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ตามที่พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 กาหนดให้สถานศึกษาต้อง
มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จึ ง ได้ ก่ อ ตั้ ง ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
23 กันยายน 2545 โดยให้มีหน้าที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพ พร้อมกับให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพแก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นหน่วยงานที่มีส ถานะ
เที ยบเท่ าคณะวิช า ต่อมามีการปรับ สถานภาพจากสานักประกันคุณภาพเป็น สานั กงานประกัน คุณ ภาพ มีส ถานะ
เทียบเท่ากอง ในสังกัดสานักงานอธิการบดี โดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555
และได้มีการปรับภารกิจเน้นการประสานรายงานการศึกษาข้อมูลเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการนาพามหาวิทยาลัยสู่
สากลและตอบสนองนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 จึงทาให้การดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเดินทางมาถึง 15 ปี ภายใต้ชื่อสานักงานประกันคุณภาพ เพื่อเป็นประวัติศาสตร์และความทรงจา ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการดาเนินงานต่อๆ ไป จึงได้มีการรวบรวมผลการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพรอบ 10 ปี ไว้ใน
“เล่ม 1 ทศวรรษสานักประกันคุณภาพ” ภายใต้ชื่อสานักประกันคุณภาพ ในปี พ.ศ.2555 แล้ว และมาในปีนี้ พ.ศ.2560
เป็นการดาเนินงานครบปีที่ 15 ซึ่งเป็นการเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของการประกันคุณภาพ จึงได้รวบรวมผลการดาเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพต่อเนื่องในช่วง 5 ปีต่อมาไว้ในเล่มนี้ภายใต้ชื่อสานักงานประกันคุณภาพ
ขอบคุ ณ ผู้ บ ริหารทุ ก ระดั บ และผู้ ป ฏิบั ติ ง านในทุ กส่ ว นงานที่ ใ ห้ความร่ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ใ นการ
ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพมาตลอดเวลา 15 ปี ภายใต้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอด และต้องขอบคุณบุคลากร
สานักงานประกันคุณภาพทุกคน ซึ่งเป็นขุนพลในการดาเนินงานภายใต้สรรพกาลั งเพียง 15 ชีวิต ในการเตรีย ม
ความพร้อมทุ ก สิ่ ง อย่ า งให้กับ ส่ ว นงานและประชาคมเพื่ อ การประกั น คุณ ภาพ และให้มี การพั ฒ นาอย่ า งต่ อเนื่ อ ง
ส่งผลลัพธ์ต่อการร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล
หนังสือ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 สานักงานประกันคุณภาพ” เป็นบันทึกแห่งการดาเนินงานประกัน
คุณภาพรอบ 5 ปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 – 2560 ซึ่งรวบรวมพัฒนาการประกันคุณภาพ ผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาภายในเส้ น ทางสู่ ความเป็ น เลิ ศ และการด าเนิ น งานกิจ กรรม/โครงการสนั บ สนุ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง
การพัฒนาภายในส่วนงานสานักงานประกันคุณภาพ ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน และ
หากมีข้อผิดพลาดประการใด หรือหากมีข้อชี้แนะใดๆ สานักงานประกันคุณภาพยินดีรับไว้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป

(นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ)
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
11 กันยายน 2560
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สำนักงำนประกัน คุณภำพ เป็นหน่ว ยงำนขนำดเล็กที่ มี
ภำรกิจ ส ำคัญ ในกำรช่ ว ยขับ เคลื่ อนงำนประกัน คุณ ภำพและกำร
พั ฒ นำระบบคุ ณ ภำพของมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ 1 5 ปี ซึ่ ง เ ห็ น ไ ด้ ว่ ำ เ กิ ด ก ำ ร พั ฒ น ำ
กำรประกั น คุ ณ ภำพเรื่ อ ยมำ รวมทั้ ง กำรน ำแนวทำงกำรพั ฒ นำ
คุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศตำมเกณฑ์ EdPEx มำขับเคลื่อนในระดับคณะ
วิชำและส่วนงำนสนับสนุน ต่ำงๆ ซึ่ งกำรดำเนินงำนดังกล่ำวนับว่ำเป็ นภำรกิจ ที่เหน็ดเหนื่อยของสำนักงำนประกัน
คุ ณ ภำพในกำรให้ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในเรื่อ งกำรด ำเนิ น งำนตำมแนวทำงกำรพั ฒ นำสู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ และน ำพำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สู่ควำมเป็นเลิศ ในกำรดำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
ในโอกำสครบรอบ 15 ปี กำรสถำปนำส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภ ำพ ในวั น ที่ 23 กั น ยำยน 2560
ซึ่งเปรียบเสมือนคนที่เริ่มเข้ ำสู่วัยรุ่น เป็นวัยที่เปี่ยมด้วยพลังในกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์งำนต่ำงๆ ในอนำคต ผมขอ
แสดงควำมยินดี และชื่นชมในผลงำนที่ประสบควำมสำเร็จที่ผ่ำนมำ ผมขอเป็นกำลังใจ และอวยพรให้ผู้บริหำร บุคลำกร
ของสำนักงำนประกันคุณภำพมีพลังกำยและพลังใจในกำรดำเนินงำนด้วยศรัทธำที่ มุ่งมั่น ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
ของส่วนงำนต่ำงๆ และมหำวิทยำลัย ในช่วงทศวรรษที่ 2 ต่อไป เพื่อเป้ำหมำยกำรนำพำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ไปสู่ควำมเป็นเลิศสู่สำกล

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เริ่มกระบวนกำรประกัน
คุ ณ ภำพภำยใน ตำมระบบที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) กำหนดตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ภำยใต้กำร
กำกับดูแลของ ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิช ำกำรในขณะนั้ น ต่ อมำในปี พ.ศ. 2545 ได้มี กำร
ปรั บเปลี่ ยนให้ มี กำรจั ดตั้ ง ส ำนั ก ประกั นคุ ณภำพ
มหำวิ ทยำลั ยเกษตรศำสตร์ เพื่ อให้ รั บผิ ดชอบกิ จกรรมด้ ำน
ประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยโดยตรง ภำยใต้กำรกำกับดูแล
ของ รศ.รัชต์วรรณ กำญจนปัญญำคม รองอธิกำรบดีฝ่ ำยประกัน
คุ ณ ภำพคนแรก ปี นี้ ส ำนั กงำนประกัน คุ ณ ภำพมี อ ำยุ ค รบ 15 ปี ภำยใต้ ควำมสั บ สนวุ่ น วำยทำงกำรเมื องภำยใน
มหำวิท ยำลัย ตำมที่ พวกเรำชำวมหำวิทยำลั ย เกษตรศำสตร์ ไ ด้รับทรำบ และติด ตำม ควำมเคลื่อนไหวด้วยใจระทึ ก
ผู้บริหำรชุดปัจจุ บันได้ตัด สินใจให้งำนด้ำ นประกันคุณภำพย้อนกลั บ ไปอยู่ ภำยใต้กำรกำกับดูแลของรักษำกำรแทน
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามคุณภาพการศึกษาถือเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกหน่วยงานต้องแสดงให้สังคมได้รับทราบเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น ถึงผลงานทุกภารกิจ ของมหาวิทยาลัย หำก สกอ. ไม่ได้กำหนดระบบกลำงขึ้นก็เชื่อได้ว่ ำแต่ละหลักสูตร
คณะ มหำวิทยำลัยก็ต้องขวนขวำยให้ได้กำรรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอกที่ใดที่หนึ่งอย่ำงแน่นอน กำรจะกล่ำว
ว่ ำ พวกเราชาว มก.ท างานอย่ า งมี คุ ณ ภาพก็ ต้ อ งผ่ า นระบบ วั ด ตรวจ ประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ร่ ว มกั น
ในวงการศึกษา .........กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศตำมเกณฑ์ EdPEx เป็นระบบหนึ่งที่ได้รับกำรยอมรับ ในกำรประเมิน
คุณภำพหน่วยงำนระดับคณะ และมหำวิทยำลัย จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ พวกเรำจะร่วมมือกันศึกษำมุมมองของระบบ
EdPEx เพื่อนำมำใช้พัฒนำปรับปรุงคุณภำพของคณะ และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์อันเป็นที่รักของพวกเรำให้ดียิ่ง ๆ
ขึ้นไปค่ะ
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เนื่องในวำระครบรอบ 15 ปีของกำรก่อตั้งสำนักงำน
ประกันคุณภำพ (เดิม คือ สำนักประกันคุณภำพ) ผมขอแสดง
ควำมยินดีและชื่นชมในกำรทำงำนของบุคลำกรทุกคนที่มีควำม
รับผิดชอบ ตั้งใจ ใส่ใจ และทุ่มเทให้กับงำนเป็นอย่ำงดีมำโดย
ตลอด สำมำรถขับเคลื่อนระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ต่ ำ งๆ ที่ ม หำวิ ท ยำลั ย เลื อ กใช้ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภำพ ผมได้ร่วมงำนกับสำนักงำนประกันคุณภำพตั้งแต่
สมั ย ที่ เป็ น ส ำนั ก ประกัน คุณ ภำพ (สปค.) ในปี พ.ศ. 2554
(สมัยรองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นงลั ก ษณ์ งำมเจริ ญ ) โดยรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลงำนต่ ำ งๆ ได้ แ ก่
กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก (World University Ranking)
กำรขั บ เคลื่ อ นกำรสร้ ำ งกลยุ ท ธ์ ง ำนวิ จั ย ของส่ ว นงำนผ่ ำ น
กำรวิเครำะห์ข้อมูลผลงำนวิชำกำรในฐำนข้อมูล Scopus ด้วย
โปรแกรม Scival และกำรสร้ำ งระบบฐำนข้อมูล เพื่ อกำร
ประกัน คุ ณ ภำพ (QAIS) ซึ่ ง เป็ น งำนใหม่ ทั้ ง หมดส ำหรั บ
คน สปค. ต่อมำในปี พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยได้ปรับระบบ
กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในใหม่ ต ำมระบบของ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ดมศึ กษำ (สกอ.) ซึ่ งเป็ นกำร
ปรับเปลี่ยนระบบขนำนใหญ่ ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจและพัฒนำ
ผู้ ประเมิ นฯ ภำยในระยะเวลำเพี ย งไม่ กี่เดื อน รวมทั้ ง ได้ น ำ
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx)
เข้ำมำเริ่มทดลองใช้ภำยในมหำวิทยำลัยด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ
1. การท างานและการใช้ ชี วิ ต ของเรา ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชีวิตของ
เรำดี ขึ้ น ในทุ ก ๆ ด้ ำ น (ชี วิ ต ดี ขึ้ น ด้ ว ยกำรเปลี่ ย นแปลง :
KAIZEN) เหมือนเช่นเกณฑ์กำรประกันคุณภำพที่พัฒนำไป
เรื่อยๆ ตำมระดับพัฒนำกำรขององค์กร
2. งานใหม่ที่เราไม่เคยทา เป็นเหมือนบทเรียนที่สอนให้เรามี
ความสามารถและสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เรำจึงควร
เปิดใจพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรำอยู่
ตลอดเวลำ มองให้เห็นคุณค่ำและประโยชน์ของกำรทำสิ่งต่ำงๆ
(ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวก) ซึ่ ง จะท ำให้ เ รำสำมำรถใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ ำ ง
มีควำมสุข ไม่เป็นทุกข์

3. การได้พบเจอผู้คน ได้ร่วมงานกันเป็นเพราะเราเคย
ทากรรมร่วมกัน อยู่ที่เรำทำกรรมแบบใดต่อกัน ทำมำก
หรือทำน้อยแค่ไหน มั นจึงส่งผลให้เรำได้พ บเจอกันใน
บริบทที่แตกต่ำงกัน บำงคนทำดีกั บเรำ หรือบำงคนทำ
ไม่ดีกับเรำ ล้วนเป็นผลจำกเหตุที่เรำได้เคยทำร่วมกันใน
อดีตมำแล้วทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อเรำได้เจอกันในเวลำนี้ และ
เรำจะจำกกัน ในวัน ข้ำ งหน้ำ ไม่ช้ ำก็เร็ว เรำจึ งควรท ำ
กรรมที่ ดี ต่ อกัน เป็ น กัล ยำณมิ ต รคอยช่ ว ยเหลื อซึ่ ง กัน
และกั น หำกมี ค นท ำไม่ ดี กั บ เรำ โปรดอย่ ำ ได้ โ กรธ
เกลี ย ดแ ค้ น เคื อ ง และ อำฆำต พยำบำ ท แต่ ข อ
จงอโหสิกรรมให้อภัยต่อกันด้วยควำมเมตตำ เพรำะทุก
สิ่ ง อย่ ำ งที่ ผ่ ำ นเข้ ำ มำในชี วิ ต ของเรำ ท ำให้ เ รำเกิ ด
ประสบกำรณ์ ที่ สอนให้ เรำเข้ ำใจควำมเป็ นจริ ง
ตำมธรรมชำติของกฎแห่งกรรม
ผมขอขอบคุณ ทุ กๆ คน ที่ ท ำให้ ผ มได้ เรี ย นรู้
และมี ป ระสบกำรณ์ ที่ ดี ผมขอเป็ น ก ำลั ง ใจให้ ทุ ก คน
ได้พัฒนำตนเองให้เจริญเติบโต ทั้งในหน้ำที่กำรงำนและ
กำรใช้ ชี วิต บรรลุ เป้ ำ หมำยในสิ่ งที่ ป รำรถนำที่ เป็ น ไป
ในทำงที่ชอบประกอบด้วยธรรม หำกมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผม
ได้เคยกระทำล่วงเกิน ไม่ว่ำทำงกำย ทำงวำจำหรือทำงใจ
ทั้ ง ต่ อ หน้ ำ หรื อ ลั บ หลั ง ขอได้ โ ปรดอโหสิ ก รรม
อย่ ำ ได้ ถื อ โทษ โกรธ และผู ก เวรต่ อ กั น อี ก ต่ อ ไป....
ด้วยความเคารพอย่างสูง
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ขอแสดงควำมชื่นชมและยินดีกับสำนัก งำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ได้สร้ำงผลงำน
ให้กับมหำวิทยำลัยตลอดระยะเวลำ 15 ปีที่ผ่ำนมำ สำนักงำนประกันฯ ทำหน้ำ ที่แทนมหำวิทยำลัยในกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอุดมศึกษำที่สะท้อนคุณภำพและผลกำรดำเนิน งำนในภำพรวมในแต่ละปี
กำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดียิ่ง ทั้งทำงด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรบริหำรจัดกำร ทำให้ทั้ง
บุคลำกรและสำธำรณำชนรับรู้รับ ทรำบผลกำรดำเนินงำน นอกจำกนี้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในยัง เป็นส่วนหนึ่งที่มหำวิทยำลัยนำมำกำหนดนโยบำย ปรับปรุงกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง
กำรรักษำกำรจัดลำดับ (ranking) ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในรูปแบบต่ำงๆ ที่เป็นสำกล
กำรได้มีส่วนร่วมทำงำนกับสำนักงำนประกันฯ มำเกือบตลอด เห็นกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรของ
สำนักงำนประกัน คุณภำพ โดยเฉพำะในช่วง 10 ปีหลัง ทั้งในฐำนะผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และรักษำกำรแทน
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาหลาย
อย่าง ต้องมีการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด การมีระบบสารสนเทศ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การวางนโยบาย
เพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้สำนักงำนประกันฯ ได้มีกำรดำเนินกำรและพัฒนำมำเป็น
ลำดับ สิ่งที่โดดเด่นของสำนักงำนประกันฯ อย่ำงหนึ่งคือ บุค ลำกรในสำนักงำนประกันฯ มีจิตวิญญำณของผู้ให้บริกำร
ที่ดี มีกำรเรียนรู้ในสิ่งใหม่และปรับตัวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือได้ว่ำเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับบุค ลำกรในหน่วยงำนอื่น
และมีควำมผูกพันต่อองค์กร เห็นได้จำกอดีตท่ำนผู้บริหำรที่กำกับดูแลสำนักงำนประกันคุณภำพ และอดีตบุคลำกรยังคง
วนเวียนมำเยี่ยมเยือน มีควำมห่วงใยและให้กำรสนับสนุน ช่วยเหลือสำนักงำนประกันฯ เสมอมำ
ขอขอบคุณบุคลำกรทุกท่ำนที่ทุ่มเทกำลังควำมสำมำรถ มุ่งมั่นที่จะพัฒนำทั้งตนเอง สำนักงำนประกันฯ และ
เป็นหน่วยขับเคลื่ อน EdPEx สู่ควำมเป็นเลิศของคณะ สำนัก /สถำบัน และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ต่อไป ขอเป็น
กำลังใจและอวยพรให้ทั้งสำนักงำนประกันคุณภำพและบุคลำกรมีควำมรุ่งเรืองเจริญก้ำวหน้ำต่อไป
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ในช่ ว งเวลำหนึ่ ง ของชี วิ ต ได้ มี โ อกำสเข้ ำ มำก ำกั บ ดู แ ลงำนของส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงได้รู้ว่ำงำนของสำนักงำนประกันคุณภำพมีมำกมำยกว่ำที่คิด เพรำะไม่ได้มี
เพี ย งกำรจั ด ท ำรำยงำนและกำรก ำกั บ ดู แ ลให้ ห น่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ด ำเนิ น งำนตำมเกณฑ์ ก ำรประกั น คุ ณ ภำพ
กำรศึ ก ษำเท่ ำ นั้ น แต่ ยั ง ต้ อ งมี ก ำรให้ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพแก่ บุ ค ลำกรทุ ก ระดั บ
กำรจั ด ท ำฐำนข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรประกั น คุณ ภำพ กำรติ ด ตำมให้ห น่ ว ยงำนมี ก ำรปรับ ปรุ ง ตำมข้อเสนอแนะจำก
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพ รวมถึ ง กำรสร้ ำ งกลไกเพื่ อ สร้ ำ งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำเพื่ อ น ำ ไปสู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ
ซึ่งรูปแบบกำรดำเนินงำนก็มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและแตกต่ำงกันในแต่ละปี บุคลำกรของสำนักงำนประกันคุณภำพ
จึ ง ต้ อ งทุ่ ม เทก ำลั ง กำย ก ำลั ง ใจ มี ค วำมตื่ น ตั ว พร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ และปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ ยุ ค สมั ย
อยู่เสมอ
ขอแสดงควำมยินดีกับสำนั กงำนประกันคุณภำพ ที่มีอำยุครบ 15 ปีในปีนี้ ผ่ำนผู้บริหำรมำหลำยยุคหลำย
สมัยที่ได้ร่วมกันสรรสร้ำงและพัฒนำงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งบุคลำกรของ
สำนักงำนประกันคุณภำพถือเป็นฟันเฟืองที่สำคั ญ ในกำรช่วยให้กำรดำเนินงำนต่ำงๆ ดำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น จนถึง
วันนี้ งานประกันคุณภาพไม่ได้เป็นเพียงการดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น แต่มุ่งหวังที่จะนา
หน่วยงานและมหาวิทยาลั ยรุดหน้าสู่ความเป็ นเลิศด้วย ซึ่งคงต้องใช้แรงกำยและแรงใจจำกบุคลำกรอีกไม่น้อย
ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับบุคลำกรในกำรมุ่งมั่ นพัฒ นำตนเองและหน่วยงำนเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี ให้กับ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ต่อไป
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15 ปีบนเส้นทางระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผมได้เข้ำมำร่วม
ในระบบประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำของมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ตั้ ง แต่ ปี พ .ศ.2545 จำกกำรเป็ นกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสตร์ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตั้งแต่ระดับคณะจนถึง
ระดับมหำวิทยำลัย ระบบกำรประกันคุณภำพที่เริ่มจำกกำรตรวจสอบว่ำมีหรือไม่มีกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพใน 9
องค์ ป ระกอบ พั ฒ นำสู่ ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพของระบบประกั น คุ ณ ภำพมี ค่ ำ คะแ นนและค่ ำ น้ ำหนั ก ของ
แต่ ล ะ ตั ว บ่ ง ชี้ ใน 9 องค์ ป ระกอบ จนถึ ง กำรปรั บเปลี่ ย นที่ มี ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใ น
โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกโดยสำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) บนเส้นทำงนี้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ มำกมำยและได้รู้จักและร่วมงำนกับ
บุคคลหลำกหลำยสำขำ ได้รับมิตรภำพและกำรช่วยเหลือจำกคนประกันคุณภำพอย่ำงมำกมำย การประกันคุณภาพสอน
ให้ รู้ จั ก การเข้ า ใจในความคิด และมุมมองที่ แตกต่ า ง สั ง เกตและเรียนรู้สิ่ง ที่ มีคุณ ค่า เพื่อนามาใช้ ใ นการท างาน
ช่วยเหลือและให้คาแนะนาอย่างจริงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนา ยอมรับคาติและแนะนาเพื่อปรับปรุงการทางานของตน
ให้ดีขึ้น รวมทั้งกำรอดทนต่อควำมไม่เข้ำใจและทัศนคติที่เห็นว่ำกำรประกันคุณภำพไม่ได้สร้ำงประโยชน์ใดๆ เลย จนถึง
ปัจจุบันนี้กำรเปลี่ยนแปลงของกำรประกันคุณภำพที่ก้ำวข้ำมไปสู่กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนสู่ควำมเป็นเลิศที่หลำยคน
เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรจำกกรอบมำตรฐำนนี้ ผมหวังให้บุคลำกรระดับผู้บริหำรและผู้ที่จะมำเป็นผู้บริ หำรได้
ศึกษำ เข้ำใจและนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรดำเนินงำนสู่ควำมเป็นเลิศนี้ไปใช้ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงทั่วถึง ซึ่ง
จะส่ ง ผลให้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภำพกลำยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรปฏิ บั ติ ง ำน และเป็ น เป้ ำ หมำยส ำคั ญ
บนเส้นทำงระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรบริหำรงำนที่เป็นเลิศนั่นเอง
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งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของผมเริ่มมำจำกพี่
ที่ผ มเคำรพท่ำ นหนึ่ งซึ่ งตอนนั้น ท่ำ นเป็ นหัว หน้ำ ภำควิ ชำได้
ขอให้ผมเข้ำมำช่วยงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับ
ภำควิ ชำ ผมรีบรับงำนนั้นทัน ทีเพรำะผมคิดว่ำ เป็นงำนที่จ ะ
สำมำรถทำให้เห็นได้ว่ำ เรำสร้ำงระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
เรำสร้ ำ งบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วำมรู้ แ ละคุ ณ ค่ ำ ซึ่ ง คุ ณ ค่ ำ นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศชำติในอนำคต ตอนเริ่มต้นผมต้องเรียนรู้
มำกมำยเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ ซึ่งต้องใช้
เวลำอย่ำงมำกในกำรทำควำมเข้ำใจว่ำ กำรประกันคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำคืออะไร และต้องทำอย่ำงไร นั่นคือจุดเริ่มต้ น
ของงำนด้ำนประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำของผม จนปัจจุบัน
นี้ ผมได้ มี ส่ ว นร่ ว มในหน่ ว ยงำนที่ ท ำหน้ ำ ที่ ก ำกั บ ดู แ ลด้ ำ น
ประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่ง
ทำให้ผมได้ร่วมงำนกับผู้มี ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกมำย ได้
ร่วมงำนกับรักษำกำรรองอธิ กำรบดีที่กำกับ ดูแลงำนประกัน
คุ ณ ภำพทำงกำรศึ ก ษำ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ำรบดี แ ละผู้ อ ำนวยกำร
ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ มก. ที่ ม ำกด้ ว ยควำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์ และพี่ๆ น้องๆ ในสำนักงำนประกันคุณภำพ
มก. ที่น่ำรักทุกคน ทำให้ผมมีโอกำสได้พัฒนำตัวเองในหลำยๆ
ด้ำน ได้เรียนรู้ในหลำยๆ สิ่งที่ยังไม่รู้ ได้ทำงำนในหลำยๆ งำนที่
ไม่เคยทำมำก่อน ซึ่งเป็นประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำอย่ำงมำกใน
ชีวิตกำรทำงำนของผม
งำนด้ำนกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ ถือเป็น
งำนที่ ท้ ำ ทำยอย่ ำ งมำกเพรำะจะต้ อ งสร้ำ งควำมเข้ำ ใจและ
ควำมตระหนักให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ให้ เ ห็ น ว่ ำ กำรประกั น คุ ณ ภำพทำงกำรศึ ก ษำเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ในกำรช่วยขับเคลื่อนและพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
เนื่ อ งมำจำกการประกั น คุณ ภาพทางการศึ ก ษาจะช่ ว ยให้
หน่วยงานทางานอย่างเป็นระบบ มีการนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒ นากระบวนการในการทางานให้ดียิ่งๆ
ขึ้นไป ซึ่งในเบื้องต้นหลำยๆ คนยังเห็นว่ำกำรประกันคุณภำพ
ทำงกำรศึ กษำเป็ น กำรเพิ่ ม ภำระงำนจำกงำนประจ ำ ซึ่ ง ใน
ส่ ว นนี้ พ วกเรำทุ ก คนที่ ท ำงำนด้ ำ นกำรประกั น คุ ณ ภำพ
ทำงกำรศึกษำต้องพยำยำมช่วยกันให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนเห็นประโยชน์อย่ำงแท้จริงจำกกำร
ประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ เพรำะท้ำยที่สุดผลกำรทำงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำอย่ำงเข้ำใจและมุ่งมั่น
จะทำให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์พัฒนำอย่ำงเข้มแข็งเพื่อ
เป็นหลักทำงกำรศึกษำของประเทศไทยอย่ำงเต็มควำมภำคภูมิ

ด้ ำ นกำรท ำงำนร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำนประกั น
คุณภำพ มก. เป็นงำนที่หนักสำหรับผมเพรำะบทบำท
หน้ำที่ของสำนักงำนประกันคุณภำพ มก. ไม่ได้ทำแค่กำร
กำกับ ติดตำม กำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำให้ทุก
หน่ ว ยงำนในมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ เ พื่ อ ทุ ก
หน่วยงำนมีคุณภำพตำมที่มหำวิทยำลัยคำดหวังไว้ แต่ยัง
ต้ อ งท ำงำนในส่ ว นของกำรเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้
ในกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร รวมถึงเป็นหน่วยงำน
ที่ต้องทำหน้ำที่เสนอแนวทำงและเครื่องมือในกำรพัฒนำ
องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ ซึ่งงำนทั้งหมดนี้จะทำไม่ได้เลย
หำกคนในสำนักงำนประกันคุณภำพ ไม่ทำงำนร่วมกัน มี
เป้ำหมำยและควำมตั้งใจร่วมกัน ไม่มีงำนไหนเลยที่ผ่ำน
มำจะเป็ น งำนง่ ำ ยๆ แต่ ทุ กงำนก็สำเร็จตำมเป้ำ หมำย
เป็นเพรำะทุกคนในสำนักงำนประกันคุณภำพ ทุ่มเทและ
มุ่ ง มั่ น ไปด้ ว ยกั น โดยมี ผู้ บ ริ ห ำรส ำนั ก งำนประกั น
คุณ ภำพ ก ำกับ ดู แล และมี ผู้ บ ริหำรระดั บ สู ง กำหนด
นโยบำยและให้กำรสนับสนุนด้วยดีตลอดมำ ถึงผมจะ
เข้ำมำทำงำนเต็มตัวร่วมกับสำนักงำนประกันคุณภำพ
เพียงไม่นำน แต่มองเห็นถึงควำมมุ่งมั่นและควำมตั้งใจนี้
มำโดยตลอด และขอให้ พ วกเรำทุ ก คนเป็ น อย่ ำ งนี้
ตลอดไป
ในวำระครบรอบ 15 ปีของสำนักงำนประกัน
คุณภำพ มก. ผมขอให้แผนงำนทุ กแผนงำน โครงกำร
ทุ ก โครงกำร กำรท ำงำนทุ ก กำรท ำงำน ประสบ
ควำมส ำเร็ จ ตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นเป้ ำ หมำย และให้
สำนักงำนประกันคุณภำพ มก. เป็นกำลังสำคัญในกำร
ก ำกั บ ดู แ ล และติ ด ตำมคุ ณ ภำพทำงกำรศึ ก ษำของ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ เพื่ อ ให้ ม หำวิ ท ยำลั ย
เกษตรศำสตร์มีควำมเจริญก้ำวหน้ำเป็นที่ยอมรับของทั้ง
ในระดับชำติและนำนำชำติตลอดไป
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หนึ่ ง ปี ที่ มี โ อกำสร่ ว มพั ฒ นำคุณ ภำพมหำวิ ท ยำลั ย
เป็ น ช่ ว งเวลำท ำงำนที่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ยควำมสุ ข และควำม
ประทับใจในควำมตั้งใจ ใฝ่รู้ สู้ไม่ถอย ของเหล่ำผู้กล้ำหลำยต่อ
หลำยชี วิ ต ที่ ปิ ด ทองหลั ง พระองค์ ม หึ ม ำอยู่ เ บื้ อ งหลั ง เพื่ อ
ผลักดันให้ “งำน” ที่ขึ้นชื่อว่ำ “ประกันคุณภำพ” ที่ใครได้ยินก็
ปิดหูเมินหน้ำหนี กลำยมำเป็น “นิสัยฝังรำกลึก” ที่อยำกจะ
“พัฒนำคุณภำพ” ให้กับหน่วยงำนและตนเองอยู่เสมอ
เมื่อได้มำสัมผัสเป็น ”คนใน” และร่วมชีวิตกับพี่ๆ
น้องๆ สำนักงำนประกันคุณภำพ ทำให้ได้เรียนรู้และรักใน
บทบำทกลจักรสำคัญในกำรขับเคลื่อนของสำนักงำนประกัน
คุณภำพที่เหมือนจะเคยรู้แต่ไม่เคยตระหนักมำก่อน และรู้สึก
ขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่ง ในสิ่งที่สำนักงำนประกันคุณภำพพยำยำมทำและพยำยำมเป็นเรื่อยมำ ขอบคุณ..ที่เชื่อมั่น..ในคุณค่ำ
ของงำนที่ทำว่ำเป็นสิ่งที่ดี แม้จะอยู่ภำยใต้แรงกดดันมหำศำลทั้งจำกกระแสพลวัตร กำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกและ
ผลกระทบจำกกำรพยำยำมปรับตัวตำมจำกภำยใน
ขอบคุ ณ ..ที่ มุ่ ง มั่ น ..สละแรงกำยแรงใจทุ่ ม เทท ำควำมเข้ ำ ใจและเก็ บ ทุ ก รำยละเอี ย ดเพื่ อ พยำยำม
เปลี่ ย นเรื่ อ งที่ ดู ยุ่ ง ยำกให้ ก ลำยเป็ น เรื่ อ งที่ แ ลดู ง่ ำ ยขึ้ น และถู ก จริ ต ขึ้ น ส ำหรั บ ทุ ก คน แม้ มี ก ำลั ง คนเพี ย งหยิ บ มื อ
เทียบกับครอบครัวมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ขนำดใหญ่ ที่มีตัวตนมำยำวนำน มีวัฒนธรรม และบริบทที่สุดแสนจะ
หลำกหลำย
ขอบคุ ณ .. ที่ ตั้ ง มั่ น ..ท ำทุ กงำน (ที่ มี ล้ น มื อ ) ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ อ อกมำดี ด้ ว ยกำรประสำนงำนอย่ ำ งมื ออำชี พ
กำรอำนวยควำมสะดวกด้วยใจ รอยยิ้ม (สู้ แม้ไม่ค่อยได้นอน) และควำมอบอุ่นที่มีให้กันเสมอมำ
ในวำระครบรอบ 15 ปีของควำมเหน็ดเหนื่อยที่ดีต่อใจนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำสำนักงำนประกันคุณภำพและ
ผู้ร่วมเรือลำเดียวกันทุกท่ำนจะมีควำมสุขกับกำรทำงำนในทุกนำที
มีกำลังใจที่จะเปลี่ยนควำมท้อใจเป็นควำมสะใจที่จะท้ำทำยกำรเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด
มีควำมเข้มแข็งที่จะเปลี่ยนควำมกังวลใจเป็นควำมตื่นตำตื่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เข้ำมำให้เลือกสรร
มีป ฏิภำณที่จ ะไม่ถูกกรอบเกณฑ์บี บบั งคับให้เดิน ตำม แต่ฉลำดใช้เป็น เครื่องมื อให้เหมำะสมกับ บริบทตน
เพื่อเกิดกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง
มีแรงบันดำลใจที่จะเปลี่ยนจำกควำมกลัวที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นควำมกล้ำที่จะยอมรับตนเองและ
แข่งกับตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
มีสติที่จะไม่หวำดหวั่นต่อคำตำหนิติขำนแต่น้อมนำมำใช้ประโยชน์และปรับเปลี่ยนเป็นแรงที่จะยืนหยัดพัฒนำ
อย่ำงถูกทิศทำง
ที่สำคัญที่สุด มีเวลำดูแลตนเองให้มีสุขภำพกำยใจที่ส มบูรณ์พร้อมที่จะทำสิ่งดีให้กับบ้ำนของเรำหลังนี้ต่อไป
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และแล้ว...สำนักงำนประกันคุณภำพ ได้เดินทำงมำถึง 15 ขวบปี ในวันที่ 23 กันยำยน 2560 นี้ ...ดีใจ
ที่เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในเหตุกำรณ์นี้มำตลอดเวลำ 15 ปี รวมทั้งช่วงเวลำในกำรเริ่มต้นของกำรประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ก่อนมำเป็นสำนักงำนประกันคุณภำพ ในปัจจุบัน รวมเป็นเวลำเดินทำง
ทั้งสิ้น 20 ปี ....ทำให้ได้ ร่วมเหตุกำรณ์ การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพมำตลอด.....ซึ่งถือได้ว่ำเป็นช่วงเวลำที่
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้สร้างความมั่นใจให้สังคม ในการผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
ตอบแทนคืนสู่สังคม และธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ
ตลอดเวลำ 15 ปี กับกำรทำงำนของสำนักงำนประกันคุณภำพ สิ่งที่ ต้องเผชิญอยู่ตลอดคือกำรเปลี่ยนแปลง
เพรำะกำรพัฒนำคุณภำพไม่อำจหยุดนิ่งได้ อันเนื่องมำจำกปัจจัยภำยนอกที่สำคัญ ที่เป็น ผู้กำหนดชะตำกำรประกัน
คุ ณ ภำพภำยใน คื อ สกอ. และกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยนอก คื อ สมศ. รวมทั้ ง กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โดยคณะกรรมกำรนโยบำยประกันคุณภำพ ..ด้วยปรัชญำที่ว่ำ ..การเปลี่ยนแปลงต้องไปสู่
สิ่งที่ดีกว่าเสมอ...กำรประกันคุณภำพจึงได้รับควำมร่วมมือจำกประชำคมเกษตรศำสตร์มำตลอด ภำยใต้เสียงบ่นบ้ำง...
อย่ำงไรก็ตำม..ทั้งบุคลำกรด้ำนประกันคุณภำพของทุกหน่วยงำนและสำนักงำนประกันคุณภำพเองไม่ย่อท้อในควำมเพียร
เพื่อให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีกำรประกันคุณภำพตำมที่กำหนด พร้อมๆ กับกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่ อเนื่อง
เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศตำมเกณฑ์ EdPEx ในไม่ช้ำนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มีพลังใจในกำรทำงำนมำตลอด ปีนี้เป็นปีสุดท้ำยของ
กำรทำงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุรำชกำร ก็มอบภำรกิจกำรพัฒนำคุณภำพให้กับทุกคนในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดย
มีสำนักงำนประกันคุณภำพเป็นหน่วยงำนสนับสนุนช่วยเหลือขับเคลื่อนให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สู่ควำมเป็นเลิ ศ
ในเร็ววัน ...ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคน ...เพรำะเรำทุกๆคน คือ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และคุณภำพของมหำวิทยำลัย
อยู่ในมือเรำ...ทุกคน
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ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ เดิ ม เป็ น ส ำนั ก ประกั น คุ ณ ภำพ มี ส ถำนะเที ย บเท่ ำ คณะวิ ช ำก่ อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
23 กันยำยน 2545 หลังจำกได้ดำเนินกำรมำครบ 10 ปี หรือ 1 ทศวรรษ และสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ปรับ
สถำนะเป็นหน่วยงำนภำยใต้สำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนำยน 2555 จึงได้จัดทำรำยงำนสรุปเล่มครบรอบ
1 ทศวรรษ สำนักประกันคุณภำพ (23 กันยำยน 2545 – 20 มิถุนำยน 2555) ขึ้นเพื่ อรวบรวมเรื่องรำว ต่ำงๆ ใน
ดำเนินงำนในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ รวบรวมเรื่องรำวกำรปรับเปลี่ยนสถำนะขององค์กร สำหรับกำร ก้ำวสู่ทศวรรษที่ 2
ของกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ ซึ่งสำนักงำนประกันคุณภำพได้รับมอบหมำยภำรกิจหลัก ในกำรขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภำพ ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด
6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยดำเนินกำรรับประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแนวทำงที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนด ตลอดเวลำในช่วง 5 ปีของกำรดำเนินงำนในช่วงทศวรรษที่ 2 จนถึง
ปัจจุบัน พ.ศ.2560 สำนักงำนประกันคุณภำพ มีอำยุครบ 15 ปี มีกำรดำเนินงำนต่ำงๆ มำกมำยเพื่อพัฒนำปรับปรุง
บุคลำกรและองค์กร ให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง แต่คงและรักษำไว้ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภำพ จึงขอรวบรวมสรุปกำร
ดำเนินงำนในรอบ 5 ปี (กรกฎำคม 2555 - 2560) ไว้ในเล่มนี้
สำนักงำนประกันคุณภำพยังยึด ปณิธาน ในกำรดำเนินงำนว่ำ “ใช้หลักการ ประสานกลไก สร้างวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพ เป็นเครื่องมือนาพาสู่ความเป็นเลิศ ” และคำขวัญขององค์กรเพื่อเป็นคติประจำใจแก่บุคลำกร ที่ว่ำ
“เข้าใจหลักการ ประสานกลไก พร้อมให้บริการ เพื่องานคุณภาพ” มำตลอดเวลำ 15 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง นอกจำกนี้
มีกำรกำหนดและปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557-2559
(1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557
(1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2560)
วิสัยทัศน์ พัฒนำมหำวิทยำลัยด้วยระบบประกันคุณภำพ เพื่อยกระดับ เป็นองค์กรที่ผลักดันกลไกกำรประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล
สู่กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนให้ได้
มำตรฐำนก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ
พันธกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุ นด้ำนกำรประกัน คุณภำพ เพื่ อสร้ำ ง 1. สนั บ สนุ น ระบบและกลไกกำรประกั น
และรักษำมำตรฐำนกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้
คุณภำพเพื่อบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ สอดคล้ อ งกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภำพ
ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ
กำรศึกษำของชำติ
2. พั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล และเชื่ อ มโยง
2. ศึกษำ วิเ ครำะห์ และสั งเครำะห์ ข้อมู ล เพื่อน ำไปสู่
ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงำนให้ เ ป็ น ภำพรวม
กำรพัฒนำผลลัพธ์ของกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย
ของมหำวิทยำลัย
และกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยที่เป็นที่ยอมรับ
3. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนประกันคุณภำพ
3. เสริ ม สร้ ำ งภำพลั ก ษณ์ เพื่ อ ยกระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย
สู่สำธำรณชน
เกษตรศำสตร์สู่ระดับสำกล
4. ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ และสั ง เครำะห์ ข้ อ มู ล
4. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนประกันคุณภำพสู่สำธำรณชน
เ พื่ อน ำ ไ ป สู่ กำ ร พั ฒ นำ ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง
5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกัน
กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย และ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยที่เป็นที่ยอมรับ
6. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ ใ นระบบ 5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกัน
7. ปรั บ ปรุ ง ระบบกำรตรวจติ ด ตำมและกำรประเมิ น
คุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยอย่ำง
คุณภำพ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
รายการ
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ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2554 - 2558

ปี 2558

ปี 2558 - 2559

ปี 2559 – ปัจจุบัน

อธิการบดี

รักษาราชการแทน
อธิการบดี

รักษาการแทน
อธิการบดี

รักษาการแทน
อธิการบดี

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

ดร.อนามัย ดาเนตร

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

(16 ก.พ. 2558 15 ส.ค. 2558)

(16 ส.ค. 2558 15 ก.พ. 2559)

(16 ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน)

รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

รศ.ดร.ลิลลี่ กำวีตะ๊

(มี.ค. 2554 - ก.พ. 2558)

(16 ก.พ. 2558 15 ส.ค. 2558)

(16 ส.ค. 2558 15 ก.พ. 2559)

(16 ก.พ. 2559 - 30 ก.ย. 2559)

วาระที่ 2
(16 ก.พ. 2554 - 15 ก.พ.
2558)
รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
(มี.ค. 2554 - ก.พ. 2558)

รักษาราชการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พรำพงษ์
 ผศ.ดร.อัมพิกำ บันสิทธิ์
(16 ก.พ. - 15 ส.ค.2558)

รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พรำพงษ์
 ผศ.ดร.อัมพิกำ บันสิทธิ์
(16 ส.ค.2558 - 15 ก.พ.2559)

รศ.ดร.ลดำวัลย์ พวงจิตร
(1 ต.ค.2559 – ปัจจุบัน)
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พรำพงษ์
 ผศ.ดร.อภิชำต แจ้งบำรุง
(16 ก.พ.2559 – ปัจจุบัน)
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รองอธิการบดี

ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ
ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รักษาการแทน
1 มี.ค.54 – 15 ก.พ.58
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
16 ก.พ.58 – 15 ก.พ.59

รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
16 ก.พ.59 – 30 ก.ย.59

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
1 ต.ค.59 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
1 มี.ค.54 – 15 ก.พ.58

ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
16 ก.พ.58 – 15 ก.พ.59
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
16 ก.พ.59 – ปัจจุบัน

ผศ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
16 ก.พ.58 – 15 ก.พ.59

ผู้อานวยการสานัก

น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กจิ
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
14 มี.ค.56 – ปัจจุบนั

ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
16 ก.พ.59 – ปัจจุบัน
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ผู้บริหารสานักงานประกันคุณภาพในรอบ ปี พ.ศ. 2556 – 2560
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บุคลากรสานักประกันคุณภาพในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2560
ปีงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก มก. (รายรับ/บาท)
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

รวม

2556

1,047,306.00

2,161,100.00

40,000.00

1,966,000.00

5,214,406.00

2557

1,140,657.00

2,027,020.00

30,000.00

636,500.00

3,834,177.00

2558

1,348,875.00

1,755,000.00

-

2,006,000.00

5,109,875.00

2559

1,296,086.48

2,367,693.00

37,167.52

1,661,922.07

5,362,869.07

2560

1,742,403.00

1,154,235.00

70,000.00

2,364,265.00

5,330,903.00

ปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (รายจ่าย/บาท)
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

รวม

คงเหลือ

2556

949,335.20

1,902,644.74

33,490.00

1,854,407.74

4,739,877.68

474,528.32

2557

928,489.94

1,896,566.31

29,990.00

484,567.13

3,339,613.38

494,563.62

2558

1,029,076.14

1,626,305.57

-

1,688,475.83

4,343,857.54

766,017.46

2559

1,145,941.58

2,239,527.33

37,167.52

1,452,739.36

4,875,375.79

487,493.28

2560

ยังไม่สิ้นสุดงบประมำณ

5,330,903.00
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จำกกำรรวบรวมสถิติกำรเข้ำ-ออกของบุคลำกรสำนักงำนประกันคุณภำพในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ มีอัตรำ
กำรลำออกของบุ ค ลำกร จ ำนวน 8 คน โดยงำนที่ มี อั ต รำกำรลำออกของบุ ค ลำกรสู ง สุ ด คื อ งำนธุ ร กำร และ
งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ จำนวน 3 คน รองลงมำ คือ งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ จำนวน 2 คน
ในขณะที่งำนพัฒนำและฝึกอบรมไม่มีกำรลำออก โดยสรุปมีอัตรำกำรลำออกต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556–2560 ปีละ
1 - 2 คน
ปัจจุบันสำนักงำนประกันคุณภำพ มีบุคลำกรทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็น 4 งำน คือ งำนธุรกำร จำนวน 3 คน
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ จำนวน 4 คน งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ จำนวน 3 คน และงำนพัฒนำ
และฝึกอบรม จำนวน 3 คน โดยแบ่งตำมอำยุงำนพบว่ำมีบุคลำกรที่ มีอำยุมำกกว่ำ 10 ปี จำนวน 6 คน อำยุตั้งแต่
6–10 ปี จ ำนวน 2 คน อำยุง ำนน้ อยกว่ำ 5 ปี จ ำนวน 5 คน และอยู่ระหว่ ำ งขั้นตอนกำรรับ สมั คร จำนวน 1 คน
แสดงให้เห็นว่ำมีบุคลำกรใหม่ คิดเป็นร้อยละ 42.86
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานประกันคุณภาพ ประจาปี 2555 – 2560
ครั้งที่ 11
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556

ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ รั บ กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยใน
ตำมผลกำรด ำเนิ นงำนรอบปี กำรศึ กษำ 2555 (รอบวั นที่ 1
มิถุนำยน 2555 – 31 พฤษภำคม 2556) มีคณะกรรมกำรที่
แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ กำรดำเนินงำนตำม
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 6 องค์ประกอบคุณภำพ
และมี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนตำมตั ว บ่ ง ชี้ บั ง คั บ ที่ ก ำหนดของ
สำนั กงำนอธิ กำรบดี จ ำนวน 12 ตั ว บ่ง ชี้ และตัว บ่ ง ชี้ ต ำม
ภำรกิจหน่วยงำน จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตนเองใน
ภำพรวมได้ระดับคะแนน 4.92 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก ส่วนผลกำร
ประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 4.92อยู่ในเกณฑ์
ดีมำก จำกคะแนนเต็ม 5.00

ครั้งที่ 12
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

สำนักงำนประกันคุณภำพ รับกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม
ผลกำรดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2556 (รอบวันที่ 1 มิถุนำยน
2556 – 31 พฤษภำคม 2557) มี คณะกรรมกำรที่ แต่ ง ตั้ ง โดย
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ กำรด ำเนิน งำนตำมระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ 6 องค์ประกอบคุณภำพ และมีผล
กำรด ำเนิ น งำนตำมตั ว บ่ ง ชี้ บั ง คั บ ที่ ก ำหนดของส ำนั ก งำน
อธิ ก ำรบดี จ ำนวน 12 ตั ว บ่ ง ชี้ และตั ว บ่ ง ชี้ ต ำมภำรกิ จ
หน่วยงำน จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม
ได้ระดับคะแนน 4.92 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก ส่วนผลกำรประเมิน
ของคณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 4.83 อยู่ในเกณฑ์
ดีมำกจำกคะแนนเต็ม 5.00
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ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2557 มหำวิ ท ยำลั ย เปลี่ ย นให้ ห น่ ว ยงำน
สนับสนุนดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
จ ำนวน 7 หมวด และรวบรวมผลกำรด ำเนิ น งำน รอบ 14
เดือน (รอบวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558)
โดยประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับพัฒนำกำร ระบุ
จุดเด่น และข้อเสนอแนะหรือโอกำสเพื่อกำรพัฒนำ สำนักงำน
ประกั น คุ ณ ภำพ ภำยใต้ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี จึ ง ได้
ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ โดยจัดทำกำร
วิ เครำะห์ ต นเอง เขี ย นโครงร่ ำ งองค์ก ำร (OP) และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน ตำมข้ อก ำหนดพื้ น ฐำน (Basic
Requirements) ของเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ โดยคณะกรรมกำรประเมินได้ให้โอกำสในกำรพัฒนำ
ภำพรวมของสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อให้ทุกหน่วยงำนภำยใต้สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี จึงได้จัดทำแผนพัฒนำปรับปรุง ดังนี้
1. ควรมีกำรทบทวนกระบวนงำนหลักให้ต่อเนื่องเพื่อกำรพัฒนำ องค์กำรอย่ำงยั่งยืน
2. ควรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ (Costumer Relation Management) มุ่งเน้นกำรให้ควำมสำคัญไปที่
ผู้รับบริกำร และตอบสนองควำมต้องกำร สร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมประทับใจของผู้รับบริกำร
3. ควรมีกำรประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงชัดเจน
ครั้งที่ 14
วันที่ 8 ธันวาคม 2559

สำนั กงำนประกัน คุณ ภำพ ภำยใต้ สั งกัด สำนั กงำนอธิ กำรบดี
รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยพิจำรณำผลกำร
ดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2558 (รอบวันที่ 1 สิงหำคม 2558
– 31 กรกฎำคม 2559) โดยกำรจัดทำโครงร่ำงองค์กำร รำยงำน
ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม ข้ อ ก ำ ห น ด พื้ น ฐ ำ น (Basic
Requirements) ของเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ
ซึ่งเน้นเฉพำะในหมวด 3 ลูกค้ำ ข้อ 3.1 หมวด 4 กำรวัด กำร
วิ เ ครำะห์ และกำรจั ด กำรควำมรู้ ข้ อ 4.1 และหมวด 6
ระบบปฏิบัติกำร ข้อ 6.1 โดยมีข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ดังนี้ โอกำสในกำรพัฒนำ
1. ควรวิเครำะห์ผลผลิตและเป้ำหมำยขององค์กรให้ชัดเจน
และสื่อสำรให้บุคลำกรรับทรำบและมีส่วนร่วมโดยทั่วกัน
เพื่อสำมำรถเป็นองค์กรที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
ของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิผล
2. ควรวิเครำะห์และกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินงำน
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ครั้งที่ 13
วันที่ 24 กันยายน 2558
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กิจกรรมพัฒนา....สานักงานประกันคุณภาพ
เพื่อเป็นให้องค์กรมกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องสำนักงำนประกันคุณภำพจัดกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งที่จดั ร่วมกับ
คณะกรรมกำรนโยบำยประกันคุณภำพ และเพื่อพัฒนำบุคลำกร รวมทั้งกำรพัฒนำกำยภำพ ดังนี้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โครงกำรสัมมำทิ ฐิ เรื่อง กำรจัดทำแผนดำเนินงำน และสำนสัมพันธ์
สำนั กประกันคุณ ภำพ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2555 และเนื่องใน
วำระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2556 วันที่ 29 ธันวำคม 2555 ณ สำนักประกัน
คุณภำพ ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. และร้ำนกุ้งเต้น ถนนเกษตรนวมินทร์ มีผู้เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ
และบุคลำกร ทั้งหมด 17 คน ส่งแบบตอบรับจำนวน 14 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 82.35 คิดเป็นร้อยละ 68.54 สำหรับผลประเมินควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยรวม 4.54 คะแนน อยู่ในระดับมำกที่สุด
โครงกำรสั ม มำทิ ฐิ เรื่ อ ง หลั ก ธรรมและจรรยำบรรณกั บ กำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรักองค์กร วันที่ 1 เมษำยน 2556 ณ ห้องประชุม
1 ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี สำนักงำนประกันคุณภำพ มก.

โครงกำรศึกษำดูง ำนระบบประกัน คุณ ภำพ ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ.2556 วั น ที่ 16 – 19 พฤษภำคม 2556 ณ มหำวิ ท ยำลั ย
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี มีผู้เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรประกันคุณภำพ และบุคลำกร

โครงกำรวั น พั ฒ นำและปลู ก ต้ น ไม้ มก . ประจ ำปี 255 7
วันที่ 6 กันยำยน 2557 ณ สำนักงำนประกันคุณภำพ มก.
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โครงกำรสัมมำทิฐิ ประจำปี 2556 เรื่อง สำนสัมพันธ์สำนักงำน
ประกั น คุ ณ ภำพ และเนื่ อ งในวำระขึ้ น ใหม่ พ.ศ.2557 วั น ที่ 24
ธั น วำคม 2556 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 9 อำคำรสำรนิ เ ทศ 50 ปี
สำนักงำนประกันคุณภำพ มก. และจัดเลี้ยง ณ ร้ำนอำหำรใบไม้ร่ำเริง
ถนนงำมวงศ์วำน ตรงข้ำมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน เป็นกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร
สำนั กงำนประกันคุณภำพให้มีควำมรู้ภำษำอังกฤษที่ส ำมำรถใช้ใน
กำรติดต่อสื่อสำรได้ตำมแบบสำกล โดยมี Mrs. Marilyn Black
อาสาสมั ค รชาวอเมริ กั น เป็ น อำจำรย์ ผู้ ส อนและฝึ ก ทั ก ษะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและสนทนำในชีวิตประจำวันแก่
บุคลำกรสำนักงำนประกันคุณภำพและบุคลำกรหน่วยงำนอื่นที่สนใจ
เริ่ม ตั้ ง แต่ เดื อนมกรำคม – กัน ยำยน 2557 สั ป ดำห์ล ะ 1 ชั่ ว โมง
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงำนประกันคุณภำพ

งำนสงกรำนต์ และพิ ธี ร ดน้ ำด ำหั ว ขอพรผู้ บ ริ ห ำร มก .
วันที่ 11 เมษำยน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ
50 ปี สำนักงำนประกันคุณภำพ มก.

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงกำรสัมมำทิฐิ เรื่อง กำรจัดทำแผนดำเนินงำนของสำนักงำน
ประกันคุณภำพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 วันที่ 13 และ
27 ตุลำคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
สำนักงำนประกันคุณภำพ มก. มีบุคลำกรเข้ำร่วมทั้ งหมด 14 คน
ส่งแบบตอบรับจำนวน 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85.71 ผลประเมิน
ควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยรวม 4.15 คะแนน อยู่ในระดับมำก
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
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โครงกำรสัมมำทิฐิ เรื่อง สำนสัมพันธ์สำนักงำนประกันคุณภำพ
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2558 และเนื่ อ งในวำระขึ้ น ปี ใ หม่
พ.ศ.2558 วันพุธที่ 21 มกรำคม พ.ศ.2558 เวลำ 10.00–15.00 น.
ณ สำนักงำนประกันคุณภำพ ห้องประชุม 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
มก. มีผู้เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร นโยบำยกำรประกันคุณภำพ และ
บุคลำกร ทั้งหมด 18 คน ส่งแบบตอบรับจำนวน 14 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ผลประเมินควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยรวม 4.33 คะแนน
อยู่ในระดับมำก
โครงกำรศึกษำดูงำนระบบประกันคุณภำพ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2558 วันที่ 5 – 7 กุมภำพันธ์ 2558 ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ โครงกำรพัฒนำเกษตรที่สูงดอยอ่ำงขำง และสถำนี
วิ จั ย ด อ ย ปุ ย ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ก ษ ต ร ศ ำ ส ต ร์
มีคณะกรรมกำร นโยบำยกำรประกันคุณภำพ และบุคลำกรเข้ำร่วม
ทั้งหมด 20 คน ส่งแบบตอบรับจำนวน 14 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 70
ผลประเมินควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยรวม 4.43 คะแนน อยู่ในระดับมำก
โครงกำร “ปฐมนิ เ ทศบุ ค ลำกรใหม่ ข องส ำนั ก งำนประกั น
คุณ ภำพ” ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2558 วั น ที่ 12 พฤษภำคม
2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อำคำรสำรนิ เทศ 50 ปี สำนั กงำน
ประกัน คุณภำพ มก. มี ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้ งหมด 4 คน ส่ง แบบ
ตอบรั บ จ ำนวน 4 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ผลประเมิ น
ควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยรวม 4.80 คะแนน อยู่ในระดับมำกที่สุด
โครงกำร “ทอดผ้ ำ ป่ ำ เพื่ อถวำยเป็ น พระรำชกุศ ลแด่ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ” ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558 วันที่ 16 – 17 พฤษภำคม 2558 ณ วัดบ้ำนดอนกู่ ตำบล
ห น อ ง ไ ผ่ อ ำ เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ มี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ และบุคลำกร ทั้งหมด
34 คน ส่ ง แบบตอบรั บ จ ำนวน 30 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.24
ผลประเมิ นควำมพึง พอใจค่ำ เฉลี่ยรวม 4.64 คะแนน อยู่ในระดั บ
มำกที่สุด
โครงกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง กำรประกันคุณภำพภำยในระดับ
คณะวิ ช ำ ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2557 วั น ที่ 20 สิ ง หำคม 2558
และวั น ที่ 28 สิ ง หำคม 2558 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 9 อำคำร
สำรนิเทศ 50 ปี สำนักงำนประกันคุณภำพ มก. มีบุคลำกรเข้ำร่วม
ทั้ ง หมด 14 คน ส่ ง แบบตอบรับ จ ำนวน 13 ฉบั บ คิด เป็ น ร้อยละ
92.86 ผลประเมิ น ควำมพึ ง พอใจค่ ำ เฉลี่ ย รวม 3.77 คะแนน
อยู่ในระดับมำก
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงกำรสั มมนำเชิงปฏิบัติก ำร เรื่อง กำรทบทวนแผนกลยุท ธ์
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรของสำนักงำนประกันคุณภำพ ประจำปี
งบประมำณ พ .ศ.2559 เมื่ อ วั น ที่ 3 – 4 ธั น วำคม 2558
เวลำ 08.30 – 16.30 น.ณ เดอะเกรซ อั ม พวำ รี ส อร์ ท จั ง หวั ด
สมุ ท รสงครำม มี ผู้ บ ริ ห ำรและบุ ค ลำกรเข้ ำ ร่ ว มทั้ ง หมด 18 คน
ส่งแบบตอบรับจำนวน 18 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลประเมิ น
ควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยรวม 4.27 คะแนน อยู่ในระดับมำก
โครงกำรสัมมำทิฐิ เรื่อง สำนสัมพันธ์สำนักงำนประกันคุณภำพ
ประจ ำปี พ.ศ.2558 และเนื่ อ งในวำระขึ้ น ปี ใ หม่ พ.ศ.2559
เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วำคม 2558 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องอำหำรชั้น G อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ และบุคลำกร ทั้งหมด
21 คน ส่งแบบตอบรับจำนวน 14 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 66.67 รับผล
ประเมินควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยรวม 4.35 คะแนน อยู่ในระดับมำก
โครงกำรศึ กษำดู งำนระบบปร ะกั นคุ ณภำพ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2559 เมื่ อ วั น ที่ 3 – 5 กุ ม ภำพั น ธ์ 2559
ณ มหำวิ ท ยำลั ย สงขลำนคริ น ทร์ และมหำวิ ท ยำลั ย ทั ก ษิ ณ
จัง หวั ด สงขลำมี คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกัน คุณ ภำพ และ
บุคลำกรเข้ำ ร่วมทั้งหมด 23 คน ส่ง แบบตอบรับ จำนวน 23 ฉบั บ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ผลประเมิ น ควำมพึ ง พอใจค่ ำ เฉลี่ ย รวม
4.41 คะแนน อยู่ในระดับมำก
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โครงกำรวั น พั ฒ นำและปลู ก ต้ น ไม้ มก. ประจ ำปี 2558 วั น ที่
26 กันยำยน 2558 ณ สำนักงำนประกันคุณภำพ มก. บุคลำกรเข้ำ
ร่ ว มทั้ ง หมด 15 คน ส่ ง แบบตอบรั บ จ ำนวน 15 ฉบั บ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 10 ผลประเมินควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยรวม 3.77 คะแนน
อยู่ในระดับมำก
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โครงกำรกำรจั ด กำรควำมรู้ เรื่ อ ง กำรท ำหน้ ำ ที่ เ ลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรปฏิบั ติ ง ำนของคณบดี
ผู้อำนวยกำรสถำบัน และผู้อำนวยกำรสำนัก เมื่อวันที่ 15 มกรำคม
2559 เวลำ 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงำนประกัน
คุณภำพ ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. มีบุคลำกรเข้ำร่วมทั้งหมด
14 คน ส่ ง แบบตอบรั บ จ ำนวน 13 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.86
ผลประเมิ น ควำมพึ ง พอใจ ค่ ำ เฉลี่ ย รวม 3.66 คะแนน อยู่ ใ น
ระดับมำก
โครงกำรกิจกรรม 5 ส ของสำนักงำนประกันคุณภำพ เมื่อวัน
พฤหั ส บดี ที่ 7 เมษำยน พ.ศ.2559 เวลำ 13.30 – 16.30 น.
ณ สำนักงำนประกันคุณภำพ ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
มีบุคลำกรเข้ำร่วมทั้งหมด 15 คน ส่งแบบตอบรับจำนวน 15 ฉบับ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ส ำหรั บ ผลประเมิ น ควำมพึ ง พอใจค่ ำ เฉลี่ ย
รวม 4.01 คะแนน อยู่ในระดับมำก
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อำวุโส เมื่อวันอังคำรที่ 12 เมษำยน
พ.ศ.2559 เวลำ 12.00 – 13.00 น. ณ สำนักงำนประกันคุณภำพ
ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มีผู้เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรประกันคุณภำพ และบุคลำกร ทั้งหมด 33 คน

โครงกำร “ปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ของสำนักงำนประกันคุณภำพ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎำคม
พ.ศ.2559 เวลำ 09.30 – 12.00 น. ณ สำนักงำนประกันคุณภำพ
ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 4 คน
ส่งแบบตอบรับจำนวน 4 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 ผลประเมิน
ควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยรวม 4.73 คะแนน อยู่ในระดับมำกที่สุด
โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง ระบบจัดเก็บและแชร์ข้อมูล
ภำยในมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ (KU Cloud Storage)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหำคม พ.ศ.2559 เวลำ 09.00–12.00 น.
ณ สำนักงำนประกันคุณภำพ ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
มีบุคลำกรเข้ำร่วมทั้งหมด 12 คน ส่งแบบตอบรับจำนวน 12 ฉบับ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ผลประเมิ น ควำมพึ ง พอใจค่ ำ เฉลี่ ย รวม
4.30 คะแนน อยู่ในระดับมำก
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โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติกำรของสำนักงำนประกันคุณภำพ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหำคม 2559 ณ แสนปำล์มเทรนนิ่ง
โฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยำเขตกำแพงแสน มีผู้เข้ำร่วม
เป็ น คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกั น คุ ณ ภำพ และบุ ค ลำกร
ทั้งหมด 25 คน ส่งแบบตอบรับจำนวน 19 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 76
ผลประเมินควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยรวม 4.49 คะแนน อยู่ในระดับมำก
โครงกำรสัม มนำ เรื่อง “กำรแลกเปลี่ย นประสบกำรณ์ง ำน
คุณภำพและแสดงมุทิตำจิตแด่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกัน
คุณภำพ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยำยน พ.ศ.2559 เวลำ 09.00 –
14.00 น. ณ ห้องประชุ มธีระ สู ตบุตร ชั้ น 2 และห้องโถงประชุ ม
ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. มีบุคลำกรเข้ำร่วมทั้งหมด 68 คน
ส่ ง แบบตอบรับ จ ำนวน 25 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.76 ส ำหรั บ
ผลประเมินควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ ยรวม 4.50 คะแนน อยู่ในระดั บ
มำกที่สุด
โครงกำรวันพัฒนำและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559 จัดขึ้น
เมื่อวันเสำร์ที่ 10 กันยำยน พ.ศ.2559 ณ สำนักงำนประกันคุณภำพ
ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีบคุ ลำกร
เข้ำร่วมทั้งหมด 14 คน
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กำรจัดงำน “อธิกำรบดีพบบุคลำกรสำนักงำนประกันคุณภำพ”
เมื่อวันอังคำรที่ 16 สิงหำคม พ.ศ.2559 เวลำ 09.00 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้บริหำร
และบุคลำกรเข้ำร่วมทั้งหมด 18 คน
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 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงกำรสัมมำทิฐิ เรื่อง สำนสัมพันธ์สำนักงำนประกันคุณภำพ
ประจ ำปี พ.ศ.2560 และเนื่ อ งในวำระขึ้ น ปี ใ หม่ พ.ศ. 2560
เมื่ อวั น พุ ธ ที่ 11 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 11.00 – 13.00 น.
ณ ห้ องอำหำรชั้ น G อำคำรสำรนิ เทศ 50 ปี มก. มี ผู้ เข้ำ ร่ว ม
เป็ น คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกั น คุ ณ ภำพ และบุ ค ลำกร
จำนวน 30 คน ตอบแบบสอบถำม 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67
ผลกำรประเมินในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมำก
โครงกำรกิจกรรม 5 ส ของสำนักงำนประกันคุณภำพ เมื่อวันพุธ
ที่ 12 เมษำยน พ.ศ.2560 เวลำ 13.30 – 16.30 น. ณ สำนักงำน
ประกันคุณภำพ ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้ำร่วมจำนวน
15 คน ตอบแบบสอบถำม
12
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80
ผลกำรประเมินในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมำก

กำรจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหำร เมื่อวันอังคำรที่ 11 เมษำยน
พ.ศ.2560 เวลำ 13.00 – 14.30 น. ณ สำนักงำนประกันคุณภำพ
ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กำรวิเครำะห์งำนและกำรจัดทำ
ใบบอกลั ก ษณะงำน เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ.2560
เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ ชั้ น 9
อำคำรสำรนิ เ ทศ 50 ปี มก . มี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม จ ำนวน 12 ค น
ตอบแบบสอบถำม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ผลกำรประเมินใน
ภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมำก

31

 ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
การประกันคุณภาพภายในเน้นการสร้างและรักษามาตรฐานคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2553 และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยยังกาหนดให้ประเมินผ่านระบบ CHE QA
Online ของ สกอ. ในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่รับการประเมิน ประกอบด้วย คณะ หน่วยงานสนับสนุน
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย โดยมีกลไกการขับเคลื่อนคุณภาพเป็น 2 โมเดล ดังนี้
โมเดลที่ 1 การประกั น คุ ณ ภาพส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยตรง ด าเนิ น การตาม
9 องค์ประกอบที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของ สกอ.
โมเดลที่ 2 การประกั น คุ ณ ภาพส าหรับ หน่ ว ยงานที่ มี หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด าเนิ น การตาม
6 องค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกแบบ
ส านั ก งานประกั น คุ ณ ภาพได้ จั ด ท าคู่ มื อ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการประกันคุณภาพจานวน 2 เล่ม คือ “คู่มือตัว
บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ป ระเมิ น คุณ ภาพภายในส าหรับ คณะวิ ช า ปี
การศึ ก ษา 2554 และปี ก ารศึ ก ษา 2555” และ “คู่ มื อ
ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายในส าหรั บ สถาบั น
สานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555”

ปีการศึกษา
2555
 จานวนที่รับ
ประเมิน
 ช่วงเวลา
 ระยะเวลา
ประเมิน
 องค์ประกอบ
 จานวนตัวบ่งชี้

คณะ

หน่วยงานสนับสนุน

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย

28 คณะ

3 วิทยาเขต

1 มหาวิทยาลัย

17 มิ.ย. – 19 ก.ค. 56

23 หน่วยงาน
(8 สถาบัน 14 สานัก
และ 1 ศูนย์)
17 มิ.ย. – 19 ก.ค. 56

7 – 16 ส.ค. 56

2 – 3 วัน

2 – 3 วัน

2 - 3 วัน

3 – 6 ก.ย. 56
4 วัน

9
38 ตัวบ่งชี้
( สกอ. 23 / มก. 1 /
สมศ. 14)

6
9 ตัวบ่งชี้ร่วม
วิจัย + 15 ตัวบ่งชี้
บริการวิชาการ + 4
ตัวบ่งชี้
การเรียนการสอนและ
การบริหาร + 3 ตัวบ่งชี้

9
43 ตัวบ่งชี้
( สกอ. 23 / มก. 1 /
สมศ. 19)
- ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ.
ที่ 12

9
44 ตัวบ่งชี้
( สกอ. 23 / มก.
1 / สมศ. 20)

QAKU 15th Anniversary

การดาเนินงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2555 – 2560) หรือในรอบปีการศึกษา 2555 - 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการประกันคุณภาพภายในอย่ างต่อเนื่องตาม
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งเป้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา ที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังนี้
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ปีการศึกษา
2555

 คะแนน
 จานวน
กรรมการ

คณะ

หน่วยงานสนับสนุน

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย

- ไม่คิดคะแนนตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ 16.1, 16.2,
17, 18.1 และ 18.2
เต็ม 5 คะแนน (พิจารณาเป้าหมาย และพัฒนาการแต่ไม่มีคะแนน)
3 – 5 คน
3 – 5 คน
3 – 7 คน
13 คน
(คณะเลือกเอง)
(หน่วยงานเลือกเอง)
(วิทยาเขตเลือกเอง)
(มก. เลือกเอง)
การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
ปรับช่วงเวลาการประเมินให้เร็วขึน้ กว่าเดิมจากต้นเดือนกรกฎาคม เป็นกลางเดือนมิถุนายน
เพื่อให้มีเวลาในการรวบรวมข้อมูลและเตรียมรับการประเมินระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

 ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)
การประกันคุณภาพภายในยังคงสอดคล้องกับปีการศึกษา 2555 แต่ผลจากการปรับช่วงเวลาการประเมินใน
ปีการศึกษา 2555 เป็นกลางเดือนมิถุนายน นั้น ได้มีข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่รับการประเมินเกี่ยวกับปัญหาของ
การเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2556
จึงกลับมาใช้ช่วงเวลาประเมินเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมเช่นเดิม
คู่มือที่ใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับคณะและหน่วยงาน
สนับสนุน ยังคงเป็นคู่มือเล่มเดียวกันกับที่ใช้ในปีการศึกษา 2555 เพียงแต่ในปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่าสานักงานเลขานุการของคณะเป็นหน่วยสนับสนุนที่สาคัญยิ่งต่อคณะ
มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ซึ่งคณะที่มีสานักงานเลขานุการที่เข้มแข็ง จะสามารถผลักดันผลงานตามภารกิ จหลักได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สานักงานประกันคุณภาพจึงได้ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มหัวหน้า
สานักงานเลขานุการคณะวิชาเพื่อจัดทา “คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สานักงาน
เลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556”

ปีการศึกษา
2556

คณะ

หน่วยงานสนับสนุน

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย

 จานวนที่รับ
ประเมิน

29 คณะ

3 วิทยาเขต

1 มหาวิทยาลัย

 ช่วงเวลา
 ระยะเวลา
ประเมิน
 องค์ประกอบ

15 ก.ค. – 1 ส.ค. 57
2 – 3 วัน

18 หน่วยงาน
(4 สถาบัน 13 สานัก
และ 1 ศูนย์)
1 – 25 ก.ค. 57
2 – 3 วัน

6 – 15 ส.ค. 57
2 - 3 วัน

2 – 5 ก.ย. 57
4 วัน

9

6

9

9
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 จานวน
ตัวบ่งชี้

 คะแนน
 จานวน
กรรมการ

คณะ

หน่วยงานสนับสนุน

38 ตัวบ่งชี้
9 ตัวบ่งชี้ร่วม
( สกอ. 23 / มก. 1 / วิจัย + 15 ตัวบ่งชี้
สมศ. 14)
บริการวิชาการ + 4
ตัวบ่งชี้

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย

43 ตัวบ่งชี้
( สกอ. 23 / มก. 1 /
สมศ. 19)
- ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 12

44 ตัวบ่งชี้
( สกอ. 23 / มก.1
/ สมศ. 20)

การเรียนการสอนและการ - ไม่คิดคะแนนตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ 16.1, 16.2, 17,
บริหาร + 3 ตัวบ่งชี้
18.1 และ 18.2
เต็ม 5 คะแนน (พิจารณาเป้าหมาย และพัฒนาการแต่ไม่มีคะแนน)
3 – 5 คน
3 – 5 คน
3 – 7 คน
13 คน
(คณะเลือกเอง)
(หน่วยงานเลือกเอง)
(วิทยาเขตเลือกเอง)
(มก. เลือกเอง)
การปรับเปลี่ยนภายใน มก. และการเริม่ ต้นการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
1) มีจานวนคณะที่รับประเมินเพิ่มขึ้น 1 คณะ คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์
2) มีจานวนส่วนงานสนับสนุนที่รับประเมินลดลงเหลือเพียง 18 หน่วยงาน เนื่องจากการปรับ
โครงสร้างการบริหารจากหน่วยงานเทียบเท่าคณะเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะ จานวน 5
หน่วยงาน คือ หน่วยงานที่มีภารกิจวิจัยมีการปรับโครงสร้างจากเดิม 8 หน่วยงาน เหลือ 4
หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ มีการปรับโครงสร้าง
จากเดิม จานวน 12 หน่วยงาน เหลือ 11 หน่วยงาน เนื่องจากปรับให้สานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมเกษตรเป็นหน่วยงานภายใต้คณะมนุษยศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
รุ่นที่ 2
ของ สกอ.

 ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)
การประกันคุณภาพภายในมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่ าง โดย สกอ. ได้มีประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประกอบกับได้นา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance
Excellence) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารคุณภาพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนรอบปีการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งหลายสิ่งที่ปรับเปลี่ยนนี้ส่งผลต่อกระบวนการ
บริหารจัดการกลไกการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่ต้องปรับเปลี่ยนตาม รวมถึงได้มีพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ พุท ธศักราช 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ม หาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นับเป็นความท้าทายอีกก้าวหนึ่งของการประกันคุณภาพที่ได้
กาหนดไว้ ในหมวด 3 ว่ าด้ วยเรื่องการประกัน คุณ ภาพและการประเมิ น
มาตราที่ 47 – 51 ไว้ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558
การจัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการประเมินระดับหลักสูตร
และคณะ ปีการศึกษา 2557 ได้อิงตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ สกอ. โดยรวมเกณฑ์ประเมิน
หลักสูตร และคณะไว้ในเล่มเดียวกัน ใช้ชื่อว่า “คู่มือการประกันคุณภาพ
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ปีการศึกษา
2556
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ภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557”
ด้ว ยสภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ในการประชุ มครั้ง ที่ 11/2557 ได้ อนุ มัติ นโยบายการพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 – 2561 ทาให้มีการปรับกระบวนการประเมินฯ ระดับ
ส่วนงานสนับสนุน โดยให้ดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx 7 หมวด และสานักงานประกันคุณภาพได้จัดทา “คู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน (สถาบัน สานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า ) ปีการศึกษา 2557” เพื่อเป็น
กรอบในการดาเนินงาน

ปีการศึกษา
2557
 จานวนที่รับ
ประเมิน
 ช่วงเวลา
 ระยะเวลา
ประเมิน
 องค์ประกอบ
 จานวนตัวบ่งชี้
 คะแนน
 จานวน
กรรมการ

หลักสูตร

คณะ

หน่วยงานสนับสนุน

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย

427 หลักสูตร
(หลัก 376 / ยืม
51 หลักสูตร)
3 ส.ค. –
2 ก.ย. 58

29 คณะ

3 วิทยาเขต

1 มหาวิทยาลัย

14 ก.ย. –
2 ต.ค. 58

15 หน่วยงาน
(3 สถาบัน 11 สานัก
และ 1 ศูนย์)
16 ก.ย. –
3 พ.ย. 58

6 – 21
ต.ค. 58

1 วัน

1 – 2 วัน

1 - 2 วัน

2 วัน

8 – 10
พ.ย. 58
3 วัน

6

5

14 ตัวบ่งชี้
13 ตัวบ่งชี้
เต็ม 5 คะแนน
อย่างน้อย 3 คน
อย่างน้อย 3 คน
(หลักสูตรเลือก
(คณะเลือกเอง)
เอง)

7 หมวด
5
5
ตามเกณฑ์ EdPEx
แล้วแต่บริบทของส่วนงาน 13 ตัวบ่งชี้
13 ตัวบ่งชี้
ไม่มีคะแนน
เต็ม 5 คะแนน
3 คน
3 – 5 คน
9 คน
(สานักงานประกัน
(วิทยาเขต (มก. เลือกเอง)
คุณภาพเลือกให้)
เลือกเอง)

การปรับเปลี่ยนการประกันคุณภาพที่สาคัญ
1) การประเมินคุณภาพภายในทุกระดับพิจารณาตามผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนใหม่ (1 สิงหาคม

3)
4)
5)
6)
7)

2557 – 31 กรกฎาคม 2558) และรวมผลการดาเนินงาน 2 เดือนที่เป็นรอยต่อของการปรับรอบ เป็น 1 มิถุนายน
2557 – 31 กรกฎาคม 2558 รวม 14 เดือน
2) มีการประเมินระดับหลักสูตรเป็นปีแรกในช่วงเดือนสิงหาคม จานวน 427 หลักสูตร (หลักสูตรหลัก 376 หลักสูตร และ
หลักสูตรยืม 51 หลักสูตร) ผ่านระบบ CHE QA Online
ปรับช่วงเวลาการประเมินระดับคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ขยับออกไป 2 เดือน เป็น เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน
ตามลาดับ และลดจานวนวันประเมินในแต่ละส่วนงานลง
มีการนาเกณฑ์ EdPEx เต็มรูปแบบ 7 หมวด มาขับเคลื่อนในการประกันคุณภาพภายในระดับส่วนงานสนับสนุนเป็นปีแรก โดยกาหนดให้
ดาเนินการวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (Organizational Profile : OP) และรายงานผลการดาเนินงานตามข้อกาหนดพื้นฐาน
(Basic Requirements) ของแต่ละหมวด (หมวดที่ 1 – 6) และรายงานผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (หมวดที่ 7)
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับคณะ และวิทยาเขต โดยกาหนดให้วิเคราะห์ OP ไว้ในบทที่ 1 ของ SAR แทน
การรายงานข้อมูลพื้นฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 3 ของ สกอ.
มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานวิจัย จากเดิม 4 เหลือ 3 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จากเดิม
11 หน่วยงานเหลือ 9 หน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสานัก จากเดิม 13 หน่วยงานเหลือ 11 หน่วยงาน
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การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. ยังคงสอดคล้องกับรอบ
ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีการปรับการประเมินระดับหลักสูตรเล็กน้อยโดยให้หลักสูตรยืม 52 หลักสูตรรับประเมินไป
พร้อมๆ กับหลักสูตรหลัก แต่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศที่เข้มข้นขึ้นในระดับคณะ และวิทยาเขต
โดยกาหนดให้วิเคราะห์ OP และรายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดตามพันธกิจ เพื่อผลักดันให้คณะให้ความสาคัญกับ
การกาหนดตัวชี้วัดเพื่อเก็บข้อมูลการดาเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงเพื่อการยกระดับคุณภาพ สาหรับการประเมิน
คุณภาพระดับส่วนงานสนับสนุนได้มีผลสะท้อนจากปีแรกที่ดาเนินการที่ทาให้มหาวิทยาลัยต้องทบทวนวิธีการประเมิน
ใหม่ โดยเน้นให้เกิดความเข้าใจและลงมือปฏิบัติในเรื่องที่สาคัญๆ ก่อน จึงกาหนดให้เน้นเฉพาะหมวด 3 ลูกค้า หัวข้อ
3.1 เสียงของลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หัวข้อ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุง
ผลการดาเนินการขององค์การ หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ หัวข้อ 6.1 กระบวนการทางานและหมวด 7 ผลลัพธ์ (เน้น
ตัวชี้วัดตามพันธกิจเป็นหลัก) รวมทั้งได้มีกระบวนการผลักดันการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็ นระบบ เริ่มจาก
การสร้างทีมผู้ประเมิน EdPEx มก. ทีมพี่เลี้ยง EdPEx มก. การจัดกิจกรรม OP Sharing การลงพื้นที่ให้คาปรึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือส่วนงานสนับสนุนผ่านกิจกรรม QA สัญจร เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏตามบทที่กล่าวถึงเส้นทางสู่ความเป็น
เลิศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
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 ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2558)

สานักงานประกันคุณภาพได้แยกคู่มือเป็น 2 เล่ม คือ “คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดั บหลักสูต ร
ปีการศึกษา 2558” และ “คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558” เพื่อสะดวกต่อการใช้
ประเมินในแต่ละระดับ นอกจากนี้ คู่มือฯ ระดับคณะ ได้เพิ่มเนื้อหาของโครงร่างองค์การ (Organizational Profile:
OP) เพื่ อให้ค ณะใช้ เป็ น แนวทางในการวิ เคราะห์ บ ริ บ ทตนเอง และใช้ คู่มื อ 2 เล่ ม นี้ เป็ น แนวทางในการประเมิ น
ปีการศึกษา 2559 ด้วย
ด้ ว ย สกอ. ได้ จั ด ท าคู่มื อเกณฑ์ คุณ ภาพการศึกษาเพื่ อการด าเนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ ฉบั บ ปี 2558 – 2561
แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ โดยแปลงมาจากเกณฑ์ Baldrige Criteria for
Performance Excellence 2013 – 2014 และ Baldrige Excellence Framework 2015 – 2016 ของ
สหรัฐอเมริกาเพื่อให้เหมาะกับบริบทของการศึกษาไทย และสานักงานประกันคุณภาพได้จัดทา “คู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2558” ขึ้น โดยอิงตามแนวทางคู่มือของ สกอ.

ปีการศึกษา
2558

หลักสูตร

คณะ

หน่วยงานสนับสนุน

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย

 จานวนที่รับ
ประเมิน

379 หลักสูตร

29 คณะ

3 วิทยาเขต

1 มหาวิทยาลัย

 ช่วงเวลา

2 – 31 ส.ค. 59 6 ก.ย. – 5 ต.ค. 59

15 หน่วยงาน
(3 สถาบัน 11 สานัก
และ 1 ศูนย์)
27 ก.ย. – 20 ธ.ค. 59

10 – 19 ต.ค. 59 16 – 18 พ.ย. 59
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ปีการศึกษา
2558
 ระยะเวลา
ประเมิน
 องค์ประกอบ
 จานวนตัวบ่งชี้
 คะแนน
 จานวน
กรรมการ

หลักสูตร

คณะ

หน่วยงานสนับสนุน

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย

1 วัน

1 – 2 วัน

1 - 2 วัน

2-3 วัน

3 วัน

6

5

5

5

14 ตัวบ่งชี้

13 ตัวบ่งชี้

7 หมวด
ตามเกณฑ์ EdPEx
(เน้นหมวด 3 4 6 และ 7 )
แล้วแต่บริบทของส่วนงาน

13 ตัวบ่งชี้

13 ตัวบ่งชี้

ไม่มีคะแนน
3 คน
(สานักงานประกันคุณภาพ
เลือกให้)

เต็ม 5 คะแนน
3 – 5 คน
9 คน
(วิทยาเขต
(มก. เลือกเอง)
เลือกเอง)

เต็ม 5 คะแนน
อย่างน้อย 3 คน อย่างน้อย 3 คน
(หลักสูตรเลือก (คณะเลือกเอง)
เอง)

ก้าวสาคัญสู่ความเป็นเลิศ
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
บ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ (incubation project) ของ สกอ.

 ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. ยังคงสอดคล้องกับรอบ
ปีการศึกษา 2557 สาหรับการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มีกลไกผลักดันที่สาคัญ 2 ประการหลัก คือ 1)
มีการจัดทีมพี่เลี้ยง EdPEx ในการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับในการจัดทา OP ของคณะในปีการศึกษา 2558 และ
2) มีการดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ เพื่อผลักดันคณะที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. ระดับดีขึ้นไปที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นคณะนาร่องการนาแนวทางตามเกณฑ์
EdPEx ไปปรับปรุงองค์กร ส่วนคณะที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ของ มก. หรือของ สกอ. ยังคงให้รายงานการวิเคราะห์
OP การจัดทาระบบงานตามพันธกิจ และด้านการบริหารจัดการ รวมถึงระบบการวัดผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งจัดทา
แผนปรับปรุง (Improvement Plan) และรายงานผลลัพธ์การดาเนินงานหมวด 7 ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน (7.1 – 7.5)
การประกันคุณภาพภายในระดับส่วนงานสนับสนุนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็น
เลิศก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยได้จัดทา Framework การประเมินส่วน
งานสนับสนุนให้มีภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น โดย รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจาภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้ถอดแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็น
เลิศตามเกณฑ์ EdPEx ในประเด็นที่สาคัญและจาเป็นต่อการขับเคลื่อนส่วนงานในระยะเริ่มต้น
ซึ่งได้วิเคราะห์และเลือกข้อคาถามที่เป็นแนวทางในการประเมินกระบวนการ หมวด 1 – 6
จานวน 32 ข้อ พร้อมทั้งมีตัวอย่างตัววัด
ผลลัพธ์ในหมวด 7 เพื่อเป็นกรอบในการประเมิน และได้จัดทา “คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ระดับส่วนงานสนับสนุ น ปีการศึกษา 2559” เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สานักงานประกัน
คุณภาพ (ไม่มีการจัดพิมพ์) สาหรับการกาหนดคะแนนประเมินมีตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน โดยในปีการศึกษา 2559 เน้นที่
การประเมินในหมวด 1 การนาองค์การ หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 6
ระบบปฏิบัติการ และรายงานผลลัพธ์การดาเนินงานหมวด 7 ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน (7.1 – 7.5) รวมถึงการจัดทาแผน
ปรับปรุง (Improvement Plan) ของส่วนงาน

37

 จานวนที่รับ
ประเมิน
 ช่วงเวลา
 ระยะเวลา
ประเมิน
 องค์ประกอบ

 จานวน
ตัวบ่งชี้
 คะแนน
 จานวน
กรรมการ

หลักสูตร

คณะ

หน่วยงานสนับสนุน

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย

377 หลักสูตร

29 คณะ

3 วิทยาเขต

1 มหาวิทยาลัย

10 - 31 ส.ค. 60

14 - 30 ก.ย. 60

15 หน่วยงาน
(3 สถาบัน 11 สานัก
และ 1 ศูนย์)
16 ต.ค. – 15 ธ.ค.
60

18 – 20 ต.ค.
60

1 วัน

1 – 2 วัน

1 - 2 วัน

2-3 วัน

9 – 11 และ 15
พ.ย. 60
4 วัน

6

5

14 ตัวบ่งชี้

13 ตัวบ่งชี้

อย่างน้อย 3 คน
(หลักสูตรเลือก
เอง)

อย่างน้อย 3 คน
(คณะเลือกเอง)

7 หมวด
5
ตามเกณฑ์ EdPEx
(เน้นหมวด 1 3 4 6
และ7)
แล้วแต่บริบทของส่วน 13 ตัวบ่งชี้
งาน
เต็ม 5 คะแนน
3 คน
3 – 5 คน
(สานักงานประกัน (วิทยาเขตเลือก
คุณภาพเลือกให้)
เอง)

5

13 ตัวบ่งชี้

9 คน
(มก. เลือกเอง)

ก้าวสาคัญสู่ความเป็นเลิศ
1) คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Grow Project)
ของ สกอ. ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก incubation Project
2) คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับคัดเลือกให้เช้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (incubation project) รุน่ ที่ 2 ของ สกอ.
3) คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการสอดคล้องกับการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดาเนินงานประเมินคุณภาพภายใน ในรอบ 5 ปี (กรกฎาคม
2555 - 2560) เป็นการประเมินตามผลการดาเนินงานรอบปีการศึกษา 2554-2548 โดย ในช่วงปีการศึกษา 2554 2556 กาหนดรูปแบบการประกันคุณภาพ 2 รูปแบบ สาหรับคณะวิชา 9 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้
และ มก. 1 ตัวบ่งชี้) และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 38 ตัวบ่งชี้ และสาหรับส่วนงานสนับสนุน 6 องค์ประกอบ (ส่วนงาน
ที่มีภารกิจวิจัย 24 ตัวบ่งชี้ ส่วนงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ 13 ตัวบ่งชี้ และส่วนงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการ 12 ตัวบ่งชี้) ส่วนในปีการศึกษา 2557-2558 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกันคุณภาพ
เป็น 3 รูปแบบ คือ ระดับหลั กสูตร 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ระดับคณะวิชา วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ด้ว ย
5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และระดับส่วนงานสนับสนุน ดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
โดยประเมินคุณภาพภายในระดับพัฒนาการ ระบุจุดเด่น และข้อเสนอแนะหรือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและ
ผลลัพธ์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเป็นหลัก ซึ่งยังไม่พิจารณาคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละระดับ และแต่ละส่วนงานได้รับทราบ
ผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วิธีการประเมินผล
การคิดคะแนนการประเมินผลการดาเนินงานรายตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน เช่นเดียวกับ สกอ. สาหรับการ
สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองค์ประกอบคุณภาพ จะมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
โดยภาพรวมของการประเมินจะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด ซึ่งมีเกณฑ์การแปลผลการประเมิน ดังนี้
ระดับหลักสูตร แปลผลคะแนนเป็น 4 ระดับคุณภาพ ดังนี้
คะแนน 0.01 - 2.00
หมายถึง ระดับน้อย
คะแนน 2.01 - 3.00
หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนน 3.01 - 4.00
หมายถึง ระดับดี
คะแนน 4.01 - 5.00
หมายถึง ระดับดีมาก
ระดับคณะ ส่วนงานสนับสนุน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย แปลผลคะแนนเป็น 5 ระดับคุณภาพ ดังนี้
คะแนน 0.00 - 1.50
คะแนน 1.51 - 2.50
คะแนน 2.51 - 3.50
คะแนน 3.51 - 4.50
คะแนน 4.51 - 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
และต้องดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ เริ่มในปี
การศึกษา 2557 ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินฯ ภาพรวมทั้งหมด ในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมิน
จานวน 427 หลักสูตร เป็นหลักสูตรหลัก 389 หลักสูตร และหลักสูตรยืม 38 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 2.55 ได้คุณภาพ
ระดับปานกลาง โดยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมิน ได้คุณภาพระดับดี จานวน 96 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 24.68 ระดับ
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ปานกลาง จานวน 249 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 64.01 และระดับน้อย จานวน 29 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 7.46 โดย
มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 15 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 3.86
ปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมิน จานวน 379 หลักสูตร โดยกาหนดหลักสูตรยืม 52 หลักสูตรประเมิน
พร้อมกับหลักสูตรหลัก มีคะแนนเฉลี่ย 2.95 ได้คุณภาพระดับปานกลาง โดยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี จานวน 208 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 54.88 ระดับปานกลาง จานวน 155 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 40.90 และ
ระดั บ น้ อ ย จ านวน 11 หลั ก สู ต ร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.90 นอกจากนี้ มี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
จานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.32 รายละเอียดดังตาราง
โดยตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ที่แต่ละหลักสูตรไม่สามารถดาเนินการได้ และไม่มีผลการดาเนินการ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สาเร็จการศึกษา เนื่องจากบางหลักสูตรไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา แต่มีผลงานตีพิมพ์ หรือบางหลักสูตรไม่มีผลงานตีพิมพ์
แต่มีผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งกรณีไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา จะไม่นาคะแนนมาคานวณ ผลการประเมินระดับหลักสูตร
สรุปเป็นรายคณะ ดังนี้
ลาดับ

คณะ

1

คณะเกษตร

2

คณะประมง

3

คณะบริหารธุรกิจ

4

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

5

คณะมนุษยศาสตร์

6

คณะวนศาสตร์

7

คณะวิทยาศาสตร์

8

คณะวิศวกรรมศาสตร์

9

คณะศึกษาศาสตร์

10

คณะเศรษฐศาสตร์

11

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

12

คณะสังคมศาสตร์

13

คณะสัตวแพทยศาสตร์

2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ
ปาน
ไม่
ผลรวมคะแนน
ดี
น้อย
รวม
กลาง
ผ่าน
ประเมิน
12
13
2
0
27
76.77
5
21
1
0
27
69.54
6
6
1
0
13
37.52
6
6
1
0
13
36.88
3
6
0
0
9
27.02
4
5
0
0
9
28.15
1
2
1
0
4
9.15
0
1
1
0
2
4.83
21
5
0
0
26
82.94
3
14
4
5
26
48.83
5
9
1
0
15
39.74
1
10
3
1
15
31.13
23
19
0
0
42
127.23
6
33
2
1
42
108.47
30
19
0
1
50
151.44
21
27
2
0
50
142.77
24
8
0
0
32
103.73
10
16
0
6
32
72.94

2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557

0
0
0
0
0
0
0
0

9
7
3
0
7
5
4
3

ปี
การศึกษา ดีมาก

4
6
1
5
8
9
9
5

0
0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
1
0
0

13
13
4
5
15
15
13
13

40.10
40.17
12.47
13.31
42.94
39.26
36.08
30.11

คะแนน
เฉลี่ย
2.84
2.58
2.89
2.84
3.00
3.13
2.29
2.42
3.19
1.88
2.65
2.08
3.03
2.58
3.03
2.86
3.24
2.28
3.08
3.09
3.12
2.66
2.86
2.62
2.78
2.32
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คณะ

14

คณะสิ่งแวดล้อม

15

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

16

คณะเกษตร กาแพงแสน

17

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

18

21

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

22

คณะวิทยาการจัดการ

23

คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

24

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์
ศรีราชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

19
20

25
26
27
28
29
30
31

โครงการสหวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยการชลประทาน
รวม

2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ
ปาน
ไม่
ผลรวมคะแนน
ดี
น้อย
รวม
กลาง
ผ่าน
ประเมิน
3
2
0
0
5
15.72
1
4
0
0
5
14.62
16
7
0
0
23
72.56
2
19
1
0
22
58.79
11
7
0
0
18
54.22
3
10
4
0
17
39.67
2
4
0
0
6
16.71
2
3
0
0
5
13.67
9
3
0
0
12
37.25
3
9
0
0
12
30.20
5
3
0
2
10
24.91
1
7
1
1
10
21.71
4
0
0
0
4
14.39
4
0
0
0
4
13.38
2
1
0
0
3
9.16
0
3
0
0
3
8.09
1
5
0
0
6
16.69
3
3
0
0
6
18.26
4
2
6
13.23
0
4
5
0
9
18.27
0
8
1
0
9
20.63
2
2
4.61
5
1
0
0
6
19.44
0
6
0
0
6
15.43
2
2
0
0
4
12.26
1
3
0
0
4
10.57
2
4
1
0
7
17.87
0
3
0
0
3
7.91
0
2
0
0
2
4.44
0
4
1
2
7
11.29
3
4
0
0
7
20.14
208 155
11
5 379
1117.91
96
249
29 15 389
991.70

คะแนน
เฉลี่ย
3.14
2.92
3.15
2.67
3.01
2.33
2.79
2.73
3.10
2.52
2.49
2.17
3.60
3.35
3.05
2.70
2.78
3.04
2.21
2.03
2.29
2.31
3.24
2.57
3.07
2.64
2.55
2.64
2.22
1.61
2.88
2.95
2.55
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ปี
การศึกษา ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาในช่วงปี 2555-2559 นั้น ซึ่งเป็นการประเมินฯตาม
ผลการดาเนินงานตามรอบปี การศึกษา 2554-2558 โดยการประเมินฯในปี 2555-2557 ตามผลการประเมินรอบ
ปีการศึกษา 2554-2556 ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ 38 ตัวบ่งชี้ ส่วนปี
255 8 - 2559 เป็นการประเมินตามผลการดาเนินงานตามรอบปีการศึกษา 2557-2558 เป็นการดาเนินงานตามระบบ
และกลไกประกันคุณภาพตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีเกณฑ์การแปลผลการประเมิน
ดังนี้
คะแนน 0.00 - 1.50
คะแนน 1.51 - 2.50
คะแนน 2.51 - 3.50
คะแนน 3.51 - 4.50
คะแนน 4.51 - 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

เมื่อพิจารณาผลการประเมินฯในรอบปีการศึกษา 2554-2558 พบว่า คณะที่มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554 และ 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 และ 4.91 ตามลาดับ คณะ
เกษตร ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเกษตร กาแพงแสน ในปีการศึกษา 2556
มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 และ 4.91 ตามลาดับ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 4.58
และคณะเกษตร กาแพงแสน ในปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 4.73
ส่วนคณะที่มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนน
เฉลี่ย 3.79 คณะสิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 คณะวนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 มีคะแนน
เฉลี่ 3.78 คณะมนุษยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 2.77 และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา
2558 มีคะแนนเฉลี่ย 2.74
ลาดับที่

ส่วนงาน

วิทยาเขตบางเขน
1
คณะเกษตร
2
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
3
คณะบริหารธุรกิจ
4
คณะประมง
5
คณะมนุษยศาสตร์
6
คณะวนศาสตร์
7
คณะวิทยาศาสตร์
8
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9
คณะศึกษาศาสตร์
10 คณะเศรษฐศาสตร์
11 คณะสังคมศาสตร์
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์
13 คณะสิ่งแวดล้อม

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ประจาปีการศึกษา)
2554
2555
2556
2557
2558
4.88
4.27
4.36
4.55
4.28
4.37
4.92
4.58
4.73
4.06
3.79
4.57
4.46

4.91
4.53
4.52
4.61
4.39
4.57
4.91
4.78
4.80
3.88
4.38
4.77
3.70

4.68
4.33
4.38
4.51
4.60
3.78
4.84
4.48
4.91
3.83
3.92
4.68
4.22

3.81
3.89
3.46
3.80
2.77
3.77
3.60
4.52
3.85
3.95
3.25
3.79
3.57

4.30
3.94
3.94
4.66
3.61
4.35
4.60
4.56
4.15
4.03
3.77
4.39
4.50
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14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตกาแพงแสน
16 คณะเกษตร กาแพงแสน
17 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
19 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
20 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
21 คณะวิทยาการจัดการ
22 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
24 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
25 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ*
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
26 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
27 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
28 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
29 คณะสาธารณสุขศาสตร์

4.91
4.48
4.74
4.17
4.54

4.86
4.56
4.32
4.11
4.69

4.91
4.68
4.24
3.93
4.78

4.21
4.05
3.87
3.44
4.58

4.73
3.54
4.47
3.03
4.64

4.24
4.04
3.89
4.50
4.20

4.40
4.48
4.50
4.71
4.37

4.52
4.54
4.21
4.70
4.20

3.47
2.94
2.96
3.42
3.25

3.80
2.81
3.64
3.64
3.32

4.45

4.53

4.68

3.71

3.85

4.27
4.24
-

4.28
4.27
-

4.44
4.34
3.96

3.36
2.99
3.02

3.19
3.57
2.74

* เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็น คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (ประเภทสถาบัน)
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันซึ่งเป็นหน่วยงานมีภารกิจวิจัย ในช่วงปี 2555-2557
ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 6 องค์ประกอบ จานวนตัวบ่งชี้ 24 ตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาผล
การดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554-2556 มีคะแนนเต็ม 5 โดยเกณฑ์แปลผลประเมินเช่นเดียวกับคณะวิชา ส่วนปี
2558-2559 การดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
โดยพิจารณาผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557-2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติ
ของกระบวนการเน้นที่ Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความ
เหมาะสมของวิธีการที่ใช้เพื่อตอบสนองข้อกาหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน
ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกนาไปใช้ซ้าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศั ย
ข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด แต่ยังไม่ให้คะแนนตามมิติผลลัพธ์
ผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันที่มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในปี
การศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ส่วนปีการศึกษา 255 7- 2558 การดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไม่พิจารณาคะแนนผลการประเมินฯ
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ลาดับที่

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ประจาปีการศึกษา)
2554
2555
2556
2557
2558
4.64
4.78
4.63
4.15
4.55
4.63
4.61
4.64
4.45
4.35
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สาหรับสถาบันที่มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ
พั ฒ นาพื ช ศาสตร์ ในปี ก ารศึ กษา 2554 มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.25
สถาบั น ค้น คว้ า และพั ฒ นาระบบนิ เวศเกษตร
ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 3.62 และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ในปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย 4.28
ลาดับที่

ส่วนงาน
วิทยาเขตบางเขน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร*
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาพืชศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สตั ว์*
สถาบันวิจัยและพัฒนา กาแพงแสน*
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร*

1
2
3
4
5
6
7
8

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ประจาปีการศึกษา)
2554 2555 2556
2557
2558
4.22

4.38

4.28

ประเมินโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ไม่คดิ คะแนน

4.31
4.22
4.69

4.51
3.62
4.63

4.75
-*
4.74

3.25

3.96

-*

4.39

4.86

-*

-

-

4.34

4.67

-*

-

-

4.27

4.53

4.48

-*

-

ประเมินโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ไม่คดิ คะแนน
-

* การยุบเลิกส่วนงาน
-

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ยุบเลิก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2556
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ยุบเลิก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ประกาศ ณ วันที่
25 พฤศจิกายน 2556
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสตั ว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ยุบเลิก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา กาแพงแสน ยุบเลิก ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยุบเลิก ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ประกาศ ณ
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
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การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับ ส านั ก ในปี 2555 – 2557 ด าเนิน การตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน 6 องค์ประกอบ ตามตัวบ่งชี้ระดับสานักที่มีภารกิจบริการวิชาการ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ 13
ตัวบ่งชี้ และ 10 ตัวบ่งชี้ ตามลาดับ และสานักที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จานวน 12
ตัวบ่ งชี้ 12 ตัว บ่ง ชี้ และ 8 ตัวบ่ งชี้ ตามลาดับ โดยพิ จารณาผลการด าเนินงานในรอบปี การศึกษา 2554-2556
ส่วนปี 2558-2559 การดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx) โดยพิจารณาผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557-2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนดให้พิจารณาผล
การประเมินในมิติของกระบวนการเน้น ที่ Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตาม
กระบวนการ ความเหมาะสมของวิ ธี การที่ ใช้ เ พื่ อตอบสนองข้อ กาหนดของหัว ข้ อต่ า ง ๆ และสภาพแวดล้ อ มการ
ปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกนาไปใช้ซ้าได้เพียงใด
และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด แต่ยังไม่ให้คะแนนตามมิติผลลัพธ์
ผลการประเมินฯ พบว่า สานักที่มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สานักบริการคอมพิวเตอร์
ในปี การศึกษา 2554 มี คะแนนเฉลี่ ย 4.86 บัณ ฑิตวิ ทยาลัย ในปีการศึกษา 2555 มี คะแนนเฉลี่ย 4.86 ส่ว นใน
ปีการศึกษา 2556 มี 2 ส่วนงาน ที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สานักทะเบียนและประมวลผล และบัณฑิตวิทยาลัย
มีคะแนนเฉลี่ย 4.94 ส่วนปีการศึกษา 2557-2558 ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไม่พิจารณาคะแนนผลการประเมินฯ
สาหรับสานักที่มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 3.17 และปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 ส่วนใน
ปีการศึกษา 2555 คือ สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน มีคะแนนเฉลี่ย 3.51
ลาดับที่

ส่วนงาน

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ประจาปีการศึกษา)
2554
2555
2556
2557
2558

1

วิทยาเขตบางเขน
สานักงานอธิการบดี

4.35

4.41

4.50

2
3
4

สานักงานประกันคุณภาพ*
สานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
สานักทะเบียนและประมวลผล

4.67
3.51
4.02

-*
3.68
4.57

-*
4.94

5
6
7
8
9

สานักบริการคอมพิวเตอร์
สานักหอสมุด
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ศูนย์นานาชาติสริ ินธร เพื่อการวิจยั พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.86
4.27
4.79
4.79
3.17

4.68
4.45
4.86
4.32
4.01

4.61
4.61
4.94
4.86
4.01

ประเมินโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ไม่คดิ
คะแนน
ประเมินโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ไม่คดิ
คะแนน
ประเมินโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ไม่คดิ
คะแนน
ประเมินโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ไม่คดิ
คะแนน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (ประเภทสานัก)
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ลาดับที่
9
10
11

ส่วนงาน
วิทยาเขตกาแพงแสน
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน
สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
สานักหอสมุด กาแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา
สานักงานวิทยาเขตศรีราชา
สานักวิทยบริการ ศรีราชา

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ประจาปีการศึกษา)
2554
2555
2556
2557
2558
4.80
3.51
4.30

4.40
3.51
4.27

4.88
4.85
4.77

ประเมินโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ไม่คดิ
คะแนน

4.57
4.17

4.83
4.23

4.52
4.58

ประเมินโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ไม่คดิ
คะแนน

14

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

4.85

4.76

4.85

15

สานักวิทยาบริการ ฉกส.

4.51

4.74

4.92

ประเมินโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ไม่คดิ
คะแนน
-

12
13

* การยุบเลิกส่วนงาน
- สานักประกันคุณภาพ ปรับสถานภาพ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2555
- สานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
- สานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยุบเลิก ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557
- สานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ยุเลิก ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ดาเนินการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด ในช่วง
ปี 2555-2559 ซึ่งเป็นการประเมินฯ ตามผลการดาเนินงานตามรอบปีการศึกษา 2554-2558 โดยการประเมินฯ ในช่วง
ปี 2555-2557 ตามผลการประเมินรอบปีการศึกษา 2554-2556 ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9
องค์ประกอบ 38 ตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้) ส่วนปี 2558-2559 เป็น
การประเมินตามผลการดาเนินงานตามรอบปีการศึกษา 2557-2558 ใช้ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย
เมื่อพิจารณาผลการประเมินฯในรอบปีการศึกษา 2554-2558 พบว่า วิทยาเขตกาแพงแสน มีผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ วิทยาเขตศรีราชา มีคะแนนเฉลี่ยในรอบปีการศึกษา 2554-2556 มากกว่าวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แต่ในปีการศึกษา 2557-2558 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิทยาเขตศรีราชา รายละเอียดดังตาราง
ลาดับที่
1
2
3

ส่วนงาน
วิทยาเขตกาแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ประจาปีการศึกษา)
2554
2555
2556
2557
2558
4.09
4.49
4.38
3.89
3.80
4.05
4.42
4.31
2.74
2.98
3.95
4.12
4.19
3.39
3.05
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องค์ประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและจัดการ
8. ระบบและกลไกการเงิน และ
งบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยภาพรวม

ปีการศึกษา 2554
คะแนน ผลการ
ประเมิน
5.00
ดีมาก

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
คะแนน ผลการ คะแนน ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก

4.26
5.00
4.12
4.75
5.00

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.30
5.00
4.25
5.00
4.67

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.42
5.00
4.41
5.00
5.00

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.88
5.00

ดีมาก
ดีมาก

4.86
5.00

ดีมาก
ดีมาก

4.97
5.00

ดีมาก
ดีมาก

4.32
4.53

ดี
ดีมาก

4.00
4.55

ดี
ดีมาก

4.00
4.67

ดี
ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ดาเนินการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ.
สมศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนด ในช่วงปี 2555-2559 ซึ่งเป็นการประเมินฯตามผลการดาเนินงานตาม
รอบปีการศึกษา 2554-2558 โดยการประเมินฯในช่วงปี 2555-2557 ตามผลการประเมินรอบปีการศึกษา 2554-2556
ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ 23 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 20 ตัวบ่งชี้ของสมศ.
และ 1 ตัวบ่งชี้ของ มก. รวม 44 ตัวบ่งชี้ คะแนนการประเมินภาพรวม คิดคานวณคะแนนประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.
23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1- 15 รวม 38 ตัวบ่งชี้ (ทั้งนี้ไม่นาคะแนนประเมินตัวบ่งชี้ 16.1 16.2 สมศ. 17
สมศ. 18.1 สมศ. 18.2 และตัวบ่งชี้ มก. ที่ 3.3 มาคิดคานวณ) และในปีการศึกษา 2555-2556 ไม่คิดคะแนนตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 15 เพิ่มอีกตัวบ่งชี้ จึงเป็นคะแนนภาพรวมจานวน 37 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้) ส่วนปี 25582559 เป็นการประเมินตามผลการดาเนิน งานตามรอบปีการศึกษา 2557-2558 ใช้ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ระดับ
มหาวิทยาลัย
เมื่อพิจารณาผลการประเมินฯระดับมหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2554-2556 ตาม 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ พบว่า ผลการประเมินฯ ภาพรวมอยู่ระดับดีมากตลอด 3 ปี และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นตามลาดับ คือ 4.53
4.55 และ 4.67 สาหรับองค์ประกอบที่มีผลการประเมินคะแนนเต็ม 5.00 คือ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต และองค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไก
การเงิน และงบประมาณ สาหรับองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีผลการประเมินระดับดีคะแนน
4.00 เนื่องจากการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน ยังไม่สามารรถส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 9.1เกณฑ์ข้อ 5) รายละเอียดผลการประเมินฯ ราย
องค์ประกอบ ตามตาราง ดังนี้
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2557-2558 ตาม 5 องค์ประกอบ
คุณภาพ 13 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. พบว่าผลการประเมินฯภาพรวมอยู่ระดับดี ทั้ง 2 ปีการศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
ตามลาดับ คือ 3.67 และ 3.76 โดยผลการประเมินฯ จานวน 4 องค์ประกอบอยู่ระดับดี ยกเว้นองค์ประกอบที่ 4 การ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ระดับพอใช้มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน เนื่องจากการกาหนดตัวชี้วัดไม่สะท้อน
ความสาเร็จของแผนฯ และการนาผลการประเมินความสาเร็จของตัวชี้วัดไปปรับปรุงแผนฯ รายละเอียดผลการประเมินฯ
รายองค์ประกอบ ตามตารางดังนี้
องค์ประกอบคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
เฉลี่ยภาพรวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน
3.43
พอใช้
3.58
ดี
4.30
ดี
4.35
ดี
4.00
ดี
4.00
ดี
3.00
พอใช้
3.00
พอใช้
3.55
ดี
3.65
ดี
3.67
ดี
3.76
ดี
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5 ปีแรกของการเตรียมการ (พ.ศ. 2551 – 2555)
ในระยะ 5 ปีแรก พ.ศ. 2551 – 2555 อาจจะยังไม่เห็นภาพการขับเคลื่อนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจนนัก
เพราะเป็นช่วงที่การประกันคุณภาพภายในมีความเข้มข้น มหาวิทยาลัยจึงเน้นผลักดันให้เกิดมาตรฐานคุณภาพในทุก
คณะเป็นหลัก แต่ก็ได้มีการสอดแทรกเครื่องมือการบริหารคุณภาพรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากการประกันคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์ สกอ. ผ่านกลไกการสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ ได้แก่
 โครงการส่งเสริมคุณภาพและผลิตภาพ เรื่อง เทคนิคการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาวิธีการทางาน
 โครงการส่ ง เสริ ม คุณ ภาพและผลิ ต ภาพ เรื่ อง การประยุ กต์ ใช้ Total Quality Management
กับการประกันคุณภาพ
 โครงการส่งเสริมคุณภาพและผลิตภาพ เรื่อง Benchmarking กับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ระยะที่ 1 เรื่อง การเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และการกาหนดดัชนีชี้วัด (KPI)
 โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้างคุณภาพในกระบวนการ (Total Quality
Management and built-in Process)
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
 โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
การขับเคลื่อนแนวทางสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. 2556 – 2560)
หลังจากการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศเป็นเวลา 5 ปี
มหาวิทยาลัยได้วางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. 2556 – 2560) รายละเอียดดังนี้

Implement EdPEx in KU

QAKU 15th Anniversary

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่อง และ
สนับสนุนให้สานักงานประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบดูแลระบบคุณ ภาพของมหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักใน
การเตรียมการเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยอิงแนวทางตามเกณฑ์ EdPEx
(Education Criteria for Performance Excellence) ซึ่งมีการดาเนินการมาเป็นเวลา 10 ปี ดังนี้
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การวางแผนสร้างการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2556 – 2557)
นับเป็นช่วงเวลาที่สาคัญของการเริ่มต้นส่งสัญญาณการเข้าสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างเป็นทางการ โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ได้อนุมัตินโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 – 2561 “ให้ทุก
หน่วยงานนาหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร” ซึ่งกาหนดเป้าหมายให้ดาเนินการครบทุกหน่วยงานภายในปีการศึกษา 2561 และได้กาหนดกลยุทธ์ไว้
5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สื่อสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx แก่ประชาคม มก.
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารหน่วยงานเห็นความสาคัญในการน าหลักการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันให้หน่วยงานที่มีความพร้อมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนระบบบริหารเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ทั่ว
ทั้งมหาวิทยาลัย
เดินเครื่องเต็มตัว (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
ภายหลั ง จากการประกาศนโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ปี 2557 – 2561 ให้ประชาคม มก. รับทราบและเตรียมการ สานักงานประกันคุณภาพได้ริเริ่มโครงการ/
กิจกรรม ต่างๆ ที่เป็นส่วนส่ งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสื่อสารเรียนรู้
เกณฑ์ EdPEx การสร้างทีมผู้ประเมิน ทีมพี่เลี้ยง การนาร่องกับคณะ และส่วนงานสนับสนุนที่สมัครใจ การออกแบบการ
ประเมิน และการติดตามประเมินผล รายละเอียดดังนี้
การสื่อสาร และเรียนรู้เกณฑ์ EdPEx

การสื่อสารผ่านแผ่นพับ และโปสเตอร์

การสื่อสารผ่านจดหมายข่าวรายเดือนของสานักงานประกันคุณภาพ และสื่อวิดีโอ
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

หัวข้อข่าว
ย้อนรอยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ใน มก.ปี 2558
ก้าวต่อไปของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ ใน มก. ปี 2559
ทา EdPEx ทาไม .... เพราะถูกบังคับให้ทา
หรือเพราะเชื่อว่าจะได้ คุณภาพที่ต้องการ
คาถามชวนคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ใช้เกณฑ์ EdPEx มองหา GAP เพื่อการปรับปรุง
Concept ของการใช้เกณฑ์ EdPEx
เป็นเครื่องมือบริหารองค์กร
Step by Step to Excellence

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

วิดีโอ
การบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เรื่อง ผู้นากับการนาองค์กร
การบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เรื่อง การเข้าใจและเข้าถึงผู้รับบริการ
การบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เรื่อง การเข้าใจและเข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน
การบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เรื่อง เทคนิคการปรับปรุงงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแผนและกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน SSR
ตามข้อกาหนดของเกณฑ์ EdPEx
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อ
การบริหารองค์กร (ระดับส่วนงานสนับสนุน)

การสื่อสารผ่านโครงการต่างๆ
1) โครงการอบรมระบบการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Input
รับสมัคร
ผู้บริหาร

Process

Output

จัดอบรม 3 รุ่น ปี 2558 และ 2559 (รุ่นละ 4 หลักสูตร)
ปี 2558 (2 รุ่น)
o พฤติกรรมของผู้นา และค่านิยม
o หลักการประเมินการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์ EdPEx
o การจัดการองค์กร (สมรรถนะ ความผูกพัน)
o การวางแผน (กลยุทธ์ ทรัพยากร งบประมาณ)

ผู้บริหารที่เข้า
อบรม ปี 2558
จานวน 110 คน

ปี 2559 (1 รุ่น)
o ผู้นากับการนาองค์กร
o การเข้าใจและเข้าถึงผู้รับบริการ
o การเข้าใจและเข้าถึงผู้ปฏิบตั ิงาน
o เทคนิคการปรับปรุงงาน

ผู้บริหารที่เข้า
อบรม ปี 2559
จานวน 50 คน

QAKU 15th Anniversary

สานักงานประกันคุณภาพได้ดาเนินการสรุปสาระที่ได้จากการจัดประชุม อบรม EdPEx ในจดหมายข่าว
รายเดือนของสานักงานประกันคุณภาพ รวมทั้งมีการบันทึกวิดีโอเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ EdPEx ดังนี้
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2) โครงการ OP Sharing & QA สัญจร
Input
ผู้บริหาร
คณะ และ
ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
ส่วนงาน
สนับสนุน
และ
ผู้เกี่ยวข้อง

Process
ปี 2558
OP Sharing
 วิพากษ์ OP แยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา 3
กลุ่ม
 แลกเปลี่ยนและ
ปรับปรุง

ปี 2559
OP Follow up
 คัดเลือกคณะ 10 คณะ
จากคณะที่เสนอ OP เข้า
มา
 จัดคลินิกให้คาปรึกษา
ทีละคณะ
 แลกเปลี่ยนและปรับปรุง

ปี 2558
ปี 2559
OP Sharing
QA สัญจร
 วิพากษ์ OP แยกตาม  ทีมพี่เลี้ยง EdPEx มก. ลง
กลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ม
พื้นที่ให้คาปรึกษา และ
สอนการวิเคราะห์
 แลกเปลี่ยนและ
ระบบงาน Process
ปรับปรุง
mapping และการกาหนด
ตัววัด (ตามความสมัครใจ
ของส่วนงาน)
 โควตาส่วนงานละ 4 ครั้ง
 ให้การบ้าน และติดตามงาน

Output
OP Sharing : มีผู้เข้าร่วม
เรียนรู้ 119 คน มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการ
แลกเปลี่ยน 4.32 ระดับดี
OP Follow up : มี
ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ 50 คน
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการให้คาปรึกษา 4.47
ระดับดี
OP Sharing : มีผู้เข้าร่วม
เรียนรู้ 125 คน มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการ
แลกเปลี่ยน 4.12 ระดับดี
QA สัญจร : เข้าร่วม
โครงการ 10 ส่วนงาน จาก
14 ส่วนงาน ลงพืน้ ที่ 24
ครั้ง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการให้คาปรึกษา 4.15
ระดับดี

การสร้างทีมผู้ประเมิน ทีมพี่เลีย้ ง
ปัจจัยสาคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ให้บรรลุผล
สาเร็จได้นั้น มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องผลักดันให้มีผู้รู้ที่สามารถประเมิน และให้คาแนะนาในการนาเกณฑ์ EdPEx ไปสู่
การปฏิบัติจริงในหน่วยงานได้ ดังนั้น สานักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดหลักสูตรสร้างทีมผู้ประเมิน และทีมพี่เลี้ยง
EdPEx มก. ขึ้น ในปี 2559 รายละเอียดดังนี้
Input
รับสมัครผู้เคยผ่านการ
อบรม EdPEx / TQA
68 คน

Process






อบรมองค์ประกอบเกณฑ์ รุ่นละ 35 คน (2 รุ่น)
มอบหมายงาน (อ่าน case และทดลองประเมิน)
อบรมวิธีการประเมิน (เฉพาะผูส้ ่งงาน 44 คน)
คัดเลือกผู้ผ่านอบรมผูป้ ระเมิน เพื่อเข้าอบรมพี่เลี้ยง
ฝึกประสบการณ์โดยส่งเข้าสังเกตการณ์การประเมิน
และการให้คาปรึกษา

Output
 ผู้ประเมิน EdPEx
มก. 38 คน
 พี่เลี้ยง EdPEx มก.
26 คน (เป็นคนกลุ่ม
เดียวกับผู้ประเมิน)
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EdPEx เป็นเรื่องที่ผู้นาต้องสมัครใจและลงมือทาด้วยตนเองจึงจะประสบความสาเร็จ การนาร่องในคณะ หรือ
ส่วนงานสนับสนุนที่มีความพร้อมและผู้นาเต็มใจที่จะดาเนินการจึงเป็นกลยุทธ์สาคัญเพื่อสร้างองค์กรต้นแบบที่จูงใจให้
องค์กรอื่นที่ต้องการประสบความสาเร็จดาเนินการตาม
Input

Process

Output

ระยะที่ 1 ปี 2557
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะเกษตร
กาแพงแสน

จุดเน้น การจัดทาระบบงาน และการวิเคราะห์
บริบทตนเองเพื่อจัดทา OP
รูปแบบ จัดอบรม + มอบหมายงาน

ได้ OP และระบบงาน
ของคณะ เป็นตัวตั้งต้น
ในการดาเนินงาน

ระยะที่ 2 ปี 2557-2558
 คณะเศรษฐศาสตร์
 สานักหอสมุด

จุดเน้น การจัดทาระบบงาน การวิเคราะห์บริบท
ตนเองเพื่อจัดทา OP และการทาความเข้าใจเกณฑ์
หมวด 1 – 7
รูปแบบ มีที่ปรึกษาจาก มก. ลงพื้นที่ + มอบหมาย
งาน

ได้ feedback การ
ดาเนินงานตามเกณฑ์
EdPEx เพื่อการ
ปรับปรุง

ระยะที่ 3 (KU-Incubation)
ปี 2560-2561
 คณะประมง
 คณะวนศาสตร์
 คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
 คณะมนุษยศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน

จุดเน้น การวิเคราะห์บริบทตนเองเพื่อจัดทา OP
และการทาความเข้าใจเครื่องมือบริหารงาน และ
การจัดทาแผนปรับปรุง (Improvement Plan)
รูปแบบ อิงตาม Incubation Project ของ สกอ.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 สานักงานประกันคุณภาพขับเคลื่อนการจัดทาโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ หรือที่รู้จักกันในนาม KU – Incubation โดยอิงแนวทางตามโครงการบ่มเพาะ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ สกอ. ซึ่งมีเป้าหมายผลักดันคณะนาร่องให้ใช้หลักการของเกณฑ์ EdPEx ไป
ดาเนินการให้เกิดการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ และมีการคัดเลือกคณะที่มีความสนใจ และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) ระดับ คณะ ปี การศึกษา 2558 อยู่ในระดับ ดีถึง ดี มาก คะแนน 3.51 ขึ้นไปเข้า ร่ว ม
โครงการฯ โดยคณะที่ผ่านการคัดเลือกประกอบด้วย คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
มนุษยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ซึ่งได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อให้
คาแนะนาทั้ง 5 คณะ ดังนี้
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การนาร่องกับคณะ และส่วนงานสนับสนุนที่สมัครใจ
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กิจกรรมการดาเนินงานในโครงการเตรียมความพร้อมฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (ก.พ. – พ.ค. 60)

ระยะที่ 2 (มิ.ย. – ธ.ค. 60)

ระยะที่ 3 (ม.ค. – ต.ค. 61)
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ในขั้นต้นของการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ มหาวิทยาลัยยังกาหนดให้ดาเนินการควบคู่ไปกับ
การประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. และมีการสอดแทรกแนวคิดของเกณฑ์ EdPEx เข้าไป สาหรับส่วนงาน
สนับสนุนมีการใช้เกณฑ์ EdPEx โดยไต่ระดับความเข้มข้นในการประเมินแต่ละปี โดยมีการทบทวนปรับปรุงวิธีการ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนงาน
ปีการศึกษา
รูปแบบการประเมินคณะ
2557
ประเมินฯ ตามเกณฑ์ สกอ. + โครงร่าง
องค์การ (OP)
2558
ประเมินฯ ตามเกณฑ์ สกอ. + โครงร่าง
องค์การ (OP) + รายงานผลลัพธ์ตามพันธกิจ
(Mission/Vision)
2559
ประเมินฯ ตามเกณฑ์ สกอ. + โครงร่าง
องค์การ (OP) + รายงานผลลัพธ์ตามเกณฑ์
EdPEx หมวด 7
2560
ประเมินตามเกณฑ์ EdPExโดยแสดงแนว
ทางการดาเนินงานตามข้อกาหนดพื้นฐาน
(Basic Requirement)
2561
ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx เต็มรูปแบบ

รูปแบบการประเมินส่วนงานสนับสนุน
ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 7 หมวด (ให้ OFI ไม่มี
คะแนน)
ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx เน้นหมวด 3 หัวข้อ 3.1
หมวด 4 หัวข้อ 4.1 หมวด 6 หัวข้อ 6.1 และหมวด
7 (ให้ OFI ไม่มีคะแนน)
ประเมินตามเกณฑ์ มก. ที่ถอดแนวคิดจากเกณฑ์
EdPEx เน้นหมวด 1, 3, 4, 6 และ 7 (ให้ OFI
และมีคะแนน)
ประเมินตามเกณฑ์ มก. ที่ถอดแนวคิดจากเกณฑ์
EdPEx ครบทุกหมวด (ให้ OFI และมีคะแนน)
ประเมินตามเกณฑ์ มก. ที่ถอดแนวคิดจากเกณฑ์
EdPEx ครบทุกหมวด (ให้ OFI และมีคะแนน)

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดทา Framework การประเมินส่วนงานสนับสนุนให้มีภาษาที่อ่านเข้าใจ
ง่ายขึ้น โดย รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ได้ถอดแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ในประเด็นที่สาคัญและจาเป็นต่อการขับเคลื่อนส่วน
งานในระยะเริ่มต้น ซึ่งได้วิเคราะห์และเลือกข้อคาถามที่เป็นแนวทางในการประเมินกระบวนการ หมวด 1 – 6 จานวน
32 ข้อ พร้อมทั้งมีตัวอย่างตัววัดผลลัพธ์ในหมวด 7 เพื่อเป็นกรอบในการประเมิน
Framework KU-EdPEx 6 หมวดกระบวนการ  32 ข้อคาถาม
หมวด
1 การนาองค์การ
2 กลยุทธ์
3 ลูกค้า
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5 บุคลากร
6 ระบบปฏิบัติการ

จานวนข้อคาถาม
6
5
6
5
5
5
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การติดตามประเมินผล
เนื่องจากการประเมินโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นโดยการ implement ใน
ระดับส่วนงานสนับสนุนก่อนคณะ ดังนั้นการติดตามประเมินผลในระดับคณะและส่วนงานสนับสนุนจึงมีความแตกต่าง
กัน ดังนี้
ระดับคณะ
ปี 2559
Feedback OP
 แบ่งทีมพี่เลี้ยง EdPEx มก. เป็น 9 กลุ่ม
 ประชุมเพื่อวิเคราะห์ และให้ Feedback OP
กับทุกคณะ
 ส่ง Feedback Report ให้ทุกคณะ
 ทีมพี่เลี้ยง EdPEx มก. ลงพื้นที่ให้คาแนะนา
เพิ่มเติมกับคณะที่มีความประสงค์

ระดับส่วนงานสนับสนุน
ปี 2559
ลงพื้นที่ประเมิน และให้ OFI
 กาหนดระยะเวลาการประเมิน 4 เดือน (ก.ย. – ธ.ค.)
 มก. คัดเลือกทีมผู้ประเมิน ส่วนงานละ 4 คน (กรรมการ
3 คน และเลขานุการ 1 คน)
 ลงพื้นทีป่ ระเมินส่วนงานละ 1 วัน ยกเว้นสานักงาน
อธิการบดีประเมินถึงระดับหน่วยงานย่อย

ข้อค้นพบ
คณะยังวิเคราะห์ตนเองไม่ชัดเจนในเรื่องต่อไปนี้
P 2 สภาวการณ์ขององค์การ
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
แข่งขัน
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ

ข้อค้นพบ
ส่วนงานยังมีผลการดาเนินงานที่ไม่ชัดเจนในเรื่องต่อไปนี้
1. การขับเคลื่อนเกณฑ์ EdPEx ให้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
และปรับปรุงองค์กรอย่างแท้จริง
2. การวิเคราะห์และจาแนกกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมบริการ
หลัก รวมถึงวิธีการรวบรวมสารสนเทศที่เป็นความต้องการ
ของลูกค้า และการใช้สารสนเทศนั้นเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการทางาน
3. การกาหนดตัววัดทีส่ ะท้อนความสาเร็จขององค์กร และ
ตัววัดเพื่อกากับติดตามกระบวนการทางาน
4. การวิเคราะห์ระบบงาน กระบวนการ และการจัดทา
Value Chain

10 ปีที่เตรียมการ และก้าวต่อไปของการสร้างสรรค์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศของมหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร์
สานักงานประกันคุณภาพพร้อมประสานความร่วมมือ และเตรียมความพร้อมให้กับทุกส่วนงานที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ

“ Quality is a Journey, Not a Destination”

EdPEx
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ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้
และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ในเกณฑ์ข้อที่ 2 มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านประกัน
คุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา และ เกณฑ์ข้อที่ 4 นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา ครั้งแรกใน ปี 2550 ในการประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีการดาเนินงานให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นิสิต
โดยใช้แนวทางตามกระบวนการ P D C A (Plan Do Check Action) เพื่อให้นิสิตนาไปประยุกต์ในชีวิตประจาวัน และ
ได้มีการดาเนินงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 ด้าน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็น
แนวทางการดาเนินงานสอดแทรกการประกันคุณภาพในกิจกรรมนิสิต ภายใต้คณะอนุกรรมการประสานงานประกัน
คุณภาพในคณะกรรมการกิจการนิ สิต โดยมี สานักงานประกัน คุณภาพและกองกิจการนิ สิตเป็น กาลั งส าคัญ ในการ
ดาเนินงานต่างๆ โดยมีลาดับการดาเนินงานพัฒนาการมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิตในช่วงแรก ดังนี้
ช่วงเวลา
เมษายน พ.ศ.2550

การดาเนินงาน
ตัวบ่งชีส้ กอ.ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา ในเกณฑ์ข้อที่ 2 มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้
กับกิจกรรมนักศึกษา และ เกณฑ์ข้อที่ 4 นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการ
พัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
พ.ศ. 2551
มีการเผยแพร่การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตและดาเนินการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพนิสิตโดยมีการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
6 มาตรฐาน
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2552 มีการเผยแพร่ให้นิสติ ทราบและร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อปรับแก้ไข ในโครงการสัมมนาผูน้ านิสิต
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2553 ถ่ายทอดมาตรฐานคุณภาพ 6 ด้าน ให้นิสิตรับทราบในโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นานิสิต
เดือนมิถุนายน 2553
สกอ.ปรับตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต เกณฑ์ข้อ 2 มีกิจกรรม
ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต และ ข้อ 3 มีการส่งเสริมให้
นิสิตนาความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนิสิตอย่าง
น้อย 5 ประเภท
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตนาร่อง ทีส่ ภานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้ง
แรก คะแนนเต็ม 3.00
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554 มีการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์จากเกณฑ์ จากคะแนนเต็ม 3.00 เป็น คะแนนเต็ม 5.00
วันที่ 21 มีนาคม 2555
ได้ขยายการประเมินฯเป็น 2 องค์กร คือสภานิสิต มก.และ องค์การบริหารนิสต มก.
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2555 การเผยแพร่และเชิญชวนองค์นสิ ิต ชมรม สโมสรนิสติ เข้าร่วมการประเมินเพิ่มมากขึ้น
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ประชุมชี้แจงแนวทางประเมินให้ผู้นานิสิต สโมสร ชมรมต่างๆ วิทยาเขตบางเขน
วันที่ 17 กันยายน 2555 ประชุมชี้แจงแนวทางประเมินให้ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรที่ดูแลกิจกรรมนิสิต
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 อบรมผู้ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
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ที่มาของการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต
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การพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพกิจการนิสิต
เพื่อให้นิสิต มีการดาเนินงานกิจ กรรมนิสิต อย่างมีคุณ ภาพ คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกัน
คุณภาพ ในคณะกรรมการกิจการนิสิต ได้มีการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 ด้าน เพื่อให้
สอดคล้องกับกับการดาเนินงานกิจกรรมนิสิต โดยเกณฑ์การประเมิน มีคะแนนเต็ม 5 และจัดทาเป็นคู่มือประกันคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต ขึ้นเผยแพร่ให้กับนิสิตที่ทากิจกรรม นาไปใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมนิสิต โดยมีพัฒนาการ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน (จานวนข้อ)ในแต่ละปีการศึกษา

มาตรฐานคุณภาพนิสิต
1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P)
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D)
3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C)
4. มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A)
5. มาตรฐาน 5 ส.
6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ
รวม

2555
5
5
5
6
6
5
32

2556
5
5
4
2
2
3
21

2557
5
5
4
2
2
3
21

2558
5
5
4
2
2
3
21

กาหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุงการดาเนินโครงการเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุงการดาเนินโครงการ
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินโครงการอยู่ในระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินโครงการอยู่ในระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก
การจัดทาคู่มือกิจกรรมนิสิต
คู่มือประกันคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต

การตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
การ ประ กั น คุ ณภ าพกิ จกร รม นิ สิ ต มหาวิ ทยา ลั ย ด าเนิ น ง านป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ กิ จ ก รรม นิ สิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เพื่ อ ยื น ยั น สภาพจริ ง ในการด าเนิ น งานกิ จ กรรมนิ สิ ต โดยประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพ
การดาเนินการตาม 6 มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงานของ
นิสิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์ประกอบคณะผู้ประเมินประกอบด้วยอาจารย์ นักวิชาการการศึกษาที่ดูแลนิสิต และ
ผู้แทนนิสิต ในช่วงปี 2555- 2560 ได้มีการดาเนินการมาตลอดและไม่มีการดาเนินการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตในปี
การศึ ก ษา 2559 ตามนโยบายของผู้ บ ริหาร ส าหรับ ผลการด าเนิ น การประเมิ น คุณ ภาพกิจ กรรมนิ สิ ต เฉพาะที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งการตรวจประเมินพิจารณาผลการดาเนินงานกิจกรรมนิสิตตามรอบปีการศึกษามี
ดังนี้
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2555
2556
2557
2558

วิธีการดาเนินงาน

วันที่ 16
- การประเมินแบ่งเป็น
กุมภาพันธ์
คณะกรรมการ 3 ขุด
2556
- ประเมิน ภายใน 1 วัน
วันที่ 10-16 - การประเมินแบ่งเป็น
กุมภาพันธ์
คณะกรรมการ 4 ขุด
2556
- ประเมิน วันละ 1 สโมสร
วันที่ 23-27
เวลา 16.30-19.00 น.
เมษายน 2558
วันที่ 21
- แบ่งทีมผูป้ ระเมิน 6 ชุดตาม
เมษายน 2559 มาตรฐานคุณภาพ
- ทุกสโมสร ชมรม มารับการ
ประเมินพร้อมกัน ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 1 อาคารระพี
สาคริก กองกิจการนิสิต
เวลา 15.00 – 19.00 น.

จานวน
ผลการประเมินองค์กรนิสิต
องค์กรนิสิต
ควร
ที่เข้าร่วม ดีมาก ดี พอใช้
ปรับปรุง
ประเมินฯ
10
1
5
4
17

6

8

2

1

17

9

6

2

-

18

14

3

1

-
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ผลการ
วันที่รับการ
ดาเนินงาน
ตรวจประเมิน
ปีการศึกษา
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โครงการประกวดรางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต
เพื่อผลักดันให้งานประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตมีประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลมากขึ้น และส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพในระดับโครงการ/กิจกรรม โดยมีการนากระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมนิสิต จึงได้จัด
โครงการประกวด 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ โดยกาหนดให้องค์กรนิสิตส่งผลงานกิจกรรมคุณภาพองค์กรละ 1
ผลงาน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นรางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต ซึ่งผลงานที่ได้รางวัลจะสนับสนุนให้ไปประกวดภายนอก
มหาวิทยาลัยในระดับที่สูงขึ้น โดยในช่วง 5 ปี มีผลการดาเนินงานดังนี้
จานวนผลงานที่ได้รับ
ปี
จานวน
รางวัล
โครงการ
วิธีดาเนินการ
การศึกษา
ผลงานที่ส่ง
ดีมาก ดี ชมเชย
2555 โครงการประกวด 1 องค์กร
มี หน่ ว ยงานส่ ง ผลงานเข้า ร่ว ม
18
7
3
3
นิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ
จ า นว นทั้ ง สิ้ น 1 8 ผ ลง า น
ประจาปีการศึกษา 2555
ซึ่ ง ผลงานที่ ผ่ า นการพิ จ ารณา
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ก ลั่ น ก ร อ ง น า เ ส น อ ภ า ค
โปสเตอร์จานวน 13 ผลงาน ใน
งานเกษตรแห่งชาติ ซึ่งผลการ
พิจารณาตัดสินได้รับรับรางวัลดี
มาก จ านวน 7 ผลงาน ได้ รั บ
รางวัลดี 3 ผลงาน และรางวัล
ชมเชย 3
2556 โครงการประกวด 1 องค์กร
องค์ กรนิ สิ ตส่ งผลงานเข้ า
21
6
7
นิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ
ประกวด จ านวน 21 ผลงาน
ประจาปีการศึกษา 2556
ซึ่ ง มี ผ ลงานผ่ า นการพิ จ ารณา
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 กลั่ น กรองจ านวนทั้ งสิ้ น 13
ผลงาน น าเสนอผลงานโดยการ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณ
โถง ชั้ น 1 อาคารระพี ส าคริ ก
และน าเสนอให้ คณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินรางวัล
2558 โครงการประกวดรางวัล
องค์ ก รนิ สิ ต ส่ ง ผลงานจ านวน
6
3
3
คุณภาพกิจกรรมนิสิต
6 ผลงาน โดยนาเสนอผลงาน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ภาคบรรยาย ผลงานละ 15
นาที ให้ คณะกรรมการตั ด สิ น
รางวัล ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5
อาคาร ระพีสาคริก กองกิจการ
นิสิตเวลา 09.00 – 12.00
นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องประกันคุณภาพนิสิตอย่างต่อเนื่องรวม ทั้งโครงการสัมมนาเครือข่าย
ผู้นานิสิต เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต เพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีกิจกรรมนิสิตทั้งของภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยด้วย
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ประเภท
ผลงาน
จานวน
ผลงาน
เข้าร่วม

ครั้งที่ 6
ประจาปี 2555

ครั้งที่ 7
ประจาปี 2556

ครั้งที่ 8
ประจาปี 2557

ส่งผลงำนเข้ำร่วม 18 หน่วยงำนจำนวน
43 ผลงำน ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง
26 ผลงำน แบ่ ง เป็ น น ำเสนอภำค
บรรยำย 15 ผลงำนและภำคโปสเตอร์
และ นำเสนอภำคโปสเตอร์ 11 ผลงำน
ตัดสินรำงวัลวันที่ 18 ธันวำคม 2555
ซึ่งสำมำรถดูรำยงำนผลโครงกำรฯ ฉบับ
เต็มได้ที่ https://goo.gl/nYrv7e

ส่ ง ผลงำนเข้ ำ ร่ ว ม 23 หน่ ว ยงำน
จำนวน 48 ผลงำน ผ่ำนกำรพิจำรณำ
กลั่ น กรอง 30 ผลงำน แบ่ ง เป็ น
นำเสนอภำคบรรยำยและโปสเตอร์ 17
ผลงำน และน ำเสนอผลงำนภำค
โปสเตอร์ 11 ผลงำน ตัดสินรำงวัล
วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ำยน 2556 ซึ่ ง
สำมำรถดูรำยงำนผลโครงกำรฯ ฉบับ
เต็มได้ที่ https://goo.gl/9TJoqw

ส่ ง ผลงำนเข้ ำ ร่ ว ม 20 หน่ ว ยงำน
จำนวน 42 ผลงำน ผ่ำนกำรพิจำรณำ
กลั่ น กรอง 30 ผลงำน แบ่ ง เป็ น
นำเสนอภำคบรรยำย 14 ผลงำน และ
น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 16
ผลงำน ตั ดสิ นรำงวั ลวั นที่ 26
พฤศจิ ก ำยน 2557 ซึ่ ง สำมำรถดู
รำยงำนผลโครงกำรฯ ฉบั บเต็ มได้ ที่
https://goo.gl/VDLoHe
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การพัฒนาคุณภาพ เป็นกลไกสำคัญในกำรกระตุ้นให้ส่วนงำนและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เห็นควำมสำคัญ และมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นกลไกนำไปสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปร ะสบก ำร ณ์ เพื่ อก้ ำวสู่ ก ำร ปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ และเพื่ อเป็ น ก ำร ยก ย่อง ส่ ว นง ำนและบุ ค ลำก ร ข อง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ดำเนินงำนจำกกำรประกันคุณภำพจนเป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นกำรสร้ำงองค์กรที่มีคุณค่ำ และสำมำรถดำเนินงำนให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยที่ตั้ง
ไว้ กำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงเป็นกลไกหนึ่งในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพของ
หน่วยงำน ทั้งในลักษณะภำพรวมของส่วนงำน พันธกิจของส่วนงำน กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เพื่อเป็นกำรยกย่องและเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจให้ทุกส่วนงำนเกิดควำมมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น สำนักงำนประกันคุณภำพ จึงได้จัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ และดำเนินกำรมำอย่ำงต่อ เนื่อง พร้อมๆ กับมีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนโครงกำร
ตำมกระบวนกำร P D C A มำโดยตลอด ซึ่งในรอบปี 2555-2560 เป็นกำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพครั้งที่ 6 -10
ซึ่งสรุปกำรดำเนินงำนดังนี้
โดยกำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพ ครั้งที่ 6 ถึง ครั้งที่ 8 มีกำรพิจำรณำรำงวัล ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่ำงๆ
เป็น 4 ประเภท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 ประเภทที่ 1 หน่วยงำนที่มีผลงำนดีเด่น โดยพิจำรณำจำกคณะ/สำนัก/สถำบัน
ที่มีคะแนนผลกำร ประเมินคุณภำพภำยในระดับดีมำก
 ประเภทที่ 2 พันธกิจของหน่วยงำน
 ประเภทที่ 3 กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน
 ประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำน
 รำงวัลกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
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ประเภท
ครั้งที่ 6
ผลงาน
ประจาปี 2555
ประเภทที่ 1 รางวัลดีเยี่ยม
หน่วยงานที่มี 1. คณะวิทยำศำสตร์
ผลงานดีเด่น 2. คณะวิศวกรรมศำสตร์
3. บัณฑิตวิทยำลัย
รางวัลดี
1. คณะศึกษำศำสตร์
2. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
3. สำนักหอสมุด

ประเภทที่ 2 รางวัลดี
พันธกิจของ - กระบวนกำรเสริมสร้ำงนิสิตสู่สำกล
หน่วยงาน โดย คณะเกษตร

ครั้งที่ 7
ประจาปี 2556
รางวัลดีเยี่ยม
1. คณะวิทยำศำสตร์
2. บัณฑิตวิทยำลัย
3. สำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ
4. สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจเพื่อกำร
ค้นคว้ำและพัฒนำปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์
รางวัลดี
1. คณะวิศวกรรมศำสตร์
2. คณะอุตสำหกรรมเกษตร
3. คณะเกษตร กำแพงแสน
4. สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักวิทยบริกำร วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
-ไม่มีผลงำนที่ผ่ำนเข้ำรอบ

ครั้งที่ 8
ประจาปี 2557
รางวัลดีเยี่ยม
1. บัณฑิตวิทยำลัย
2. สำนักทะเบียนและประมวลผล
3. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
กำแพงแสน
4. สำนักวิทยบริกำร
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
รางวัลดี
สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน

รางวัลดี
- กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรวิจัย
เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
ประเภทที่ 3 รางวัลดีเยี่ยม
รางวัลดีเยี่ยม
รางวัลดีเยี่ยม
การพัฒนา 1. กำรใช้แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อ
1. โครงกำรลดทรัพยำกรกระดำษ 1. โครงกำรปรับปรุงระบบ
ปรับปรุง
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมดูแลรักษำพัสดุคณะ
กระบวนงาน
แบบบำร์โค้ดในระดับคณะ
E-meeting)
สถำปัตยกรรมศำสตร์
โดย คณะวิทยำศำสตร์
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
โดย คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
2. โครงกำรงำนธุรกำรแบบเครือข่ำย
กำแพงแสน
2. กำรดำเนินงำนจำกข้อเสนอแนะ/
สังคมข้อมูลสำรสนเทศ
2. ระบบให้บริกำรส่งและตอบรับ
แสดงควำมคิดเห็น และข้อ
โดยภำควิชำวิศวกรรมเคมี
บทควำมวิชำกำรออนไลน์
ร้องเรียนจำกผู้รบั บริกำร
คณะวิศวกรรมศำสตร์
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
สำนักหอสมุด
3. พัฒนำระบบบริกำรฉุกเฉิน ถึง
3. ระบบสำรสนเทศกำรฝึกงำนนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์”
ทันใจ ณ จุดเกิดเหตุ
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
โดย สำนักหอสมุด
โดย สถำนพยำบำล
4. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 3. จุดบริกำร Student Service
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
งำนบริกำรวิเครำะห์อำหำรสัตว์
Center เพื่อกำรบริกำรอย่ำงมี
โดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพควำม
ประสิทธิภำพ”
รวดเร็วในกำรให้บริกำร
โดย สำนักงำนวิทยำเขต
โดย สถำบันสุวรรณวำจกกสิกจิ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำ
4. ระบบห้องสมุดจินดำมณี
ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
โดย สำนักหอสมุด
5. สถำนพยำบำลก้ำวไกล
5. ระบบนำทำงภำยใน
เลื่อนนัดฉับไว ด้วย SMS
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดย สถำนพยำบำล
วิทยำเขตกำแพงแสน บนสมำร์ท
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โฟน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พกพำขนำดเล็ก
โดย สำนักงำนวิทยำเขต
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ประเภทที่ 4
แนวปฏิบัติที่
ดี/นวัตกรรม
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ครั้งที่ 6
ประจาปี 2555

ครั้งที่ 7
ประจาปี 2556

ครั้งที่ 8
ประจาปี 2557
รางวัลดี
กำแพงแสน
1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน
6. ระบบตรวจสอบปริญญำระดับ
ระบบ ERP
บัณฑิตศึกษำ
โดย สถำนพยำบำล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. ปฏิรูปบริกำรทำงเทคโนโลยี
โดย บัณฑิตวิทยำลัย
สำรสนเทศเพือ่ กำรบูรณำกำรทุก 7. ระบบบันทึกและติดตำมคำร้อง
ภำคส่วน (ICT Service
นิสิตแบบออนไลน์ของศูนย์
Management Reform for
สำรสนเทศและบริกำรนิสิต
Total Integration)
คณะวิทยำศำสตร์
โดย สถำนพยำบำล
โดย คณะวิทยำศำสตร์
รางวัลดีเยี่ยม
รางวัลดีเยี่ยม
รางวัลดีเยี่ยม
1. กำรพัฒนำระบบกำรปรับปรุงงำนใน 1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บ 1. กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อเพิ่ม
สถำนพยำบำล
และเข้ำถึงข้อมูลผลงำนตีพิมพ์
คุณภำพบริกำรและควำมไว้วำงใจ
โดย สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัย
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(KM for better quality of
เกษตรศำสตร์
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
service and Higher reliability)
2. KU Eco-Library ห้องสมุดเพื่อชีวิต 2. ระบบกำรบันทึกรำยชื่อผู้เข้ำร่วม
โดย สถำนพยำบำล
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดย สำนักหอสมุด
สร้ำงใบเซ็นชื่อแบบบำร์โค้ดใน 2. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
3. รูปแบบกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ระดับมหำวิทยำลัย
ฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภำยในระดับภำควิชำและหน่วยงำน
โดย คณะวิทยำศำสตร์
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
โดย ตรวจตำมองค์ประกอบ
3. กำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บ
กำแพงแสน
โดย คณะสัตวแพทยศำสตร์
เอกสำรและกำรเชื่อมโยงข้อมูล
4. รูปแบบใหม่ของระบบกำรตรวจ
สำหรับงำนประกันคุณภำพของ
ประเมินคุณภำพภำยใน
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ
โดย คณะมนุษยศำสตร์
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
5.โครงกำร 9 บวร โดย มหำวิทยำลัย
กำแพงแสน
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
6.ส่วนระบบกำรโอนเงินทุนวิจัย (ระบบ
บริหำรเงินอุดหนุนวิจัย)
โดย สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รางวัลดี
รางวัลดี
1. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงกลยุทธ์ 1. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรสนับสนุน
โดยระบบ Project Management
กำรดำเนินงำนด้ำนประกัน
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
คุณภำพ SAR Online
2. ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร
โดยสำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ
อิเล็กทรอนิกส์ โดย สำนักบริกำร
2. โครงกำรติดตั้งใช้งำนระบบ
คอมพิวเตอร์
เครือข่ำย IPV6
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
3. ระบบกำรลำออนไลน์
โดย สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร
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ประเภท
ครั้งที่ 6
ผลงาน
ประจาปี 2555
คะแนนโหวด ผลงานนาเสนอทั้งภาคบรรยายและ
สูงสุด 3 ภาคโปสเตอร์
อันดับแรก
รางวัลชนะเลิศ
- KU Eco-Library ห้องสมุดเพื่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักหอสมุด
รองชนะเลิศอันดับ 1
- ส่วนระบบกำรโอนเงินทุนวิจัย
(ระบบบริหำรเงินอุดหนุนวิจัย)
โดย สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก.
รองชนะเลิศอันดับ 2
- โครงกำร 9 บวร
โดย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน

ผลงานที่นาเสนอ
เฉพาะภาคโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ
- ผลงำนดีเด่นของสำนักหอสมุด
รองชนะเลิศอันดับ 1
- กำรเวียนเอกสำรและกำรสื่อสำร
ภำยในองค์กรที่ทำให้คุณอยำกรู้
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
รองชนะเลิศอันดับ 2
กำรพัฒนำโมเดล กำรค้นหำและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยทำงจิตใจแบบครบ
วงจร
โดย สถำนพยำบำล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ประจาปี 2556
ประจาปี 2557
ผลงานนาเสนอทั้งภาคบรรยายและ ผลงานที่นาเสนอเฉพาะภาค
ภาคโปสเตอร์
โปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ
- กำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บ
เอกสำรและกำรเชื่อมโยงข้อมูล
สำหรับงำนประกันคุณภำพของ
ภำควิศวกรรมโยธำ
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
กำแพงแสน
รองชนะเลิศอันดับ 1
- ระบบสำรสนเทศกำรฝึกงำนนิสิต
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2
- โครงกำรลดทรัพยำกรกระดำษ
(ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ Emeeting)
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
กำแพงแสน
ผลงานที่นาเสนอ.
เฉพาะภาคโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ
- ระบบกำรจ่ำยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับกำร
บันทึกเวลาผ่ำนเครื่องสแกนนิ้ว
(e-payroll)
โดยคณะสัตวแพทยศำสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1
- กำรบริกำรชำระเงินผ่ำนระบบ
Business Net
โดย งำนธุรกำรกำแพงแสน คณะ
สัตวแพทยศำสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2
โครงกำรเที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสน
โดย วิทยำเขตกำแพงแสน

รางวัลอันดับที่ 1
- ระบบกำรลำออนไลน์
โดย คณะสัตวแพทยศำสตร์
รางวัลอันดับที่ 2
- กำรพัฒนำปรับปรุงระบบงำนรับ
มอบตัวนิสิตใหม่และทำบัตร
ประจำตัวนิสิต
โดย สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
รางวัลอันดับที่ 3
- กำรปรับปรุงรับสมัครโครงกำรรับ
ตรงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
(KU Admission)
โดย สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
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ประเภทผลงาน

ครั้งที่ 9 ประจาปี 2558

ครั้งที่ 10 ประจาปี 2559

ส่งผลงำนเข้ำร่วม 11 หน่วยงำน จำนวน 24
ผลงำน มี ผ ลงำนที่ ผ่ ำ นกำรกลั่ น กรอง 12
ผลงำน แบ่งเป็นภำคนำเสนอภำคบรรยำย
และโปสเตอร์ 12 ผลงำน และผลงำนภำค
โปสเตอร์อีก 12 ผลงำน ตัดสินรำงวัลวันที่
9 มีนำคม 2559 ซึ่งสำมำรถดูรำยงำนผล
โครงกำรฯ ฉบับเต็มได้ที
https://goo.gl/mUsLsK

แบ่งเป็น 2 ประเภท โดยประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่ น
เป็ นผลงำนที่ คั ดเลื อกจำกผลกำรประเมิ นคุ ณภำพ
ภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2558 ในระดับหลักสูตร
ส่วนประเภทที่ 2 กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน มี
ผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมประกวด จำนวน 32 ผลงำนจำก
13 หน่วยงำน มีผลงำนผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 22
ผลงำน ซึ่งแบ่งผลงำนเป็นกำรน ำเสนอภำคบรรยำย
และภำคโปสเตอร์ 14 ผลงำน และผลงำนภำคโปสเตอร์
8 ผลงำน โดยตัดสินรำงวัลวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560
ซึ่ งสำมำรถดู รำยงำนผลโครงกำรฯ ฉบั บเต็ มได้ ที่
https://goo.gl/CwGzT9
1.1 ระดับหลักสูตร
1.1 ระดับหลักสูตร
- การบริหารหลักสูตร - พัฒนาการหลักสูตรอย่าง
ดีเด่น 10 อันดับแรก
ก้าวกระโดด คะแนนสูงสุด
ได้แก่
10 อันดับแรก ได้แก่
1) หลักสูตรวิทยำศำสตร 1) หลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำ
บัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย

จานวนผลงาน
เข้าร่วม

ประเภทที่ 1
ผลงานดีเด่น

1.1 ระดับหลักสูตร
ไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัล
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เนื่องจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้กำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ในปี
กำรศึกษำ 2557 เป็นต้นมำ ดังนี้ เพื่อให้รำงวัลคุณภำพครอบคลุมกำรบริหำรหลักสูตรที่ดีจำกผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน โครงกำรรำงวัลคุณภำพ ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10 จึงปรับประเภทของรำงวัลคุณภำพ เป็น 2 ประเภท ดังนี้
 ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น พิจำรณำจำกผลกำรประเมินคุ ณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชำ และส่วนงำนสนับสนุน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.1 ระดับหลักสูตร
1.2 ระดับคณะวิชำ จะพิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะวิชำ
ตั้งแต่ 4.51 - 5.00 คะแนน (ระดับดีมำก)
1.3 ระดับส่วนงำนสนับสนุน จะพิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตำมเกณฑ์ EdPEx
ของหน่วยงำนสนับสนุน ตั้งแต่คะแนนช่วงที่ 2 ขึ้นไปของทุกหมวด
 ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน มีผลงำนส่งเข้ำร่วม 32 ผลงำนจำก 13 หน่วยงำน
1.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
1.2 แนวปฏิบัติที่ดี
1.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
 รำงวัลกำรนำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
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วิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศำสตร์
2) หลักสูตรศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรวิจัยและประเมิน
ทำงกำรศึกษำ คณะ
ศึกษำศำสตร์
3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะบริหำรธุรกิจ
4) หลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศำสตร์
5) หลักสูตรศึกษำศำสตร
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรวิจัยและประเมิน
ทำงกำรศึกษำ คณะ
ศึกษำศำสตร์
6) หลักสูตรศิลปะศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นิเทศศำสตร์และ
สำรสนเทศ
คณะมนุษยศำสตร์
7) หลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
และชุมชน
คณะศึกษำศำสตร์
และพัฒนศำสตร์
8) หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศำสตร์
9) หลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำไทย
คณะมนุษยศำสตร์
10) หลักสูตรศิลปศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำไทย
คณะมนุษยศำสตร์

คณะมนุษยศำสตร์
2) หลักสูตรศิลปศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำไทย
คณะมนุษยศำสตร์
3) หลักสูตรศึกษำศำสตบัณฑิต
สำขำวิชำกำรสอน
วิทยำศำสตร์
คณะศึกษำศำสตร์
4) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำภำษำไทย
คณะมนุษยศำสตร์
5) หลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
ป่ำไม้
คณะวนศำสตร์
6) หลักสูตรศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ปฐมวัยศึกษำ คณะ
ศึกษำศำสตร์
7) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำภำษำจีน
คณะมนุษยศำสตร์
8) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำภำษำญีป่ ุ่น
คณะมนุษยศำสตร์
7) หลักสูตรศิลปศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
คหกรรมศำสตร์ศึกษำ
คณะศึกษำศำสตร์
8) หลักสูตรศิลป ศำสตร
บัณฑิตสำขำวิชำภำษำไทย
เพื่อกำรสื่อสำรสำหรับชำว
ต่ำงประเทศ (นำนำชำติ)
คณะมนุษยศำสตร์
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1.2 ระดับคณะวิชา
1. คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์

1.3 ระดับส่วนงานสนับสนุน
ไม่มีผลงำนที่ได้รับรำงวัล
ประเภทที่ 2
1.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
การพัฒนาและ รางวัลดีเยี่ยม
ปรับปรุง
1. จำกห้องนิทรรศกำรสู่กำรเรียนรู้บนโลกดิจิทัล
กระบวนงาน
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
รางวัลดี
1. ระบบบริหำรจัดกำรค่ำตอบแทนกำรสอน
คณะวิทยำกำรจัดกำร
โดย คณะวิทยำกำรจัดกำร
2. กำรพัฒนำระบบกำรกำหนดและตรวจสอบ
ลำดับกำรลงทะเบียนเรียนของนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Development
of Determining and Validating Sequence
Inception System for Kasetsart University
Students.)
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
3. กำรพัฒนำระบบสมัครงำนออนไลน์ของสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Developing
online Recruitment System of The Office
of Registrar Kasetsart University)
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
4. ศูนย์บริกำรนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Student Services Center)
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
5. กำรเพิ่มคุณค่ำในบริกำรด้วยโซ่อุปทำนสุขภำพ
(Healthcare logistic and Supply Chain)
โดย สถำนพยำบำล สำนักงำนอธิกำรบดี
6. ออกกำลังกำยกล้ำมเนื้อแกนกลำงลำตัว
โดยใช้รหัสคิวอำร์
โดย สถำนพยำบำล สำนักงำนอธิกำรบดี
2.2 แนวปฏิบัติที่ดี
1. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเลี้ยงไส้เดือน
โดย สำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ
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1.2 ระดับคณะวิชา พิจารณาจากผลการประเมินฯคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด จานวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร ได้แก่ คณะเกษตร
กำแพงแสน
2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะ
วิทยำศำสตร์
3) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้แก่ คณะ
ศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
1.3 ระดับส่วนงานสนับสนุน
ไม่มีผลงำนที่ได้รับรำงวัล
2.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
รางวัลดี
1. ระบบเกรดออนไลน์
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
2. ใบแจ้งหนี้ (KU9) แบบ E-bill payment
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
3. เสนอชื่อจบเร็ว ได้งำนเร็ว
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
4. ระบบเปลี่ยนแปลงรำยวิชำล่ำช้ำ
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
5. ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (Online Graduate Request
Form,OGRF) โดย บัณฑิตวิทยำลัย
6. กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรวิทยำ
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำร
ออกกำลังกำย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
โดย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
2.2 แนวปฏิบัติที่ดี
รางวัลดีเยี่ยม
1. คลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดย สำนักหอสมุด
รางวัลดี
1. โครงกำร KU Night Eat & Read โดย สำนักงำน
ทรัพย์สิน สำนักงำนอธิกำรบดี
2. กำรยกระดับคุณภำพวำรสำรเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ใน
ระดับสำกล โดย คณะเศรษฐศำสตร์
3. ทำง่ำยสำเร็จง่ำยด้วย Quality Worksheet
โดย สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2.3 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
รางวัลดีเยี่ยม
1. กำรพัฒนำเทคนิคกำรเตรียม Egg yolk emulsion เพื่อ
ทดสอบเอนไซม์ Lecithinase สำหรับปฏิบัติกำร
ทำงด้ำนจุลชีววิทยำอำหำร
โดย คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
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จังหวัดสกลนคร
2. โครงกำรสัตวแพทย์อำสำอำเซียน
โดย คณะสัตวแพทยศำสตร์

ครั้งที่ 10 ประจาปี 2559

รางวัลดี
1. ยิ้มได้คลำยปวดด้วย Cold Pack
โดย สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. กำรพัฒนำระบบ มคอ. ออนไลน์ เพื่อกำรจัดเก็บ/
สืบค้น/และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร
และรำยวิชำ โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
3. ระบบบริกำรพื้นที่จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล KU
CLOUDBOX โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
รางวัลการนาเสนอ ผลงานนาเสนอทั้งภาคบรรยายและภาค
ผลงานนาเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
ภาคโปสเตอร์ 3 โปสเตอร์
รางวัลอันดับที่ 1
อันดับแรก
รางวัลอันดับที่ 1
- ยิ้มได้คลำยปวดด้วย Cold Pack
- กำรพัฒนำระบบสมัครงำนออนไลน์ของ
โดย สถำนพยำบำล
สำนักทะเบียนและประมวลผล
รางวัลอันดับที่ 2
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Developing
- กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรวิทยำ
online Recruitment System of The
ศำสตรบัณฑิต สำชำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและ
Office of Registrar Kasetsart University) กำรออกกำลังกำย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
โดย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
รางวัลอันดับที่ 2
รางวัลอันดับที่ 3
- ศูนย์บริกำรนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop - ระบบบริกำรพื้นที่จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล KU
Student Services Center)
CLOUDBOX โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
รางวัลอันดับที่ 3 (ร่วม)
- กำรพัฒนำระบบกำรกำหนดและตรวจสอบ
ลำดับกำรลงทะเบียนเรียน ของนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Development
of Determining and Validating
Sequence Inception System for
Kasetsart University Students)
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
รางวัลอันดับที่ 3 (ร่วม)
- จำกห้องนิทรรศกำรสู่กำรเรียนรู้บนโลกดิจิทัล
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
ผลงานที่นาเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์
ผลงานที่นาเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์
รางวัลอันดับที่ 1
รางวัลอันดับที่ 1
- กระบวนกำรจัดทำรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ - กำรพัฒนำ Google Add-ons สำหรับประชำคม
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
รางวัลอันดับที่ 2
รางวัลอันดับที่ 2
- โครงกำรพัฒนำระบบจองห้องอิเล็กทรอนิกส์ - KUTidTid : ระบบแจ้งเตือนผ่ำนเครือข่ำยมือถือ โดย
โดย คณะเศรษฐศำสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์
รางวัลอันดับที่ 3
รางวัลอันดับที่ 3
- กำรปรับปรุงกระบวนกำรเบิกจ่ำยเพื่อส่งใช้เงิน - ระบบปฏิทินกิจกรรมสำนักหอสมุด
ยืมสำรองจ่ำย โดย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ โดย สำนักหอสมุด
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การดาเนินงานประกันคุณภาพให้ประสบความสาเร็จได้ จาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในองค์กรต้องมีความรู้ความ
เข้าใจที่ตรงกัน จึงจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้ถูกทิศทาง เป็นไปในแนวทางเดียวกันในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพที่มีความเที่ยงและเป็นมาตรฐานเดียวกันก็เป็นเรื่องที่สาคัญ ดังนั้น การจะดาเนินงาน
กิจกรรมในเรื่องให้ความรู้ความเข้าในเรื่องประกันคุณภาพ แนวปฏิบัติต่างๆ การฝึกทักษะในปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ
บรรลุการประกันคุณภาพ และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศจึงเป็นเรื่องสาคัญและเป็นลาดับแรกของการจะดาเนินงาน
สานักงานประกันคุณภาพได้ทุ่มสรรพกาลังในการดาเนินกิจกรรม ประชุม /สัมมนา ฝึกอบรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมทั้งการต้อนรับการศึกษาดูงาน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 231 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประชุม / การสัมมนา
เป็นกิจกรรมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในด้านต่างๆ เช่นตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพทุกระดับ แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน แนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ในรอบ5 ปี
มีการดาเนินงานประชุม/สัมมนาต่างๆ รวม 94 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

6

7

วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วม ผู้ตอบแบบ
ผล
ที่ดาเนินการ จริง (คน) ประเมิน ประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)
โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
7 ก.พ.56
205
159
4.02
ภายใน ปีการศึกษา 2555 กลุ่ม 1 คณะวิชา
โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 7 ก.พ.56
152
112
3.88
ปีการศึกษา 2555 กลุ่ม 2 สถาบัน สานัก
ประชุมคณะอนุกรรมการในการดาเนินงานจัดทา 19,21,22 ก.พ.
86
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี
2556
การศึกษา 2555 ของ มก. ครั้งที่ 1
ประชุมหารือการจัดเก็บข้อมูลสถิติของ มก.
24 เม.ย. 56
32
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
6 มิ.ย. 56
197
59
4.02
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 สาหรับ
(ห้องประชุม
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะวิชา สถาบัน
66 คน
สานัก หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต
Teleconfer
ence 28 คน
และ Nontri
Live 103
คน)
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 19 ส.ค. 56
112
การศึกษาภายใน มก. ปีการศึกษา 2555
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)
โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
2, 5, 6, 13-14 146
146
คุณภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2556 และ
พ.ย. 2556
แนวทางการเขียนโครงการประกวด 4 องค์กรนิสิต
1 กิจกรรมคุณภาพ จานวน 4 วิทยาเขต

4.01

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)

42,001.00
4,304.00
1,476.00
13,510.00

9,609.00

ใช้บประมาณ
กองกิจการ
นิสิต
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ที่
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18

19
20

วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วม ผู้ตอบแบบ
ผล
ที่ดาเนินการ จริง (คน) ประเมิน ประเมิน
โครงการประชุมชี้แจง การพัฒนาการศึกษาสู่ความ 19 พ.ย.56
26
18
4.08
เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการประชุมชี้แจง การพัฒนาการศึกษาสู่
19 พ.ย.56
26
18
4.08
ความเป็นเลิศ (EdPEx)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
3 ธ.ค.56
153
126
3.70
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 1
คณะวิชา
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
11 ธ.ค.56
155
133
3.82
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 2
สถาบัน สานัก
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
3 ธ.ค.56
153
126
3.70
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 1
คณะวิชา
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
11 ธ.ค.56
155
133
3.82
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 2
สถาบัน สานัก
การประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
14 ธ.ค. 56
110
75
4.07
คุณภาพกิจกรรมนิสิต แลแนวทางการเขียน
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
(SSR)
ประชุมคณะอนุกรรมการในการดาเนินงานจัดทา
11,20,26
86
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ก.พ. 57
ประจาปีการศึกษา 2556 ของ มก. ครั้งที่ 1
การประชุมชี้แจงแนวทางประเมินคุณภาพภายใน 9 เม.ย. 57
141
26
4.16
สาหรับคณะกรรมการประเมินฯ
(ห้องประชุม
48 คน รับฟัง
Nontri Live
93
ประชุมคณะทางานจัดเก็บและติดตามผลการ
22 เม.ย. 57
17
ดาเนินงานกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ของ มก.
ประจาปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
ประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
7 พ.ค. 57
212
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(C-IQA)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การประชุมหารือแนวทางการดาเนินงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะอนุกรรมการในการดาเนินงานจัดทา
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556 ของ มก. ครั้งที่ 2

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
14,975.00
14,975.00
8,267.00
8,150.00
8,267.00
8,150.00
24,019.00

5,587.00
27,652.00

540.00
59,388.00

19 ก.ย. 57

34

-

-

8,965.00

27,30 พ.ค.
57 ,5 มิ.ย.
57

89

-

-

5,242.00
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
26 มิ.ย. 57

ผู้เข้าร่วม
จริง (คน)
18

ผู้ตอบแบบ
ผล
ประเมิน ประเมิน
-

ประชุมคณะทางานจัดเก็บและติดตามผลการ
ดาเนินงานกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ของ มก.
ประจาปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2
ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดาเนินงาน
27 มิ.ย. 57
187
รายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และสมศ.
ประจาปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดาเนินงาน
10 ก.ค. 57
87
รายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และสมศ.
ประจาปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ประชุมคณะทางานจัดเก็บและติดตามผลการ
15 ก.ค. 57
14
ดาเนินงานกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ของ มก.
ประจาปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3
ประชุมคณะอนุกรรมการในการดาเนินงานจัดทา
5 ส.ค. 57
93
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556 ของ มก. ครั้งที่ 3
ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพ
18 ส.ค. 57
112
ภายใน มก. ปีการศึกษา 2556
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558)
การประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานประเมิน 15 ต.ค. 57
586
401
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
การประชุมวิเคราะห์ระบบงานการผลิตบัณฑิต มก. 23-24 ต.ค. 57
34
ประชุมชี้แจงรายงานผลการประเมินคุณภาพ
4 ธ.ค.57
73
การศึกษาภายใน มก. ปีการศึกษา 2556
การประชุมวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP)
11 ธ.ค. 57
33
26
สานักหอสมุด
การประชุมวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP) คณะ
25 ธ.ค. 57
23
11
เศรษฐศาสตร์
การประชุมหารือการจัดเตรียมระบบสารสนเทศ
8 ม.ค.58
36
เพื่อการประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2557 4,11 ก.พ.58
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
15 ม.ค. 58
384
178
ภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร และ
คณะ ครั้งที่ 1
การประชุมวิเคราะห์ระบบงานของสานักหอสมุด
22 ม.ค. 58
25
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
26 ม.ค. 58
141
118
ภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร และ
คณะ ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
28 ม.ค. 58
76
51
ภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและ
คณะ ครั้งที่ 3
การประชุมวิเคราะห์ระบบงานของคณะ
29 ม.ค. 58
25
เศรษฐศาสตร์

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
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ที่

-

42,712.00

-

10,650.00

-

1,230.00

-

34,000.00

-

11,740.00

4.07

63,090.00

-

84,549.00
21,201.00

4.37

19,689.00

4.32

18,706.00

-

1,915.00

4.17

78,333.00

4.23

20,550.00
37,365.00

4.33

15,823.00

-

21,325.00
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

38

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและ
คณะ ครั้งที่ 4
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ครั้งที่ 1
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ครั้งที่ 3
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ครั้งที่ 4
การประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินงานหมวด 2
สานักหอสมุด
การประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินงานหมวด 3
สานักหอสมุด
การประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินงานหมวด 2
คณะเศรษฐศาสตร์
การประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินงานหมวด 5
และหมวด 6 สานักหอสมุด
การประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินงานหมวด 3
และหมวด 5 คณะเศรษฐศาสตร์
ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในและหารือแนวทางการเขียน
รายงานผลการดาเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2557
การประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินงานหมวด 1
หมวด 4 และหมวด 6 คณะเศรษฐศาสตร์
การประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินงานหมวด 1
และหมวด 4 สานักหอสมุด
การเสวนาการรายงานผลการดาเนินงานของ
กระบวนการเชิงระบบ ในการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร
การชี้แจงการทาหน้าที่เลขานุการผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มก. ปีการศึกษา 2557
ระดับหลักสูตร
การประชุมทบทวนการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน หมวด 1-6 และพิจารณาตัวชี้วัด
หมวด 7 หอสมุด

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
2 ก.พ. 58

ผู้เข้าร่วม
จริง (คน)
86

ผู้ตอบแบบ
ผล
ประเมิน ประเมิน
70
4.39

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
20,569.00

3 ก.พ. 58

49

35

4.15

13,400.00

9 ก.พ. 58

68

58

3.98

17,215.00

10 ก.พ. 58

93

73

4.03

25,140.00

13 ก.พ. 58

59

47

4.07

12,775.10

26 ก.พ. 58

35

-

-

11,650.00

5 มี.ค. 58

25

-

-

9,350.00

6 มี.ค. 58

23

-

-

9,400.00

22 เม.ย. 58

24

-

-

24 เม.ย. 58

24

-

-

7 ก.ค. 58

59

3 มิ.ย. 58

25

8 มิ.ย. 58

20

25 มิ.ย. 58

64

21 ก.ค. 58
21 ก.ค. 58

10,750.00
10,670.00
6,752.00

-

-

9,700.00

-

7,450.00

49

4.01

7,557.00

218

138

4.23

19

-

-

14,766.50

12,440.00
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54

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นานิสติ

55

การประชุมทบทวนการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน หมวด 1-6 คณะเศรษฐศาสตร์

56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
21 ก.ค. 58

ผู้เข้าร่วม
จริง (คน)
80

29 ก.ค. 58

15

ผู้ตอบแบบ
ผล
ประเมิน ประเมิน
80
4.58
-

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
QAKU 15th Anniversary

ที่

ใช้งบประมาณ
กองกิจการนิสิต

-

10,400.00

การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
8 ส.ค. 58
44
41
ภายใน ระดับหลักสูตร
การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 10 ก.ย. 58
60
50
ภายใน สาหรับคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
คณะวิชา และวิทยาเขต ปีการศึกษา 2557
โครงการชี้แจงการทาหน้าที่เลขานุการผู้ประเมิน
18 ส.ค 58
74
51
คุณภาพการศึกษาภายใน มก. ปีการศึกษา 2557
ระดับคณะ
การประชุมพีเ่ ลี้ยง EdPExมก. เพื่อสรุปแนว
11 ก.ย.58
4
ทางการปรับปรุงการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
(16.30 น.)
หมวด 1-6 สานักหอสมุด
การประชุมทบทวนกระบวนการดาเนินงานตาม
14 ก.ย.58
23
เกณฑ์ของสานักหอสมุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)
ประชุมวิพากษ์รายงานผลการดาเนินงานตามตัว
7 ต.ค. 58
55
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มก.
ปีการศึกษา 2557
โครงการชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 13 ต.ค.58
293
181
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA รุ่นที่ 1
โครงการชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 16 ต.ค.58
200
144
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA รุ่นที่ 2
การประชุมหารือเพื่อร่วมกันกาหนดระบบประกัน 4 พ.ย.58
110
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558

4.59

11,160.00

4.30

7,385.00

4.32

5,072.00

-

470.00

-

12,250.00

-

13,600.00

3.88

39,998.00

3.82

35,653.00

-

4,899.50

ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ปี 2558
การประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพกิจกรรมนิสิต
ประชุมชี้แจงการกาหนดตัวชี้วัดโครงการและแนว
ทางการเขียน โครงการรางวัลคุณภาพกิจกรรม
นิสิต
โครงการประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพภายใน
มก. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
โครงการประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพภายใน
มก. ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558

31,795.00

6 ม.ค. 59

593

325

410

22 ม.ค. 59

108

41

3.75

-

25 ม.ค. 59

126

90

3.80

-

10 ก.พ.59

450

148

4.13

29,680.00

10 ก.พ.59

165

58

4.06

10,530.00
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ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84

85
86
87

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
11 ก.พ.59

ผู้เข้าร่วม
จริง (คน)
113

ผู้ตอบแบบ
ผล
ประเมิน ประเมิน
24
3.93

โครงการประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพภายใน
มก. ระดับส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2558
โครงการประชุมพิจารณาแนวทางการดาเนินงาน
7 เม.ย.59
86
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
ประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบ
22 มี.ค.59
58
ฐานข้อมูล QAIS ร่วมกับบริษัทผู้ดแู ลระบบฯ
1,25,26 เม.ย.59
โครงการ QA สัญจร ส่วนงานสนับสนุน
มี.ค.59
10
10
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจาปี 2559
-ก.ค..59
ประชุมคณะทางานกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน 18 พ.ค. 59
10
และกาหนดวิธีวเิ คราะห์ข้อมูลทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
6 มิ.ย. 59
257
ปีการศึกษา 2558
โครงการชี้แจงการทาหน้าที่เลขานุการผู้ประเมิน
22 ก.ค.59
202
163
คุณภาพการศึกษาภายในมก. ปีการศึกษา 2558
ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
26 ก.ค. 59
194
112
สาหรับคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2558
ประชุมคณะทางานกากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน 16 ส.ค.59
11
และกาหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ มก.
ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน 17 ส.ค. 59
54
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2558
ประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
31 ส.ค. 59
49
การเงิน ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2558
การประชุมพีเ่ ลี้ยง EdPEx มก. ครั้งที่ 1/2559
24 ส.ค.59
22
ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ระดับคณะ และวิทยา 1 ก.ย. 59
60
เขต สาหรับคณะกรรมการประเมินฯ
การประชุมวิพากษ์การเขียนรายงานผลการ
28 ก.ย. 59
52
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา มก. ปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
การประชุมวิพากษ์การเขียนรายงานผลการ
12 ต.ค. 59
57
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา มก. ปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 2
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
31 ต.ค. 59
92
ประเมินคุณภาพภายใน มก. ปีการศึกษา 2558
โครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA
16 ธ.ค.59
48
การประชุมพีเ่ ลี้ยง EdPEx มก. ครั้งที่ 1/2560
6 มี.ค. 60
23
-

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
10,440.00

-

21,231.00

-

2,940.00

4.13

3,232.76

-

-

-

5,000.00

4.01

11,290.00

4.30

11,825.00

-

630.00

-

4,554.00

-

4,000.00

-

5,186.00
3,850.00

-

8,963.00

-

4,750.00

-

10,492.50

-

6,695.00
900.00
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88

การประชุมชี้แจงโครงการเตรียมความพร้อม
การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ
วันที่ 7 เม.ย.60
โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กิจกรรม Pre Validation
คณะมนุษยศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กิจกรรม Pre Validation
คณะวนศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กิจกรรม Pre Validation
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กิจกรรม Pre Validation
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กิจกรรม Pre Validation
คณะประมง
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

89

90

91

92

93

94

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
7 เม.ย. 60

ผู้เข้าร่วม
จริง (คน)
42

ผู้ตอบแบบ
ผล
ประเมิน ประเมิน
-

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
8,300.00

27 เม.ย. 60

34

-

-

4,200.00

3 พ.ค. 60

31

-

-

2,963.00

11 พ.ค. 60

33

-

-

4,440.00

17 พ.ค. 60

32

-

-

4,200.00

25 พ.ค. 60

19

-

-

4,200.00

21 ก.ค. 60

217

92

4.43

QAKU 15th Anniversary

ที่

260,000.00
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2. การฝึกอบรม
เป็นการฝึกทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพ ได้แก่ ทักษะในการปฏิบัติงานและเครื่องมือในการ
บริหารงาน รูปแบบต่างๆ ทักษะการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ การเป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ และการ
กรอกข้อมูลผ่านระบบQAIS และ ระบบ CHE QA Online ซึ่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สานักงานประกันคุณภาพมีการ
ดาเนินกิจกรรมฝึกอบรมทั้งหมด จานวน 95 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

วันเดือน ปี ผู้เข้าร่วม ผู้ตอบแบบ ผล
ค่าใช้จ่ายจริง
ที่ดาเนินการ
จริง
ประเมิน ประเมิน
(บาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการ
24 – 25
66
41
4.19
48,733.00
จัดทาแผน รุ่นที่ 1
ธ.ค.55
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการ
7-8
76
53
4.14
58,533.00
จัดทาแผน รุ่นที่ 2
ม.ค.56
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต มก. 6 ก.พ. 56
40
ใช้งบประมาณ
ประจาปีการศึกษา2555
กองกิจการนิสิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“กระบวนการ
9 เม.ย.56
53
31
4.09
23,221.00
ปรับปรุงงาน”
โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
23 เม.ย.56
31
28
4.08
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 รุน่ ที่ 1
ผ่าน 26
28,781.00
โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
25 เม.ย.56
63
53
4.11
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 รุน่ ที่ 2
ผ่าน 55
อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ 12,13,17, 24
78
72
4.18
32,417.00
การศึกษา CHE QA Online ประจาปีการศึกษา
มิ.ย. 56
2555
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
20 มิ.ย.56
28
24
4.21
8,860.00
โปรแกรม SciVal-Spotlight ระยะที่ 1
(สาหรับผู้บริหาร)
โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม SciVal 30 ก.ค.56
45
39
3.92
1,111.00
Spotlight ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2
กิจกรรม 1 การใช้งานฐานข้อมูล Scopus
โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม
6 ส.ค.56
33
26
4.00
5,700.00
SciVal -Spotlight ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 กิจกรรม 2
การใช้งานSciVal- Spotlight เบือ้ งต้น
โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม
6 ส.ค.56
32
29
3.91
2,200.00
SciVal -Spotlight ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 กิจกรรม 3
การใช้งานSciVal- Spotlight เชิงลึก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
25-26
36
20
4.28
88,254.00
เรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะด้านงานวิจัยและ
ต.ค.56
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สมรรถนะ
24-25
54
32
4.30
134,578.00
ด้านงานวิจัย และความร่วมมือกับสถาบันภายนอก
ม.ค.57
ครั้งที่ 2
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
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วันเดือน ปี ผู้เข้าร่วม
ที่ดาเนินการ
จริง
17-19
40
ก.พ.57

ผู้ตอบแบบ ผล
ประเมิน ประเมิน
25
4.11

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การวิเคราะห์
ระบบงานต่าง ๆ ตามแนวทางการประเมินด้วย
เกณฑ์ EdPEx
โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม SciVal
ที่ปรับปรุงใหม่
โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2556
โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน มก. วิทยาเขตศรีราชา

13,19,24มี.ค.
57,
7-9 เม.ย. 57
23-24 เม.ย.
57

18

การอบรมเกณฑ์ EdPEx และโครงร่างองค์กร

6-8 พ.ค. 57

19

การประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อพิจารณาระบบงาน 16 มิ.ย. 57
46
และโครงร่างองค์กร (OP)
การอบรมวิธีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 24 มิ.ย. 57
24
และการทาแผนปรับปรุง (Action Plan)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ
4 ส.ค. 57
20
เพื่องานประกันคุณภาพ มก. ครั้งที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ
8 ส.ค. 57
57
เพื่องานประกันคุณภาพ มก. ครั้งที่ 2
อบรมการใช้งานโปรแกรม SciVal กับการพัฒนา
29 ก.ย. 57
28
28
สมรรถนะด้านงานวิจยั รุ่นที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558)
อบรมการใช้งานโปรแกรม SciVal กับการพัฒนา
16 ต.ค. 57
43
40
สมรรถนะด้านงานวิจยั รุ่นที่ 2
การอบรมระบบการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ 11-13 พ.ย.
94
67
EdPEx
57
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
17,23,24
246
เพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)
ก.พ. 58, 2
มี.ค. 58
โครงการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงาน
21 เม.ย. 58
199
73
การประเมินตนเอง (SAR) และการเขียนโครงร่าง
องค์การ (OP) ปีการศึกษา 2557ระดับคณะวิชา
โครงการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงาน
21 เม.ย. 58
186
82
การประเมินตนเอง (SAR) และการเขียนโครงร่าง
องค์การ (OP) ปีการศึกษา 2557ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน
โครงการอบรมการกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ
21 พ.ค. 58
58

15
16
17

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

12 มี.ค.57

70

63

4.05

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
68,172.00
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4,180.00
58,964.20

27

27

4.28

50

23

3.95

ใช้งบประมาณจาก
สานักงานวิทยาเขต
ศรีราชา เนื่องจาก
เป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
67,639.93

-

16,598.00

-

19,640.00

-

-

-

-

4.02

2,975.00

4.37

3,750.00

3.48

68,843.00
49,999.00

4.28

49,300.00

3.94

2,694.00
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38
39
40
41

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันเดือน ปี ผู้เข้าร่วม
ที่ดาเนินการ
จริง

สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)
การอบรมหลักสูตรหลักการนาองค์กรด้วยระบบการ 20, 21, 28
59
บริหารสาหรับผู้บริหารสมัยใหม่ รุน่ ที่ 1
ก.พ.58, 28
เม.ย. 58
การอบรมหลักสูตรหลักการนาองค์กรด้วยระบบการ 24, 25 พ.ค.58
51
บริหารสาหรับผู้บริหารสมัยใหม่ รุน่ ที่ 2
2, 3 มิ.ย. 58
การอบรมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
31 มี.ค. 58
99
คุณภาพกิจกรรมนิสิต และโครงการเยี่ยมบ้าน
ประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต
การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
26-27 มี.ค.
59
หลักสูตร รุ่นที่ 1
58
ผ่านอบรม
57
การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
1-2 เม.ย.
56
หลักสูตร รุ่นที่ 2
58
ผ่านอบรม
54
การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
30 เม.ย.51
หลักสูตร รุ่นที่ 3
1 พ.ค. 58 ผ่านอบรม
46
การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
19-20 พ.ค.
54
หลักสูตร รุ่นที่ 4
58
ผ่านอบรม
49
การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
28-29 พ.ค.
45
หลักสูตร รุ่นที่ 5
58
ผ่านอบรม
37
การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
14-15 มิ.ย.
53
หลักสูตร รุ่นที่ 6
58
ผ่านอบรม
52
การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
23-24 มิ.ย.
52
หลักสูตร รุ่นที่ 7
58
ผ่านอบรม
50

ผู้ตอบแบบ ผล
ประเมิน ประเมิน

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)

51

4.32

92,018.00

37

4.31

94,369.00

93

4.22

24,000.00

56

4.23

55

4.39

45

4.14

55,851.00

50

4.23

62,638.00

38

4.39

79,890.13

48

4.54

72,685.00

49

4.56

86,871.00

126,486.50

42

การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร รุ่นที่ 8

27-28 ก.ค.
58

58
ผ่านอบรม
48

51

4.18

91,779.60

43

การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร รุ่นที่ 9

29-30 ก.ค.
58

41

4.52

86,158.00

23

การอบรมผู้ประเมินฯ ระดับคณะวิชา และระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1
การอบรมผู้ประเมินฯ ระดับคณะวิชา และระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 2
อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกัน

13 ส.ค. 58

43
ผ่านอบรม
41
79

76

4.43

141,178.00

14 ส.ค. 58

76

73

4.32

11 ก.ย. 58

84

24
44

60,277.20.00

89

45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันเดือน ปี ผู้เข้าร่วม
ที่ดาเนินการ
จริง

ผู้ตอบแบบ ผล
ประเมิน ประเมิน

คุณภาพ ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3
ระดับ (CHE QA Online for 3D)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การกาหนดระบบ 6-7 พ.ย.58
63
39
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ปีการศึกษา
2558 เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
13-14
31
21
EdPEx มก. เรื่อง องค์ประกอบเกณฑ์ EdPEx
ม.ค.59
รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
19-20
37
23
EdPEx มก. เรื่อง องค์ประกอบเกณฑ์ EdPEx
ม.ค.59
รุ่นที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกตัวชี้วัด
8 ก.พ.59
93
50
ความสาเร็จของแผนและกิจกรรม รุ่นที่ 1
โครงการอบรมผู้บริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง 16 ก.พ.59
51
28
ผู้นากับการนาองค์กร
OP Sharing สาหรับกลุ่มคณะวิชา จานวน 3 กลุ่ม
สาขาวิชา
- กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
22 ม.ค. 59
39
16
- กลุ่มที่ 2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
26 ม.ค. 59
50
21
สังคมศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ม.ค. 59
30
15
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
24-25
44
28
EdPEx มก. เรื่อง วิธีการประเมินตามเกณฑ์EdPEx
ก.พ.59
โครงการอบรมผู้บริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง 26 ก.พ.59
การเข้าใจและเข้าถึงผูร้ ับบริการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกตัวชี้วัด
2 มี.ค.59
ความสาเร็จของแผนและกิจกรรม รุ่นที่ 2
โครงการอบรมผู้บริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง 4 มี.ค.59
การเข้าใจและเข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน
โครงการอบรมผู้บริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง 15 มี.ค.59
เทคนิคการปรับปรุงงาน
OP Follow-up จานวน 2 รุ่นๆ ละ 5 คณะ
24-25 มี.ค.
- รุ่นที่ 1 กษ. สพ. สถ. วศ. กษ.กพส.
59
- รุ่นที่ 2 ปม. มน. อก. พณ. ทอ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน SSR ตาม
28-29
ข้อกาหนดของเกณฑ์ EdPEx
มี.ค.59
โครงการฝึกอบรมพีเ่ ลี้ยง EdPEx มหาวิทยาลัย
17 มี.ค.59
เรื่อง เครื่องมือการบริหารงาน EdPEx – Voice of
Customers

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
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4.28

144,759.10

3.85

33,213.00

3.89

37,977.00

3.86

11,780.00

4.41

18,582.00
107,710.00

4.21
4.48

41,858.00
35,395.00

4.26
4.34

30,457.00
43,176.00

46

24

4.28

23,803.00

91

36

4.00

11,740.00

50

19

4.18

17,667.00

46

32

4.41

23,724.00

50

46

4.47

71

30

3.93

41,645.00
22,040.00
19,605.00
61,130.00

23

16

4.69

32,884.50
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59

โครงการฝึกอบรมพีเ่ ลี้ยง EdPEx มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือการบริหารงาน
EdPEx – Work Systems/ Work Processes/
Indicators
โครงการฝึกอบรมพีเ่ ลี้ยง EdPEx มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือการบริหารงาน
EdPEx – Process Improvement
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก.
ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก.
ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก.
ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก.
ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก.
ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร
มก. ปีการศึกษา 2558 (สาหรับผูท้ ี่ไม่เคยผ่าน
การอบรมการประเมินหลักสูตรมาก่อน) รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร
มก. ปีการศึกษา 2558 (สาหรับผูท้ ี่ไม่เคยผ่าน
การอบรมการประเมินหลักสูตรมาก่อน) รุ่นที่ 2
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ (QAIS) ประจาปีการศึกษา 2558

60
61
62
63
64
65
66

67

68
69

71

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการประเมินตาม
เกณฑ์ สกอ. ระดับคณะวิชาและสถาบัน"
จานวน 2 รุ่น
- รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พ.ค. 2559
- รุ่นที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร
มก. ปีการศึกษา 2558 (สาหรับผูท้ ี่ไม่เคยผ่าน
การอบรมการประเมินหลักสูตรมาก่อน) รุ่นที่ 3

วันเดือน ปี ผู้เข้าร่วม
ที่ดาเนินการ
จริง
5 เม.ย.59
21

ผู้ตอบแบบ ผล
ประเมิน ประเมิน

19 พ.ค.59

20

18 เม.ย.59

53

30

4.33

19 เม.ย.59

47

35

4.51

20 เม.ย.59

59

33

4.28

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)

198,013.50
21 เม.ย.59

61

34

4.47

22 เม.ย.59

78

48

4.27

28-29
เม.ย.59

30

25

4.71

71,410.00

30 เม.ย.-1
พ.ค.59

41

31

4.59

80,704.00

30 พ.ค. 59

88

30-31 พ.ค.
59

66

66

4.51

65,720.00

31
35
71

31
35
52

4.53
4.49
4.55

92,489.00

7-8 มิ.ย.59

21,600.00

91

71

72

73

74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85

วันเดือน ปี ผู้เข้าร่วม ผู้ตอบแบบ ผล
ที่ดาเนินการ
จริง
ประเมิน ประเมิน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิธีการประเมินฯ 14-15 มิ.ย.
64
64
4.54
ระดับคณะและสถาบัน" จานวน 2 รุ่น
59
- รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มิ.ย. 2559
32
32
4.60
- รุ่นที่ 2 วันที่ 15 มิ.ย. 2559
32
32
4.47
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน
29 ก.ค. 59
63
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
ประจาปีการศึกษา 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การวิเคราะห์โครง 30 พ.ย.59
74
ร่างองค์การ (OP) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามพันธกิจ
7 ธ.ค.59
ระดับคณะ ครั้งที่ 1 - 4
16 ธ.ค.59
19 ธ.ค.59
การอบรมเกณฑ์ EdPEx สาหรับผูบ้ ริหาร
3 ก.พ.60
113
60
4.06
โครงการอบรมการใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการ
14-15 มี.ค.
58
48
4.18
บริหารองค์กร รุ่นที่ 1 กลุ่มสนับสนุนการวิจัย
60
และการบริการวิชาการ
โครงการอบรมการใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการ
17,20 มี.ค.
56
48
3.95
บริหารองค์กร รุ่นที่ 2 กลุ่มสนับสนุนการเรียน
60
การสอน
โครงการอบรมการใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการ
4-5 เม.ย.60
78
50
3.97
บริหารองค์กร รุ่นที่ 3 กลุ่มสนับสนุนการบริหาร
โครงการอบรมการใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการ
25-26 เม.ย.
55
32
4.23
บริหารองค์กร รุ่นที่ 4 กลุ่มสนับสนุนการบริหาร
60
(สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการ/ทบทวนการ
1 พ.ค. 60
59
56
4.47
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการ/ทบทวนการ
2 พ.ค. 60
59
47
4.33
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการ/ทบทวนการ
3 พ.ค. 60
53
36
4.51
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการ/ทบทวน
4 พ.ค. 60
62
48
4.65
การประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 4
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการ/ทบทวนการ
15-16 พ.ค.
58
422
4.54
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 5
60
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการ/ทบทวนการ
31 พ.ค. - 1
64
53
4.72
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 6
มิ.ย. 60
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
24-25 มิ.ย.
85
หลักสูตร ขยายผลของ สกอ.
60
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
48,927.00

QAKU 15th Anniversary

ที่

29,800.00

45,879.91

28,300.00

127,080.00

468,627.00

92
QAKU 15th Anniversary

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

86

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการ/ทบทวนการ
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ/สถาบัน"
รุ่นที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการ/ทบทวนการ
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ/สถาบัน"
รุ่นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการ/ทบทวนการ
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ/สถาบัน"
รุ่นที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการ/ทบทวนการ
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ/สถาบัน"
รุ่นที่ 4
การอบรมเครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวด
ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 การนาองค์การ
การอบรมเครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวด
ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์
การอบรมเครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวด
ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 5 บุคลากร
การอบรมเครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวด
ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า
การอบรมเครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวด
ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
การอบรมเครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวด
ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้

87
88
89
90
91
92
93
94
95

วันเดือน ปี ผู้เข้าร่วม
ที่ดาเนินการ
จริง
17 พ.ค. 60
36

ผู้ตอบแบบ ผล
ประเมิน ประเมิน
23
4.61

18 พ.ค. 60

42

22

4.54

22-23 พ.ค.
60

54

37

4.56

24-25 พ.ค.
60

45

29

4.67

12-13 มิ.ย.
60
27-28 มิ.ย.
60
11-12 ก.ค.
60
17-18 ก.ค.
60
25-26 ก.ค.
60
3 – 4 ส.ค.
60

123

76

4.18

122

43

4.61

128

61

4.62

126

46

4.39

111

40

4.06

111

40

4.06

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
282,422.50

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นกิจกรรมที่ เสริมสร้า งโลกทัศน์ในการดาเนิ นงานผ่า นโครงการเยี่ ยมบ้ านคุณภาพ และโครงการรางวั ล
คุณภาพ กิจกรรมเครือข่ายประกันคุณภาพ ทั้ง คณาจารย์นิสิต บุคลากร ซึ่งที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการประกัน
คุณภาพทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สานักงานประกันคุณภาพ มีการ
ดาเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งหมด จานวน 33 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2

วันเดือน ปี ผู้เข้าร่วม ผู้ตอบแบบ
ที่ดาเนินการ จริง
ประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ธ.ค. 55
480
271
ครั้งที่ 6 ประจาปี 2555
โครงการเสวนา “ความสาเร็จของการบูรณาการ
3 พ.ย. 56
234
145
ภารกิจหลักขอสถาบันอุดมศึกษา” (เครือข่ายความ
ร่วมมือการประกันคุณภาพ 12 สถาบัน)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผล
ประเมิน

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)

4.15

428,275.00

4.02

-

93

3

4
5

6
7

8
9
10
11
12

14
15
16
17

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันเดือน ปี ผู้เข้าร่วม
ที่ดาเนินการ จริง
16 ก.ย.56
70

ผู้ตอบแบบ
ประเมิน
49

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา มก. กิจกรรมที่ 1 บทเรียนจาก
การรับประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
ระดับสถาบัน สานัก
โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ และการจัดการความรู้ 9-11 พ.ค. 56
38
29
(KM) ด้านการผลิตบัณฑิต ประจาปี 2556
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ครือข่ายการประกัน
11 ต.ค.56
94
68
คุณภาพการศึกษา มก. กิจกรรมที่ 2 บทเรียนจาก
การรับประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
ระดับคณะวิชา
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 พ.ย. 56
480
211
ครั้งที่ 7 ประจาปี 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการ
5 ก.พ. 57
163
89
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/
นักศึกษา ระหว่างสถาบันเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจาปี 2557
1 พ.ค. 57
50
40
มหาวิทยาลัยมหิดล
การนาเสนอและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการวิจัย
18 มิ.ย. 57
64
45
ของหน่วยงานที่ได้จากผลการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม SciVal
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดผลงาน
28 ก.ค. 57
85
45
ที่ได้รับรางวัล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558)
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 26 พ.ย. 57
425
197
ครั้งที่ 8 ประจาปี 2557
การประชุมหารือการจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อ 8 ม.ค. 58
73
การประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2557
4 ก.พ. 58
ครั้งที่ 1 - 3
11 ก.พ. 58
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 พ.ย. 57
304
264
ครั้งที่ 9 ประจาปี 2557
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกัน
29 ธ.ค.58
38
คุณภาพสาหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองเพื่อ 26 ม.ค.59
50
42
จัดทาโครงร่างองค์การ (OP Sharing) สาหรับส่วน
งานสนับสนุน กลุม่ ที่ 1
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองเพื่อ 27 ม.ค.59
27
24
จัดทาโครงร่างองค์การ (OP Sharing) สาหรับส่วน
งานสนับสนุน กลุม่ ที่ 2

ผล
ประเมิน
3.62

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
5,183.00

4.49

110,360.00

3.94

7,604.00

4.24

449,439.90

4.21

74,760.00

4.37

19,157.05

4.34

17,200.00

4.14
-

4.28

QAKU 15th Anniversary

ที่

455,120.00
3,116.00

352,168.00

-

1,400.00

4.21

16,978.00

4.20

13,013.00

94
QAKU 15th Anniversary

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันเดือน ปี ผู้เข้าร่วม
ที่ดาเนินการ จริง
28 ม.ค.59
48

ผู้ตอบแบบ
ประเมิน
39

18 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองเพื่อ
จัดทาโครงร่างองค์การ (OP Sharing)
สาหรับส่วนงานสนับสนุน กลุ่มที่ 3
19 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกัน
26 พ.ค.59
59
คุณภาพสาหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559
20 การประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
8 เม.ย. 59
72
ครั้งที่ 1/2559
21 การประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
25 พ.ค. 59
86
ครั้งที่ 2/2559
22 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหาร จัดการ
7 มิ.ย.59
98
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (C-IQA)
24 การประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
2 ส.ค. 59
65
ครั้งที่ 3/2559
25 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกัน
2 ส.ค.59
46
คุณภาพสาหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559
26 โครงการ QA สัญจร ส่วนงานสนับสนุน
30 ก.ย.59
10
10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
27 การประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
4 ต.ค. 59
56
ครั้งที่ 4/2559
28 ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
6 ธ.ค. 59
56
ครั้งที 1/2560
29 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกัน
10 ก.พ. 60
71
คุณภาพ สาหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560
30 ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
10 ก.พ. 60
67
ครั้งที 2/2560
31 ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
4 เม.ย. 60
54
ครั้งที 3/2560
32 ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
6 ก.ค. 60
71
ครั้งที 4/2560
33 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกัน
6 ก.ค. 60
66
คุณภาพ สาหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

ผล
ประเมิน
3.94

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
18,131.00

-

1,530.00

-

4,980.00

-

3,720.00

-

ใช้งบประมาณ
ของเครือข่าย
C-IQA
3,690.00

-

1,885.00

4.13

73,232.76

-

3,450.00

-

3,450.00

-

2,730.00

-

3,915.00

-

3,200.00

-

3,850.00

-

2,450.00
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เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สานักงานประกันคุณภาพ ได้มี
โอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันต่างๆ รวม 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วันเดือน ปี ผู้เข้าร่วม ผู้ตอบแบบ
ผลประเมิน
ที่ดาเนินการ
จริง
ประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
28 พ.ย.55
25
17
4.65
นิสิต ป.โท สาขาบริหารการศึกษา มก.
6 มี.ค.56
4
4
4.89
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
20 มี.ค.56
36
33
4.11
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพไทย
21 มี.ค.56
56
40
4.38
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15 ส.ค.56
10
8
4.40
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)
สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
27 ก.พ.57
9
8
4.95
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 มี.ค. 58
7
7
4.91
การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิชาการป้องกัน 19 มิ.ย. 58
39
33
4.59
ประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
16-มิ.ย.-60
18
16
4.69
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
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4. การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
1,225.00
1,750.00
893.00
805.00
375.00
3,540.00
1,200.00
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คุณภาพ มหาวิทยาลัย ต้องแข่งขัน
งานประกัน จึงเปลี่ยนไป ในทุกปี
ล้วน Hardcore เข้มข้น บนวิถี
ก็เพราะมี อุดมการณ์ งานร่วมกัน
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พลังงาน ขับเคลื่อน ไม่เลือนหาย
สถานการณ์ เปลี่ยนไป ในทุกวัน
15 ปี มีตานาน ให้สานต่อ
KU ผ่าน สถานการณ์ ได้อย่างดี
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Next Step เก็บบทเรียน ที่เพียรสร้าง
ความเป็นเลิศ คือรางวัล ความอดทน

สู่เส้นทาง การปรับปรุง ที่มุ่งผล
ของทุกคน ที่มุ่งมั่น หมั่นพัฒนา
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เป็นปึกแผ่น ร่วมแรงใจ ในทุกที่
วัฒนธรรม ไทยที่ดี มิเสื่อมคลาย
อย่างพากเพียร สร้างคุณค่า คว้าจุดหมาย
คือคามั่น สัญญาใจ คน QA
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สานสัมพันธ์ งานสานัก ล้วนหนักแน่น
เพื่อทานุ บารุง ประเพณี
ขอยึดมั่น มององค์รวม ร่วมปรับเปลี่ยน
บริการ ทุกระดับ ประทับใจ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รายนาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รองศาสตราจารย์วุฒชิ ัย กปิลกาญจน์)
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชนื่ ศรีงาม
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รองศาสตราจารย์พิภพ ลลิตาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัสสี ประสมสินธ์
รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ
ดร.เบญญา กสานติกุล
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
(นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กจิ )
นางกัลยาณี รัตนวราหะ

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
อานาจหน้าที่
1. วางนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และข้อกาหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. วางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการนาระบบประกันคุณภาพไปใช้ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสามารถติดอันดับในระดับสากล
3. พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
4. พิจารณาเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
5. จัดทารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีเพื่อเสนอต่ออธิการบดี ที่ประชุมคณบดี และสภา
มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวกที่ 1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
1.
2.

รายนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต แจ้งบารุง

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โดยให้สิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รายนาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รองศาสตราจารย์วุฒชิ ัย กปิลกาญจน์)
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชนื่ ศรีงาม
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รองศาสตราจารย์พิภพ ลลิตาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัสสี ประสมสินธ์
รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ
ดร.เบญญา กสานติกุล
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
(นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กจิ )
นางกัลยาณี รัตนวราหะ

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
อานาจหน้าที่
1. วางนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และข้อกาหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. วางนโยบายและแนวทางปฏิบัตกิ ารประกันคุณภาพภายในหน่วยงานและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสามารถติดอันดับในระดับสากล
3. พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณาเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
5. จัดทารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีเพื่อเสนอต่ออธิการบดี ที่ประชุมคณบดี และ
สภามหาวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

รายนาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ดร.อนามัย ดาเนตร)
รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชนื่ ศรีงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
(ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัสสี ประสมสินธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
ดร.จุมพฏ บริราช
รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
ดร.หฤทัย นาประเสริฐชัย
อาจารย์จันทวรรณ อนันตประยูร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
(นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กจิ )
นางกัลยาณี รัตนวราหะ
นางสาวเบญจพร อิทธิไมยยะ

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
อานาจหน้าที่
1. วางนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และข้อกาหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. วางนโยบายและแนวทางปฏิบัตกิ ารประกันคุณภาพภายในหน่วยงานและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสามารถติดอันดับในระดับสากล
3. พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณาเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
5. จัดทารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีเพื่อเสนอต่ออธิการบดี ที่ประชุมคณบดี และสภา
มหาวิทยาลัย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

รายนาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน)
รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชนื่ ศรีงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
(ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
ดร.จุมพฏ บริราช
อาจารย์จันทวรรณ อนันตประยูร
ดร.ยอดมนี เทพานนท์
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
(นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กจิ )
นางกัลยาณี รัตนวราหะ
นางสาวเบญจพร อิทธิไมยยะ

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
อานาจหน้าที่
1. วางนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และข้อกาหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. วางนโยบายและแนวทางปฏิบัตกิ ารประกันคุณภาพภายในหน่วยงานและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสามารถติดอันดับในระดับสากล
3. พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณาเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
5. จัดทารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีเพื่อเสนอต่ออธิการบดี ที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย

QAKU 15th Anniversary

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

รายนาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชนื่ ศรีงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ
ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
รองศาสตราจารย์ชัชรี แก้วสุรลิขิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชิณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
นายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์
นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ
ดร.จุมพฏ บริราช
นายณัฐพงศ์ สุโกมล
ดร.ยอดมนี เทพานนท์
นายสหัส ภัทรฐิตินนั ท์
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ (นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ)
นางกัลยาณี รัตนวราหะ
นางสาวเบญจพร อิทธิไมยยะ

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวาระการดารงตาแน่ง 2 ปี
อานาจหน้าที่
1. วางนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และข้อกาหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. วางนโยบายและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสามารถติดอันดับในระดับสากล
3. พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณาเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
5. จัดทารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีเพื่อเสนอต่ออธิการบดี ที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย
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1.
2.

รายนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร)

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ

ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
โดยให้สิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

QAKU 15th Anniversary

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
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ภาคผนวกที่ 2
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.........................................................
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงคุณภาพการศึกษา และให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทีม่ งุ่
สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพอย่ า งก้ า วกระโดด และยั่ ง ยื น โดย สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้มีนโยบายให้ทุกส่วนงาน
นาหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ค วามเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence)
ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อให้กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมีความชัดเจน และมีการติดตามประเมินผล
อย่ า งเป็ น ระบบ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จึ ง ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
รองศาสตราจารย์สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
รองศาสตราจารย์ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ พราพงษ์
รองศาสตาราจารย์อนันต์ มุ่งวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต แจ้งบารุง
รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์นงนุช อังยุรีกุล
รองศาสตราจารย์วิกร ตัณฑวุฑโฒ
รองศาสตราจารย์กนกพร นุ่มทอง
รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์
รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์
รองศาสตราจารย์ประสงค์ ตันพิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ บัตรเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชัย รามวรังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สูติเทพ ศิริพพิ ัฒนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาลย์ เลิศมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ ดวงปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาภรณ์ สังขมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนา สีมันตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชสา ประมวลเจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริณี อุ่ยตระกูล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

109
อาจารย์สมจิตต์ ปาละกาศ
อาจารย์อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล
อาจารย์พีระพงศ์ ตริยเจริญ
อาจารย์ศุภาภาส คาโตนด
อาจารย์ณัฐพล จันทร์พาณิชย์
อาจารย์สุจิตตา เรืองรัศมี
นางจิตรา พึ่งพานิช
นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
นางสาวปฐมา จาตกานนท์
นางสาวยุพวัลย์ ทองใบอ่อน
นางราไพ ภูวราห์
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
นางสาวกันทิมา จันทร์อาไพ
นายพิชยั ยุทธ บุญมี
นางสาวณัฏฐิณี ทะนะแสง
นางสาวณัฐธิภา เค็งสม
นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ
นางสาววาสิฏฐี ไวตี

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน

โดยให้คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศระดับคณะ และส่วนงานสนับสนุน ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและการเปลีย่ นแปลง
2. ให้คาแนะนา ช่วยเหลือคณะ และส่วนงานสนับสนุน ให้สามารถนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็น
เลิศไปดาเนินการได้จริง
3. ติดตามประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของคณะ และส่วนงานสนับสนุน ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
4. เสนอผลการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของคณะ และส่วนงานสนับสนุน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็นที่ปรึกษาในโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.........................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทาโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิ ศ ระดับคณะ โดย
มุ่งหวังขับเคลื่อนคณะที่มีระดับคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความสมัครใจ ให้สามารถยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการนา
แนวทางการบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินการ
เพื่อให้การดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีการติดตามผลการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในโครงการฯ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์นวลทิพย์ กมลวารินทร์
ที่ปรึกษาคณะประมง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทองนพเนื้อ
ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
ที่ปรึกษาคณะวนศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
5. รองศาสตราจารย์อนันต์ มุ่งวัฒนา
ที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.
2.
3.
4.

โดยให้ที่ปรึกษาในโครงการฯ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
ให้คาปรึกษาในการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานของคณะ เพื่อมุ่งผลสู่ความเป็นเลิศ
ตรวจติดตามการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงของคณะ
ประเมินผลความก้าวหน้าของการพัฒนาปรับปรุงคณะ
ให้ข้ อมูล ป้อนกลั บด้า นผลการดาเนิน งานของคณะที่ใ ห้คาปรึ กษาแก่ส านัก งานประกัน คุณภาพเพื่อ เสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ตาแหน่ง

หน่วยงาน
ในสังกัดคณะ
สถาบัน สานัก
(บาทต่อวัน)

หลักสูตร

คณะวิชา

(บาทต่อหลักสูตร) (บาทต่อวัน)

ปี พ.ศ. 2555

สถาบัน/
สานัก

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย

(บาทต่อวัน)

(บาทต่อวัน)

(บาทต่อคน)

ประธาน
1,500
1,500
1,500
10,000
กรรมการ
1,000
1,000
1,000
8,000
เลขานุการ
1,000
1,000
1,000
1,000
ผู้ช่วยเลขานุการ
500
500
500
500 บาทต่อวัน
*** สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่แต่งตัง้ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยให้จ่ายค่าเดินทาง
เพิ่มอีกในอัตรา 500 บาทต่อวัน
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2557

ตาแหน่ง

หน่วยงาน
ในสังกัดคณะ
สถาบัน สานัก
(บาทต่อวัน)

หลักสูตร

คณะวิชา

(บาทต่อหลักสูตร) (บาทต่อวัน)

สถาบัน/
สานัก

วิทยาเขต

(บาทต่อวัน) (บาทต่อวัน)

มหาวิทยาลัย

(บาทต่อคน)

ประธาน
1,500
16,000
กรรมการ
1,000
12,000
กรรมการและ
12,000
เลขานุการ
เลขานุการ
1,000
ผู้ช่วยเลขานุการ
500
4,000
*** สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่แต่งตัง้ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยให้จ่ายค่าเดินทาง
เพิ่มอีกในอัตรา 500 บาทต่อวัน

QAKU 15th Anniversary

ภาคผนวกที่ 3
ประกาศกาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2558
หน่วยงาน
สถาบัน/
หลักสูตร
คณะวิชา
วิทยาเขต
มหาวิทยาลัย
ในสังกัดคณะ
สานัก
ตาแหน่ง
สถาบัน สานัก
(บาทต่อวัน) (บาทต่อหลักสูตร) (บาทต่อวัน) (บาทต่อวัน) (บาทต่อวัน)
(บาทต่อคน)

ประธาน
1,000
กรรมการ
750
เลขานุการ
300
*** สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่แต่งตัง้ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยให้จ่ายค่าเดินทางเพิ่มอีก
ในอัตรา 500 บาทต่อวัน หรือจ่ายตามจริง


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2559

สถาบัน/สานัก
วิทยาเขต
มหาวิทยาลัย
(บาทต่อครั้ง)
(บาทต่อวัน)
(บาทต่อคน)
ประธาน
3,000
8,000 บาทต่อคน
16,000
กรรมการ
2,000
6,000 บาทต่อคน
12,000
กรรมการและเลขานุการ
12,000
เลขานุการ
1,000
1,000
ผู้ช่วยเลขานุการ
500
500
1,000 บาทต่อวัน
*** สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่แต่งตัง้ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยให้จ่ายค่าเดินทางเพิ่มอีก
500 บาทต่อวัน
ตาแหน่ง

หลักสูตร
ตาแหน่ง

คณะวิชา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(บาทต่อหลักสูตร)
(บาทต่อหลักสูตร)
(บาทต่อวัน)
(บาทต่อวัน)
ประธาน
1,000
2,000
1,500
3,000
กรรมการ
750
1,500
1,000
2,000
เลขานุการ
300
300
1,000
2,000
ผู้ช่วยเลขานุการ
500
500
*** สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่แต่งตัง้ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยให้จ่ายค่าเดินทาง
เพิ่มอีก 500 บาทต่อวัน
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 – 2559
รอบปีการศึกษา 2554 – 2556
 ระดับคณะวิชา ระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 -2556
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ตามที่ มก. กาหนด
ในการประกันคุณภาพ
ระดับคณะวิชา
1. ปรัชญาปณิธาน 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
วัตถุประสงค์ และ
แผนดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

3. กิจกรรม
การพัฒนานิสิต

4. การวิจัย

ตัวบ่งชี้ตามที่ สกอ. กาหนด
ระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย
สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
สกอ. 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สกอ. 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
สนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
การเรียนรู้
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
สกอ. 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต
คุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนิสติ
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษา และบริการ
สกอ. 3.1ระบบและกลไกการให้คาปรึกษา และ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
สกอ.3.2ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต
3.3 ระบบการให้คาปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี มก. 3.3 ระบบการให้คาปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
สร้างสรรค์
หรืองานสร้างสรรค์
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องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ตามที่ มก. กาหนด
ระดับคณะวิชา
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจา และนักวิจยั ประจา

ตัวบ่งชี้ตามที่ สกอ. กาหนด
ระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย
สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ าก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา และนักวิจัย
ประจา
5. การบริการทาง 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
วิชาการแก่สังคม
แก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
ประโยชน์ต่อสังคม
6. การทานุบารุง 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
ศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
7. การบริหารและ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาคณะ และ สกอ. 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจา
การจัดการ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ
คณะ และผู้บริหารทุกระดับของคณะ
7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรียนรู้
สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจ
การตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
8. การเงินและ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ
งบประมาณ
9. ระบบและกลไก 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การประกัน
ภายใน
การศึกษาภายใน
คุณภาพ
รวม 9
รวม สกอ. 23+ มก. 1 = 24 ตัวบ่งชี้
รวม สกอ. 23+ มก. 1 = 24 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
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 ระดับหน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานที่มีบริการวิชาการ

(24 ตัวบ่งชี้)

(13 ตัวบ่งชี้)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน (สมศ.17)
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจานวนนักวิจัยประจา (สกอ.4.3)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม (สกอ.5.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทาหน้าที่สนับสนุน
การเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด (มก.)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึง
(มก.)
พอใจของผู้รับบริการ (มก.)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการ
2.2 กระบวนการบริการทาง
ตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ.5)
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (สกอ.5.2)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ (มก.)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาเร็จ
ของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ
(มก.)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.6)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และ/หรือการวิจัย (สมศ.8)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลการเรียนรู้และ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9)
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือองค์กรภายนอก
(สมศ.9)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนา
และวัฒนธรรม (สมศ.11)
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.11)
วัฒนธรรม(สมศ.11)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ผลการชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน(ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม) (สมศ.18.1)
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หน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย

หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุน
การเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ
(12 ตัวบ่งชี้)
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หน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย

หน่วยงานที่มีบริการวิชาการ

หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุน
การเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ
(12 ตัวบ่งชี้)

(24 ตัวบ่งชี้)
(13 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน(ทางการเกษตร)
(สมศ.18.2)
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาหน่วยงาน และผูบ้ ริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ (มก.)
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาเร็จ ของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน (ก.พ.ร.)
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ใช้ในการประเมินระดับคุณภาพภายในระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 -2556
กลุ่มตัวบ่งชี้


กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน


กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม
รวม 3 กลุ่ม

ชื่อตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1.บัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมารตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
4.ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงายวิจัยและงานสร้างสรรค์
5.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
7.ผลงานวิชาการที่ได้รบั การรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการ
8.ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/
งานวิจยั
9.ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10.การส่งเสริมและสนับสนุนด้านด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11.การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12.การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13.การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14.การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15.ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
16.ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์
17.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
18. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบัน
จานวน 18 (+2) ตัวบ่งชี้
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา สมศ. (พ.ศ.2554-2558)
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ปีการศึกษา 2557 – 2559
 ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2559
องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต

4. อาจารย์

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม 6 องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจยั ของผู้สาเร็จการศึกษา
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม 14 ตัวบ่งชี้
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องค์ประกอบในการ
ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ระดับคณะวิชา
ประกันคุณภาพ
(วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย)
1.การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่ง
วิชาการ
ทางวิชาการ
1.4 จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน 1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนิสตระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนิสตระดับปริญญาตรี
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและ
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
นักวิจัย
3.การบริการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
วิชาการ
4. การทานุบารุง
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5. การบริหาร
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับ
จัดการ
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
เอกลักษณ์ของคณะ
และเอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ
รวม 5 องค์ประกอบ
รวม 13 ตัวบ่งชี้
รวม 13 ตัวบ่งชี้
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 ระดับคณะวิชา และ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557-2559 ตามที่ สกอ. กาหนด
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ภาคผนวกที่ 5 มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต
มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิตทั้ง 6 มาตรฐาน 21 ข้อ
ปีการศึกษา 2556 - 2557
ปีการศึกษา 2558
มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต (P)
1) มีการประชุมร่วมกันในการจัดทาแผน และมีหลักฐาน
1) มีการประชุมร่วมกันในการจัดทาแผนและมีหลักฐาน
หรือรายงานการประชุมที่ชดั เจน
หรือรายงานการประชุมที่ชดั เจน
2) มีการจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติกิจกรรม 2) มีการจัดทาแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี
ประจาปี
3) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปีมีความสอดคล้องกับ
3) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปีมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ขององค์กรนิสิต และคุณลักษณะของ
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ขององค์กรนิสิต และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
4) มีการกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย กาหนด
4) มีการกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย กาหนด
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบใน ระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณและ ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละโครงการทีช่ ัดเจน ครบทุกโครงการ
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปีที่ชดั เจน ครบทุกโครงการ
5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี 5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรม
ประจาปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มาตรฐานการปฏิบัตติ ามแผน (D)
1) มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี อย่าง 1) มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาปี
อย่างน้อยร้อยละ 80
น้อยร้อยละ 80
2) มีการระบุโครงสร้างการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ
2) มีการระบุขั้นตอนการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจนในทุกโครงการ
อย่างชัดเจนทุกโครงการ
3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน เช่น จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
งบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการ
4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
โครงการ (นิสิตที่เป็นกรรมการ นิสิตที่เข้าร่วม อาจารย์
ที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ)

3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน เช่น
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วม กิจกรรม
และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการ

5) มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการดาเนินงานในการจัดทาโครงการครั้งต่อไป

5) มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการดาเนินงานในการจัดทา โครงการ
ครั้งต่อไป

4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ทุกโครงการ อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนิสิตที่เป็น
กรรมการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
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2) มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างน้อย 3 ส. แรก เป็นประจาและสม่าเสมอ
มาตรฐานการเงินและงบประมาณ
1) มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้
2) มีการจัดทารายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/สโมสรทุกประเภท
3) มีการจัดส่งรายงานทางการเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด
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มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C)
1) มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
1) มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
2) มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผน
2) มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการ
การดาเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ดาเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3) มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
3) มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
4) มีการจัดทารายงานการศึกษาตนเอง (SSR) และจัดส่งให้ 4) มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กาหนด
จัดส่งให้สภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กาหนด
มาตรฐานการพัฒนาปรับปรุง (A)
1) มีการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการ
1) มีการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
2) มีการส่งแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิตภายใน 2) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภา
ผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กาหนด
เวลาที่กาหนด
มาตรฐาน 5 ส.
1) มีกลไกในการดาเนินกิจกรรม 5 ส.
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ภาคผนวกที่ 6 เอกสารวิชาการสานักงานประกันคุณภาพ พ.ศ.2555 - 2560
เอกสารวิชาการ ปี พ.ศ.2555
เอกสารวิชาการ
หมายเลข
1/2555
2/2555
3/2555
4/2555
5/2555
6/2555
7/2555
8/2555
9/2555
10/2555
11/2555
12/2555
13/2555
14/2555
15/2555

เรื่อง
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับสถาบัน สานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2554
รายงานสรุปผลการจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการเพื่อการ
ประกันคุณภาพ และการศึกษาดูงาน ประจาปี 2555
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ฝ่ายธุรการ ประจาปีการศึกษา 2554
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2554
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2554
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ประจาปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเองสานักงานประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2554
คู่มือประกันคุณภาพ สานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2555
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
หนังสือ 1 ทศวรรษ ของสานักงานประกันคุณภาพ
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นานิสิต
รายงานสรุปผลโครงการเยีย่ มบ้านคุณภาพ

เอกสารวิชาการ ปี พ.ศ.2556
เอกสารวิชาการ
หมายเลข
1/2556
2/2556
3/2556
4/2556
5/2556
6/2556
7/2556
8/2556
9/2556
10/2556

เรื่อง
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาหรับเลขานุการคณะ ปีการศึกษา 2556
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 6 ประจาปี 2555
คู่มือฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2555
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานธุรการ ประจาปีการศึกษา 2556
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานพัฒนาและฝึกอบรม ประจาปีการศึกษา 2557
สรุปโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจาปี 2556 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
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หมายเลข
1/2557
2/2557
3/2557
4/2557
5/2557
6/2557
7/2557
8/2557
9/2557
10/2557

เรื่อง
คู่มือประเมินคุณภาพภายใน สาหรับสานักงานเลขานุการ
คู่มือการฝึกอบรมเลขานุการรับหลักสูตร ปีการศึกษา 2556
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานธุรการ ประจาปีการศึกษา 2556
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานพัฒนาและฝึกอบรม ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2556
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2556
รายงานสรุปผลโครงการเยีย่ มบ้านคุณภาพ ประจาปี 2557 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
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เอกสารวิชาการ ปี พ.ศ.2557

เอกสารวิชาการ ปี พ.ศ.2558
เอกสารวิชาการ
เรื่อง
หมายเลข
1/2558
สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสาหรับคณะวิชา วิทยาเขต ประจาปีการศึกษา 2556
2/2558
คู่มอื การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3/2558
4/2558
5/2558
6/2558
7/2558
8/2558
9/2558

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน (สถาบันสานักหรือหน่วยงานเทียบเท่า) ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2557
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานพัฒนาและฝึกอบรม ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานธุรการ ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557
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เอกสารวิชาการ ปี พ.ศ.2559
เอกสารวิชาการ
เรื่อง
หมายเลข
9/2559
คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
10/2559
คูม่ ือการประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
11/2559
12/2559
13/2559

คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจาปี 2558

เอกสารวิชาการ ปี พ.ศ.2560
เอกสารวิชาการ
เรื่อง
หมายเลข
1/2560
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ระดับส่วนงานสนับสนุน มก. ปีการศึกษา 2559
2/2560
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2559
3/2560
ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) สานักงานประกันคุณภาพ
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คณะผูจ้ ัดทำ
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

บรรณาธิการ

นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ

ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ

นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
นางกัลยาณี รัตนวราหะ
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
นางสาวสุรยี ์ วงศ์อกนิษฐ์
นายจตุรงค์ ตันนุกลู
นางมณฑ์ภสั สร สุวรรณาพิสิทธิ์
นางสาวนิธินันท์ พุทธวิริยากร
นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ
นางสาววาสิฏฐี ไวตี
นางสาววาสนา ชูไสว
นางสาวเบญจพร อิทธิไมยยะ

หัวหน้างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
หัวหน้างานธุรการ
นักวิจัย ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองบรรณาธิการ

พิมพ์ที่

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ ุคคล สหประชาพาณิชย์
377, 379, 381 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 106

จานวนพิมพ์

500 เล่ม

เอกสารวิชาการ 3/2560 (กันยายน 2560)

