
คณะกรรมการประเมินฯ ... 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
(ฉบบัแก้ไข) 

-------------------------------------------------------- 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ า  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่  ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลาในการรายงานผล (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓) ระยะเวลา ๑๑ เดือน เนื่องจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้มีมติเห็นชอบให้
สถาบันอุดมศึกษาขยายระยะเวลาการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาออกไป ๑ ภาคการศึกษา อันเป็นผล
มาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ (ฉบับแก้ไข) จากเดิม ให้เริ่มประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เดือนมิถุนายน เปลี่ยนเป็น ให้
เริ่มประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในเดือนสิงหาคม รวมทั้งให้เลื่อนการประเมินฯ ในระดับคณะ/
วิทยาลัย และระดับสถาบัน ดังนี้ 
 
๑. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๗ (เดิม คือ สกอ.) 
 การประเมินระดับหลักสูตร 

๑. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือมิได้มีสถานะปิดหลักสูตร
โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยจะต้องมีการประเมินระดับหลักสูตร 

๒. เร่ิมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นับตั้งแต่สัปดาห์
ที่หนึ่งของเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (๓ สิงหาคม – ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๓)  

๓. ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามระบบ ที่ ค.ป.ภ. ให้การรับรองแล้ว สามารถขอขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรดังกล่าวได้ตามระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง โดยบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification 
Register: TQR) โดยระยะเวลาการรับรองจะเป็นไปตามรอบระยะเวลาของระบบ ที่ ค.ป.ภ. ให้การรับรอง ทั้งนี้  
หลักสูตรดังกล่าวให้ส่งเฉพาะข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online ทุกปี 

๔. ให้ทุกหลักสูตรเป็นผู้ติดต่อประสานงานและเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะและเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งตามองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ก าหนด  

๕. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
ประกอบด้วย 

๕.๑ คณะกรรมการประเมินฯ จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย ๓ คน 
โดยที่ประธานกรรมการประเมินฯ ควรเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือภายนอกคณะ/วิทยาลัย ทั้งนี้ 
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๓. องค์ประกอบและคณุสมบัติ... 

คณะกรรมการประเมินฯ อย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมินหรือสัมพันธ์กัน  
(ตามระบบการแบ่งกลุ่มสาขา International Standard Classification of Education: ISCED 2013) 

๕.๒ คณะกรรมการประเมินฯ ทุกคน ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ  
แต่ละระดับการศึกษา มีดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับศาสตราจารย์ข้ึนไป 

๖. คณะกรรมการประเมินฯ ๑ ชุด ประเมินได้มากกว่า ๑ หลักสูตร หากเป็นหลักสูตรใน
สาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

๗. ระยะเวลาการประเมินแต่ละหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๑ วัน และระดับ
บัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาเดียวกัน) ไม่น้อยกว่า ๑ วัน 

๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ให้งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการ
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินฯ ตามที่ก าหนด จากนั้นให้เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

๙. ให้ประธานหลักสูตร จัดส่งสรุปข้อมูลผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ ภายใน ๑๕ วันหลังจากวันที่ประเมิน 

๑๐. ให้งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย สรุปผลการประเมิน
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ประเมินระดับหลักสูตรเสร็จสิ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย  

 
 การประเมินระดับคณะ/วิทยาลัย 
 ๑. เริ่มประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นับตั้งแต่
สัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ กันยายน – ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ก าหนด 
ผ่านระบบ CHE QA Online  
 ๒. ให้คณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ติดต่อประสานงาน และเสนอชื่อคณะกรรมการประเมิน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะและเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งตามองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ก าหนด  
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 ๒.๒ ประธานกรรมการประเมินฯ... 

 ๓. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ วิทยาลยั 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ คณะกรรมการประเมินฯ จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย ๓ คน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะ/ วิทยาลัย 
  ๓.๒ ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ขึ้นทะเบียน 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และมี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้  
   - เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับรองคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ  
   - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

๓.๓ กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือภายในสถาบัน ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร        

๓.๔ เลขานุการ เป็นผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งรองคณบดีหรือเทียบเท่า ที่รับผิดชอบงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย 

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ให้งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการ
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินฯ ตามที่ก าหนด จากนั้นให้เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ/ วิทยาลัย 

๕. ให้งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย สรุปผลการประเมิน
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ประเมินระดับคณะ/วิทยาลัยเสร็จสิ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย 

 
 การประเมินระดับสถาบัน 

การประเมินระดับสถาบันจะต้องน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันไปใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

๑. เริ่มประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นับตั้งแต่สัปดาห์ที่
สามของเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (๑๖ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓)   

๒. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ประกอบด้วย  

   ๒.๑ คณะกรรมการประเมินฯ จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๕ คน  
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๓.๒ องค์ประกอบและคุณสมบตัิ... 

  ๒.๒ ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ขึ้นทะเบียน
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นผู้ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม และมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

           - ผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ  

             - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และ มีประสบการณ์
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

   ๒.๓ กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินของ สกอ. และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันของ สกอ. อย่างน้อย 
ร้อยละ ๕๐ ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ของ สกอ. และต้องเป็นผู้ขึ้น
ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของ สกอ. และเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการประเมิน
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗  

      ๒.๔  เลขานุการ เป็นผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองตรวจสอบและก ากับกิจการ
มหาวิทยาลัย 

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ให้งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการ
มหาวิทยาลัย ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ก าหนด  
จากนั้นให้น ารายชื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

๔. ให้งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย สรุปผลการประเมิน
ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันที่ประเมินระดับสถาบันเสร็จสิ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย 

 
๒. หลักสูตรที่เทียบเคียงสภาวิชาชีพและหลักสูตรที่เทียบเคียงเกณฑ์สากล  
 ส าหรับหลักสูตรที่เทียบเคียงสภาวิชาชีพ และหลักสูตรที่เทียบเคียงเกณฑ์สากล จะต้องจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน
และประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. รวมถึง
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบในรูปแบบ PDF File  
ผ่านระบบ CHE QA Online เป็นประจ าทุกปี 
 
๓. หลักสูตรที่ประเมินตามเกณฑ์การประเมิน AUN-QA ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ส าหรับหลักสูตรที่จะประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA แต่ไม่ได้รับการรับรองจากระดับอาเซียน (ไม่ได้รับการ
ประเมินจาก International Assessor) โดยเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ทั้ง ๑๑ 
องค์ประกอบ ทั้งนี้ หลักสูตรจะต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบใน
รูปแบบ PDF File ผ่านระบบ CHE QA Online เป็นประจ าทุกปี โดยมีรายละอียด ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการเขียนรายงานผลการด าเนินงานสามารถรายงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
  



-๕- 
 

 ๓.๒ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินฯ มีดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ประธานกรรมการ (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน จ านวน ๑ คน  
  ๓.๒.๒ กรรมการ (ภายในคณะ/มหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมเกณฑ์ AUN-QA หรือภายนอก 
            มหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อย่างน้อย  
            ๒ - ๓ คน 
 
๔. คณะ/วิทยาลัย ที่ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ส าหรับ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ๔.๑ คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการจัดท าโครงร่างองค์กรและประเมินตามเกณฑ์ฯ ทั้ง ๗ หมวด 
 ๔.๒ คณะ/วิทยาลัย จะต้องจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) รวมถึงรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะตามระบบประกันคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบในรูปแบบ PDF File ผ่านระบบ CHE QA Online เป็น
ประจ าทุกปี  
 ๔.๓ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินฯ มีดังนี้ 
  ๔.๓.๑ ประธานกรรมการ (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน จ านวน ๑ คน  
  ๔.๓.๒ กรรมการ (ภายในคณะ/มหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมเกณฑ์ EdPEx หรือภายนอก 
           มหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อย่างน้อย  
           ๒ - ๓ คน 
หมายเหตุ :   ๑. ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ สกอ. ก าหนด 
       ๒. ก าหนดการประเมินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
  โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
     
     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 


