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มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
 
 
 
 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2562 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เข้าร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่เป็นไปตามเกณฑ์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)  ประกอบกับในปีการศึกษา  2563  ได้ตระหนักถึงค่าใช้จา่ย
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ (คปภ.)อย่างยั่งยืน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรมีการปรับ
รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และคณะตั้งแต่ปีการศึกษา  2563 เป็นต้นไป  จึงได้นำ
รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  พ.ศ. 2563 นำเสนอในที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่  9 / 2563 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563  เวลา  13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มติที่ประชุม      
มีดังนี้  

 
 
 

     เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
1. มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับขนาดของสาขาวิชาหรือ หน่วยงานเทียบเท่า  

    2. เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบัน จำนวน 2 คน มีคุณสมบัติดังนี้ 
       2.1 ขึ้นบัญชีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) หรือ 
        2.2 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้
โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (บัญชีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 และข้ึนบัญชีของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ)*  หรือ 
        2.3 เคยมีประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินโดยเคยตรวจประเมินภายนอกมหาวิทยาลัยมาแล้ว  
        2.4 เป็นผู้ประเมินที่สําเร็จการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ประเมิน                
     ทั้งนี้ในข้อ 2.2 ผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถ
ให้คําแนะนําที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน 

ระดับหลักสูตร  (รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในรูปแบบการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  

 

รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  พ.ศ. 2563 
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   3. ประธานคณะกรรมการประเมิน ฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน และสําเร็จการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ประเมิน       
   4. ประธานคณะกรรมการประเมิน ฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ขึ้นบัญชีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)** 
   5. เลขานุการ กำหนดให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ หรือท่ีหลักสูตรกำหนด 
 

หมายเหตุ  
       1)  * ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เข้าถึงโดย 
https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=46&fbclid=IwAR2hUjf6Ws95X1jnd4ROng_dwI66kx1VwjXQRg
wYbWe98ZfCgJs0KNuIflg      
       2) **ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน  (คปภ.) เข้าถึงโดย  
https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=44&fbclid=IwAR2ViaYM6uNNoKeBVaywhjGs2CQEyDwJlMGvt
9-fPQX6zFnPDxAkI3-nPhU   
       3) แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าถึงโดย 
https://1drv.ms/f/s!AiRVZikukB_xhgNzidE7qu2TCDUM 
      เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (AUNQA) 

1. มีกรรมการประเมิน ฯ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับขนาดของสาขาวิชาหรือ หน่วยงานเทียบเท่า  
    2. เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบัน จำนวน 1 คน ทีผ่่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินตามเกณฑ์ (AUN-
QA) และสอบผ่านอยู่ในกลุ่ม A * 
       3.ประธานคณะกรรมการประเมิน ฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ข้ึนบัญชีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  (ทปอ.) ** 
   4. เลขานุการ กำหนดให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ หรือที่หลักสูตรกำหนด 
หมายเหตุ 1)  * ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เข้าถึงโดย 
https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=46     2) **ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-
QA  (ทปอ.) เข้าถึงโดย https://qa.kpru.ac.th/main//contents/pdf/Aunqa/140263.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=46&fbclid=IwAR2swNQci5aTEczARRbNID8kk2616Nt4BS5C0Cp7_PSef8Az5x5WOtBJlPU
https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=46&fbclid=IwAR2swNQci5aTEczARRbNID8kk2616Nt4BS5C0Cp7_PSef8Az5x5WOtBJlPU
https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=44&fbclid=IwAR2ViaYM6uNNoKeBVaywhjGs2CQEyDwJlMGvt9-fPQX6zFnPDxAkI3-nPhU
https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=44&fbclid=IwAR2ViaYM6uNNoKeBVaywhjGs2CQEyDwJlMGvt9-fPQX6zFnPDxAkI3-nPhU
https://qa.kpru.ac.th/main/contents/pdf/Aunqa/140263.pdf


 

 
 

3 

   
 

   รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ 1 กลุ่ม ดังนี้ 
       1.1  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมกัน 6 หน่วยงาน (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ   
คณะพยายาลศาสตร์) โดยมีคณะกรรมการชุดเดียวกัน (จำนวน 5 คน) ซึ่งให้แต่ละคณะเสนอชื่อคณะกรรมการ
มายังสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินร่วมกัน และแต่ละคณะประสานด้วยวาจา
ต่อไป  โดยมีกำหนดการในการรับตรวจประเมิน  จำนวน 3  วัน และกรรมการประเมินแยกองค์ประกอบและ
ประชุมเพ่ือมีมติร่วมกัน 
      1.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ มรภ.กำแพงเพชรแม่สอด โดยคณะกรรมการชุดเดียวกันกับข้อ 3.1 
(จำนวน 5 คน)  โดยแต่ละคณะเสนอชื่อคณะกรรมการมายังสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ผู้ประเมินร่วมกัน และประสานด้วยวาจาต่อไป  โดยมีกำหนดการในการรับตรวจประเมิน  จำนวน 1 วัน 
        คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า มีคุณสมบัติดังนี้ 
      1. มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5  คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะวิชาหรือ หน่วยงานเทียบเท่า 
    2.ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป ็นผู ้ประเมินจากภายนอกสถาบันที ่ข ึ ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จำนวน 1 คน 
    3. คณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  (คปภ.) จำนวน 4 คน 
 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 5 คน  มีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

 1. เป็นบุคลากรที่เข้าใจกระบวนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้เป็นอย่างดี 
 2. สามารถสังเคราะห์ และสรุปข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้   
 3. สามารถปฏิบัติทำหน้าที่ในการรับตรวจประเมินไดค้รบถ้วนตามท่ีกำหนด 
     3.1 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องสำหรับคณะกรรมการที่อยู่ในช่วงก่อนการตรวจประเมิน  ระหว่างการ

ตรวจประเมิน และหลังการตรวจประเมิน   
    3.2  ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินเพ่ือวางการดำเนินงาน 
    3.2  ประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจดบันทึกข้อมูลขณะมีการสัมภาษณ์ 
    3.3  จดบันทึกข้อมูลขณะคณะกรรมการตรวจประเมินแยกองค์ประกอบ  รวมถึงประสานข้อมูล

เพ่ิมเติมตามองค์ประกอบจากผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อกรรมการ 
    3.4  จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะร่วมกับคณะกรรมการ พร้อมให้

คณะกรรมการรับรองผลการประเมิน 

ระดับคณะ  (รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ที่ตั้ง)  
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    3.5  จัดเตรียมข้อมูลผลการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้คณะกรรมการเพ่ือนำเสนอผลการ
ประเมินด้วยวาจา ณ หน่วยงานที่รับตรวจ  

    3.6  เตรียมเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนกรรมการ) และสำเนา
บัตรประชาชน  ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง) ใบลงลายมือชื่อ  ฯลฯ 

    3.7  บันทึกข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online  
    3.8  ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน และอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสม 
    

หมายเหตุ  1) ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินระดับคณะ และสถาบัน  (คปภ.) เข้าถึงโดย 

https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=44&fbclid=IwAR2ViaYM6uNNoKeBVaywhjGs2CQEyDwJlMGvt

9-fPQX6zFnPDxAkI3-nPhU   

  2) แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าถึง

โดย https://1drv.ms/f/s!AiRVZikukB_xhgNzidE7qu2TCDUM   

 

 
 
 
        คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า มีคุณสมบัติดังนี้ 
      1. มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 2  คน  
    2. มีกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย   ทีผ่่านการฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ TQA  อย่างน้อย 3 หลักสูตร และ 1 ใน 3 หลักสูตรนั้น ต้องมีหลักสูตร TQA 
Internal Organization Assessment หรือ 
    3.  กรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน จำนวน 1 คน   ทีผ่่านการฝึกอบรมการเป็น
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ TQA EdPex  หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นควร  
หมายเหตุ    ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินระดับสำนักสถาบัน เข้าถึงโดย www.qakpru.ac.th   
 
 
 
 
 

  ระดับสำนัก สถาบัน  และกอง (รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ที่ตั้ง)  
 

https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=44&fbclid=IwAR2ViaYM6uNNoKeBVaywhjGs2CQEyDwJlMGvt9-fPQX6zFnPDxAkI3-nPhU
https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=44&fbclid=IwAR2ViaYM6uNNoKeBVaywhjGs2CQEyDwJlMGvt9-fPQX6zFnPDxAkI3-nPhU
https://1drv.ms/f/s!AiRVZikukB_xhgNzidE7qu2TCDUM
http://www.qakpru.ac.th/
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   คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน   มีคุณสมบัติดังนี้ 
       1. มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน   
       2. เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ ประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมิน จากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏ หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
       3. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ข้ึนบัญชีประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
หมายเหตุ  1) ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินระดับคณะ และสถาบัน  (คปภ.) เข้าถึงโดย 
https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=44&fbclid=IwAR2ViaYM6uNNoKeBVaywhjGs2CQEyDwJlMGvt
9-fPQX6zFnPDxAkI3-nPhU   
     2) แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าถึง
โดย https://1drv.ms/f/s!AiRVZikukB_xhVZT1CGw74mbt-ci 
 

   ระดับมหาวิทยาลัย  (รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ที่ตั้ง)  
 

https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=44&fbclid=IwAR2ViaYM6uNNoKeBVaywhjGs2CQEyDwJlMGvt9-fPQX6zFnPDxAkI3-nPhU
https://qa.kpru.ac.th/main2/?page_id=44&fbclid=IwAR2ViaYM6uNNoKeBVaywhjGs2CQEyDwJlMGvt9-fPQX6zFnPDxAkI3-nPhU
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