินในระดับมหาวิทยาลัยจะใช้เวลา
อย่างน้อย 3 วัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 

- การประชุมเปิดการประเมิน โดยตัวแทนของคณะ/สถาบันเป็นผู้ดําเนินพิธีการเข้าสู่การประเมินอย่าง
เป็นทางการ โดยมีการแจ้งวัตถุประสงค์ การแนะนําผู้การประเมิน การแนะนําผู้บริหารคณะ/
มหาวิทยาลัย การแนะนําตัวแทนทีมทํางาน แนะนํา/เสนอแผนและกําหนดเวลาของการประเมิน 

- การนําเสนอของผู้รับการประเมิน 
- การสัมภาษณ ์ โดยดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มต่างๆ จํานวน 7 กลุ่มดังน้ี และเพ่ือให้การสัมภาษณ์

เป็นไปอย่างอิสระ จะสัมภาษณ์สมาชิกในแต่ละกลุ่มพร้อมกันทุกท่าน โดยไม่มีกลุม่อ่ืนหรือตัวแทน
ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย เข้ารว่มสังเกตการณ์ 
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการคณะ  
(2) ผู้บริหาร/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ประธานโครงการ/ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร  
(3) อาจารย์ผู้สอน  
(4) บุคลากรสายสนับสนุน  
(5) นักศึกษา  
(6) ศิษย์เก่า/ผู้สําเร็จการศึกษา และ  
(7) ผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง  

- การเย่ียมชมสถานที่ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ สิ่งสนับสนุน/อุปกรณ์/
เคร่ืองมือสําหรับการเรียนการสอน และ/หรอื สถานที่อ่ืนๆ ที่จะเป็นส่วนประกอบของการประเมิน) 

- การจัดเตรียมรายงานผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน 
- การประชุมปิดการประเมิน และการนําเสนอผลการประเมินเบ้ืองต้นของคณะผู้ประเมิน 
- ให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการประเมินตามเอกสาร “แบบสอบถามความเห็นของผู้รับการประเมิน” 

 
โดยกําหนดการในการรับการประเมินดังตัวอย่างด้านล่าง (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเห็น
พ้องกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน) 
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ตัวอย่าง ตารางกําหนดการประเมินระดับคณะ 
*สามารถเปลี่ยนลําดับ และระยะเวลาของการดําเนินการในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสมได้ 
วันที่ 1 

เวลา กิจกรรม 
08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเตรียมงาน ณ ห้อง ……….. 

09.00 น .– 09.10 น. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมิน และแนะนํา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ณ หอ้ง …………….) 

09.10 น .– 09.40 น. คณบดี/ผู้อํานวยการ และผูบ้ริหารส่วนงาน นําเสนอผลการดําเนินงานของส่วน
งานในรอบการประเมิน และแนะนําคณะผูบ้ริหารส่วนงาน 

09.40 น .– 10.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มกรรมการส่วนงาน  )ณ ห้อง …………….) 
10.00 น. – 10.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารส่วนงาน )ณ ห้อง …………….) 
10.30 น .– 11.30 น. เย่ียมชมสถานที ่(ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องพักอาจารย์ ฯลฯ) 
11.30 น .– 12.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ )ณ หอ้ง …………….) 
12.30 น .– 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 น .– 14.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน )ณ หอ้ง …………….) 
14.30 น .– 15.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษา )ณ หอ้ง …………….) 
15.30 น. – 16.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มศิษย์เก่าของส่วนงาน  (ณ หอ้ง …………….) 
16.30 น. – 17.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้งานวิจัย/บริการวิชาการ (ณ ห้อง …………….) 

 
วันที่ 2 

เวลา กิจกรรม 
08.30 น .– 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือเตรียมรายงานผลการประเมินฯ (consensus) 
12.00 น .– 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น .– 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบ้ืองต้น.ให้คณบดี/ผู้อํานวยการ 

และผู้ที่เก่ียวขอ้งรับทราบ  (closing meeting) 
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ตัวอย่าง ตารางกําหนดการประเมินระดับสถาบนั 
*สามารถเปลี่ยนลําดับ และระยะเวลาของการดําเนินการในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสมได้ 
วันที่ 1 

เวลา กิจกรรม 
08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเตรียมงาน ณ ห้อง ……….. 

09.00 น .– 09.10 น. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมิน และแนะนํา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ณ หอ้ง …………….) 

09.10 น .– 09.40 น. อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ในรอบการประเมิน และแนะนําคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

09.40 น .– 10.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย  )ณ ห้อง …………….) 
10.00 น. – 10.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารสถาบัน )ณ ห้อง …………….) 
10.40 น .– 12.00 น. เย่ียมชมสถานที ่(ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องพักอาจารย์ ฯลฯ) 
12.00 น .– 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น .– 14.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ )ณ หอ้ง …………….) 
14.30 น .– 16.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที ่ )ณ ห้อง …………….) 

 

วันที่ 2 
เวลา กิจกรรม 

9.00 น .– 10.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษา )ณ ห้อง …………….) 
10.30 น. – 12.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มศิษย์เก่า (ณ หอ้ง …………….) 
12.00 น .– 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ผูใ้ช้งานวิจัย/บริการวิชาการ (ณ ห้อง …………….) 
14.30 น. - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารเพ่ิมเติม  

 
วันที่ 3 

เวลา กิจกรรม 
09.00 น .– 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือเตรียมรายงานผลการประเมินฯ (consensus) 
12.00 น .– 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น .– 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมิน.ให้อธิการบดี และทมีผูบ้ริหาร 

รับทราบโดยผลการประเมินจะต้องเป็นข้อสรุปที่เห็นพ้องกันทั้งมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประเมินฯ (closing meeting) 
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การเตรียมรบัการสัมภาษณ ์
ผู้รับการประเมินระดับคณะ/สถาบันต้องมีการจัดเตรียมผู้รับการประเมินกลุ่มต่าง ๆ และจัดส่งรายช่ือพร้อม
ข้อมูลเบ้ืองต้นแก่ผู้ประเมิน ล่วงหน้าก่อนวันเข้ารับการประเมิน โดยองค์ประกอบของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ใน
กลุ่มต่าง ๆ มีดังน้ี 
 
(1) กรรมการคณะ/กรรมการสภามหาวิทยาลัย (จํานวน 2 – 3 ท่าน) 
 
(2) ผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
ระดับคณะ ระดับสถาบนั 
คณบดี อธิการบดี 
ทีมผู้บริหารคณะ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
หัวหน้าภาควิชา/สาขาหรือเทียบเท่า คณบดี 
 
(3) อาจารย์ผู้สอน ควรเชิญอาจารย์ผู้สอนตามแนวทางต่อไปน้ี โดยมีจํานวนรวมไม่เกิน 25 คน ทั้งน้ีไม่ควร

เชิญอาจารย์ผู้สอนที่มีตําแหน่งบริหารเข้าสัมภาษณ์ในกลุม่อาจารย์ผู้สอน และต้องไมม่ีผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารเข้าสังเกตการสัมภาษณ์ 

 
ระดับคณะ ระดับสถาบนั 
- อาจารย์ผู้สอนวิชาทฤษฎีจากภาควิชา 
ภาควิชาละ 1 คน หรือ หลักสูตรละ 1 คน หรือ 
กลุ่มสาขาละ 1 คน 

- อาจารย์ผู้สอนวิชาทฤษฎีจากคณะวิชา 
คณะวิชาละอย่างน้อย 1 คน 

- อาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการ  
ห้องปฏิบัติการละ 1 คน หรือ  
กิจกรรมการเรยีนการสอนอ่ืน กิจกรรมละ 1 คน 

- อาจารย์ผู้สอนวิชาห้องปฏิบัติการจากคณะวิชา 
คณะวิชาละอย่างน้อย 1 คน 
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(4) บุคลากรสายสนับสนุน ควรเชิญบุคลากรสายสนับสนุนตามแนวทางต่อไปน้ี โดยมีจํานวนรวมไม่เกิน 25 
คน ทั้งน้ีต้องไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งบริหารหรือหัวหน้างานของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสัมภาษณ์ 
เข้าร่วมสังเกตการสัมภาษณ ์

 
ระดับคณะ ระดับสถาบนั 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
ภาควิชาละ 1 คน หรือ หลักสูตรละ 1 คน หรือ 
กลุ่มสาขาละ 1 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 
คณะวิชาละ 1 คน  

- บุคลากรจากสาํนักงานเลขาคณะ 
(ที่ไม่ดํารงตําแหน่งเลขาคณะหรือเทียบเท่า)  
อย่างน้อย 1 คน 

- บุคลากรจากหน่วยสนับสนุนระดับคณะวิชาที่ไม่ใช่
คณะวิชา หน่วยงานละ 1 คน 

 
(5) นักศึกษา ควรเชิญนักศึกษาเขา้สัมภาษณ์ตามแนวทางต่อไปน้ี โดยมีจํานวนรวมไม่เกิน 25 คน ทั้งน้ีต้องไม่

มีบุคคลกลุ่มอ่ืนหรือตัวแทนหน่วยงานผู้รับประเมินเข้าสังเกตการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 
ระดับคณะ ระดับสถาบนั 
- นักศึกษาช้ันปีแรก หรือ ปีสอง จากภาควิชา/
หลักสูตร/สาขา 
ภาควิชาละ 1 คน หรือ หลักสูตรละ 1 คน หรือ 
กลุ่มสาขาละ 1 คน 

- นักศึกษาช้ันปีต้น ๆ จากคณะวิชาต่าง ๆ  
คณะละ 1 คน 

- นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือปีที่กําลังทําวิทยานิพนธ์
จากภาควิชา/หลักสูตร/สาขา 
ภาควิชาละ 1 คน หรือ หลักสูตรละ 1 คน หรือ 
กลุ่มสาขาละ 1 คน 

- นักศึกษาช้ันปีท้าย ๆ หรือทีกํ่าลังทําวิทยานิพนธ์ 
คณะละ 1 คน 
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(6) ศิษย์เก่า/ผู้สําเร็จการศึกษา ควรเชิญศิษย์เก่ากระจายตามอายุของคณะ หากเป็นคณะที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ให้ใช้แนวทางการเชิญศิษย์เก่าดังแสดงในตาราง แต่หากเป็นคณะใหมท่ี่ยังมีศิษย์เก่าไม่มากนัก ให้แบ่งเป็น
สองกลุ่ม เช่น ศิษย์เก่าที่เพ่ิงจบการศึกษา กับศิษย์เก่าที่จบการศึกษา 2 ปีขึ้นไป เป็นต้น ทั้งน้ีจํานวนรวม
ศิษย์เก่าทุกกลุม่รวมกันไมค่วรเกิน 25 คน และต้องไม่มีศษิย์เก่า/ผู้สําเร็จการศึกษา ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานใน
คณะ/สถาบัน และไม่ใช่ศษิย์เก่าที่ได้รับเชิญเข้าสัมภาษณ์ในกลุ่มผูใ้ช้บัณฑิตฯ 

 
ระดับคณะ ระดับสถาบนั 
- ศิษย์เก่าผู้สําเรจ็การศึกษาไปแล้ว 0-5 ปี  
อย่างน้อย ภาควิชาละ 1 คน หรือ  
หลักสูตรละ 1 คน หรือ กลุ่มสาขาละ 1 คน 

- ศิษย์เก่าผู้สําเรจ็การศึกษาไปแล้ว 0-5 ปี  
อย่างน้อย คณะวิชาละ 1 คน  

- ศิษย์เก่าผู้สําเรจ็การศึกษาไปแล้ว 5-10 ปี 
อย่างน้อย ภาควิชาละ 1 คน หรือ  
หลักสูตรละ 1 คน หรือ กลุ่มสาขาละ 1 คน 

- ศิษย์เก่าผู้สําเรจ็การศึกษาไปแล้ว 5-10 ปี 
อย่างน้อย คณะวิชาละ 1 คน  

- ศิษย์เก่าผู้สําเรจ็การศึกษาไปแล้ว 10 ปีขึ้นไป 
อย่างน้อย ภาควิชาละ 1 คน หรือ  
หลักสูตรละ 1 คน หรือ กลุ่มสาขาละ 1 คน 

- ศิษย์เก่าผู้สําเรจ็การศึกษาไปแล้ว 10 ปีขึ้นไป 
อย่างน้อย คณะวิชาละ 1 คน  

 
 

 
(7) ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้งานวิจัย/บริการวิชาการ ควรเชิญผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการท่ีใช้งานวิจัย หรืองานบริการ

วิชาการ ตามแนวทางดังแสดง  โดยจํานวนรวมไม่เกิน 25 คน ทั้งน้ีต้องไม่มีผู้ใช้บัณฑิตฯ ที่เป็นบุคลากร
ของสถาบัน และไม่มีผูใ้ช้บัณฑิตฯ ที่ได้รับเชิญเข้าสัมภาษณ์ในกลุม่ศิษย์เก่า 

 
ระดับคณะ ระดับสถาบนั 
- ผู้ใช้บ้ณฑิตภาควิชาละ 1 คน หรือ หลกัสูตรละ 1 
คน หรือ กลุ่มสาขาละ 1 คน 

- ผู้ใช้งานวิจัย/บริการวิชาการ ภาควิชาละ 1 คน  
(ถ้ามี) 

- คณะวิชาละ 1 คน  
- หน่วยงานสนับสนุนที่ให้บริการวิชาการ/วิจัย 
หน่วยงานละ 1 คน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มรายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์พร้อมข้อมูลเบื้องต้น 
 
 

รายชื่อกรรมการคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
 
ลําดับ รายชื่อ    ตําแหน่ง    อายุงานในหนา้ที ่
1 นายหน่ึง หน่ึงการณ์  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  1.5 ปี 
2 …    …     … 
 

 
 
 

รายชื่อผู้บริหาร 
 
ลําดับ รายชื่อ    ตําแหน่ง    อายุงานในหนา้ที ่
1 นายสอง ชํานาญการ  คณบดี คณะทีห่น่ึง   2 ปี 
2 
 

 
 
 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
 
ลําดับ รายชื่อ    ตําแหน่ง อายุงานในหนา้ที่  ภาควิชา/ 
              วิชาหลักที่รับผิดชอบ 
1 นายสาม สอนดีงาม  อาจารย์  2 ปี   ภาคฯ A/ 

         สอนการออกแบบ 
2 …    …  …   … 
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รายชื่อบคุลากรสายสนับสนนุ 
 
ลําดับ รายชื่อ    ตําแหน่ง อายุงานในหนา้ที่  สังกัด/ 
          งานท่ีรับผิดชอบ 
1 นายสี่ พ่ีช่วยเหลือ  นักปฏิบัติการพืชไร่ 2 ปี  ส่วนงาน A 
          ช่วยงานวิจัย/งานสอน 
2 …    …  …   … 
 

 
 

รายชื่อนักศึกษา 
 
ลําดับ รายชื่อ   ชั้นปี   ระดับ  หลักสูตร 
1 นายห้า ต้ังใจเรียน 1  ป.ตรี  การจัดการพืชไร่ 
2 …   …  …  … 
 

 
 

รายชื่อศิษย์เก่า/ผูส้ําเร็จการศึกษา 
 
ลําดับ รายชื่อ   ปีจบ  ระดับ หลักสูตร สถานทีท่ํางาน ตําแหน่ง 
1 นายหก อนาคตสดใส 2557 ตรี การจัดการพืชไร่ บจล. ไร่ไทย ผู้จัดการ 
2 …   … … ...  ...  … 
 

 
 

รายชื่อผู้ใชบ้ณัฑิต 
 
ลําดับ รายชื่อ   สถานทีท่ํางาน ตําแหน่ง  งานหลักของธรุกิจ 
1 นายเจ็ด ธุรกิจสําเร็จ สยามยนต์ ผู้จัดการโรงงาน  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
2 …   …  …   ... 
 



10 

แบบสอบถามความเห็นของผู้รับการประเมิน 
 
ผู้รับการประเมิน 
คณะ ...................................................................................................................... 
สถาบัน .................................................................................................................. 
 
วันท่ีรับการประเมิน ......................................................... 
รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 

1. …………………………………………………………..……… 
2. …………………………………………………………..……… 
3. …………………………………………………………..……… 

 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (การตีความตัวบ่งชี้ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การ

รวบรวมหลักฐาน และอุปสรรคอ่ืน ๆ ในการเตรียมรายงานการประเมินตนเองของผู้รับประเมิน ฯลฯ) 

 
 
 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการรับการประเมิน (การเตรียมการก่อนการรับการประเมิน ระหว่างการประเมิน การนําเสนอผลการ

ประเมิน ระยะเวลาการประเมิน จํานวน องค์ประกอบและสัดส่วนกลุ่มสัมภาษณ์ ฯลฯ) 

 
 
 
ความเห็นเก่ียวกับการประเมิน (ตรงตามวัตถุประสงค์ ความพร้อมของผู้ประเมิน การประสานงานกับคณะกรรมการประเมิน การประเมินใช้

ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างสมเหตุสมผล) 
 
 
 
ความเห็นเก่ียวกับความมีประโยชน์ของรายงานผลการประเมิน (การนําไปปรับปรุงพัฒนา การนําไปวางแผน การนําไปเทียบเคียงกับคู่

เทียบ) 
 
 
 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการประเมินและ/หรือผู้ประเมิน 
 
 
 

โปรดส่งเอกสารนี้ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ทปอ. 


