สำนักประกันคุณภำพได้เริ่มก่อตั้งในช่วงที่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ คนที่ 14 โดยประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2545 โดยให้มี
หน้ำที่พัฒนำระบบประกันคุณภำพ พร้อมๆ กับให้ควำมรู้ระบบประกันคุณภำพแก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย
ประสำนงำนและรวบรวมข้อมูลเพื่อรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เป็นหน่วยงำนที่มีสถำนะเทียบเท่ำคณะ
วิชำ เพื่อให้ส ำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำ งอิสระภำยใต้กำรกำกับ ของรองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ซึ่ง
รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพคนแรก คือ รศ.รัชต์วรรณ กำญจนปัญญำคม โดยในเดือนกันยำยน 2555
ก็จะเป็นเวลำรวม 10 ปีหรือ 1 ทศวรรษ แต่ได้มีกำรปรับสถำนภำพจำกสำนักประกันคุณภำพเป็นสำนักงำน
ประกั น คุ ณ ภำพ มี ส ถำนะเที ย บเท่ ำ กอง ในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี โดยประกำศสภำมหำวิ ท ยำลั ย
เกษตรศำสตร์ เมื่อ วันที่ 21 มิถุน ำยน 2555 และได้มีกำรปรับภำรกิจ เป็นเน้นกำรศึกษำข้อมูลเพื่อให้
ข้อเสนอแนะแนวทำงนำพำมหำวิทยำลัยสู่สำกลและตอบสนองนโยบำยเชิงรุกของมหำวิทยำลัย จึงทำให้ อำยุ
ของสำนักประกันคุณภำพรวมแล้วได้เพียง 9 ปี 8 เดือน 28 วัน ตำมประกำศฯ อย่ำงไรก็ตำม ถึงเวลำจะขำดไป
เล็กน้อยจึงครบเต็ม 10 ขวบปี แต่ก็ขอจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นควำมทรงจำ ประวัติศำสตร์ของ “ครบรอบ
1 ทศวรรษ สำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์”
ขอขอบคุณผู้บริหำรทุกระดับ และผู้ปฏิบัติงำนในทุกหน่วยงำนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำร
ดำเนินงำนระบบประกันคุณภำพด้วยดีตลอด 10 ปีที่ผ่ำนมำ แม้จะมีกำรปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้อยู่บ่อยครั้ง
จนคำถำมว่ำ “เมื่อไหร่จึงจะนิ่ง ” เริ่มเบำลง เนื่องจำกเข้ำใจแล้วว่ำ กำรปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ก็เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือกำรสะท้อนผลกำรดำเนินงำนตำมกำรลงทุนลงแรงของหน่วยงำน
เพื่อนำพำให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องสู่ระดับสำกล
หนังสือ “ครบรอบ 1 ทศวรรษ สำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” เป็นบันทึกแห่ง
กำลเวลำตลอดระยะเวลำ 10 ปี ของสำนักประกันคุณภำพ ซึ่งได้รวบรวมพัฒนำกำรประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัย และผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักประกันคุณภำพตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย และ
เป็นบทเรียนของกำรทำงำนประกันคุณภำพ สำหรับกำรเริ่มก้ำวต่อไปของ “สำนักงำนประกันคุณภำพ” กับ
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยใหม่ หวังอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่ำน และหำกมีข้อผิดพลำด
ประกำรใด หรือหำกมีข้อชีแ้ นะใดๆ สำนักงำนประกันคุณภำพยินดีรับไว้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป
สำนักงำนประกันคุณภำพ
ธันวำคม 2555
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ภำคผนวกที่ 7 เอกสำรวิชำกำรสำนักประกันคุณภำพ ครึ่งทศวรรษหลัง
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ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ เป็ น หน่ ว ยงำนที่ ช่ ว ย
ขับเคลื่อนงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มำตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2545 ซึ่ ง ตลอดระยะเวลำ 10 ปี ที่ ผ่ ำ นมำ
สำนักงำนประกันคุณภำพ ได้วำงรำกฐำนกำรประกันคุณภำพที่
ได้มำตรฐำนแก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมำอย่ำงต่อเนื่อง
รวมทั้งมีกำรถ่ำยทอด และติดตำมให้ทุกหน่วยงำนมีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนเพื่อมุ่งสู่
ควำมเป็ นเลิศ ซึ่ งนั บเป็ น ฐำนกำรด ำเนิน งำนที่ ดีต่ อ กำรขั บ เคลื่ อ นวิสั ย ทั ศ น์ ข องมหำวิท ยำลั ย
เกษตรศำสตร์ให้บรรลุเป้ำหมำย “กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยชั้นนำของโลก ทั้งทำงด้ำนกำรเกษตร
อำหำร เทคโนโลยี และนวัตกรรม” อีกทำงหนึ่งด้วย
ในโอกำสวันครบรอบกำรสถำปนำสำนัก งำนประกันคุณภำพ ครบ 1 ทศวรรษ ในวันที่
23 กันยำยน พ.ศ.2555 ผมขอแสดงควำมยินดี และชื่นชมกับผลงำนที่ประสบควำมสำเร็จ และเพื่อ
ต่อยอดงำนพัฒนำมหำวิทยำลั ยด้วยระบบกำรประกันคุณภำพในปีที่ 11 และปีต่อๆ ไป ผมขอ
อวยพรให้ ผู้บ ริหำร และบุคลำกร ของสำนั กงำนประกัน คุณภำพมี พลั งกำยและพลัง ใจในกำร
ดำเนินงำนด้วยศรัทธำที่มุ่งมั่น กับบทบำทหน้ำที่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับนำนำชำติต่อไป

รองศำสตรำจำรย์วุฒชิ ัย กปิลกำญจน์
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

ครบรอบ ๑ ทศวรรษ
สำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2545 - 17 มิถุนายน 2547
“การประกันคุณภาพเป็นงานที่ต้องอดทน และ
พยายามเรียนรู้เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพเป็ น รากฐานในการขั บ เคลื่ อ นให้
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ
ก้า วทั นต่อ ยุ คที่เปลี่ย นแปลง และเป็น ที่ย อมรับ ในระดั บ
สากล”

นางทิพย์ ชัยพิพัฒน์
รักษาราชการผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2545 – 31 มีนาคม 2547
“ในการเดินทางสู่ความสาเร็จ หากมองย้อนหลังไป
จะพบว่ามีมือหนึ่งที่ช่วยดึงฉุดให้รุดหน้า อีกมือคอยผลักให้
ล้ ม และท า ลาย แต่ ทั้ งสองมื อ นี้ ช่ ว ยให้ ง านประส บ
ความสาเร็จทั้งสิ้น เพราะมือที่ผลักจะสอนให้เรารู้จักคาว่า
จงลุ ก ขึ้ น และอดทน มื อ ที่ ค อยดึ ง ฉุ ด จะเป็ น ก าลั ง ใจให้
ก้าวเดินต่อไป”

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 21 เมษายน 2546 – 17 มิถุนายน 2547
และรักษาราชการผูอ้ านวยการสานักประกันคุณภาพ 16 เมษายน 2547 – 18 มิถุนายน 2547

“ 23 กันยา...มาบรรจบ

ประกันฯ ครบสิบปีที่รักษา

คุณภาพคูก่ ับเกษตรา

การศึกษาก้าวหน้าไม่ด้อยใคร

ชาวประกันฯ ยึดมัน่ ด้วยใจรัก

มิเคยจักย่อท้อต่อหน้าที่

พี่น้องต่างมุ่งรักษ์...สามัคคี

ทาชื่อให้นนทรีกอ้ งตระการ

ขออวยพรให้สานักฯ ประสพสุข

นิราศทุกข์ในกิจที่มงุ่ สาน

จิตโอบอ้อมอารีที่เจือจาน

คงตระหง่านเป็นเสน่ห์คู่...เคยู”

ขอคุณพระรัตนตรัยคุม้ ครองปกปักรักษาพี่น้องสานักฯ ที่นา่ รักทุกคนนะคะ ด้วยรักและผูกพัน

รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
รองอธิการดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2547 – 30 กันยายน 2554
“การขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุณ ภาพเป็ น
เรื่องของเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน ที่
ต้ อ งช่ ว ยกั น ผลั ก ดั น กงล้ อ แห่ ง คุ ณ ภาพให้ ถึ ง เส้ น ชั ย
ดังนั้น การขับเคลื่อนได้เร็วหรือช้าจึงอยู่ที่ความสามัคคี
และความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน”

4

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 – 1 ตุลาคม 2553
รักษาราชการผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 – 1 ตุลาคม 2549

“การมี ส านั ก ประกัน คุณ ภาพดู แ ลงาน
ด้ า นคุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย หลายๆ เสี ย ง
ตอบสนองกับงานประกันคุณภาพดีมาก และเชื่อมั่น
ว่ า ระบบประกั น คุ ณ ภาพจะช่ ว ยพั ฒ นางานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนาพามหาวิทยาลัย
สู่มหาวิทยาลัยแนวหน้าตลอดกาล”

ดร.วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
รักษาราชการผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 30 เมษายน 2550
“จากคาขวัญของสานักประกันคุณภาพสะท้อนให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมองค์กร ความมุ่งมั่น และแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่มีเป้าหมายชัดเจน และจากผลงานที่ผา่ นมา เป็นข้อพิสูจน์ว่า
สานักประกันคุณภาพประสบความสาเร็จบนเส้นทางคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง”

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554

“ตัวบ่งชี้ใหม่และเกณฑ์ที่มีความเข้มข้นมาก
ขึ้ น เพื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ค าว่ า คุ ณ ภาพ อย่ า งชั ด เจน
คาอธิบายที่ว่าทาไมตัวบ่งชี้ถึงไม่ ยอมหยุดนิ่งเสียที...ก็
เพราะทุ กสิ่งทุ กอย่า งที่อยู่รอบๆ ตั วเราเปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา”

ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2554 – ปัจจุบัน
“ขอบคุณบุคลากรสานักงานประกัน
คุ ณ ภาพทุ ก คน รวมทั้ ง ผู้ อ านวยการด้ ว ยที่
ช่วยกันทางานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจ
ไว้ อ ย่ า งดี ที่ สุ ด ขอให้ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น รั ก ษา
ผลงานที่ดีไว้ให้ดียิ่งๆ ขึน้ ต่อไป”
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ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2554 – ปัจจุบัน
“ระบบประกั น คุ ณ ภาพเป็ น การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผู้ ที่ เ รี ย นรู้ และ
สามารถปรับ ตัว ได้อ ย่า งรวดเร็ว ตามกระแสของการ
เปลี่ยนแปลง จะเป็นผู้ที่มีความสุขในการทางาน”

นางสาววิไลรัตน์ วิรยิ ะวิบลู ย์กิจ
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2554
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักประกันคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 20 มิถุนายน 2555
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 21 มิถนุ ายน 2555 – ปัจจุบัน

“ยามเมื่ อ เหนื่ อ ยและท้ อ ขอเพี ย ง
คิด ถึง กาลัง ใจจากผู้มี หั ว ใจคุณ ภาพที่ร่ว มแรง
ร่วมใจกันขั บเคลื่อนคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ด้วยมิตรภาพ
ความร่วมมืออันดีของชาวเกษตรศาสตร์ จึงเป็น
พลังอั นยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์งานคุณภาพ
ต่อไป”

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ครบรอบ ๑ ทศวรรษ
สำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ปัจจัยที่ทำให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ตอ้ ง
มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภำพ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำร
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรดำเนิน งำนอย่ำ งเป็ น
ระบบ มีดังนี้
1) กำรเติบโตของมหำวิทยำลัยจำกวิทยำเขตเดียวเป็นหลำยวิทยำเขตที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ ทำให้
มีควำมจ ำเป็ น ที่ต้องดู แลให้ มีม ำตรฐำนและคุณ ภำพที่เป็ นหนึ่ง เดีย ว เพื่อ สร้ำ งควำมมั่ น ใจให้ แก่สั ง คมว่ำ
สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
2) กำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับทำให้ทุกหน่วยงำนต้องดำเนินกำรเพื่อตอบสนองพันธกิจหลักและ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงมีควำมสมดุล
3) กำรแข่งขันในเชิงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำและคุณภำพของบัณฑิตในวงกำรอุดมศึกษำทั้ง
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศมีมำกขึ้น รวมทั้งควำมจำเป็นที่จะต้องมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้เป็น
สำกล เพื่อให้ได้รับกำรยอมรับจำกนำนำชำติ และนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับโลก (World Class
University)
4) กระแสของสำธำรณะ สังคม ตลอดจนประชำชนทั่วไปที่ต้องกำรให้มหำวิ ทยำลัยของรัฐมีควำม
โปร่งใส (Transparency) และควำมรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability)
ปัจจัยต่ำงๆ ดังกล่ำวประกอบกับกำรประกำศพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ระบุไว้ในมำตรำ 47 ว่ำ
“ให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้ว ยระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก

ระบบ

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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และในมำตรำ 48 ว่ำ
“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ ถื อ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก”
ประเด็นสำคัญจำกมำตรำทั้ง 2 ดังกล่ำวพอสรุปได้ดังนี้
1. สถำบัน อุ ด มศึ กษำต้อ งมี ระบบกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึ กษำเพื่อมุ่ ง พัฒนำคุณ ภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำให้ดีข้นึ
2. ระบบกำรประกันคุณภำพ ต้องมีทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยนอก
3. หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งมีภำระหน้ำที่ร่วมกันในกำรจัดให้มีระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำบันอุดมศึกษำ
4. กฎหมำยก ำหนดให้ ก ำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนกำรบริ ห ำร
กำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ
5. สถำบันอุดมศึกษำต้องดำเนินกำรในกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำให้ดีข้นึ
6. สถำบั นอุ ดมศึ กษำต้ องจั ดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่ เป็ นผลจำกกำรประกั นคุ ณภำพภำยใน
รำยงำนนี้ต้องเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (อำทิ สำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สำนักงบประมำณ เป็นต้น)
7. รำยงำนประจำปีของสถำบันอุดมศึกษำต้องเปิดเผยต่อสำธำรณชน
8. รำยงำนประจำปีของสถำบันอุดมศึกษำถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรประเมินเพื่อกำร
รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำบันอุดมศึกษำ
9. สถำบันอุดมศึกษำต้องให้ควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่มีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ ตลอดจนให้บุคลำกร คณะกรรมกำรสภำสถำบัน รวมทั้งผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
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ในส่ ว นของระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพ

มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ไ ด้ จั ด ท ำ

ภำยใน ทบวงมหำวิทยำลัยได้ประกำศนโยบำยและ

แนวทำงปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ

แนวปฏิ บั ติในกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึ กษำระดั บ

มหำวิทยำลัยและประกำศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28

อุดมศึกษำขึน้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ.2539 เพื่อ

พฤษภำคม 2541 โดยอำศัยแนวทำงของระบบกำร

เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรของสถำบันอุดมศึกษำ

ประกัน คุ ณ ภำพ 9

ต่ำง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำมีกำร

มหำวิทยำลัยได้ประกำศไว้เมื่อ พ.ศ. 2541 คณะวิชำ

พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพขึ้ นภำยในสถำบัน

ต่ำ งๆ ภำยในวิท ยำเขตบำงเขนได้ด ำเนิน กำรตำม

เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรจั ด

แนวทำงของ 9 องค์ประกอบดังกล่ำว และได้รับกำร

กำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นให้มีกำรสร้ำงกลไกกำรควบคุม

ตรวจสอบคุ ณ ภำพภำยในเป็ น ครั้ ง แรกในปี พ.ศ.

คุณภำพ (Quality Control) ขององค์ประกอบต่ำงๆ ที่

2544 ต่อมำมหำวิทยำลัยเล็งเห็นว่ำควรมีกำรจัดตั้ง

มี ผ ลต่อ คุณ ภำพกำรศึ กษำที่เป็ น รูป ธรรมขึ้น ทั้ง นี้

หน่วยงำนเฉพำะขึน้ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรพัฒนำระบบ

แต่ละสถำบันอำจจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบ และ

กำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยและถ่ำยทอด

ประเมินผลกำรดำเนินกำรขึ้นเป็นกำรภำยในได้ตำม

องค์ควำมรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพให้กับหน่วยงำน

ควำมต้อ งกำรและให้ ป รับ ปรุ ง หรือ พั ฒนำรูป แบบ

ทุกระดับชั้นและทุกวิทยำเขตได้อย่ำงถูกต้องชัดเจน

ของกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในให้ เ หมำะสมกั บ

และเป็นเอกภำพทั่วทั้งองค์กร มหำวิทยำลัยจึงได้

สภำพกำรณ์ของแต่ละสถำบันได้ตำมควำมจำเป็น

จั ด ตั้ ง ส ำนั ก ประกั น คุ ณ ภำพขึ้ น ตำมประกำศ

องค์ ป ระกอบ ตำมที่ท บวง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยำยน
พ.ศ.2545
หน้าที่ของสานักประกันคุณภาพ มีดังนี้
1. พัฒนำระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. กำหนดดั ชนี ต รวจสอบและดั ช นีป ระเมิ น ให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบำยของมหำวิท ยำลั ย และตอบ สนอง
แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
3. ดำเนินกำรและติดตำมผลกำรตรวจสอบ/ประเมินคุณภำพทุกหน่วยงำน ทุกวิทยำเขต เพื่อรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูลในภำพรวมนำเสนอต่อผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย
4. วิเครำะห์ข้อมูลและเอกสำร เพื่อจัดทำรำยงำนประจำปีของมหำวิทยำลัย
5. จัดทำเอกสำรกำรวิเครำะห์ตนเอง (SAR) ของมหำวิทยำลัยเพื่อเตรียมรับกำรตรวจสอบจำก สมศ.
6. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กับหน่วยงำน
ทั้งภำยในและภำยนอก อำทิ คณะรัฐมนตรี สมศ. มหำวิทยำลัยทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
7. เป็ น หน่ ว ยงำนกลำงที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดั ช นี ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในและภำยนอก
ตลอดจนให้คำปรึกษำในเรื่องระบบกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์แก่หน่วยงำนต่ำงๆ
8. ให้ ควำมรู้ด้ำนกำรประกัน คุณ ภำพ กำรตรวจสอบและกำรประเมิ นคุณภำพแก่ทุกหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย
ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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นั บ จำกวั น ที่ 23 กั น ยำยน 2545 เป็ น ต้น มำ ส ำนั กประกัน คุณ ภำพได้เริ่ม ต้น ปฏิ บั ติภ ำรกิจ เพื่ อ
ขั บ เคลื่อ นกำรประกั น คุ ณ ภำพของมหำวิท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ อ ย่ ำ งเข้ม แข็ ง โดยมี กำรก ำหนดปณิธ ำน
วิสัยทัศน์ และคำขวัญของสำนักฯ ให้เป็นแรงขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน ดังนี้
ปณิธาน (พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน) ใช้หลักกำร ประสำนกลไก สร้ำงวัฒนธรรมกำรประกันคุณภำพ
เป็นเครื่องมือนำพำสู่ควำมเป็นเลิศ
คาขวัญ (พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน) เข้ำใจหลักกำร ประสำนกลไก พร้อมให้บริกำร เพื่องำนคุณภำพ
วิ สั ย ทั ศ น์ (พ.ศ.2545 – 2551) เป็ น
องค์ ก รสนั บ สนุ น ภำรกิ จ กำรประกั น คุ ณ ภำพ เพื่ อ
สอดรับกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย สนับสนุนกำร
บริหำรแบบธรรมรัฐ นำพำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็น
เลิศในระดับสำกล
วิ สั ย ทั ศ น์ (พ.ศ.2552) เป็ น องค์ ก รที่
ผลั ก ดั น กลไกกำรประกั น คุ ณ ภำพ สู่ ก ำรบริ ห ำร

จัดกำรของหน่วยงำน เพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ของมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์ (พ.ศ.2553) พัฒนำระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ ที่ได้มำตรฐำนสำกล
วิสัย ทั ศ น์ (พ.ศ.2554 - 2555) พั ฒ นำ
ระบบและกลไกกำรประกัน คุณ ภำพ เพื่อ ยกระดั บ
มหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล

ภารกิจ (พ.ศ.2552)
ภารกิจ (พ.ศ.2545 – 2551)
1. พัฒนำระบบและกลไกกำร
1. ประสำนงำนในกำรพัฒนำ
ประกันคุณภำพของ
ระบบและกลไกกำรประกัน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
คุณภำพของมหำวิทยำลัย
2. สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
เกษตรศำสตร์
ประกันคุณภำพและถ่ำยทอด
2. ประสำนงำนในกำร
สู่ประชำคมมหำวิทยำลัย
ดำเนินกำรประกันคุณภำพ
เกษตรศำสตร์
ภำยใน ตรวจสอบ/ประเมิน 3. ด ำเนิน กำรตำมกระบวนกำร
คุณภำพภำยใน
ประกั น คุ ณ ภำพภำยในและ
3. ประสำนงำนกำรประเมิน
ภำยนอกอย่ำงมีแบบแผน
คุณภำพภำยนอก
4. สร้ำงคุณค่ำแก่บุคลำกรและ
พันธมิตร เพื่อกำรบรรลุ
4. ดำเนินกำรฝึกอบรม/สัมมนำ
ภำรกิจด้ำนกำรประกัน
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
คุณภำพ
ระบบกำรประกันคุณภำพ
5. เป็นศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำร
5. ประสำนงำนในกำรจัดทำ
สำรสนเทศและหน่วยงำนที่
รำยงำนประจำปี
ปรึกษำด้ำนประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ภารกิจ (พ.ศ.2553-2554)
1. พัฒนำระบบประกันคุณภำพ
และยกระดับคุณภำพของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สู่ระดับสำกล
2. บริหำรจัดกำรระบบประกัน
คุณภำพของมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์
3. ดำเนินกำรให้มหำวิทยำลัย
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
จำกภำยนอก
4. เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
คุณภำพของมหำวิทยำลัย
สู่สำธำรณชน

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 16 (4)
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย

และได้มี ประกาศสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับสถานภาพ

เกษตรศำสตร์ พ.ศ.2541 และโดยอนุมัติ

สานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

ของสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

เกษตรศาสตร์ เป็น สานักงานประกัน

ในกำรประชุมครัง้ ที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28

คุณภาพ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555

พฤษภำคม พ.ศ.2555 จึงให้ปรับสถำนภำพ

โดยมีกำรปรับภำรกิจใหม่ดังนี้

สำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ เป็นสำนักงำนประกันคุณภำพ
มีฐำนะเทียบเท่ำกอง
ในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี

สานักประกันคุณภาพ
ภารกิจ (พ.ศ.2555)
1. พัฒนำระบบและกลไก

สานักงานประกันคุณภาพ
ภารกิจที่ปรับใหม่ภายหลังจากการปรับสถานภาพเป็นสานักงาน

กำรประกันคุณภำพ ให้
ก้ำวทันกับสภำวะกำร

1. เป็นกลไกเชื่อมประสำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ ในเรื่องกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นภำพรวมของมหำวิทยำลัย

เปลี่ยนแปลง
2. สร้ำงเสริมควำมรู้ควำม

2. ติดตำมผลกำรจัดอันดับคุณภำพของมหำวิทยำลัยในระดับชำติ

เข้ำใจในระบบประกัน

และนำนำชำติ และติดตำมศึกษำข้อมูลสถำบันอุดมศึกษำชั้นนำ

คุณภำพ

ตำมกำรจั ด อั น ดั บ ขององค์ ก รที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล

3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถกำร

เทียบเคียงของมหำวิทยำลัย

บริหำรจัดกำรระบบประกัน

3. จั ด ท ำรำยงำนกำรศึ ก ษำและเสนอแนะแนวทำงกำรพั ฒ นำ

คุณภำพของมหำวิทยำลัยที่

มหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็นผู้นำกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก

4. สร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย และพัฒนำ

ได้มำตรฐำน
4. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำน

บุคลำกรในเครือข่ำยอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มีควำมรู้ที่ทันสมัย

ประกันคุณภำพ เพื่อกำร

สำมำรถรั ก ษำและพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรด ำเนิ น งำนของทุ ก

เทียบเคียงและแข่งขันใน

หน่วยงำนให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนคุณภำพของมหำวิทยำลัย

ระดับสำกล

และหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องในระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของประเทศ

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13

ผูบ้ ริหารสานักประกันคุณภาพในรอบ 1 ทศวรรษ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รศ.รัชต์วรรณ กำญจนปัญญำคม รศ.กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม ผศ.นงลักษณ์ งำมเจริญ
18 มิ.ย.45 – 17 มิ.ย.47

18 มิ.ย.47 – 30 ก.ย.54

1 มี.ค.54 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยำ

รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

21 เม.ย.46 – 17 มิ.ย.47

1 ก.ค.47 – 1 ต.ค.53

1 มี.ค.54 – ปัจจุบัน

ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ

นำงทิพย์ ชัยพิพัฒน์ รศ.ดร.ประไพศรี สุทศั น์ ณ อยุธยำ รศ.ดร.ชุลรี ัตน์ จรัสกุลชัย ดร.วรำภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กจิ
16 เม.ย.47 – 18 มิ.ย.47
1 ก.ค.47 – 1 ต.ค.49
1 พ.ย.49 – 30 เม.ย.50
1 ต.ค.50 – ปัจจุบัน
23 ก.ย.45 – 31 มี.ค.47

รองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
เลขานุการสานักประกันคุณภาพ

อำจำรย์ฆนิศำ รุ่งแจ้ง
6 พ.ค.48 – 1 ม.ค.49

น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
1 ต.ค.45 – 30 ก.ย.50
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ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรสานักประกันคุณภาพในรอบ 1 ทศวรรษ
ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายตรวจสอบและ

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาและ

ธุรการ

ประเมินคุณภาพภายใน

และสารสนเทศ

ฝึกอบรม

นำงรุง่ ทิวำ โฉมคำ

นำงมุกดำ เกตุแก้ว

นำยเมธี ธรรมวัฒนำ

น.ส.วรำพรรณ คล้ำยสีแก้ว

1 พ.ย. 45 – 31 พ.ค. 46

1 พ.ย.45 - ปัจจุบัน

1 พ.ย. 45 – 1 ก.ค. 47

13 ก.ค. 44 – 31 ส.ค. 46

น.ส.ดรุณี บัวเพชร

นำยธเนศ ดำวรุ่งโรจน์

นำยปรีชำ ดำบส

น.ส.รัชนก สำรปรัง

1 พ.ย. 45 – 15 ก.ย. 49

18 พ.ย. 45 - ปัจจุบัน

1 ต.ค. 45 – 1 ส.ค. 49

1 ต.ค. 45 – 1 ก.ค. 46

นำงกัลยำณี รัตนวรำหะ

น.ส.ณัฏยำ เบ้ำสุภี

น.ส.ชำรีนำ พุฒนวล

น.ส.ณัฐดำ ปักษำ

1 ก.ย. 46 – ปัจจุบัน

11 พ.ย. 45 – 30 เม.ย. 49

1 พ.ย. 45 – 16 พ.ย. 45

2 มิ.ย. 46 – 30 พ.ย. 47

นำยจิรพัฒน์ ธำรีสบื

น.ส.ปรียำลักษณ์ เกสรสมบัติ

น.ส.คงขวัญ เจริญจิต

น.ส.ชมพูนุท ภำณุภำส

5 ม.ค. 47 – 26 ส.ค. 51

5 ม.ค. 47 – 17 พ.ค. 47

2 มิ.ย. 46 – 1 เม.ย. 51

1 ก.ค. 46 – 1 ส.ค. 51

น.ส.อัจฉรำ ภำคแก้ว

น.ส.จุฑำมำส กันทอง

น.ส.นงนำฏ พัวประเสริฐ

นำยวิเชียร ตันแก้ว

15 ม.ค. 50 – 2 ส.ค. 53

16 มิ.ย. 47 – 31 ธ.ค. 47

1ก.ค.47-1 เม.ย.48 / 11ก.ย.50-ปัจจุบัน

16 มี.ค. 47 – 3 พ.ค. 47

บุคลำกรที่ปฏิบัตงิ ำนในปัจจุบัน
ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายตรวจสอบและ

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาและ

ธุรการ

ประเมินคุณภาพภายใน

และสารสนเทศ

ฝึกอบรม

นำยพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน

น.ส.สุภำพร ด่ำนสวัสดิ์

น.ส.เพชร์รัตน์ โชครุ่ง

นำยณัฐเดช เชียงกำ

16 มี.ค. 52 – ปัจจุบัน

1 ก.พ. 48 – 15 ธ.ค. 49

5 ม.ค. 47 – ปัจจุบัน

16 ส.ค. 47 – 2 ก.ย. 47

น.ส.วลัยพรรณ วัดแก้ว

นำยสุทธิศักดิ์ ทองคำดี

น.ส.ลลินทิพย์ ครูรุ่งโรจน์

น.ส.พจนำ สุนทโร

16 ก.ย. 53 – ปัจจุบัน

4 ก.ย. 49 – 16 มิ.ย. 53

2 พ.ค. 48 – 17 พ.ค. 48

1 ก.พ. 48 – 16 ส.ค. 48

นำงมณฑ์ภัสสร สุวรรณำภิสิทธิ์

น.ส.สุภณิดำ พวงผกำ

น.ส.มนัสวี ลิ่มสืบเชือ้

10 ก.ย. 50 – 4 ม.ค. 52

1 มิ.ย. 48 – 1 พ.ค. 49

4 ม.ค. 49 – 1 เม.ย. 49

น.ส.อรอุมำ แก้วมณีโชติ

นำยสุรเกียรติ โตศะศุข

น.ส.วิภำวี ปั้นนพศรี

1 มิ.ย. 52 – ปัจจุบัน

15 ม.ค. 50 – 1 ธ.ค. 50

1 ก.พ. 48 – 1 มี.ค. 49

น.ส.ศิริลักษณ์ โดดหนู

นำงมณฑ์ภัสสร สุวรรณำภิสิทธิ์

น.ส.ณัฏยำ เบ้ำสุภี

16 ก.ย.53 – 1 ก.ค.55

5 ม.ค. 52 – ปัจจุบัน

1 พ.ค. 49 – ปัจจุบัน

บุคลำกรที่ปฏิบัตงิ ำนในปัจจุบัน
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ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาและ

และสารสนเทศ

ฝึกอบรม

น.ส.วิชุตำ บุญเกตุ

น.ส.วำสิฏฐี ไวตี

28 เม.ย. 51 – 16 เม.ย. 55

31 มี.ค. 51 – ปัจจุบัน

นำยจิรพัฒน์ ธำรีสืบ
27 ส.ค. 51 – ปัจจุบัน

บุคลำกรที่ปฏิบัตงิ ำนในปัจจุบัน

จำกกำรรวบรวมสถิติกำรเข้ำ -ออกของบุคลำกรสำนักประกันคุณภำพในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ
มีอัตรำกำรลำออกของบุคลำกร จำนวน 25 คน โดยฝ่ำยที่มีอัตรำกำรลำออกของบุคลำกรสูงสุด คือ ฝ่ำย
พัฒนำและฝึกอบรม จำนวน 9 คน รองลงมำ คือ ฝ่ำยวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ จำนวน 8 คน ฝ่ำย
ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน จำนวน 5 คน และฝ่ำยบริหำรและธุรกำร จำนวน 3 คน โดยมีอัตรำกำร
ลำออกต่อเนื่องตั้งแต่ ปีพ.ศ.2545 – 2551 จำนวน 1, 3, 6, 2, 6, 1 และ 2 คน ตำมลำดับ ยกเว้นปี พ.ศ.2552
และ 2554 ที่ไม่มีอัตรำกำรลำออก ส่วนปี พ.ศ.2553 และ 2555 มีอัตรำกำรลำออกเท่ำกัน จำนวน 2 คน ซึ่ง
จะเห็นว่ำในปีพ.ศ.2547 และ 2549 มีอัตรำกำรลำออกสูงสุด จำนวน 6 คน
ปัจจุบันสำนักฯ มีบุคลำกรทั้งหมด 12 คน ซึ่งเป็นบุคลำกรที่มีระยะเวลำกำรทำงำนตั้งแต่ 2 – 10 ปี
โดยบุคลำกรที่มีอำยุกำรทำงำนในช่วง 2 – 5 ปี มีจำนวน 6 คน และช่วง 8 – 10 ปี จำนวน 6 คน แสดงให้เห็น
ว่ำมีสัดส่วนของบุคลำกรใหม่ต่อบุคลำกรเก่ำ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วน 1:1

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 – 2555
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก มก. (รายรับ)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (รายจ่าย)

คงเหลือ

ปีงบฯ
2546

งบดาเนินการ
2,380,400.00

งบบุคลากร
รวม
873,600.00 3,254,000.00
1,448,440.00 4,456,940.00
1,473,660.00 3,803,030.00

2547
2548

3,008,500.00
2,329,370.00

2549

1,535,000.00

2550

1,530,000.00

2551
2552
2553
2554

2,846,000.00
2,254,050.00
3,110,250.00
3,114,694.76

งบดาเนินการ งบบุคลากร
รวม
รวม
2,028,173.30 634,934.00 2,663,107.30 590,892.70
2,223,886.23 915,061.38 3,138,947.61 1,317,992.39
2,296,679.28 1,506,152.50 3,802,831.78
198.22
1,745,386.00 3,280,386.00 1,677,737.68 1,306,677.98 2,984,415.66 295,970.34
1,822,657.00 3,352,657.00 2,231,574.74 728,867.93 2,960,442.67 392,214.33
1,863,186.00 4,709,186.00 2,819,639.50 1,620,409.17 4,440,048.67 269,137.33
1,504,869.97 3,758,919.97 2,248,341.63 820,182.84 3,068,524.47 690,395.50
1,099,220.00 4,209,470.00 2,903,508.85 932,228.39 3,835,737.24 373,732.76
1,079,492.24 4,194,187.00 2,930,029.08 1,032,043.02 3,962,072.10 232,114.90

2555

2,134,900.00

1,064,737.00 3,199,637.00 2,117,875.87

1,051,108.14 3,168,984.01

30,652.99

จานวนเงิน

10,000,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1
46

2
47

348

รายรับ

4
49

5
50
รายจ่าย

651

7
52
คงเหลือ

8
53

9
54

10
55

ปีงบประมาณ

แผนภาพที่ 1 แสดงรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 - 2555
ส ำนั ก ประกั น คุ ณ ภำพได้ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณจำกมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ในช่ ว ง
ปีงบประมำณ พ.ศ.2546 – 2555 มีวงเงินอยู่ในช่วง 3,199,637 – 4,709,186 บำท สัดส่วนของงบดำเนินกำร
ต่องบบุคลำกรโดยเฉลี่ย คิดเป็น 63 : 37 ยกเว้นในปีงบประมำณ พ.ศ.2549 และ 2550 สำนักฯ ได้รับ
งบดำเนินกำรน้อยกว่ำงบบุคลำกรเล็กน้อย อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้งบประมำณที่จำกัด สำนักฯ ได้บริหำรจัดกำร
และปฏิบัติภำรกิจได้ครบถ้วน โดยมีเงินเหลือคืนให้มหำวิทยำลัยทุกปี
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ผลการตรวจสอบ – ประเมินคุณภาพภายใน สานักประกันคุณภาพ รอบ 10 ปี
ส ำนั ก ประกั น คุ ณ ภำพ มก. ได้ รั บ กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนิ น งำนรอบปี
กำรศึ ก ษำ 2545 โดยคณะกรรมกำรที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยมหำวิ ท ยำลั ย ท ำกำร
ตรวจสอบตำม 42 ดัชนี ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด

ส ำนั ก ประกั น คุ ณ ภำพ มก. ได้ รั บ กำรตรวจสอบ และเริ่ ม รั บ กำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยในตำมผลกำรดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2546 โดย
คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย ทำกำรตรวจสอบตำม 41 ดัชนี
และตรวจประเมิ น 26 ดั ชนี จำก 33 ดั ชนี ป ระเมิ น ตำมที่ม หำวิท ยำลั ย
กำหนด ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมได้ระดับคะแนน 3.73 อยู่ในเกณฑ์
ดี ส่วนผลกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 3.67 อยู่
ในเกณฑ์ดี จำกคะแนนเต็ม 5.00
สำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในตำมผลกำร
ดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2547 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย
ทำกำรตรวจสอบตำม 41 ดัชนี และตรวจประเมิน 29 ดัชนี จำก 33 ดัชนี
ประเมิน ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมได้ระดับ
คะแนน 3.83 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้
ระดับคะแนน 3.62 อยู่ในเกณฑ์ดี จำกคะแนนเต็ม 5.00
สำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในแบบกลุ่ม โดย
จั ด อยู่ ใ นกลุ่ม สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำร ที่ มี ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี และส ำนั ก
พิพธิ ภัณฑ์และวัฒนธรรมกำรเกษตร รวมอยู่ด้วย ซึ่งประเมินฯ ตำมผลกำร
ด ำเนิ น งำนรอบปี ก ำรศึ ก ษำ 2548 โดยคณะกรรมกำรที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
มหำวิทยำลัย ทำกำรตรวจสอบตำม 41 ดัชนี ประเมิน 32 ดัชนี จำก 33
ดัชนีประเมินที่มหำวิทยำลัยกำหนด และดัชนีประเมินตำมภำรกิจหลักของ
หน่วยงำน 3 ดัชนี ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม และผลกำรประเมินฯ
จำกคณะกรรมกำรฯ ได้ ระดั บคะแนนเท่ำ กัน ที่ 3.73 อยู่ใ นเกณฑ์ดี จำก
คะแนนเต็ม 5.00
ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในแบบกลุ่ม โดยจัดอยู่
ในกลุ่มสนั บสนุนกำรบริหำร ที่มีส ำนั กงำนอธิกำรบดี และสำนักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมกำรเกษตร รวมอยู่ด้วย ซึ่งประเมิ นฯ

ตำมผลกำรด ำเนินงำนรอบ

ปีกำรศึกษำ 2549 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย ทำกำรประเมินฯ
ตำมดัชนีบังคับ 20 ดัชนี จำก 21 ดัชนี และดัชนีไม่บังคับครบทัง้ 6 ดัชนี รวม 26
ดัชนี จำก 27 ดัชนีประเมินที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ทั้งนี้ มีดัชนีบังคับในองค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำร
และกำรจัดกำร ที่ไม่มีผลกำรดำเนินงำน 1 ดัชนี คือ
ร้อ ยละของบุ คลำกรประจ ำที่ไ ด้รับ รำงวัล ผลงำน
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับชำติหรือนำนำชำติ
ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมได้ระดับคะแนน
3.89 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลกำรประเมินของคณะ
กรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 3.93 อยู่ในเกณฑ์ดี
จำกคะแนนเต็ม 5.00

สำนั กประกันคุณภำพ มก.

ได้รับกำรประเมิ นคุณภำพภำยในตำมผลกำร

ดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2550 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย
ทำกำรประเมินฯ ตำมดัชนีบังคับ 20 ดัชนี จำก 21 ดัชนี และดัชนีไม่บังคับครบ
ทั้ง 6 ดัชนี รวม 26 ดัชนี จำก 27 ดัชนีประเมินที่มหำวิทยำลัยกำหนด ทั้งนี้ มี
ดัชนีบังคับในองค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำร
จัดกำร ที่ไม่มีผลกำรดำเนินงำน 1 ดัชนี คือ ร้อยละ
ของบุ ค ลำกรประจ ำที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล ผลงำนทำง
วิ ช ำกำรหรื อ วิ ช ำชี พ ในระดั บ ชำติ ห รื อ นำนำชำติ
ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมได้ระดับคะแนน
3.89

อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ส่ว นผลกำรประเมิ น ของ

คณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 3.67 อยู่ในเกณฑ์
ดี จำกคะแนนเต็ม 5.00
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สำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม
ผลกำรดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2551 โดยคณะกรรมกำรที่
แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย ทำกำรประเมินฯ ตำม 22 ดัชนีประเมิน
ที่มหำวิทยำลัยกำหนด ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม และผล
กำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนนเท่ำกันที่ 4.14
อยู่ในเกณฑ์ดี จำกคะแนนเต็ม 5.00

สำนั กประกันคุณภำพ มก.

ได้รับกำรประเมิ นคุณภำพภำยในตำมผลกำร

ดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2552 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย
ท ำกำร ประเมิ น ฯ ตำม 25 ตั ว บ่ ง ชี้ ส ำหรั บ หน่ ว ยงำนสนั บ สนุ น ตำมที่
มหำวิ ท ยำลั ย กำหนด ประกอบด้ว ย 21 ตั ว บ่ง ชี้บั ง คับ และ 4 ตั ว บ่ง ชี้ เลือ ก
ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม และผลกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ
ได้ระดับคะแนนเท่ำกันที่ 2.80 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก จำกคะแนนเต็ม 3.00 โดยมี
ตัวบ่งชี้ท่บี รรลุเป้ำหมำย 13 ตัวบ่งชี้ และมีพัฒนำกำร 12 ตัวบ่งชี้
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สำนั กประกันคุณภำพ มก.

ได้รับกำรประเมิ นคุณภำพภำยในตำมผลกำร

ดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2553 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย
ทำกำรประเมินฯ ตำม 13 ตัวบ่งชี้ ที่มหำวิทยำลัยกำหนด ผลกำรประเมิน
ตนเองในภำพรวมได้ระดับคะแนน 4.57 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก ส่วนผลกำรประเมิน
ของคณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 4.49 อยู่ในเกณฑ์ดี จำกคะแนนเต็ม 5.00

สำนั กประกันคุณภำพ มก.

ได้รับกำรประเมิ นคุณภำพภำยในตำมผลกำร

ดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2554 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย
ทำกำรประเมินฯ ตำม 12 ตัวบ่งชี้ ที่มหำวิทยำลัยกำหนด ผลกำรประเมิน
ตนเองในภำพรวมได้ระดับคะแนน 4.84 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก ส่วนผลกำรประเมิน
ของคณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก จำกคะแนนเต็ม
5.00
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จำกกำรย้อนอดีตควำมเป็นมำของสำนักประกันคุณภำพที่กล่ำวไว้ในเบื้องต้น สำมำรถสรุประยะกำร
พัฒนำเติบโตของกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 (พ.ศ.2539 – 2544)
เป็นระยะเริ่มต้นของกำรประกันคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยทบวงมหำวิทยำลัย
หรือปัจจุบัน คือ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ประกำศนโยบำยพร้อมทั้งแนวทำงปฏิบัติ
ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวัน ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2539 และมีกำรประกำศพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีกำรรณรงค์
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องกำรประกันคุณภำพสู่สำธำรณชน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้มอบหมำยให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์ สมเพีย ร เกษมทรัพ ย์ เป็นผู้กำกับ
ดูแล และแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำนประกันคุณภำพ เพื่อทำ
หน้ ำ ที่ ใ นกำรศึ ก ษำและพั ฒ นำระบบประกั น คุ ณ ภำพ รวมทั้ ง จั ด
กิจ กรรมที่ เ กี่ย วข้ อ งต่ ำ งๆ โดยมี ง ำนส่ง เสริม และพั ฒ นำวิช ำกำร
กองบริกำรกำรศึกษำ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ และ
ด ำเนิ น กิ จ กรรม นอกจำกนี้ เพื่ อ ให้ ป ระชำคมมหำวิ ท ยำลั ย
เกษตรศำสตร์ ไ ด้เข้ำใจระบบประกัน คุณ ภำพจึง ได้จั ด ท ำคู่มื อ กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขึน้ ในปี พ.ศ.
2542 และช่วงนี้มหำวิทยำลัยเริ่มต้นระบบประกันคุณภำพจำกกำรกำหนดให้ทุกหน่วยงำนดำเนินกำรประกัน
คุณภำพ โดยเริ่มมีกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำภำยในวิทยำเขตบำงเขน ในปีพ.ศ.2544 โดย
หน่วยงำนเป็นผู้กำหนดดัชนีตรวจสอบขึน้ เอง และมหำวิทยำลัยทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินงำนว่ำมีหรือไม่มี
เท่ำนั้น
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ระยะที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2550)
เป็นช่วง 5 ปีแรกของกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์อย่ำงจริงจัง
โดยเริ่มตั้งแต่กำรที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้จัดตั้งสำนักประกันคุณภำพเมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2545 เพื่อ
ทำหน้ำที่ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรประกัน
คุณภำพให้กับหน่วยงำนทุกระดับ และทุกวิทยำเขต ได้อย่ำงถูกต้องชัดเจนและเป็นเอกภำพทั่วทั้งองค์กร
จุด เน้น ของระยะนี้เป็ น กำรพั ฒนำระบบประกันคุณ ภำพภำยในมหำวิท ยำลั ยเกษตรศำสตร์ โ ดย
พิจำรณำจำกควำมหลำกหลำยในภำรกิจของหน่วยงำนภำยใน ตลอดจนคำนึงถึงวัฒนธรรมในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำยในที่มีควำมแตกต่ำงกัน โดยมุ่งเน้นให้ทุกองค์กรมีกำรกำหนดระบบกำรควบคุม (Control)
ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assessment) คุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง โดยแบ่งเป็น 2 Model ดังนี้
Model 1 สาหรับหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
ผลิต บัณ ฑิต ได้แก่ คณะวิชำ ด ำเนินกำรตำม
องค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน

Model 2 สาหรับหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจ
ผลิตบัณฑิตโดยตรงเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ได้แก่ สำนัก สถำบัน และศูนย์ ดำเนินกำรตำม
องค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน ซึ่งทั้งสอง Model
จะดำเนินกำรตำมวงจร PDCA (Plan Do Check
Act) เพื่อให้เกิดวงรอบของกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
รูปแบบ
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นอกจำกนี้ในช่วงระยะที่ 2 ในปีพ.ศ. 2547 กำรประกันคุณภำพภำยในได้พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพจำกกำรตรวจสอบเป็นกำรตรวจประเมิน และปีพ.ศ.2548 มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบจำกกำรตรวจ
ประเมินเป็นกำรประเมินคุณภำพ ซึ่งจะต้องเร่งสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกันคุณภำพแก่ผู้บริหำร
และบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมหำวิทยำลัยพัฒนำดัชนี และเกณฑ์กำรประเมินขึ้นเองและได้มี
กำรจัดทำคู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มำตรฐำนระบบประกันคุณภำพ มก. เป็นครั้งแรก และมีกำรพัฒนำ
ปรับปรุงทุกปีเพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ใช้ในกำรประเมินตนเอง และรับกำรประเมินจำกมหำวิทยำลัย
ในระยะที่ 2 นี้ เ ป็ น ช่ว งเวลำที่ม หำวิ ท ยำลั ย ได้ รั บ กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบแรก จำก
ส ำนั ก งำนรั บ รองมำตรฐำนและประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ (องค์ ก ำรมหำชน) (สมศ.) ในปี พ .ศ.2547
(24 มีนำคม – 4 พฤษภำคม 2547) ซึ่ง เป็นกำรประเมิ นผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2544 ตำม
8 มำตรฐำน 28 ตัวบ่งชี้ ของ สมศ. โดยใช้เกณฑ์กำรประเมินที่มหำวิทยำลัยกำหนดขึน้ เอง ซึ่งผลกำรประเมินฯ
จะอยู่ใ นรูปแบบของกำรให้ข้อคิดเห็ นที่เกี่ยวกับจุดเด่น และข้อเสนอแนะ ทั้งในภำพรวมของมหำวิทยำลั ย
รำยมำตรฐำน และรำยหน่วยงำน และในปีพ.ศ.2549 เป็นปีเริ่มต้นของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง
ซึ่ง มหำวิท ยำลั ยเกษตรศำสตร์เป็ น มหำวิท ยำลัย กลุ่ม แรกที่รับประเมิน ในระหว่ำ งวัน ที่ 12 – 14 และ 26
กันยำยน 2549 โดยเป็นกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2548 สำหรับรำยละเอียดในรอบ
5 ปีแรกได้รวบรวมไว้ในหนังสือรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน รอบ 5 ปี สำนักประกันคุณภำพ ที่จัดทำเมื่อปี
พ.ศ. 2550

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2551 – 2555)
พัฒนำกำรครบ 1 ทศวรรษช่วงที่ 3 (พ.ศ.2551-2555) เป็นช่วงที่มีควำมชัดเจนในระบบกำรประเมิน
คุณภำพภำยในมำกขึ้น เนื่องจำก สกอ. ได้จัดทำคูม่ ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำขึ้น
โดยมีกำรกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินให้ทุกสถำบันดำเนินกำรประเมิน คุณภำพภำยในเป็นประจำ
ทุกปี มีกำรกำหนดแนวทำงกำรประเมินทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหำวิทยำลัย ระดับคณะวิชำ และระดับ
ภำควิชำ ตลอดจนมีกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพ และมีกำรกำหนดแนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในทั้ง 3 ระดับ โดยมีสำระสำคัญ คือ ต้องมีองค์ประกอบของผู้ประเมินที่ไม่อยู่ในหน่วยงำนที่รับ
ประเมิน และต้องมีผู้ประเมินที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรของ สกอ. พร้อมทั้งให้ส่งรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในซึ่งมีผลกำรประเมินในระดับสถำบันให้กับ สกอ. ภำยใน 120 วัน นับจำกวันสิ้นปีกำรศึกษำ ส่งผลให้
มหำวิทยำลัยได้ปรับรูปแบบกำรประเมินให้สอดคล้องกับแนวทำงของ สกอ.ที่กำหนด โดยปรับจำกเดิมใช้ระบบ
กำรประเมินหน่วยงำนต่ำงๆ แบบกลุ่มสำขำวิชำตำมแนวทำงของ สมศ. และตำมกลุ่มภำรกิจ ปรับมำเป็นกำร
ประเมินแต่ละหน่วยงำน เป็นต้นมำ สำหรับสำระสำคัญในแต่ละปีของช่วงที่ 3 มีดังนี้
ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ปี พ.ศ.2551

เป็นปีแรกที่มหำวิทยำลัยรับกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย

โดยคณะกรรมกำรซึ่งแต่งตั้งขึ้นตำมที่ สกอ.กำหนด โดยประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม 9 องค์ประกอบ 41
ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน 2.56 จำกคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก และได้ดำเนินกำรจัด ส่ง
รำยงำนประกันคุณภำพประจำปีกำรศึกษำ 2550 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พร้อมด้วยรำยงำนผลกำร
ประเมินจำกคณะกรรมกำรฯ ให้ สกอ. ภำยในกำหนด 120 วันหลังสิ้นปีกำรศึกษำ (ภำยในวันที่ 30 กันยำยน
2551) เข้ ำ ร่ ว มประกวดใน “โครงการประกวดระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2550” ที่ สกอ. จั ด ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ปี แ รกที่ มี ก ำรจั ด ประกวด โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 สถาบัน ที่มีระบบประกันคุณภาพที่ไ ด้
มาตรฐาน ซึ่งเป็นควำมภำคภูมิใจของพวกเรำชำวประกันคุณภำพ

ปี พ.ศ.2552

มหำวิท ยำลั ย ได้ เข้ ำ รับ โล่รำงวั ล พร้อ มประกำศเกี ย รติคุ ณ “สถาบั น

อุดมศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพที่ได้ มาตรฐาน” ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “2552 ปีแห่ง
คุณภำพกำรอุดมศึกษำไทย” ในวันที่ 2 กรกฎำคม 2552

นอกจำกนี้ สมศ. ได้ออกหนังสือสำคัญ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2552 เพื่อแสดงว่ำมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ทั้งระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชาจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ซึ่งประเมินตำม 7 มำตรฐำน 48 ตัวบ่งชี้ โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ประเมินตำมเกณฑ์ 3 คะแนน ประเมินตำมเป้ำหมำย 1 คะแนน และประเมินพัฒนำกำร
1 คะแนน โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จัดอยู่ในกลุ่มของมหำวิทยำลัยที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตและกำรวิจัย ซึ่ง
มีผลกำรดำเนินงำน 43 ตัวบ่งชี้ จำก 48 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมินฯ ในภำพรวม 4.57 จำกคะแนนเต็ม 5.00
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีมำก และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนทั้งในระดับมหำวิทยำลัย และทุกกลุ่มสำขำวิชำ
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และตำมที่ สกอ.กำหนดให้ทุกสถำบันส่งรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในระดับสถำบัน ประจำปี
กำรศึกษำ 2551 ซึ่งประกอบด้วยรำยงำนผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรฯ ให้ สกอ. ภำยในกำหนด 120 วัน
หลังสิน้ ปีกำรศึกษำ (ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2551) และต้องส่งรำยงำนผลกำรประเมินฯ ผ่ำนระบบ CHE QA
Online ทั้งในระดับมหำวิทยำลัย และระดับคณะวิชำ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกเป็นระยะเริ่มต้นของกำรใช้ระบบ
CHE QA Online และอยู่ในช่วงพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลในระดับคณะวิชำ ทำให้มหำวิทยำลั ย
เกษตรศำสตร์สำมำรถส่งข้อมูลได้เฉพำะระดับมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น
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ปี พ.ศ.2553

กำรประเมินคุณภำพภำยในได้มีกำรเปลีย่ นคำว่ำ “ดัชนี” เป็น “ตัวบ่งชี้” แทน

รวมทั้งกำรใช้เกณฑ์คะแนนและแนวทำงกำรประเมินเหมือนกับ สกอ.
มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรนำร่องกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก รอบสำม ของสำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) โดยเป็น
ตัวแทนนำร่อง 1 ใน 6 แห่ง และเป็นตัวแทน
ของสถำบันอุดมศึกษำในกลุ่ม ง
สถำบันที่เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษำ โดยเฉพำะปริญญำเอก
โดยประสำนงำนกับทุกคณะวิชำให้เตรียมข้อมูล
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. ย้อนหลัง 3 ปี
และรับกำรประเมินนำร่องระหว่ำงวันที่ 8-11 มีนำคม 2553
สำหรับผลกำรประเมิน คุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย ในภำพรวม 41 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ได้ 2.59 จำก
คะแนนเต็ม 3 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก ทั้งนี้ กำหนดให้ส่ง สกอ. ภำยในกำหนด 120 วันหลังสิน้ ปีกำรศึกษำ (ภำยใน
วันที่ 30 กันยำยน 2553) พร้อมด้วยส่งข้อมูลผ่ำนระบบ CHE QA Online ทั้งในระดับมหำวิทยำลัย และระดับ
คณะวิชำ

ปี พ.ศ.2554

กำรประเมิ น คุณ ภำพภำยในทั้ง ระดั บ คณะวิชำ และระดั บ มหำวิท ยำลั ย

ตำมผลกำรดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2553 มีกำรปรับตัวบ่งชี้ไปเป็นตัวบ่งชี้ที่ สกอ.กำหนดใหม่ 23 ตัวบ่งชี้
และปรับเกณฑ์ประเมินจำกคะแนนเต็ม 3 คะแนน เป็น 5 คะแนน และในปีนี้เป็นปีแรกของกำรเริ่มประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสำมของ สมศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นกลุ่มแรกที่ต้องรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม หลังจำกรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง เมื่อปีกำรศึกษำ 2549
โดย สมศ. มีกำรแจ้งตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนซึ่ง
จะใช้ป ระเมิ น คุณ ภำพภำยนอก รอบสำม ในช่ว ง
เดือ นพฤษภำคม 2554 จ ำนวน 20 ตั ว บ่ง ชี้ เป็ น
ตัวบ่งชี้หลัก จำนวน 18 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกจำกผลกำรเนินงำนใน
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รอบปีกำรศึกษำ 2553 ทั้งในระดับมหำวิทยำลัยและคณะวิชำ โดยในระดับคณะวิชำมีกำรประเมิน จำนวน 15
ตัวบ่งชี้ ส่งผลกระทบต่อกำรรวบรวมข้อมูลซึ่งมีระยะเวลำอันสั้นเพื่อจัดทำเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเองตำม
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. เพื่อรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรฯ โดยคณะวิชำจำนวน 28 คณะ รับกำรประเมิน
ระหว่ำงวันที่ 29 สิงหำคม – 26 กันยำยน 2554 ส่วนระดับมหำวิทยำลัยประเมินฯ ในวันที่ 2 กันยำยน 2554
และวันที่ 11 – 13 ตุลำคม 2554 ซึ่งได้รับรำยงำนผลด้วยวำจำเท่ำนั้น และในปีนี้มหำวิทยำลัยประสบอุทกภัยมี
กำรปิดกำรทำงำนเป็นเวลำประมำณ 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลำคม-30 พฤศจิกำยน 2554 ส่งผลกระทบ
ต่อกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนต่ำงๆ ต้องมีกำรเลื่อนเป็นจำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม ณ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.
2555 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ยังไม่ได้รับทรำบผลกำรประเมินอย่ำงเป็นทำงกำรจำก สมศ.

ปี พ.ศ.2555

ถึ ง แม้ ปี นี้ จ ะผ่ ำ นพ้ น กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกแล้ ว แต่ เ พื่ อ ให้

มหำวิทยำลัยมีข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ประเมินคุณภำพภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้ กำรประเมินคุณภำพ
ภำยในทั้งของคณะวิชำ และหน่วยงำนสนับสนุน ให้เพิ่มตัวบ่งชี้ กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งเดิมใช้แต่
ตัวบ่งชี้ของ สกอ.จำนวน 23 ตัวบ่งชี้
และในปีนี้เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2555
สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ได้มีประกำศ ปรับสถำนภำพ
สำนักประกันคุณภำพ

ดังที่กล่ำวมำแล้ว ส่งผลให้สำนักประกันคุณภำพ
ต้องมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรทำงำนใหม่
ซึ่งเป็นช่วงรอบปีที่ 10 หรือ
1 ทศวรรษของสำนัก

เป็น สำนักงำน

ประกันคุณภำพ

ประกันคุณภำพ

พอดี ดังนั้นจึงเป็นกำร

มีสถำนะเทียบเท่ำกอง
ในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี
โดยมีกำรปรับภำรกิจ ซึ่งรำยละเอียด

ปิดภำรกิจในสถำนะสำนักประกัน
คุณภำพในปี พ.ศ.2555 นี้ และพร้อมๆ กับ
กำรเริ่มต้นกับบทบำทและหน้ำที่ใหม่ของสำนักงำน
ประกันคุณภำพต่อไป.....

โดยรำยละเอียดของผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจในรอบทศวรรษปรำกฏในบทต่อไป
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ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ทบวงมหำวิทยำลัยประกำศ
ปี นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
2539 ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ วันที่ 8
กรกฎำคม 2539

มีกำรแต่งตั้ง รศ.รัชต์วรรณ
ปี กำญจนปัญญำคม เป็น
2545 รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
คนแรกของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
และก่อตัง้ สำนักประกันคุณภำพ มก.
วันที่ 23 กันยำยน 2545

มก. ประกำศนโยบำยกำร
ปี ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
2540 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วันที่ 19 ธันวำคม 2540

ประกำศนโยบำยกำรประกันคุณภำพ
ปี ของ มก. วันที่ 30 มิถุนำยน 2546 และ ปี
2546 มีกำรจัดทำคูม่ ือระบบประกันคุณภำพ 2552
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
KU.QA.2546

ปี
2551

มก. รับกำรประเมินฯ จำก สกอ.
เป็นปีแรก โดยประเมินผลกำร
ดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2550 ได้
คะแนน 2.56 จำกคะแนนเต็ม 3
อยู่ในระดับดีมำก และได้รับกำร
คัดเลือกเป็น 1 ใน 8 สถำบัน
ที่มีระบบประกันคุณภำพที่ได้
มำตรฐำน
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)
ได้ออกหนังสือสำคัญรับรองผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง
ที่ผ่ำนมำ ออกให้ ณ วันที่ 31
กรกฎำคม 2552
เข้ำร่วมโครงกำรนำร่องกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก รอบสำม ของ
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)
มก. รับประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสำม (ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2553)

มก. ประกำศแนวทำงปฏิบัติใน
มก. รับประเมินคุณภำพภำยนอก
ปี กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ปี รอบแรก จำก สมศ. (ประเมินผลกำร
ปี
2541 ของมหำวิทยำลัยครั้งแรก
2547 ดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2544) ซึ่งยัง
2553
วันที่ 28 พฤษภำคม 2541
ไม่มีกำรให้คะแนน
มีกำรประกำศ พ.ร.บ.กำรศึกษำ
ประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ
ปี แห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวด 6
ปี และหน่วยงำนเทียบเท่ำเป็นครั้งแรก
ปี
มำตรฐำนและกำรประกั
น
ตำมดั
ช
นี
ป
ระเมิ
น
คุ
ณ
ภำพและเกณฑ์
2542
2548
2554
คุณภำพกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด และยังคงมี
กำรตรวจสอบคุณภำพตำมดัชนี
ตรวจสอบด้วย
จัดทำคู่มือกำรประกันคุณภำพ
มก. รับประเมินคุณภำพภำยนอก
มก. เข้ำร่วมโครงกำร 1 ช่วย 9
ปี กำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
ปี รอบสอง จำก สมศ. (ประเมินผลกำร
ปี ของ สมศ.
2543 เกษตรศำสตร์ 2542 เป็น
2549 ดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2548) มีผล
2555 มีประกำศสภำมหำวิทยำลัย
ฉบับแรก
กำรประเมิน 4.57 จำกคะแนนเต็ม
เกษตรศำสตร์ เรื่อง ปรับ
5.00 อยู่ในระดับดีมำก
สถำนภำพสำนักประกันคุณภำพ
เป็นสำนักงำนประกันคุณภำพ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2555
มก. เริ่มมีกำรตรวจสอบ
ประเมินคุณภำพภำยในตำมดัชนี และ
ปี คุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ
ปี เกณฑ์ที่ มก.กำหนด โดยไม่มีกำร
2544 ภำยในวิทยำเขตบำงเขนเป็น
2550 ตรวจสอบ ซึ่งมีกำรประเมินฯ ระดับ
ครั้งแรก
คณะ สถำบัน สำนัก และวิทยำเขต
และสำนักประกันคุณภำพเริ่มจัด
โครงกำรรำงวัลคุณภำพเป็นครั้งแรก

แผนภาพที่ 2 แสดงเหตุการณ์สาคัญด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สำนักประกันคุณภำพเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ ซึง่ ในรอบ 10 ปีท่ผี ่ำนมำ สำนักฯ มีผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ ดังนี้
1. กำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
3. กำรเตรียมรำยงำนและข้อมูลรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.)
4. กำรอบรม สัมมนำ ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
โดยรำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนในรอบ 10 ปี ของสำนักประกันคุณภำพ มีดังนี้

การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำรตรวจสอบคุณภำพเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยเริ่มกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ
2543 โดยกำรให้หน่วยงำนกำหนดดัชนีตรวจสอบเอง ซึ่ง เป็นกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนแบบมี/ไม่มี
เท่ำนั้น ต่อมำในปี พ.ศ.2545 มหำวิทยำลัยเริ่มมีตัวอย่ำงดัชนีตรวจสอบให้หน่วยงำนได้ใช้เป็นแนวทำง (คณะ
วิชำ 55 ดัชนี และ สำนัก สถำบัน 40 ดัชนี) แต่ยังคงตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนตำมดัชนีท่หี น่วยงำนกำหนด
ในปี พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงำนตรวจสอบ
ผลกำรดำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2545 ตำมดัชนีท่มี หำวิทยำลัย
กำหนด โดยมหำวิทยำลัยได้จัดทำ “คู่มือระบบประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 2546” เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจและใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพของทุก
หน่ ว ยงำน และ “คู่ มื อ ผู้ ต รวจสอบระบบประกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ” เพื่ อ ให้ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ
แนวทำงกำรตรวจสอบให้กับผูต้ รวจสอบ
ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ในปี พ.ศ.2547 เริ่ ม ต้ น ระบบกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในของ
มหำวิทยำลั ยเกษตรศำสตร์ โดยระยะนี้ เรีย กว่ำ “การตรวจประเมินคุ ณภาพ
ภายใน” มีกำรพั ฒนำดั ชนีประเมิ น ฯ ส ำหรับ หน่ว ยงำนที่จั ดกำรเรีย นกำรสอน
ได้แก่ คณะวิชำ จำนวน 38 ดัชนี และสำหรับ หน่วยงำนสนับสนุน ได้แก่ สำนัก
สถำบัน จำนวน 33 ดัชนี โดยให้หน่วยงำนเป็นผู้กำหนดเกณฑ์กำรประเมินขึ้นเอง
จำกรอยต่อของกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน สู่กำรประเมินคุณภำพภำยใน
ในปี พ.ศ.2548 ซึ่งสำนักประกันคุณภำพได้เริ่มจัดทำคู่มือดัชนีประเมินเพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน พร้อมๆ กับกำรปรับปรุงคู่มือระบบประกัน
คุ ณ ภำพในปี พ.ศ.2546 เป็ น “คู่ มื อ ระบบประกั น คุ ณ ภาพมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ KU.QA 2548” และใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนในระบบ
ประกันคุณภำพมำจนถึงปัจจุบัน
กำรพัฒนำปรับปรุงดัชนี / ตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยใน จำกปี พ.ศ.2548 จนถึง พ.ศ.2555 มี
กำรจัดทำคู่มือรวม 13 เล่ม โดยมีรำยละเอียดของคูม่ ือแต่ละเล่ม ดังนี้
คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เอกสารวิชาการ 3/2548)
เป็ น คู่มื อ รวมดั ช นีป ระเมิ น และเกณฑ์ ม ำตรฐำนของคณะวิ ชำ ส ำนั ก สถำบั น
สำหรับใช้ประเมินผลกำรดำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2547 โดยมีกำรกำหนดค่ำ
น้ำหนักในแต่ละองค์ประกอบ และดัชนีไม่เท่ำกัน โดยคณะวิชำมีจำนวนดัชนีประเมิน
41 ดัชนี และสำนัก สถำบัน มีจำนวนดัชนีประเมิน 33 ดัชนี กำหนดเกณฑ์ประเมิน
คะแนนเต็ม 5 โดยแบ่งประเภทของดัชนีเป็น 3 ประเภท คือ ดัชนีเชิงปริมำณ ดัชนี
ประเมินตำมขั้นตอนกำรดำเนินงำน และดัชนีประเมินที่ผใู้ ช้บริกำรเป็นผู้ประเมิน
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คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549
(เอกสารวิชาการ 5/2549)
เป็นคู่มือรวมดัชนีประเมิน และเกณฑ์มำตรฐำนของคณะวิชำ สำนัก สถำบัน และ
มหำวิทยำลัย สำหรับใช้ประเมินผลกำรดำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2548 โดยใน
ส่วนของคณะวิชำยังคงใช้ดัชนี 41 ดัชนี แต่มีกำรปรับเปลี่ยนในบำงดัชนี เช่น แก้ไข
นิยำมให้ชัดเจนขึน้ รวมถึงมีกำรปรับเปลี่ยนดัชนีจำนวน 3 ดัชนี เพื่อให้เหมำะสมกับ
กำรดำเนินงำน ในส่วนของสำนัก สถำบัน ก็ยังคงใช้ดัชนี 33 ดัชนี มีกำรกำหนดค่ำ
น้ำหนักในแต่ละองค์ประกอบ และดัชนีไม่เท่ำกัน กำหนดเกณฑ์ประเมินคะแนนเต็ม
5 โดยแบ่งประเภทของดัชนีเป็น 3 ประเภท คือ ดัชนีเชิงปริมำณ ดัชนีประเมินตำม
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน และดัชนีประเมินที่ผใู้ ช้บริกำรเป็นผู้ประเมิน

คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550
(เอกสารวิชาการ 1/2550)
เป็นคู่มือรวมดัชนีประเมิน และเกณฑ์มำตรฐำนของคณะวิชำ สำนัก สถำบัน และ
วิทยำเขต/มหำวิทยำลัย สำหรับใช้ประเมินผลกำรดำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ
2549 มีกำรกำหนดค่ำน้ำหนักในแต่ละองค์ประกอบ และดัชนีเท่ำกันตั้งแต่ปี 2550
ถึงปัจจุบัน มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรประเมินเป็นปีแรก เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรประเมินจำก สมศ. และ สกอ. โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินคะแนนเต็ม 5 ซึ่งแบ่ง
กำรประเมินเป็น 3 ส่วน คือ กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์รำยดัชนี 3
คะแนน กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำย 1 คะแนน และกำรประเมินพัฒนำกำรเทียบกับผล
กำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผำ่ นมำ 1 คะแนน แบ่งประเภทของดัชนีเป็น 2 ประเภท คือ ดัชนีเชิงปริมำณ และดัชนี
เชิงคุณภำพ โดยกำรประเมินในระดับคณะวิชำมีดัชนีจำนวน 47 ดัชนี (บังคับ 35 ดัชนี และไม่บังคับ 12 ดัชนี)
ระดับสำนัก สถำบัน มีดัชนีจำนวน 35 ดัชนี (บังคับสำนัก 21 ดัชนี และบังคับสถำบัน 27 ดัชนี) และมีกำร
กำหนดดัชนีประเมินระดับวิทยำเขตที่สอดคล้องกับระดับมหำวิทยำลัย จำนวน 65 ดัชนี
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ในปี 2551 ได้มีกำรจัดทำคู่มือแยกเป็น 3 เล่ม เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของหน่วยงำน โดยเป็น
คูม่ ือฯ ที่ใช้ประเมินผลกำรดำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2550 ดังนี้
คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาหรับคณะวิชา ปี 2551 (เอกสารวิชาการ 1/2551)
เป็นเล่มที่ปรับปรุงจำกปี 2550 ซึ่งยังคงมีควำมสอดคล้องในเรื่องของดัชนีและ
เกณฑ์ประเมินฯ แต่มีกำรปรับปรุงในส่วนของกำรกำหนดเลขที่ดัชนีเป็น 2 หลัก
เลขหลักที่ 1 คือ เลขตำมองค์ประกอบ และเลขหลักที่ 2 คือ เลขลำดับที่ของดัชนีใน
องค์ป ระกอบ เช่น ดั ชนีที่ 1.1 หมำยถึง เป็ นดั ชนีในองค์ประกอบที่ 1 ล ำดั บที่ 1
นอกจำกนี้มีกำรปรับประเภทดัชนีเป็น 3 ประเภท คือ ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร
และผลผลิต สำหรับกำรกำหนดเกณฑ์ประเมินคะแนนเต็ม 5 ยังคงแบ่งกำรประเมิน
เป็น 3 ส่วนเหมือนปี 2550 คือ กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์รำยดัชนี 3 คะแนน กำรประเมินผล
กำรดำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำย 1 คะแนน และกำรประเมินพัฒนำกำรเทียบกับผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่
ผ่ำนมำ 1 คะแนน จำนวนดัชนีประเมินคณะวิชำมี 47 ดัชนี ซึ่งกำหนดให้เป็นดัชนีบังคับทัง้ หมด
คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาหรับสานัก
สถาบัน ปี 2551 (เอกสารวิชาการ 2/2551)
ใช้แนวทำงกำรประเมินที่สอดคล้องกับคณะวิชำ โดยมีจำนวนดัชนี สำหรับประเมิน
สำนัก จำนวน 27 ดัชนี และดัชนีประเมินสถำบัน จำนวน 35 ดัชนี ซึ่งกำหนดให้เป็น
ดัชนีบังคับทัง้ หมด

คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาหรับ
วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ปี 2551 (เอกสารวิชาการ 3/2551)
ใช้แนวทำงกำรประเมินที่สอดคล้องกับคณะวิชำ โดยมีดัชนีประเมินวิทยำเขต/
มหำวิทยำลัย จำนวน 65 ดัชนี เท่ำกับที่ใช้ประเมินในปี 2550
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ในปี 2552 ได้จัดทำคูม่ ือแยกเป็น 3 เล่ม โดยใช้ประเมินผลกำรดำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2551
และปีกำรศึกษำ 2552 สำหรับเล่มที่ใช้ประเมินวิทยำเขต/มหำวิทยำลัยยังคงใช้เล่มเดิมในปี 2551
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เอกสารวิชาการ 11/2552)
เป็ นเล่มที่ป รับ ปรุง จำกคู่มือ ปี 2551 แต่มีกำรเปลี่ย นชื่อ จำก ดัชนี เป็ น ตั วบ่ง ชี้
เพื่อให้สอดคล้องกับ สกอ. โดยมีกำรเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินระดับวิทยำเขต/
มหำวิท ยำลั ย จ ำนวน 3 ตั ว บ่ง ชี้ ได้แก่ 1) กระบวนกำรส่ง เสริม กำรปฏิ บั ติต ำม
จรรยำบรรณวิชำชีพของคณำจำรย์ 2) กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กำรเรียนรู้ และ
3) กำรนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ รวมมี
ตัวบ่งชีป้ ระเมินคุณภำพภำยใน จำนวน 50 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชีช้ ุดเดียวกับที่ สกอ.
กำหนด แบ่งประเภทตัวบ่งชี้เป็น 3 ประเภทเหมือนปี 2551 คือ ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต โดยมี
กำรแบ่งเกณฑ์ประเมินเป็น 2 ลักษณะ คือ เกณฑ์เชิงปริมำณ (จำนวน สัดส่วน ร้อยละ) และเกณฑ์เชิงคุณภำพ
ที่มีทงั้ แบบข้อ (นับตำมจำนวนข้อที่ทำได้ ข้ำมข้อได้) และแบบระดับ (นับผลงำนเรียงลำดับตำมขั้นบันได ข้ำมข้อ
ไม่ได้) มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรกำหนดคะแนนเต็มไว้ที่ 3 คะแนน (ไม่มีคะแนนกำรบรรลุเป้ำหมำย และไม่มี
คะแนนพัฒนำกำร) นอกจำกนี้ได้เพิ่มเติมมุมมองในกำรประเมินคุณภำพเป็น 4 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้
กำรประเมิน 2) มุมมองตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 3) มุมมองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และ 4)
มุมมองตำมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เอกสารวิชาการ 12/2552)
ใช้แนวทำงกำรประเมิน ที่สอดคล้องกับคณะวิชำ แต่มีมุม มองในกำรประเมิ น
คุณภำพเพียง 2 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้กำรประเมิน และ 2) มุมมองตำม
องค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน โดยมีตัวบ่งชี้กำรประเมินสถำบัน จำนวน 34 ตัวบ่งชี้
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คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับสานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เอกสารวิชาการ 13/2552)
ใช้แนวทำงกำรประเมิน ที่สอดคล้องกับคณะวิชำ แต่มีมุม มองในกำรประเมิ น
คุณภำพเพียง 2 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้กำรประเมิน และ 2) มุมมองตำม
องค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน โดยมีตัวบ่งชี้บังคับในกำรประเมินสำนักจำนวน 21
ตัวบ่งชี้ และให้หน่วยงำนเลือกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก เพิ่มเติมตำม
ควำมเหมำะสม และเกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน

ในปี 2554 ได้ปรับลดจำนวนคู่มือฯ จำกปี 2552 เหลือเพียง 2 เล่ม โดยรวมคู่มือฯ ของสำนัก กับ
คูม่ ือฯ ของสถำบัน ไว้ด้วยกัน และใช้เป็นคู่มือฯ ในกำรประเมินตำมรอบปีกำรศึกษำ 2553
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา ปี 2554 (เอกสารวิชาการ 15/2553)
เป็นคู่มือฯ ที่ใช้ประเมินผลกำรดำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2553 โดยมีกำร
ปรับปรุงตำมกำรเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ซึ่งตัวบ่งชี้จะสอดคล้องกับคู่มือ
กำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุ ดมศึกษำ พ.ศ.2553
แต่มีกำรปรับลดทอนเกณฑ์ในบำงตัวให้สอดคล้องกับกำรประเมินของคณะวิชำ
แบ่งประเภทตัวบ่งชี้เป็น 3 ประเภทเหมือนปี 2551 คือ ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร
และผลผลิต โดยมีกำรแบ่งเกณฑ์ประเมินเป็น 2 ลักษณะ คือ เกณฑ์เชิงปริมำณ
(จำนวน สัดส่วน ร้อยละ) และเกณฑ์เชิงคุณภำพมีเพียงแบบข้ออย่ำงเดียว (นับตำมจำนวนข้อที่ทำได้ ข้ำมข้อ
ได้) ไม่มีเกณฑ์เชิงระดับอีกต่อไป สำหรับกำรกำหนดคะแนนเต็มปรับเป็น 5 คะแนน โดยไม่มีกำรให้คะแนนกำร
บรรลุเป้ำหมำย และไม่มีคะแนนพัฒนำกำรเช่นเดิม จำนวนตัวบ่งชี้กำรประเมินคณะวิชำมี 24 ตัวบ่งชี้ (เป็น
ตัวบ่งชี้จ ำก สกอ. 23 ตั วบ่ง ชี้ และตัว บ่งชี้ที่ มก. พั ฒนำขึ้นเอง 1 ตัว บ่งชี้ ) สำหรับ มุมมองในกำรประเมิ น
คุณภำพยังคงเป็น 4 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้กำรประเมิน 2) มุมมองตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน
3) มุมมองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และ 4) มุมมองตำมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ
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คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับสานัก สถาบัน ปี 2554
(เอกสารวิชาการ 2/2554)
มีกำรรวมเล่มคู่มือตัวบ่งชี้ฯ สำนัก และคู่มือตัวบ่งชี้ฯ สถำบัน ไว้ด้วยกัน โดยใช้
แนวทำงกำรประเมินที่สอดคล้องกับคณะวิชำ แต่มีมุมมองในกำรประเมินคุณภำพ
เพี ย ง 2 ด้ ำ น คื อ 1) มุ ม มองรำยตั ว บ่ ง ชี้ ก ำรประเมิ น และ 2) มุ ม มองตำม
องค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน สำนักมีตัวบ่งชี้บังคับในกำรประเมิน จำนวน 13
ตัวบ่งชี้ และสถำบันมีตัวบ่งชี้บังคับในกำรประเมิน จำนวน 17 ตัวบ่งชี้ นอกจำกนี้ยัง
มีกำรคิดตัวบ่งชี้เลือกอีกจำนวน 16 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถเลือกนำไป
ประเมินได้ตำมควำมเหมำะสม สำหรับกำรประเมินวิทยำเขต/มหำวิทยำลัย ไม่ได้มีกำรจัดทำคู่มืออีกต่อไป
แต่กำหนดให้ใช้ตัวบ่งชี้กำรประเมินที่สอดคล้องกับคู่มือของ สกอ. และ สมศ.
ในปี 2555 ได้จัดทำคู่มือ จำนวน 2 เล่ม เหมือนปี 2554 และกำหนดให้เป็นคู่มือฯ ที่ใช้ประเมิน
ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2554 และปีกำรศึกษำ 2555
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา
2555 (เอกสารวิชาการ 1/2555)
เป็นคู่มือที่มีกำรปรับปรุงจำกคู่มือปี 2554 เล็กน้อย ซึ่งยังคงใช้ตัวบ่งชี้กำรประเมิน
เหมือนตัวบ่งชี้ในปี 2554 จำนวน 24 ตัวบ่งชี้ (เป็นตัวบ่งชี้จำก สกอ. 23 ตัวบ่งชี้
และตัวบ่งชี้ที่ มก. พัฒนำขึ้นเอง 1 ตัวบ่งชี้) แต่ในบำงตัวบ่งชี้ที่มีกำรปรับลดทอน
เกณฑ์ลง ก็ได้มีกำรแก้ไขเกณฑ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. แบ่งประเภท
ตัวบ่งชี้เป็น 3 ประเภทเหมือนปี 2551 คือ ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต
โดยมีกำรแบ่งเกณฑ์ประเมินเป็น 2 ลักษณะ คือ เกณฑ์เชิงปริมำณ (จำนวน สัดส่วน
ร้อยละ) และเกณฑ์เชิงคุณภำพมีเพียงแบบข้ออย่ำงเดียว (นับตำมจำนวนข้อที่ทำได้ ข้ำมข้อได้ ) กำรกำหนด
คะแนนเต็มเป็น 5 คะแนน โดยไม่ มีกำรให้คะแนนกำรบรรลุเป้ำหมำย และไม่มีคะแนนพัฒนำกำรเช่นเดิม
สำหรับมุมมองในกำรประเมินคุณภำพเพิ่มเป็น 5 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้กำรประเมิน 2) มุมมองตำม
องค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 3) มุมมองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 4) มุมมองตำมกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ต่ำงๆ และ 5) มุมมองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

37

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับสถาบัน สานัก ปีการศึกษา 2554 และ
ปีการศึกษา 2555 (เอกสารวิชาการ 2/2555)
ใช้แนวทำงกำรประเมิ นที่สอดคล้อ งกับคณะวิชำ

แต่มี มุมมองในกำรประเมิ น

คุณภำพเพียง 2 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้กำรประเมิน และ 2) มุมมองตำม
องค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน มีกำรแบ่งหน่วยงำนตำมกลุ่มภำรกิจ ซึ่งจะมีควำม
แตกต่ ำ งในกำรก ำหนดตั ว บ่ ง ชี้ ใ นกำรประเมิ น องค์ ป ระกอบที่ 2 ภำรกิ จ หลั ก
ตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มหน่วยงำน ดังนี้
 หน่วยงานที่มภี ารกิจวิจัย จำนวน 8 หน่วยงำน ได้แก่ สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก. สถำบัน
ค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำระบบนิเวศเกษตร สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์
สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจเพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำกำรผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ กำแพงแสน และสถำบันวิจัยและพัฒนำ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ให้ดำเนินกำรตำม
ตัวบ่งชี้กำรประเมินฯ จำนวน 24 ตัวบ่งชี้
 หน่วยงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ จำนวน 3 หน่วยงำน ได้แก่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และศูนย์นำนำชำติสิรนิ ธรเพื่อกำรวิจัย พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ให้ดำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินฯ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้
 หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ จำนวน 13
หน่วยงำน ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย สำนักงำนอธิกำรบดี สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมกำรเกษตร สำนักประกันคุณภำพ สำนักงำน
วิทยำเขตกำแพงแสน สำนักหอสมุด กำแพงแสน สำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ สำนักวิทยบริกำร วิทยำเขต
ศรีรำชำ สำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร และสำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร ให้ดำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินฯ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้

38

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส ำนั ก ประกั น คุ ณ ภำพภำยใต้ ก ำรก ำกั บ ดู แ ลของรองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ยประกั น คุ ณ ภำพ และ
คณะกรรมกำรประจำสำนักประกันคุณภำพ ได้วำงรำกฐำนกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยใน ของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 กำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนที่มีภำรกิจผลิตบัณฑิตโดยตรง ดำเนินกำรตำม 9
องค์ประกอบ และรูปแบบที่ 2 กำรประกันคุณภำพภำยในหน่วยงำนสนับสนุน ดำเนินกำรตำม 6 องค์ประกอบ
ซึ่งกระบวนกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้
2.1 พัฒนาการของกระบวนการตรวจสอบ – ประเมินคุณภาพภายใน

2.1.1 รูปแบบการดาเนินงาน
ในช่ ว งแรกของกำรตรวจติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ภำยในมหำวิ ท ยำลั ย
เกษตรศำสตร์ มีกำรพัฒนำปรับปรุงรูปแบบกำรดำเนินงำนตั้งแต่กำรตรวจสอบ (มี/ไม่มี) จำกดัชนีตรวจสอบที่
หน่วยงำนกำหนดเอง และจำกที่มหำวิทยำลัยกำหนด ในช่วงปี พ.ศ.2544 – 2546 และเริ่มมีกำรตรวจประเมิน
จำกดัชนีประเมินที่มหำวิทยำลัยกำหนด ควบคู่ไปกับกำรตรวจสอบ ในปี พ.ศ.2547 - 2548 ทั้งนี้หน่วยงำน
ใหม่จะรับกำรตรวจประเมินในปีที่สองของกำรดำเนินงำน และเข้ำสู่ระบบกำรประเมินเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ.
2549 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2549 - 2550 ได้มีกำรปรับรูปแบบกำรประเมินรำยหน่วยงำนด้วย
กรรมกำรต่ำงชุดกัน เป็นกำรประเมินแบบกลุ่มสำขำวิชำหน่วยงำนระดับคณะ และกลุ่มภำรกิจหน่วยงำนระดับ
สถำบั น ส ำนั ก ด้ ว ยกรรมกำรชุ ด เดี ย วกั น ซึ่ ง ในปี พ.ศ. 2549 เป็ น ปี แ รกที่ มี ก รรมกำรจำกภำยนอก
มหำวิ ท ยำลั ย ร่ ว มเป็ น คณะกรรมกำรฯ และในปี พ.ศ. 2550 ก ำหนดให้ ผู้ บ ริ ห ำรทุ ก หน่ ว ยงำนเป็ น
คณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ ในแต่ละกลุ่มสำขำวิชำ และกลุ่มภำรกิจ นอกจำกนี้ ได้มีกำรปรับปรุงคู่มือจำก
กำรเรียก “ดัชนี” เป็น “ตัวบ่งชี้” ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยในจำก สกอ.
และเริ่มใช้ตัวบ่งชี้ในกำรประเมินคณะวิชำที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของ สกอ. เรื่อยมำ ในระยะแรกมหำวิทยำลัยได้ลดทอนเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
กำรดำเนินงำนของคณะ จนถึงปี พ.ศ.2555 จึงได้ปรับเกณฑ์ในบำงตัวบ่งชี้ให้เหมือนกับที่ สกอ. ประเมิน
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2.1.2 การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ในช่ว งแรกของกำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำร ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2544 – 2547 ส ำนั กประกัน คุณ ภำพ
เป็นผู้ดำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำรให้หน่วยงำน โดยกำหนดให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณบดี/ผู้อำนวยกำร เป็นประธำน และในแต่ละรอบปีกำหนดให้มีกรรมกำรชุดเดิมที่เคยตรวจในรอบที่แล้ว
1 คน ร่วมเป็นกรรมกำรในชุดปัจจุบัน เพื่อดูพัฒนำกำรของหน่วยงำนนั้นๆ และในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2550
เริ่มปรับกำรแต่งตั้งกรรมกำร เป็นกำรตรวจประเมินเป็นแบบกลุ่มสำขำวิชำ โดยกำหนดให้รองอธิกำรบดี
คณบดี/ผู้อำนวยกำร เป็นประธำน และมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ ด้วย
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้กำหนดแนวทำงกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ ระดับ
คณะวิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และระดับมหำวิทยำลัย ซึ่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ใช้แนวทำงดังกล่ำว
ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ โดยกำหนดให้แต่ละคณะวิชำ สถำบัน สำนัก และหน่วยงำนเทียบเท่ำ
นำเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ประธำนฯ และกรรมกำรประเมินฯ ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
สำหรับจำนวนกรรมกำรประเมินฯ 3 – 5 คน ให้ขึ้นอยู่กับขนำดของแต่ละหน่วยงำน ทั้งนี้ ต้องมีผู้ประเมินจำก
ภำยนอกมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 1 คน ร่วมในทีมประเมินฯ ด้วย
2.1.3 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ในช่วงแรกของกำรเริ่มกระบวนกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนิน งำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยปี พ.ศ.2544 – 2548 จะใช้ระยะเวลำในกำรเริ่มต้นกระบวนกำรจนถึงสิ้นสุดกำรตรวจหน่วยงำน
สุดท้ำยนำนตั้งแต่ 5 – 10 เดือน และกำรกำหนดช่วงเวลำเริ่มต้นกระบวนกำรจะขยับออกไปทุกปีจำกเดือน
สิงหำคม เป็นเดือนตุลำคม และเป็นเดือนพฤศจิกำยน โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้มีกำรปรับกระบวนกำรประเมิน
เป็นแบบกลุ่ม ทำให้ลดระยะเวลำกำรประเมินลงเหลือ 4 เดือน และลดลงอย่ำงต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2550 –
2551 เหลือ 3 เดือน และมีกำรกำหนดระยะเวลำกำรประเมินที่ชัดเจน แจ้งให้หน่วยงำนรับ ทรำบและ
เตรียมกำรล่วงหน้ำที่แน่นอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้กระบวนกำรประเมินเสร็จสิ้น
ภำยในเดือนกรกฎำคมของทุกปี (ยกเว้นกรณีประเมินในระดับวิทยำเขตให้ขยับเวลำไปเป็นช่วงเดือนสิงหำคม)
นอกจำกกำรปรับลดระยะเวลำกำรประเมินตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิน้ กระบวนกำรแล้ว สำนักประกันคุณภำพยัง
ได้ปรับลดระยะเวลำกำรประเมินรำยหน่วยงำนลงด้วย โดยใช้ระยะเวลำกำรตรวจแต่ละหน่วยงำน ประมำณ
1 – 3 วัน ขึน้ อยู่กับขนำดของแต่ละหน่วยงำน
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สำหรับจำนวนครั้งในกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำน จะไม่เท่ำกัน
เนื่องจำกในช่วงแรกของกำรตรวจติดตำมยังไม่มีกำรบังคับให้ทุกหน่วยงำนต้องดำเนินกำร ให้ขึ้นอยู่กับควำม
พร้อมของหน่วยงำน และระยะเวลำกำรจั ดตั้งหน่วยงำนต้องอย่ำงน้อย 1 ปี ขึ้นไป มหำวิทยำลัยจึงจะเข้ำไป
ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำน ซึ่งต่อมำได้กำหนดให้ มหำวิทยำลัยดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในกับ
หน่วยงำนเทียบเท่ำคณะวิชำ สถำบัน สำนัก เท่ำนั้น กำรปรับสถำนภำพหน่วยงำนส่งผลต่อจำนวนหน่วยงำนที่
รับประเมิน ซึ่งบำงปีมีเพิ่มขึ้นและบำงปีลดลง โดยจำนวนหน่วยงำนที่รับกำรตรวจสอบ/ประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ.
2544 – ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำง 13 – 54 หน่วยงำน
สำหรับในระดับวิทยำเขตในช่วงแรกจะมีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 – 2550 เว้น
ปี พ.ศ.2549 และในปี พ.ศ.2551 – 2554 บำงวิ ท ยำเขตไม่ ข อรั บ กำรประเมิ น จนมำถึ ง ปี พ.ศ.2555
มหำวิทยำลัยกำหนดให้ต้องทำกำรประเมินครบทั้ง 3 วิทยำเขต
รำยละเอียดของกำรพัฒนำปรับปรุงกำรตรวจสอบ/ประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย เรียงลำดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 -2555 แสดงได้ดงั นี้
รูปแบบการดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2544

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

8 เดือน
 เน้นกำรตรวจสอบมี/ไม่มี ตำมดัชนีที่
 หน่วยงำนเสนอชื่อคณะกรรมกำร
(สิงหำคม 2544 – มีนำคม
หน่วยงำนกำหนดเอง โดยเป็นกำร
ตรวจสอบคุณภำพภำยใน เพื่อให้
2545)
ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ
สำนักประกันคุณภำพพิจำรณำ
ระยะเวลำตรวจสอบ
2543 เป็นครั้งแรก
นำเสนอมหำวิทยำลัยแต่งตัง้ ซึ่ง
ในแต่ละคณะ 3 - 4 วัน
คุณสมบัตขิ องผู้ที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ
 ตรวจสอบคณะวิชำทัง้ หมด 13 คณะ
ควรเป็นผู้ที่มีควำมสนใจด้ำนประกัน
ประกอบด้วย วิทยำเขตบำงเขน 12 คณะ
คุณภำพ มีเวลำและควำมสำมำรถใน
(ยกเว้นคณะศึกษำศำสตร์ เนื่องจำกได้รับ
กำรพิจำรณำรำยงำนกำรศึกษำ
กำรตรวจสอบจำกทบวงมหำวิทยำลัยแล้ว
ตนเอง (SSR) รวมทั้งผ่ำนกำร
ในโครงกำรนำร่อง) และวิทยำเขต
ฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจสอบคุณภำพ
กำแพงแสน 1 คณะ คือ คณะศิลปศำสตร์
กำรศึกษำที่สำนักประกันคุณภำพจัด
และวิทยำศำสตร์
อบรม
 ไม่มกี ำรตรวจสอบหน่วยงำนสนับสนุน
 สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ
ในช่วงเดือนมิถุนำยน 2544
 จำนวนกรรมกำรที่ตรวจสอบแต่ละ
หน่วยงำน 8 คน

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

41

รูปแบบการดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2545

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
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รวม 10 เดือน
 ยังคงเป็นกำรตรวจสอบแบบมี/ไม่มี โดย
 กำหนดให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ
(ตุลำคม 2545 –
มหำวิทยำลัยได้กำหนดดัชนีตรวจสอบของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณบดี/
กรกฎำคม 2546)
คณะ 55 ดัชนี ดัชนีสำนัก สถำบัน 40
ผู้อำนวยกำร เป็นประธำน และมี
ดัชนี ไว้เป็นตัวอย่ำง แต่ยังคงตรวจสอบ
กรรมกำรเดิมที่เคยตรวจในรอบที่แล้ว 5 เดือน (สำหรับคณะวิชำ)
(ตุลำคม 2545 –
ตำมดัชนีที่หน่วยงำนกำหนด โดยเป็นกำร
1 คน ร่วมเป็นกรรมกำรในชุดปัจจุบัน
กุมภำพันธ์ 2546)
ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ
เพื่อดูพัฒนำกำรของคณะ
2544
 สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
4 เดือน (สำหรับสถำบัน)
 ตรวจสอบคณะวิชำทัง้ หมด 15 คณะ
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ
(มีนำคม–กรกฎำคม 2546)
ประกอบด้วย วิทยำเขตบำงเขน 13 คณะ
ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2545
3 เดือน (สำหรับสำนัก)
วิทยำเขตกำแพงแสน 1 คณะ และ
 จำนวนกรรมกำรที่ตรวจสอบขึน้ อยู่ (มีนำคม–พฤษภำคม 2546)
วิทยำเขตศรีรำชำ 1 คณะ
กับขนำดของแต่ละหน่วยงำน
3 เดือน (สำหรับวิทยำเขต)
 เริ่มตรวจสอบสถำบัน สำนัก เป็นปีแรก
8 – 9 คน ได้แก่
(กุมภำพันธ์–เมษำยน 2546)
จำนวน 7 สถำบัน 8 สำนัก 1 บัณฑิต
- ระดับคณะวิชำ 8 คน
ระยะเวลำตรวจสอบ
วิทยำลัย รวม 16 หน่วยงำน
- ระดับสถำบัน สำนัก 6 - 7 คน
ในแต่ละหน่วยงำน 3 – 4 วัน
- ระดับวิทยำเขต 9 คน
 เริ่มตรวจสอบวิทยำเขตจำนวน 3 วิทยำเขต
ปี พ.ศ. 2546
รวม 8 เดือน
 มหำวิทยำลัยกำหนดดัชนีตรวจสอบคณะ  ยังคงสอดคล้องกับกำรแต่งตัง้
(พฤศจิกำยน 2546 –
วิชำ 55 ดัชนี และสถำบัน สำนัก 40 ดัชนี
กรรมกำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน
มิถุนำยน 2547)
โดยตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนตำมดัชนีที่
ในปี 2545
กำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2545
 สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
6 เดือน (สำหรับคณะวิชำ)
 ตรวจสอบคณะวิชำทัง้ หมด 14 คณะ
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ
(พฤศจิกำยน 2546 –
ซึ่งอยู่ภำยในวิทยำเขตบำงเขนทั้งหมด
ในช่วงเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน
เมษำยน 2547)
(วิทยำลัยสิ่งแวดล้อมเริ่มตรวจเป็นปีแรก)
2546
5 เดือน (สำหรับสถำบัน)
 ตรวจสอบสถำบัน สำนัก จำนวน 7 สถำบัน  จำนวนกรรมกำรที่ตรวจสอบขึน้ อยู่
(มกรำคม – พฤษภำคม
8 สำนัก 1 บัณฑิตวิทยำลัย รวม 16
กับขนำดของแต่ละหน่วยงำน
2547)
หน่วยงำน
6 - 7 คน ได้แก่
5 เดือน (สำหรับสำนัก)
- ระดับคณะวิชำ สถำบัน สำนัก
 เริ่มตรวจศูนย์ จำนวน 2 ศูนย์ (ศูนย์
(กุมภำพันธ์ – มิถุนำยน
6 - 7 คน
นำนำชำติสริ ินธรฯ และศูนย์พัฒนำและ
2547)
- ระดับวิทยำเขต 7 คน
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน)
2 เดือน (สำหรับวิทยำเขต)
 ตรวจสอบวิทยำเขต จำนวน 3 วิทยำเขต
(มีนำคม – เมษำยน 2547)
โดยตรวจตำมดัชนีคณะ และดัชนีสำนัก
สถำบัน รวม 95 ดัชนี
ระยะเวลำตรวจสอบในแต่ละ
หน่วยงำน 2 - 3 วัน
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รวม 5 เดือน
 มหำวิทยำลัยกำหนดดัชนีตรวจสอบ
 ยังคงสอดคล้องกับกำรแต่งตัง้
(ตุลำคม 2547 –
คณะวิชำ 55 ดัชนี ควบคู่กับดัชนีตรวจ
กรรมกำรในปี 2545
กุมภำพันธ์ 2548)
ประเมิน 38 ดัชนี และดัชนีตรวจสอบสำนัก  สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
สถำบัน 40 ดัชนี ควบคู่กับดัชนีตรวจ
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจประเมิน 4 เดือน (สำหรับคณะวิชำ)
(ตุลำคม 2547- มกรำคม
ประเมิน 33 ดัชนี โดยตรวจประเมินผลกำร
คุณภำพภำยใน ในช่วงเดือน
2548)
ดำเนินงำนตำมดัชนีที่กำหนด ในรอบ
กันยำยน 2547
3 เดือน (สำหรับสถำบัน)
ปีกำรศึกษำ 2546
 จำนวนกรรมกำรที่ตรวจประเมิน /
 ตรวจประเมินคณะวิชำทัง้ หมด 14 คณะ
ตรวจสอบขึน้ อยูก่ ับขนำดของแต่ละ (ธันวำคม 2547-กุมภำพันธ์
2548)
ซึ่งอยู่ภำยในวิทยำเขตบำงเขนทั้งหมด
หน่วยงำน 6 - 8 คน ได้แก่
3 เดือน (สำหรับสำนัก)
 ตรวจประเมินสถำบัน สำนัก จำนวน 6
- ระดับคณะวิชำ 6 - 7 คน
(ธันวำคม 2547-กุมภำพันธ์
สถำบัน 8 สำนัก 1 บัณฑิตวิทยำลัย
- ระดับสถำบัน สำนัก 6 - 8 คน
2548)
รวม 15 หน่วยงำน
- ระดับวิทยำเขต 8 คน
2 เดือน (สำหรับวิทยำเขต)
 ตรวจประเมินศูนย์ จำนวน 2 ศูนย์
(มกรำคม–กุมภำพันธ์ 2548)
 ตรวจประเมินวิทยำเขต 3 วิทยำเขต
ระยะเวลำตรวจสอบ
โดยตรวจตำมดัชนีที่วิทยำเขตกำหนด
ในแต่ละคณะ 2 - 3 วัน
ปี พ.ศ. 2548
 มหำวิทยำลัยกำหนดดัชนีตรวจสอบคณะ  ยังคงสอดคล้องกับกำรแต่งตัง้
วิชำ 55 ดัชนี ควบคู่กับดัชนีประเมิน 41
กรรมกำรในปี 2545 และมีกำร
ดัชนี และดัชนีตรวจสอบสำนัก สถำบัน 40
แต่งตัง้ คณะกรรมกำร อีก 1 ชุด เพื่อ
ดัชนี ควบคู่ดัชนีประเมิน สำนัก 29 ดัชนี
ตรวจประเมิน 1 กลุ่มสำขำวิชำ เป็น
และสถำบัน 33 ดัชนี ซึ่งมีกำรกำหนด
กลุ่มสำขำวิชำนำร่อง ได้แก่ กลุม่
เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม 5 โดย
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ตรวจประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมดัชนี  สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
ที่กำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2547
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรประเมิน
 ตรวจประเมินคณะวิชำทัง้ หมด 14 คณะ
คุณภำพภำยใน ในช่วงเดือน
ซึ่งอยู่ภำยในวิทยำเขตบำงเขนทั้งหมด
มิถุนำยน 2548
 ตรวจประเมินสถำบัน สำนัก จำนวน 6
 จำนวนกรรมกำรที่ตรวจประเมิน
สถำบัน 8 สำนัก 1 บัณฑิตวิทยำลัย
ขึน้ อยูก่ ับขนำดของแต่ละหน่วยงำน
รวม 15 หน่วยงำน
6 - 10 คน ได้แก่
- ระดับคณะวิชำ 7 คน
 ตรวจประเมินศูนย์ จำนวน 2 ศูนย์
- กลุ่มสำขำวิชำ 12 คน
 ตรวจประเมินวิทยำเขต จำนวน 3
- ระดับสำนัก สถำบัน 6 - 7 คน
วิทยำเขต โดยตรวจประเมินตำมดัชนีที่
ยกเว้น สำนักงำนอธิกำรบดี 10 คน
วิทยำเขตกำหนด 41 ดัชนี
- ระดับวิทยำเขต 9 คน

6 เดือน
(กรกฎำคม – ธันวำคม
2548)
3 เดือน (สำหรับคณะวิชำ)
(ตุลำคม - ธันวำคม
2548)
3 เดือน (สำหรับสถำบัน)
(กรกฎำคม - กันยำยน
2548)
4 เดือน (สำหรับสำนัก)
(กรกฎำคม – ตุลำคม 2548)
1 เดือน (สำหรับวิทยำเขต)
(ธันวำคม 2548)
ระยะเวลำตรวจสอบ
ในแต่ละหน่วยงำน 1-4 วัน
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5 เดือน
 มหำวิทยำลัยกำหนดดัชนีตรวจสอบคณะ  มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรประเมิน
(สิงหำคม – ธันวำคม
วิชำ 55 ดัชนี ควบคู่กับดัชนีประเมิน 41
คุณภำพภำยใน เป็นกลุ่มสำขำวิชำ 9
2549)
ดัชนี และดัชนีตรวจสอบสำนัก สถำบัน 40
สำขำวิชำ และกลุ่มหน่วยงำน
2 เดือน (สำหรับคณะวิชำ)
ดัชนี ควบคู่ดัชนีประเมิน 33 ดัชนี ซึ่ง
สนับสนุน 4 กลุ่ม โดยกำหนดให้
หน่วยงำนสำมำรถกำหนดัชนีทสี่ อดคล้อง
รองอธิกำรบดี คณบดี/ผู้อำนวยกำร (ตุลำคม – พฤศจิกำยน
2549)
กับภำรกิจของตนเองได้ 3 ดัชนี และ
เป็นประธำน และมีผู้ทรงคุณวุฒจิ ำก
1 เดือน (สำหรับสถำบัน)
กำหนดเกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม 5
ภำยนอกมหำวิทยำลัยร่วมเป็น
(กันยำยน 2549)
โดยตรวจประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
คณะกรรมกำรฯ ด้วย รวมทั้งมี
ดัชนีทีก่ ำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2548
กรรมกำรเดิมที่เคยประเมินในรอบที่ 1 เดือน (สำหรับสำนัก)
(สิงหำคม 2549)
แล้ว 1 คน ร่วมเป็นกรรมกำรในชุด
 ตรวจประเมินคณะวิชำ จำนวน 26 คณะ
ปัจจุบัน เพื่อดูพัฒนำกำรของคณะ 1 เดือน (สำหรับวิทยำเขต)
ในทั้ง 4 วิทยำเขต แบ่งเป็น 8 กลุ่ม
(ธันวำคม 2549)
สำขำวิชำ ได้แก่ กลุ่มสำขำเกษตรศำสตร์  สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์ กลุ่มสำขำ
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรฯ ในช่วงเดือน ระยะเวลำประเมินขึน้ อยูก่ ับ
ขนำดของแต่ละกลุ่ม
วิศวกรรมศำสตร์ กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์
มิถุนำยน และกรกฎำคม 2549
สำขำวิชำ/หน่วยงำน
และสังคมศำสตร์ กลุ่มสำขำบริหำรธุรกิจ  จำนวนกรรมกำรทีต่ รวจประเมิน /
สนับสนุน 5 - 9 วัน
กลุ่มสำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์ กลุ่มสำขำ
ตรวจสอบขึน้ อยูก่ ับขนำดของแต่ละ
สัตวแพทยศำสตร์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ
หน่วยงำน 5 - 9 คน ได้แก่
และกลุ่มสำขำศึกษำศำสตร์
- กลุ่มสำขำวิชำ 5 - 8 คน
 ตรวจประเมินสถำบัน สำนัก และ
- กลุ่มสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน
หน่วยงำนเทียบเท่ำ ทัง้ หมด 16 หน่วยงำน
เทียบเท่ำ 9 คน
เฉพำะวิทยำเขตบำงเขน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ภำรกิจ ได้แก่ กลุ่มสนับสนุนด้ำนกำร
บริหำร กลุ่มสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำร
สอน กลุ่มสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร
และกลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย
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รวม 4 เดือน
 มหำวิทยำลัยกำหนดดัชนีประเมินคณะวิชำ  มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร เป็น
(กรกฎำคม – ตุลำคม
47 ดัชนี (ดัชนีบังคับ 35 ไม่บังคับ 12) และ
กลุ่มสำขำวิชำ 7 สำขำวิชำ และกลุ่ม
2550)
ดัชนีประเมินสถำบัน 35 ดัชนี (ดัชนีบังคับ
หน่วยงำนสนับสนุน 4 กลุ่ม โดย
27 ไม่บังคับ 8) ดัชนีประเมินสำนัก 35
กำหนดให้คณบดี/ผู้อำนวยกำร
2 เดือน (สำหรับกลุ่ม
ดัชนี (ดัชนีบังคับ 21 ไม่บังคับ 14) ซึ่ง
ทุกคน เป็นคณะกรรมกำรฯ ในแต่ละ
สำขำวิชำ)
กำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 3 ระดับ
กลุ่ม และยังคงมีผู้ทรงคุณวุฒจิ ำก
(สิงหำคม – กันยำยน
คะแนนเต็ม 5 คือ ตำมเกณฑ์ 3 คะแนน
ภำยนอกมหำวิทยำลัยร่วมเป็น
2550)
เป้ำหมำย 1 คะแนน และพัฒนำกำร
คณะกรรมกำรฯ ด้วย ส่วนระดับ
1 เดือน (สำหรับสถำบัน
1 คะแนน โดยประเมินผลกำรดำเนินงำน
วิทยำเขต กำหนดให้รองอธิกำรบดี
สำนัก และหน่วยงำน
ตำมดัชนีที่กำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ
ฝ่ำยประกันคุณภำพเป็นประธำน
เทียบเท่ำ)
2549
และให้รองอธิกำรบดีแต่ละวิทยำเขต
(กรกฎำคม 2550)
สลับเป็นรองประธำนคณะกรรมกำรฯ
 ประเมินคณะวิชำ จำนวน 26 คณะ ในทั้ง
1 เดือน (สำหรับวิทยำเขต)
ในแต่ละวิทยำเขต นอกจำกนี้
4 วิทยำเขต แบ่งเป็น 7 กลุ่มสำขำวิชำ โดย
(ตุลำคม 2550)
มีกรรมกำรเดิมที่เคยประเมินใน
ปรับกลุ่มสำขำวิศวกรรมศำสตร์และสำขำ
รอบที่แล้ว 1 คน ร่วมเป็นกรรมกำร ระยะเวลำประเมินขึน้ อยูก่ ับ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ รวมเป็นกลุ่มเดียว
ในชุดปัจจุบัน เพื่อดูพัฒนำกำรของ
ขนำดของแต่ละกลุ่ม
 ประเมินสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน
แต่ละหน่วยงำน
สำขำวิชำ/หน่วยงำน
เทียบเท่ำ จำนวน 17 หน่วยงำน
สนับสนุน 6 - 9 วัน
ในทั้ง 4 วิทยำเขต แบ่งเป็น 4 กลุ่มภำรกิจ  สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
แต่งตัง้ ในช่วงเดือนมิถุนำยน 2550
สอดคล้องกับปี 2549
 จำนวนกรรมกำรประเมินขึน้ อยูก่ บั
 ประเมินกลุ่มสหวิทยำกำรและโครงกำร
ขนำดของแต่ละหน่วยงำน
จัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงำน
6 - 9 คน ได้แก่
ที่ไม่มหี ลักสูตรของตนเอง ดำเนินกำร
- กลุ่มสำขำวิชำ 6 - 9 คน
ประเมินคุณภำพหลักสูตรในประเด็นกำร
- กลุ่มสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน
บริหำรหลักสูตร กำรพัฒนำหลักสูตร
เทียบเท่ำ 5 - 9 คน
ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน กำร
- กลุ่มวิทยำเขต 7 คน
สนับสนุนและกำรให้คำปรึกษำแนะนำนิสิต
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคม
และ/หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 ประเมินวิทยำเขต จำนวน 3 วิทยำเขต โดย
ประเมินตำมดัชนีที่มหำวิทยำลัยกำหนด 65
ดัชนี ซึ่งกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 3 ระดับ
คะแนนเต็ม 5 คือ ตำมเกณฑ์ 3 คะแนน
เป้ำหมำย 1 คะแนน และพัฒนำกำร
1 คะแนน
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รูปแบบการดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2551

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

2 เดือน
 มหำวิทยำลัยกำหนดดัชนีประเมินคณะวิชำ  มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร โดยให้
(กรกฎำคม – สิงหำคม
47 ดัชนี และดัชนีประเมินสถำบัน 35 ดัชนี
แต่ละคณะวิชำ สถำบัน สำนัก และ
2551)
(ดัชนีบังคับ 27 ไม่บังคับ 8 ดัชนี) ดัชนี
หน่วยงำนเทียบเท่ำ นำเสนอรำยชื่อ
ประเมินสำนัก 35 ดัชนี (ดัชนีบังคับ 21
คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบ 1 เดือน (สำหรับคณะวิชำ)
ไม่บังคับ 14 ดัชนี) ซึ่งกำหนดเกณฑ์กำร
ด้วย ประธำน และกรรมกำรประเมิน
(สิงหำคม 2551)
ประเมิน 3 ระดับ คะแนนเต็ม 5 เช่นเดียว
ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ประเมินฯ ตำม
2 เดือน (สำหรับสถำบัน
กับปี พ.ศ. 2550 โดยประเมินผลกำร
แนวทำงกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรฯ
สำนัก และหน่วยงำน
ดำเนินงำนตำมดัชนีที่กำหนด ในรอบปี
ของ สกอ. ทั้งนี้ ต้องมีผู้ประเมินจำก
เทียบเท่ำ)
กำรศึกษำ 2550
ภำยนอกมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย
(กรกฎำคม – สิงหำคม
1 คน ร่วมในทีมประเมินฯ ด้วย
 ประเมินคณะวิชำ จำนวน 27 คณะ
2551)
ในทั้ง 4 วิทยำเขต
 สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
ระยะเวลำประเมิน
แต่งตัง้ ในช่วงเดือนมิถุนำยน 2551
 ประเมินสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน
2 - 3 วัน
เทียบเท่ำ 26 หน่วยงำน ในทั้ง 4 วิทยำเขต  จำนวนกรรมกำรประเมินขึน้ อยูก่ ับ
ขนำดของแต่ละหน่วยงำน
 ประเมินกลุ่มโครงกำรสหวิทยำกำร และ
5 - 8 คน ได้แก่
โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี ยังคง
- กลุ่มคณะวิชำ 5 - 8 คน
ใช้แนวทำงเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2550
- กลุ่มสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน
เทียบเท่ำ 5 - 7 คน
ปี พ.ศ. 2552
2 เดือน
 มหำวิทยำลัยกำหนดตัวบ่งชีป้ ระเมินคณะ  กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร ยังคง
(กรกฎำคม – สิงหำคม
วิชำ 50 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชีป้ ระเมิน
สอดคล้องกับกำรแต่งตัง้
2552)
สถำบัน และสำนัก 21 ตัวบ่งชี้ และให้
คณะกรรมกำร ในปี พ.ศ. 2551
หน่วยงำนเลือกตัวบ่งชีใ้ นองค์ประกอบที่ 2  สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
1 เดือน (สำหรับคณะวิชำ)
จำนวน 37 ตัวบ่งชีเ้ พิ่มเติมตำมควำม
แต่งตัง้ ในช่วงเดือนมิถุนำยน 2552
(กรกฎำคม 2552)
เหมำะสมและเกี่ยวข้องกับภำรกิจของ
 จำนวนกรรมกำรประเมินขึน้ อยูก่ ับ
1 เดือน (สำหรับสถำบัน
หน่วยงำน ซึ่งกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 3
ขนำดของแต่ละหน่วยงำน
สำนัก และหน่วยงำน
ระดับ คะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับปี พ.ศ.
5 - 8 คน ได้แก่
เทียบเท่ำ)
2550 โดยประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
- กลุ่มคณะวิชำ 5 - 7 คน
(กรกฎำคม 2552)
ตัวบ่งชีท้ ี่กำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2551
- กลุ่มสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน 1 เดือน (สำหรับวิทยำเขต)
 ประเมินคณะวิชำ จำนวน 28 คณะ
เทียบเท่ำ 5 - 7 คน
(สิงหำคม 2552)
ในทั้ง 4 วิทยำเขต
- กลุ่มวิทยำเขต 8 คน
ระยะเวลำประเมิน
 ประเมินสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน
2 - 3 วัน
เทียบเท่ำ จำนวน 25 หน่วยงำน
ในทั้ง 4 วิทยำเขต
46

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปแบบการดาเนินงาน

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

 ประเมินกลุ่มโครงกำรสหวิทยำกำร ยังคง
ใช้แนวทำงเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2550
 ประเมินโครงกำรจัดตัง้ วิทยำเขต
สุพรรณบุรี ดำเนินกำรตำมตัวบ่งชีป้ ระเมิน
47 ตัวบ่งชี้ แต่ไม่ประเมินเป้ำหมำยและ
พัฒนำกำร โดยประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชีท้ ี่กำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ
2551
 ประเมินวิทยำเขต เฉพำะวิทยำเขต
กำแพงแสน ตำมตัวบ่งชีป้ ระเมิน 41
ตัวบ่งชีข้ อง สกอ.
ปี พ.ศ. 2553
2 เดือน
 มหำวิทยำลัยกำหนดตัวบ่งชีป้ ระเมินคณะ  กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร ยังคง
(กรกฎำคม - สิงหำคม
วิชำ 50 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชีป้ ระเมิน
สอดคล้องกับกำรแต่งตัง้
2553)
สถำบัน 34 ตัวบ่งชี้ สำนัก 21 ตัวบ่งชี้
คณะกรรมกำร ในปี พ.ศ. 2551
ซึ่งกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 3 ระดับ
 สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
1 เดือน (สำหรับคณะวิชำ)
คะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2550
แต่งตัง้ ในช่วงเดือนมิถุนำยน 2553
(กรกฎำคม 2553)
โดยประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้  จำนวนกรรมกำรประเมินขึน้ อยูก่ ับ
1 เดือน (สำหรับสถำบัน
ที่กำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2552
ขนำดของแต่ละหน่วยงำน
สำนัก และหน่วยงำน
 ประเมินคณะวิชำ จำนวน 28 คณะ
5 - 9 คน ได้แก่
เทียบเท่ำ)
ในทั้ง 4 วิทยำเขต
- กลุ่มคณะวิชำ 5 - 7 คน
(กรกฎำคม 2553)
 ประเมินสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน
- กลุ่มสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน 1 เดือน (สำหรับวิทยำเขต)
เทียบเท่ำ จำนวน 25 หน่วยงำน
เทียบเท่ำ 5 - 6 คน
(สิงหำคม 2553)
ในทั้ง 4 วิทยำเขต
- กลุ่มวิทยำเขต 9 คน
ระยะเวลำประเมิน
 ประเมินกลุ่มโครงกำรสหวิทยำกำร โดยใช้
2 - 3 วัน
ตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องกับแนวทำงประกัน
คุณภำพหลักสูตร 18 ตัวบ่งชี้ จำกตัวบ่งชี้
ประเมินคณะวิชำ 50 ตัวบ่งชี้
 ประเมินโครงกำรจัดตัง้ วิทยำเขต
สุพรรณบุรี ดำเนินกำรตำมตัวบ่งชีป้ ระเมิน
50 ตัวบ่งชี้
 ประเมินวิทยำเขต เฉพำะวิทยำเขต
กำแพงแสน ตำมตัวบ่งชีป้ ระเมิน 41
ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. แต่ประเมิน 40 ตัวบ่งชี้
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รูปแบบการดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2554

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

2 เดือน
 มหำวิทยำลัยกำหนดตัวบ่งชีป้ ระเมินคณะ  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ยังคง
(กรกฎำคม – สิงหำคม
วิชำ 24 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ
สอดคล้องกับกำรแต่งตัง้
2554)
มก. 1 ตัวบ่งชี)้ และตัวบ่งชีป้ ระเมินสถำบัน
คณะกรรมกำร ในปี พ.ศ. 2551
17 ตัวบ่งชี้ สำนัก 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีตัวบ่งชี้  สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
1 เดือน (สำหรับคณะวิชำ)
เลือก 16 ตัวบ่งชี้ สำหรับให้หน่วยงำนเลือก
แต่งตัง้ ในช่วงเดือนมิถุนำยน 2554
(กรกฎำคม 2554)
เพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม และเกี่ยวข้อง  จำนวนกรรมกำรประเมินขึน้ อยูก่ ับ
1 เดือน (สำหรับสถำบัน
กับภำรกิจของหน่วยงำน ซึ่งกำหนดเกณฑ์
ขนำดของแต่ละหน่วยงำน
สำนัก และหน่วยงำน
กำรประเมิน คะแนนเต็ม 5 โดยประเมิน
5 - 9 คน ได้แก่
เทียบเท่ำ)
เป้ำหมำย และพัฒนำกำร แต่ไม่มีคะแนน
- กลุ่มคณะวิชำ สถำบัน สำนัก และ
(กรกฎำคม 2554)
ซึ่งประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชีท้ ี่
หน่วยงำนเทียบเท่ำ 5 - 7 คน
1 เดือน (สำหรับวิทยำเขต)
กำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2553
- กลุ่มวิทยำเขต 9 คน
(สิงหำคม 2555)
 ประเมินคณะวิชำ จำนวน 28 คณะ
ในทั้ง 4 วิทยำเขต
ระยะเวลำประเมิน
1 - 3 วัน
 ประเมินสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน
เทียบเท่ำ จำนวน 24 หน่วยงำน
ในทั้ง 4 วิทยำเขต
 ประเมินกลุ่มโครงกำรสหวิทยำกำร โดยใช้
แนวทำงประกันคุณภำพตำมตัวบ่งชี้
ประเมินคณะวิชำ 20 ตัวบ่งชี้
 ประเมินโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต
สุพรรณบุรี ดำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้
ประเมิน 24 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้
และ มก. 1 ตัวบ่งชี)้
 ประเมินวิทยำเขต เฉพำะวิทยำเขต
กำแพงแสน ตำมตัวบ่งชีป้ ระเมิน 23
ตัวบ่งชี้ ของ สกอ.
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รูปแบบการดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2555

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

2 เดือน
 มหำวิทยำลัยกำหนดตัวบ่งชีป้ ระเมินคณะ  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ยังคง
(กรกฎำคม – สิงหำคม
วิชำ 38 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1
สอดคล้องกับกำรแต่งตัง้
2555)
ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี)้ และตัวบ่งชี้
คณะกรรมกำร ในปี พ.ศ. 2551
ประเมินหน่วยงำนสนับสนุน แบ่งเป็น 3
 สำนักประกันคุณภำพจัดทำคำสั่ง
1 เดือน (สำหรับคณะวิชำ)
กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย
แต่งตัง้ ในช่วงเดือนมิถุนำยน 2555
(กรกฎำคม 2555)
24 ตัวบ่งชี้ 2) กลุ่มหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
 จำนวนกรรมกำรประเมินขึน้ อยูก่ ับ
1 เดือน (สำหรับสถำบัน
บริกำรวิชำกำร 13 ตัวบ่งชี้ และ 3) กลุ่ม
ขนำดของแต่ละหน่วยงำน
สำนัก และหน่วยงำน
หน่วยงำนที่มีภำรกิจสนับสนุนกำรเรียน
5 - 9 คน ได้แก่
เทียบเท่ำ)
กำรสอน และกำรบริหำรจัดกำร 12
- กลุ่มคณะวิชำ 5 - 7 คน
(กรกฎำคม 2555)
ตัวบ่งชี้ ซึ่งกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
- กลุ่มสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน
1 เดือน (สำหรับวิทยำเขต)
คะแนนเต็ม 5 โดยประเมินเป้ำหมำย และ
เทียบเท่ำ 5 - 8 คน
(สิงหำคม 2555)
พัฒนำกำร แต่ไม่มคี ะแนน ซึ่งประเมินผล
- กลุ่มวิทยำเขต 5 - 9 คน
กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชีท้ ี่กำหนด
ระยะเวลำประเมิน
ในรอบปีกำรศึกษำ 2554
2 - 3 วัน
 ประเมินคณะวิชำ จำนวน 28 คณะ
ในทั้ง 4 วิทยำเขต
 ประเมินสถำบัน สำนัก และหน่วยงำน
เทียบเท่ำ จำนวน 24 หน่วยงำน
ในทั้ง 4 วิทยำเขต
 ประเมินกลุ่มโครงกำรสหวิทยำกำร โดยใช้
แนวทำงประกันคุณภำพตำมตัวบ่งชี้
ประเมินคณะวิชำ 11 ตัวบ่งชี้ เฉพำะ
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.
8 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี)้
 ประเมินวิทยำเขต 3 วิทยำเขต ตำม
ตัวบ่งชีป้ ระเมินระดับวิทยำเขต 38 ตัวบ่งชี้
(สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และ
สมศ. 14 ตัวบ่งชี)้
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2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา
จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในของคณะวิชำ ซึ่งเริ่มดำเนินกำรประเมินตำมดัชนีหรือตัวบ่งชี้ประเมิน
ที่กำหนด ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2546 – 2554 พบว่ำ คณะที่มีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด ได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2546, 2547, 2548, 2549 และ 2552 มีคะแนนเฉลี่ย 4.01, 3.92, 4.36, 4.54
และ 4.77 ตำมลำดับ คณะวิทยำศำสตร์ ปี กำรศึ กษำ 2553 และ 2554 มี คะแนนเฉลี่ย 4.93 และ 4.92
ตำมลำดับ คณะเกษตร กำแพงแสน ปี กำรศึกษำ 2550 มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 และคณะอุตสำหกรรมเกษตร
ปีกำรศึกษำ 2551 มีคะแนนเฉลี่ย 4.81
ส่วนคณะที่มีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ คณะบริหำรธุรกิจ ปีกำรศึกษำ 2546 และ
2547 มีคะแนนเฉลี่ย 2.62 และ 3.06 ตำมลำดับ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร ปีกำรศึกษำ 2548
และ 2549 มี คะแนนเฉลี่ย 2.55 และ 2.16 ตำมลำดั บ คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ ปี กำรศึ กษำ 2550
มีคะแนนเฉลี่ย 2.57 โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี ปีกำรศึกษำ 2551, 2552 และ 2553 มีคะแนนเฉลี่ย
1.44, 3.07 และ 3.10 ตำมลำดับ คณะสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 รำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา ปีการศึกษา 2546 - 2554
ที่

หน่วยงาน
2546

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา)
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

38 ดัชนี

41 ดัชนี

41 ดัชนี

35 ดัชนี

2.71
2.62
3.18
3.23
3.11
3.71

3.46
3.06
3.23
3.42
3.51
3.78

3.89
2.80
3.41
3.74
3.68
3.74
4.15

3.94
2.97
3.86
3.83
3.51
3.94
4.31

4.01
3.63
3.61
3.28
3.39
3.12
3.22
3.60

3.92
3.66
3.80
3.28
3.50
3.17
3.62
3.84

4.36
4.08
4.05
3.53
4.01
3.55
4.01
3.79

4.54
4.03
4.11
3.09
3.83
3.79
3.71
4.51

2554

47 ดัชนี 50 ตัวบ่งชี้ 50 ตัวบ่งชี้ 24 ตัวบ่งชี้ 24 ตัวบ่งชี้

วิทยาเขตบางเขน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

50

คณะเกษตร
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์
คณะบริหำรธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศำสตร์
คณะวนศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะศึกษำศำสตร์
คณะเศรษฐศำสตร์
คณะสังคมศำสตร์
คณะสัตวแพทยศำสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
คณะอุตสำหกรรมเกษตร

4.11
3.27
3.51
3.62
3.62
3.77
4.02
4.51
3.91
3.79
3.91
4.02
2.93
3.55
4.28

4.26
3.50
3.50
3.95
3.17
4.36
4.50
4.64
4.50
3.88
4.02
3.86
3.05
3.64
4.81

4.60
3.43
3.20
4.03
4.10
4.27
4.70
4.77
4.47
4.27
3.93
3.87
4.10
4.07
4.45
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4.63
3.57
3.94
3.94
4.15
4.40
4.93
4.67
4.79
4.44
3.74
4.11
4.82
4.05
4.04

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
4.64
4.63

ที่

หน่วยงาน
2546

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา)
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

38 ดัชนี

41 ดัชนี

41 ดัชนี

35 ดัชนี

-

-

3.99
3.81
3.95

4.09
3.09
4.49

4.55
4.22
3.79

4.57
4.51
3.74

4.33
4.62
4.07

4.92
3.54
4.36

4.91
4.48
4.74

-

-

3.11

3.43

3.49

3.62

3.37

3.70

4.17

-

-

3.56

3.29

3.11

3.62

3.92

4.68

4.54

-

3.43
3.04
2.98
-

3.15
2.59
3.38
-

3.26
2.70
2.98
2.57
-

3.63
3.12
3.79
3.49
3.51

3.73
3.97
3.80
4.17
3.98

3.87
3.74
3.18
4.52
3.55

4.24
4.04
3.89
4.54
4.20

26 คณะทรัพยำกรธรรมชำติและ
อุตสำหกรรมเกษตร
27 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำร
จัดกำร
28 คณะวิทยำศำสตร์และ
วิศวกรรมศำสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

-

2.75

3.03

3.47

3.63

4.15

3.77

4.45

-

2.55

2.16

3.51

2.60

3.97

4.19

4.27

-

3.27

3.03

3.71

3.86

4.22

4.26

4.24

29 โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต
สุพรรณบุรี

-

-

-

-

1.44

3.07

3.10

-

2554

47 ดัชนี 50 ตัวบ่งชี้ 50 ตัวบ่งชี้ 24 ตัวบ่งชี้ 24 ตัวบ่งชี้

วิทยาเขตกาแพงแสน
16 คณะเกษตร กำแพงแสน
17 คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
18 คณะวิศวกรรมศำสตร์
กำแพงแสน
19 คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์
20 คณะศึกษำศำสตร์
และพัฒนศำสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
21
22
23
24
25

คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ
คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ
วิทยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำติ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

-

หมายเหตุ ปีกำรศึกษำ 2552 กำรประเมินคุณภำพภำยในมีคะแนนเต็ม 3 ดังนั้น จึงปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เพื่อให้
สำมำรถเปรียบเทียบผลกำรประเมินกับปีกำรศึกษำอื่นได้

ถ้ ำ พิ จ ำรณำผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในของคณะวิ ช ำ ในรอบปี ก ำรศึ ก ษำ 2546 – 2554
ตำมระดับผลกำรประเมินฯ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2546 – 2548 มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน อยู่ในเกณฑ์
คุณภำพระดับพอใช้และระดับดี เท่ำนั้น คือ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.51 – 4.50 คะแนน ส่วนปีกำรศึกษำ
2549 – 2554 เริ่มมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน กระจำยอยู่ในเกณฑ์คุณภำพทุกระดับ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่
ในเกณฑ์คุณภำพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50) ซึ่งบำงปีที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน และต้องปรับปรุง โดยเฉพำะในปี กำรศึกษำ 2549 และปีกำรศึกษำ 2551 เนื่องจำกเริ่ม
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ดำเนินกำรประเมินคณะวิชำในแต่ละวิทยำเขต และโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี ที่มีอำยุกำรจัดตั้งน้อย
จึงไม่สำมำรถดำเนินงำนได้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ร้อยละ

7.69
35.71

7.41

13.79

13.79
27.59
42.86

50.00
65.38

50.00

59.26

58.62
72.41
65.52

64.29
50.00
34.62

57.14

38.46
33.33

24.14
13.79

6.90

ดีมาก

2546
0.00

2547
0.00

2548
0.00

3.85
2549
7.69

ดี

35.71

50.00

65.38

50.00

59.26

58.62

72.41

65.52

57.14

พอใช้

64.29

50.00

34.62

38.46

33.33

24.14

13.79

6.90

0.00

ต้องปรับปรุง

0.00

0.00

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.45

0.00

0.00

0.00

14

14

26

26

27

29

29

29

28

ระดับผลการประเมิน

จานวนคณะที่รับประเมิน

2550
7.41

3.45
2551
13.79

2552
13.79

2553
27.59

2554
42.86

แผนภาพที่ 3 แสดงร้อยละของคณะวิชาแยกตามระดับผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 - 2554

2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน สานัก
2.3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำบัน ซึ่งเริ่มดำเนินกำรประเมินตำมดัชนีหรือตัวบ่งชี้ประเมินที่
กำหนด ตั้งแต่ปี กำรศึกษำ 2546 – 2554 พบว่ำ สถำบั นที่มีผ ลกำรประเมิ นคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด ได้แ ก่
สถำบัน ค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร ปีกำรศึกษำ 2546 และ 2549 มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 และ 4.70
ตำมล ำดั บ สถำบัน ค้น คว้ำ และพั ฒนำผลิต ผลทำงกำรเกษตรฯ ปี กำรศึกษำ 2547 มี คะแนนเฉลี่ย 4.07
สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปี กำรศึกษำ 2548, 2550, 2551, 2552 และ 2554
มีคะแนนเฉลี่ย 4.35, 4.43, 4.00, 4.65 และ 4.69 ตำมลำดับ สถำบันวิจัยและพัฒนำ กำแพงแสน ปีกำรศึกษำ
2553 มีคะแนนเฉลี่ย 4.90
52
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ส่วนสถำบันที่มีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีรัฐ
ร่ว มภำคเอกชน ปี กำรศึ กษำ 2547 มี คะแนนเฉลี่ย 3.03 ศู นย์น ำนำชำติสิริ นธรเพื่อ กำรวิจั ย พั ฒนำและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ปีกำรศึกษำ 2547, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 และ 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 2.33,
2.70, 2.20, 2.03, 1.47, 2.53 และ 3.17 ตำมลำดับ สถำบันภำษำศำสตร์ฯ ปีกำรศึกษำ 2548 มีคะแนนเฉลี่ย
2.39 รำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน ปีการศึกษา 2546-2554
ที่

หน่วยงาน
2546

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา)
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

33 ดัชนี

29 ดัชนี

33 ดัชนี

27 ดัชนี

3.32

4.07

4.17

4.30

4.17

3.94

4.52

4.58

4.22

3.81

3.47

3.77

4.70

3.80

3.74

4.07

4.42

4.31

3.66

3.96

3.93

4.41

4.14

3.66

4.02

3.93

4.22

2.80

3.63

2554

35 ดัชนี 21 ตัวบ่งชี้ 34 ตัวบ่งชี้ 17 ตัวบ่งชี้ 22 ตัวบ่งชี้

วิทยาเขตบางเขน
1

4

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิตผลทำงกำรเกษตรฯ
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ระบบนิเวศเกษตร
สถำบันภำษำศำสตร์ฯ

3.18

2.87

2.39

3.36

2.43

5
6
7

สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก. 3.50
สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ
3.65
สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์
-

3.59
3.60
-

4.35
3.69
-

4.44
3.56
-

4.43
4.23
3.80

8

ศูนย์นำนำชำติสิรินธร เพื่อกำร
วิจัย พัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี
ศูนย์พัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีรัฐร่วมภำคเอกชน
วิทยาเขตกาแพงแสน

3.20

2.33

2.59

2.70

2.20

3.03

2.36

3.04

3.14

-

-

-

2
3

9

10
11

สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจฯ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
กำแพงแสน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

-

12

สถำบันวิจัยและพัฒนำ ฉกส.

-

-

ปรับโครงสร้ำง
หน่วยงำนอยู่
ภำยใต้คณะ
มนุษยศำสตร์
4.00 4.65
4.61
4.69
3.34 3.03
3.71
3.72
ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนอยู่ภำยใต้คณะ
เศรษฐศำสตร์
2.03
1.47
2.53 3.17

ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนรวมกับสำนักงำนบริกำร
วิชำกำร ภำยใต้สำนักงำนอธิกำรบดี
3.77
4.23

3.57
3.66

4.57
4.47

4.46
4.90

4.39
4.34

3.60

3.66

4.37

4.61

4.27

หมายเหตุ ปีกำรศึกษำ 2552 กำรประเมินคุณภำพภำยในมีคะแนนเต็ม 3 ดังนั้น จึงปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เพื่อให้
สำมำรถเปรียบเทียบผลกำรประเมินกับปีกำรศึกษำอื่นได้
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2.3.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสานัก
จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในของสำนัก ซึ่งเริ่มดำเนินกำรประเมินตำมดัชนีหรือตัวบ่งชี้ประเมินที่
กำหนด ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2546 – 2554 พบว่ำ สำนักที่มีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด ได้แก่ สำนัก
บริกำรคอมพิวเตอร์ ปีกำรศึกษำ 2546, 2547 และ 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 4.22, 4.11 และ 4.86 ตำมลำดับ
สำนักประกันคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2548 มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 สำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2549 และ 2551
มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 และ 4.48 ตำมลำดับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีกำรศึกษำ 2550 มีคะแนนเฉลี่ย 4.11
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ปีกำรศึกษำ 2552 มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 บัณฑิตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ
2553 มีคะแนนเฉลี่ย 4.72
ส่ ว นส ำนั ก ที่ มี ผ ลกำรประเมิ น คะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ ส ำนั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละวั ฒ นธรรม
กำรเกษตร ปีกำรศึกษำ 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2552 และ 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 2.79, 2.19,
2.43, 2.24, 2.41, 2.93 และ 3.51 ตำมลำดับ สำนักวิทยบริกำร ศรีรำชำ ปีกำรศึกษำ 2553 มีคะแนนเฉลี่ย
2.52 ส ำนั ก งำนวิ ท ยำเขตก ำแพงแสน ปี ก ำรศึ ก ษำ 2553 และ 2554 มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.27 และ 3.51
ตำมลำดับ รำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในของสานัก ปีการศึกษา 2546-2554
ที่

หน่วยงาน
2546

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา)
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

33 ดัชนี

29 ดัชนี

33 ดัชนี

21 ดัชนี

3.61
3.79

2.62
3.82
3.62

2.79

2.19

2.62
3.37
3.73
2.43

ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนอยู่ภำยใต้สำนักงำนอธิกำรบดี
3.76 3.11
2.81 4.28 3.81 4.35
3.95 3.67 3.78 4.68 4.49 4.67
2.24 2.41 2.59 2.93 3.74 3.51

3.23

3.82

4.22
3.92

4.00
3.90

3.70
3.52

3.22
3.52

4.00
3.94

4.11
3.97
3.38
3.54

3.49
3.50
3.69
3.20
3.36

4.29
3.76
3.81

4.07
3.63

4.48
3.48

4.11

10 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
กำแพงแสน
11 สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
12 สำนักหอสมุด กำแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา

-

-

-

-

-

-

-

13 สำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ
14 สำนักวิทยบริกำร ศรีรำชำ

-

-

-

2554

27 ดัชนี 21 ตัวบ่งชี้ 21 ตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้

วิทยาเขตบางเขน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สำนักกำรกีฬำ
สำนักงำนอธิกำรบดี
สำนักประกันคุณภำพ
สำนักพิพธิ ภัณฑ์และ
วัฒนธรรมกำรเกษตร
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
สำนักหอสมุด
บัณฑิตวิทยำลัย
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

4.13
4.45
4.68

4.34
4.65
3.62

4.02

4.22

4.83
4.60

4.72
4.47

4.86
4.27
4.79
4.79

3.86

3.68

4.92

4.39

4.80

-

3.04
3.54

2.82
3.15

4.37
3.97

3.27
3.44

3.51
4.30

-

3.30
2.96

2.74
2.52

4.77
4.37

4.02
3.92

4.57
4.17

วิทยาเขตกาแพงแสน
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ที่

หน่วยงาน
2546

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา)
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

33 ดัชนี

29 ดัชนี

33 ดัชนี

21 ดัชนี

-

-

-

2554

27 ดัชนี 21 ตัวบ่งชี้ 21 ตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
15 สำนักงำนวิทยำเขต ฉกส.
16 สำนักวิทยบริกำร ฉกส.

-

3.48
3.78

3.48
3.52

4.20
4.60

4.70
4.42

4.85
4.51

หมายเหตุ ปีกำรศึกษำ 2552 กำรประเมินคุณภำพภำยในมีคะแนนเต็ม 3 ดังนั้น จึงปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เพื่อให้
สำมำรถเปรียบเทียบผลกำรประเมินกับปีกำรศึกษำอื่นได้

ถ้ำพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำบัน สำนัก และหน่วยงำนเทียบเท่ำ ในรอบปี
กำรศึกษำ 2546 – 2554 ตำมระดับผลกำรประเมินฯ พบว่ำ หน่วยงำนส่วนใหญ่มีผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน อยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับดี ยกเว้นปี กำรศึกษำ 2548 ที่ส่วนใหญ่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
อยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับพอใช้ อย่ำงไรก็ตำม ในปี กำรศึกษำ 2549, 2552 ,2553 และ 2554 เริ่มมีผลกำร
ประเมินคุณภำพอยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับดีมำก และบำงปีมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน อยู่ ในระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน และต้องปรับปรุง โดยเฉพำะปีกำรศึกษำ 2547 ถึงปีกำรศึกษำ 2552
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ร้อยละ

6.25
41.18
60.00

52.00

58.82
68.75

40.00

29.17
41.67

69.23

58.33

23.53

48.00

47.06
19.23

40.00
17.65

50.00

44.00

18.75
11.76

6.25

11.54

4.00

8.00
4.00

12.50

8.33

ดีมาก

2546
0.00

2547
0.00

2548
0.00

2549
6.25

2550
0.00

2551
0.00

2552
40.00

2553
29.17

2554
41.67

ดี

60.00

58.82

41.18

68.75

69.23

52.00

48.00

58.33

50.00

พอใช้

40.00

23.53

47.06

18.75

19.23

44.00

8.00

12.50

8.33

ต้องปรับปรุง

0.00

17.65

11.76

6.25

11.54

4.00

0.00

0.00

0.00

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

17

17

16

26

25

25

24

24

ระดับผลการประเมิน

จานวนหน่วยงานที่รับ
ประเมิน

16

แผนภาพที่ 4 แสดงร้อยละของหน่วยงานสนับสนุนแยกตามระดับผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 – 2554
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การเตรียมรายงานและข้อมูลรองรับการประเมินคุณภาพภายใน จากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
3.1 การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำมที่ ท บวงมหำวิ ท ยำลั ย หรื อ ในปั จ จุ บั น คื อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ และ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถำนศึกษำทุกระดับมีระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดทำรำยงำน
ประจำปีท่เี ป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในตำมรอบปีกำรศึกษำเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพื่อ
รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) หรือเรียกชื่อย่อว่ำ “สมศ.” โดยในช่วงระหว่ำงปี 2545 – 2550 สำนักประกันคุณภำพได้ดำเนินกำร
รวบรวมข้อมู ลตำมมำตรฐำน/ตัวบ่ง ชี้ของ สมศ. จำกทุกหน่วยงำน เพื่อสรุปประเมินผลกำรด ำเนินงำนใน
ภำพรวมของมหำวิทยำลัย โดยจัดทำรำยงำนประกันคุณภำพประจำปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
จำนวน 5 เล่ม

โดยใน 3 เล่ ม แรก (รำยงำนประจ ำปี 2544 – 2546) เป็ น กำรสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนตำม 8
มำตรฐำน 28 ตัวบ่งชี้ ของ สมศ. ใช้ชื่อว่ำ “รำยงำนประจำปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ” ต่อมำมีกำรเปลี่ยน
ชื่อเป็น “รายงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดทำรำยงำนฯ ประกอบกับ สมศ. มีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนและตัวบ่งชี้
จำก 8 มำตรฐำน 28 ตัวบ่งชี้ เป็น 7 มำตรฐำน 43 ตัวบ่งชี้ สำนักประกันคุณภำพจึงนำมำปรับใช้ในกำรจัดทำ
รำยงำนประกันคุณภำพประจำปี 2 เล่ม คือ รำยงำนประกันคุณภำพ ประจำปีกำรศึกษำ 2547 และ
ปีกำรศึกษำ 2548
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สำหรับกำรจัดทำรำยงำนประกันคุณภำพ ประจำปีกำรศึกษำ 2548 ได้จัดทำฉบับภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย และฉบับแยกกลุ่มสำขำต่ำงๆ จำนวน 8 กลุ่มสำขำ ซึ่งเป็นเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมรอบปีกำรศึกษำ 2548 เพื่อรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง ด้วย

ในปีพ.ศ. 2550 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้มี
กำรพัฒนำตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ท่ตี อบสนองเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำ และมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับ
ตั ว บ่ ง ชี้ ก ำรประกั น คุ ณ ภำพภำยนอก รอบสอง ของ สมศ. และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) สำมำรถประเมินได้ครบทุกมิติของ
ระบบประกันคุณภำพ คือ ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนั้น สานักประกันคุณภาพจึงได้
เริ่มจัดทารายงานการประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2549 ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเองตาม
9 องค์ประกอบคุณภาพ 41 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. เป็นครั้งแรก โดยรำยงำนดังกล่ำวมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ
- รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำม 7 มำตรฐำน 43 ตัวบ่งชี้ ของ สมศ.
- รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ.
สำหรับกำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพประจำปีกำรศึกษำ 2550 - 2554 ได้รำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ ของ สกอ. เรื่อยมำ ซึ่งกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนได้มี
กำรปรับเปลี่ยนจำนวนตัวบ่งชี้ในแต่ละปีกำรศึกษำตำมจำนวนตัวบ่งชี้ท่ี สกอ.และ มหำวิทยำลัย กำหนดขึน้
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กำรรับประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นกำรดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ โดยเริ่มในปีกำรศึกษำ 2550 เป็นต้นมำ
โดยมีกำหนดรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของมหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ แต่ละปีกำรศึกษำ
ในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ 30 สิ ง หาคม – 2 กั น ยายน ของทุ ก ปี มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ไ ด้เรี ย นเชิ ญ
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ตำมข้อกำหนดของ สกอ. จำนวน 10 -14
ท่ำนเป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน โดยสำนักประกัน คุณภำพ ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้แก่ กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับมหำวิทยำลัย เสนอให้
คณะกรรมกำรก่อนวันรับประเมินฯ กำรจัดเตรียมบุคลำกรรับกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
รองอธิกำรบดีวิทยำเขต คณบดี และผู้อำนวยกำร จำกวิทยำเขตบำงเขน นิสิต ศิษย์เก่ำ อำจำรย์ ผู้ใช้บัณฑิต
และบุคลำกรสำยสนับสนุน รวมทั้งกำรประสำนงำนตรวจเยี่ยมคณะ สำนัก สถำบัน พร้อมทั้งกำรประสำนงำน
กับทุกหน่วยงำน เพื่อเชิญเข้ำร่วมต้อนรับคณะกรรมกำรประเมินฯ และรับฟังรำยงำนผลกำรประเมินโดยวำจำ
และเมื่อได้รับรำยงำนผลกำรประเมินเป็น ลำยลักษณ์อักษรแล้ว ได้ดำเนิน กำรจัดทำเล่มรำยงำนกำรประกัน
คุณ ภำพประจำปีกำรศึกษำฉบั บสมบูรณ์ ที่ป ระกอบด้วยรำยงำนกำรประเมิ น ตนเองและรำยงำนผลกำร
ประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรประเมินส่งให้ สกอ. ภำยใน 120 วัน เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ (ภำยในวันที่ 30
กันยำยน ของทุกปี) สำหรับผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 – 2555 สรุปได้ดังนี้

ปี พ.ศ.2551

ได้จัดทำรายงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา 2550 โดยรำยงำนผล

กำรด ำเนิ น งำนในรอบปี ก ำรศึ ก ษำ 2550 ตำม 9 องค์ ป ระกอบ 41 ตั ว บ่ ง ชี้ ซึ่ ง เป็ น จ ำนวนตั ว บ่ ง ชี้ ข อง
มหำวิทยำลัยที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตและวิจัย ตำมนิยำมที่กำหนดโดย สมศ. และใช้แนวทำงที่ สกอ. ได้กำหนด
เกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1-3 ซึ่งมีควำมหมำย ดังนี้
- คะแนน 1 หมำยถึง มี กำรด ำเนิน กำรตำมตั ว บ่ง ชี้ที่ กำหนด
บำงส่ ว นและต่ ำกว่ ำ มำตรฐำนที่ ค วรจะเป็ น หรื อ มี ผ ลกำร
ดำเนินงำนต่ำกว่ำมำตรฐำนที่ควรจะเป็น
- คะแนน 2 หมำยถึง มีกำรดำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนดใน
ระดั บที่ย อมรับได้และใกล้เคียงกับมำตรฐำน หรือ มีผลกำร
ดำเนินงำนที่ใกล้เคียงกับมำตรฐำน
- คะแนน 3 หมำยถึง มีกำรดำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ท่กี ำหนดครบถ้วนเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
หรือมีผลกำรดำเนินงำนที่ได้มำตรฐำน
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ในกรณีที่ยังไม่มีกำรดำเนินกำร หรือไม่มีผลกำรดำเนินงำนหรือผลกำรดำเนินงำนไม่ถึงเกณฑ์กำร
ประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่ำได้คะแนน 0
ผลกำรประเมิ น จำกคณะกรรมกำรประเมิ น ในภำพรวมของมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์

รอบ

ปีกำรศึกษำ 2550 ทั้ง 41 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน 2.56 จำกคะแนนเต็ม 3 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก รวมทั้งมีกำรจัดทำรำยงำนประกันคุณภำพ ประจำปีกำรศึกษำ 2550 ของกลุ่มต่ำงๆ ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ 8 กลุ่มสาขา
กลุ่มโครงการ 2 โครงการ

กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน 4 กลุ่ม

ปี พ.ศ.2552

จัดทำรายงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา 2551 โดยรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน 9 องค์ประกอบ 64 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
และเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. จำนวน 41 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบ และ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สมศ. 43 ตัวบ่งชี้ ใน 7 มำตรฐำน รวมทั้ง
สอดคล้องกับ ตัวชี้วั ดของ ก.พ.ร. ใน 4 มิติ โดยกำรประเมินรำยตัว บ่งชี้ใ ช้
แนวทำงเดียวกับกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. มี 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรดำเนินงำน 3 คะแนน ส่วนที่ 2 ประเมินผลกำรบรรลุ

ตำมเป้ำหมำย และส่วนที่ 3 ประเมินพัฒนำกำรโดยเทียบกับผลกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมีผลกำร
ดำเนินงำนดีข้นึ หรือผลกำรดำเนินงำนได้มำตรฐำนอยู่ในระดับ 3 คะแนนเช่นกันแล้ว ถือว่ำมีพัฒนำกำร) ทั้งนี้
กำรประเมินในส่วนที่ 2 และ 3 มีกำรรำยงำนผลแต่ไม่คิดคะแนน
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รอบ

ปีกำรศึกษำ 2551 ทั้ง 64 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน 2.66 จำกคะแนนเต็ม 3 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก และผลกำรประเมิน 41 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบของ สกอ. ได้คะแนน 2.68 จำกคะแนนเต็ม 3 ได้
คุณภาพระดับดีมาก

ปี พ.ศ. 2553

จัดทำรายงานประกันคุณภาพประจาปี การศึกษา 2552 โดยรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน 9 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
และเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. จำนวน 41 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ของ สมศ. 43 ตัวบ่งชี้ ใน 7 มำตรฐำน และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
ก.พ.ร. ใน 4 มิติ โดยกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ใช้แนวทำงเดียวกับกำรประเมิน
ตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. มี 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำร
ดำเนินงำน 3 คะแนน ส่วนที่ 2 ประเมินผลกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย และส่วนที่

3 ประเมินพัฒนำกำรโดยเทียบกับผลกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมีผลกำรดำเนินงำนดีขึ้นหรือผลกำร
ดำเนินงำนได้มำตรฐำนอยู่ในระดับ 3 คะแนนเช่นกันแล้ว ถือว่ำมีพัฒนำกำร) โดยกำรประเมินในส่วนที่ 2 และ
3 มีกำรรำยงำนผลแต่ไม่คดิ คะแนน
ผลกำรประเมิ น จำกคณะกรรมกำรประเมิ น ในภำพรวมของมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ร อบ
ปีกำรศึกษำ 2552 ทั้ง 62 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน 2.56 จำกคะแนนเต็ม 3 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก และผลกำรประเมิน 41 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบของ สกอ. ได้คะแนน 2.59 จำกคะแนนเต็ม 3 ได้
คุณภาพระดับดีมาก

ปี พ.ศ.2554 มีกำรปรับเปลี่ย นชื่อจำกเดิม “รำยงำนประกัน
คุณภำพประจำปี มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ ” เป็น รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2553 โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเฉพำะ 23
ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 2 ตัวบ่งชี้ ที่มหำวิทยำลั ย
กำหนดขึ้น ทั้งนี้ สกอ. ได้มีกำรปรับคะแนนกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ จำกเดิมที่
ประเมินผลกำรดำเนินงำน 3 คะแนน ปรับเป็น 5 คะแนน โดยมีกำรประเมิน
รำยตัวบ่งชี้ รำยองค์ประกอบ และภำพรวม ซึ่งมีเกณฑ์กำรแปลผลกำรประเมิน
ดังนี้
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ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนน 0.00-1.50

หมำยถึง

กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน

คะแนน 1.51-2.50

หมำยถึง

กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง

คะแนน 2.51-3.50

หมำยถึง

กำรดำเนินงำนระดับพอใช้

คะแนน 3.51-4.50

หมำยถึง

กำรดำเนินงำนระดับดี

คะแนน 4.51-5.00

หมำยถึง

กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

ผลกำรประเมิ น จำกคณะกรรมกำรประเมิ น ในภำพรวมของมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์
รอบปีกำรศึกษำ 2553 ทั้ง 23 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน 4.61 ได้คุณภาพในระดับดีมาก
นอกจำกนี้ ในปีนี้มหำวิทยำลัยต้องรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม จำก สมศ. จึงทำกำร
รวบรวมผลกำรดำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2553 ตำม 20 (18+2) ตัวบ่งชี้ของ สมศ. และจัดทำรำยงำนผล
กำรประเมิ น ตนเองตำมตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอก รอบสำม ของมหำวิ ท ยำลั ย
เกษตรศำสตร์เพื่อรับประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม จำก สมศ. โดยมีผลการประเมินตนเองได้คะแนน
4.61 ได้คุณ ภาพระดับดีม าก ทั้ง นี้ ณ เดือนพฤศจิกำยน 2555 มหำวิท ยำลัย ยังไม่ไ ด้รับรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร

ปี พ.ศ. 2555

จั ด ท ำรายงานประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2554 โดยรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
9 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
มำตรฐำนของ สกอ. จำนวน 23 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ของ สมศ. 20 (18+2) ตัวบ่งชี้ ใน 3 กลุ่ม และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ ม ำตรฐำนของ มก. 1 ตั ว บ่ ง ชี้

โดยกำรประเมิ น รำยตั ว บ่ ง ชี้

รำยองค์ประกอบและภำพรวมมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผลกำรประเมิน จำกคณะกรรมกำรประเมิน ในภำพรวมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำนวน 38
ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบตำมที่ สกอ. กำหนด และให้ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 – 15 ด้วย (ไม่คิดคะแนน
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) ได้คะแนน 4.53 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลกำรประเมิน
23 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบของ สกอ. ได้คะแนน 4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามองค์ประกอบ
คุณภาพของ สกอ. รอบปีการศึกษา 2550-2554
องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม 3

คะแนนเต็ม 5

ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554
(41 ตัวบ่งชี้)
(41 ตัวบ่งชี้)
(41 ตัวบ่งชี้)
(23 ตัวบ่งชี)้
(23 ตัวบ่งชี้)
คะแนน ผลการ คะแนน ผลการ คะแนน ผลการ คะแนน ผลการ คะแนน ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
คะแนนผลการ
ประเมิน มก.
ภาพรวม

2.56

ดีมาก

2.68

ดีมาก

2.59

ดีมาก

4.61

ดีมาก

4.64

ดีมาก

1 ปรัชญำ ปณิธำน
วัตถุประสงค์และ
แผนดำเนินกำร
2 กำรผลิตบัณฑิต

3.00
(2)

ดีมำก

2.50
(2)

ดี

3.00
(2)

ดีมำก

3.00
(1)

พอใช้

5.00
(1)

ดีมำก

2.15
(13)
3.00
(2)
3.00
(5)
2.50
(4)
3.00
(1)

ดี

2.23
(13)
3.00
(2)
3.00
(5)
2.75
(4)
3.00
(1)

ดี

2.15
(13)
3.00
(2)
3.00
(5)
2.75
(4)
3.00
(1)

ดี

4.62
(8)
5.00
(2)
5.00
(3)
4.50
(2)
5.00
(1)

ดีมำก

4.26
(8)
5.00
(2)
4.84
(3)
4.50
(2)
5.00
(1)

ดี

4.75
(4)
4.00
(1)
4.00
(1)

ดีมำก

3 กิจกรรมกำร
พัฒนำนิสิต
4 กำรวิจัย
5 กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม
6 กำรทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
7 กำรบริหำรและ
จัดกำร
8 กำรเงินและ
งบประมำณ
9 ระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพ

2.56
(9)
3.00
(2)
2.67
(3)

ดีมำก
ดีมำก
ดี
ดีมำก

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

2.89
(9)
3.00
(2)
3.00
(3)

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

2.44
(9)
3.00
(2)
3.00
(3)

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

ดี
ดีมำก
ดีมำก

ดีมำก
ดีมำก
ดี
ดีมำก

ดี
ดี

หมายเหตุ () หมำยถึง จำนวนตัวบ่งชี้
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5.00
(4)
5.00
(1)
4.00
(1)

ดีมำก
ดีมำก
ดี
ดีมำก

ดีมำก
ดีมำก
ดี

3.00
2.50

3.00 3.00
2.50

2.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.00 3.00 3.00

2.75 2.75
2.50

2.23
2.15 2.15

3.00 3.00 3.00

2.89

2.56

3.00 3.00
2.67

2.44

1.50
1.00
0.50
0.00

ปีการศึกษา2550

ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2552

แผนภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน จานวน 41 ตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2552 (คะแนนเต็ม 3)

5.00

5.00 4.62

5.00 5.00 5.00 4.84
4.26

4.50 4.50

5.00 5.00 4.75 5.00

4.00
3.00

5.00
4.00

4.00 4.00

3.00

2.00
1.00
0.00

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

แผนภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน จานวน 23 ตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553-2554 (คะแนนเต็ม 5)
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3.2 การประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 กำหนดให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งต้องรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
(สมศ.) เป็นประจำทุก 5 ปี ซึ่งในระหว่ำงปี 2545 – 2555 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้รับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก
ตามผลการดาเนินงานรอบปีการศึกษา 2544
รับกำรประเมินฯ ในวันที่ 24 มีนำคม – 4 พฤษภำคม 2547 เป็น
กำรประเมินตำม 8 มำตรฐำน 28 ตัวบ่งชี้ของ สมศ. โดยใช้เกณฑ์กำรประเมิน
ที่มหำวิทยำลัยกำหนดขึน้ เอง ส่วน สมศ. นั้นจะมีจุดเน้นในกำรประเมินฯ คือ
ภำรกิจ ของสถำบัน อุ ดมศึ กษำ กำรใช้งบประมำณที่คุ้ม ค่ำ โครงสร้ำ งและ
กระบวนกำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและชุมชน และผลสัมฤทธิ์
โดยมหำวิทยำลัยได้รับรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ฉบับสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2548 ซึ่งผลกำรประเมินฯ จะอยูใ่ นรูปแบบของกำรให้ข้อคิดเห็น
ในด้ำนของจุดเด่น ข้อเสนอแนะ ทัง้ ในภำพรวมของมหำวิทยำลัย
รำยมำตรฐำน และรำยหน่วยงำน

โดยยังไม่มีกำรพิจำรณำในส่วนของ
ระดับคะแนน ทั้งนีส้ ำนักประกันคุณภำพได้จดั พิมพ์หนังสือ
“รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะผู้ประเมินภายนอก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)” เพื่อให้บุคลำกรได้รับทรำบผลกำร
ประเมินและเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหำรใช้ในกำรจัดทำแผนพัฒนำและปรับปรุงตำมที่ สมศ.ได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้
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การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง
ตามผลการดาเนินงานรอบปีการศึกษา 2546 - 2548
รับกำรประเมินฯ ในวันที่ 12 – 14 กันยำยน 2549 และวันที่ 26 กันยำยน 2549 และรำยงำนสรุปผล
กำรประเมินเบือ้ งต้นด้วยวำจำต่อผู้บริหำรและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในวันที่ 14 ธันวำคม 2549
ซึ่งกำรประเมินฯ รอบสอง นี้ สมศ. ได้ประเมินคุณภำพภำยนอกในรูปของกำรประเมินเป็นระดับคะแนน ตำม 7
มำตรฐำน 48 ตัวบ่งชี้ของ สมศ. โดยเน้นกำรรับรองมำตรฐำนเป็นรำยมำตรฐำนและโดยรวม ทั้งในระดับกลุ่ม
สำขำวิชำและระดั บสถำบัน โดยเริ่มต้นจำกกำรประเมิ น ในแต่ละตัว บ่งชี้ เพื่อน ำผลมำประเมินในระดั บ
มำตรฐำน จำกนั้นจึงนำผลกำรประเมินระดับมำตรฐำนมำพิจำรณำตัดสินระดับกลุ่มสำขำและระดับสถำบั น
ซึ่งในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง นี้ สมศ. ได้มีกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ โดยวิธีกำรกำหนด
ค่ำน้ำหนักของมหำวิทยำลัยใน 4 มำตรฐำนแรก คือ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต มำตรฐำนด้ำนกำรวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ มำตรฐำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร และมำตรฐำนด้ำนกำรทำนุบำรุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จัดอยู่ในกลุ่มของมหำวิทยำลัยที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตและกำรวิจัย ซึ่งมีผลกำร
ดำเนินงำนจำนวน 43 ตัวบ่งชี้ จำก 48 ตัวบ่งชี้ นอกจำกนี้ในกำรประเมินผล ยังมีกำรพิจำรณำจำกเกณฑ์กำร
ประเมินภำพรวมของทุกมำตรฐำน และรำยตัวบ่งชี้ โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ประเมิน
ตำมเกณฑ์ 3 คะแนน ประเมินตำมเป้ำหมำย 1 คะแนน และประเมินพัฒนำกำร 1 คะแนน
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กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง มีคณะผู้ประเมินฯ จำนวน 10 ท่ำน ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินฯ ได้
จั ด ส่ ง ร่ ำ งรำยงำนกำรประเมิ น คุณ ภำพภำยนอก เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำรและหน่ ว ยงำนที่เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ำรณำใน
รำยละเอียดของร่ำงรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2550 ซึ่งมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนทั้ง 2 แนวทำง ดังนี้
แนวทางที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักมำตรฐำนที่
1-7 เท่ำกับ 4.57 ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก และค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน
ทั้ง 7 มำตรฐำน อยู่ในระดับดีข้นึ ไป
แนวทางที่ 2 มีผลกำรประเมินคุณภำพของกลุ่มสำขำวิชำ
ทั้ง 8 กลุ่มสำขำวิชำ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน สมศ. ซึ่งมีคะแนน
ผลกำรประเมิ น มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2548
จำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำ และรำยมำตรฐำน ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา

ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1-4

มาตรฐานที่
5
6
7

ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1-7

ผลการ
ประเมิน

4.25 2.85 5.00 3.50

3.83

3.73 3.67 5.00

3.95

รับรองมำตรฐำน

4.00
4.17
4.25
4.42
3.75

5.00
4.50
4.50
4.50
4.50

4.02
4.10
3.69
4.68
4.06

3.64
4.27
3.73
3.36
3.82

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.06
4.22
3.90
4.40
4.07

รับรองมำตรฐำน
รับรองมำตรฐำน
รับรองมำตรฐำน
รับรองมำตรฐำน
รับรองมำตรฐำน

4.50 3.20 4.75 5.00
4.13 3.05 5.00 5.00

4.14
4.01

4.09 3.78 5.00
4.09 3.67 5.00

4.20
4.10

รับรองมำตรฐำน
รับรองมำตรฐำน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.00 4.80 5.00 5.00

4.58

4.55 4.11 5.00

4.57

รับรองมาตรฐาน

1
วิทยำศำสตร์
สุขภำพสัตว์
วิทยำศำสตร์
วิศวกรรมศำสตร์
สถำปัตยกรรมศำสตร์
เกษตรศำสตร์
บริหำรธุรกิจ และ
เศรษฐศำสตร์
ศึกษำศำสตร์
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
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มาตรฐานที่
2
3

4.05
3.40
2.30
4.80
3.70

3.50
5.00
4.75
5.00
5.00

4

3.78
4.00
4.00
3.56
3.44
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การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ตามผลการดาเนินงานรอบปีการศึกษา 2553
เป็นกำรดำเนินกำรตำมที่ สมศ. ได้ประกำศให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ประจำปี
งบประมำณ 2554 และมีกำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ใน
วันที่ 29 สิงหำคม – 13 ตุลำคม 2554 โดยมีกำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ระดับคณะวิชำ
จำนวน 28 คณะ ในวันที่ 29 สิงหำคม - 26 กันยำยน 2554 และกำหนดกำรตรวจเยี่ยมฯ ระดับมหำวิทยำลัย
ในวันที่ 2 กันยำยน 2554 และวันที่ 11 – 13 ตุลำคม 2554 ซึ่ง สมศ. ได้แต่งตั้งคณะผู้ประเมินคุณภำพภำยนอก
จำนวน 17 ท่ำน

ในกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรประเมิ น คุณ ภำพภำยนอก รอบสำม ส ำนั กประกัน คุณ ภำพ
ได้รวบรวมข้อมูลจัดทำเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหำวิทยำลัย โดยประสำนงำนให้คณะวิชำ
ต่ำงๆ จัดส่งเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ เสนอคณะกรรมกำรก่อนวันรับประเมินฯ และทำ
หน้ำ ที่เ ป็ น หน่ว ยงำนกลำงประสำนงำนร่วมกับ เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรประเมิ น คุณ ภำพภำยนอก และ
คณะวิชำที่รับกำรประเมินฯ และตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งอำนวยควำมสะดวกตำมขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยนอก ได้แก่ กำรเตรียมเอกสำรหลักฐำนและควำมพร้อมรับกำรประเมินระดับมหำวิทยำลัย
กำรประสำนงำนจัดเตรียมบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อรับกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
(ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนคณำจำรย์) อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี อำจำรย์ นิสิต ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต และชุมชน
พร้อมทั้งประสำนงำนกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน ระดับ คณะวิชำ สถำบัน สำนัก ได้แก่ สถำบันวิจัยและพัฒนำ
แห่ ง มก. ส ำนั ก หอสมุ ด และกองกิ จ กำรนิ สิ ต รวมทั้ ง กำรด ำเนิ น กำรประชำสั ม พั น ธ์ ป ระสำนงำนกั บ
ทุกหน่วยงำน เพื่อเชิญเข้ำร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินฯ และรับฟัง วัตถุประสงค์และแนวทำงกำรประเมิน ระดับ
คณะวิชำ ในวันที่ 2 กันยำยน 2554 และรับฟัง วัตถุประสงค์และแนวทำงกำรประเมิน ระดับมหำวิทยำลัย
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ในวั นที่ 11 ตุล ำคม 2554 และรับ ฟังรำยงำนผลกำรประเมิน ฯ โดยวำจำ

ทั้งระดั บคณะวิชำ และระดั บ

มหำวิทยำลัย ในวันที่ 13 ตุลำคม 2554
ขอบเขตการประเมิน
จำนวนคณะที่รับประเมินทั้งสิน้ 27 + 1 คณะ และระดับสถำบัน ประกอบด้วย วิทยำเขตบำงเขน 15
คณะ วิทยำเขตกำแพงแสน 5 คณะ วิทยำเขตศรีรำชำ 4+1 คณะ และวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
3 คณะ
หมำยเหตุ :

+1 หมำยถึ ง คณะเศรษฐศำสตร์ ศรี ร ำชำ ซึ่ ง ทำง

มหำวิทยำลัยฯ ขอให้ทำงคณะผู้ประเมินฯ ไม่นำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสำม ประจำปีกำรศึ กษำ 2553 มำพิจ ำรณำตั ด สิน ในระดั บ มหำวิท ยำลั ย
เนื่องจำกคณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ เพิ่ง มีกำรปรับเปลี่ยนชื่อพร้อมปรับเปลี่ ยน
โครงสร้ ำ งองค์ ก ร และภำรกิ จ จำกบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำสถำน ศรี ร ำชำ เป็ น คณะ
เศรษฐศำสตร์ ศรี ร ำชำ เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วำคม พ.ศ. 2553 จึ ง อำจมี ก ำร
ดำเนินงำนที่ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่กี ำหนด
กรอบการประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา รอบสาม
ตัวบ่งชี้กำรประเมิน จำนวน 18 (+2) ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มตัวบ่งชีพ
้ ื้นฐาน
จำนวน 15 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชีท้ ี่ 1-15)
 ด้ำนพันธกิจ 11 ตัวบ่งชี้
 ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำสถำบัน 3 ตัวบ่งชี้
 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 1 ตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
จำนวน 2 (+1) ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 16.1, 16.2 และ 17

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
จำนวน 1 (+1) ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18.1 และ 18.2

สำหรับผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ระดับอุดมศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม (คะแนนเต็ม 5) ได้คะแนนเฉลี่ย 4.61
ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม จำก
สมศ. ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในภำพรวมทุกตัวบ่งชีม้ ีคุณภำพตำมเกณฑ์ของ สมศ. อยู่ในระดับดีมำก
(ค่ำเฉลี่ย 4.56) กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐำนผลประเมินอยู่ในระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.61) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ผลประเมิน
อยู่ในระดับดี (ค่ำเฉลี่ย 4.33) ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมผลประเมินอยู่ในระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 5.00) และ
ตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ 1 – 11) ผลประเมินอยู่ในระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.74)
ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ที่เป็นลำยลักษณ์
อักษร (ณ เดือนพฤศจิกำยน 2555)
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การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ในรอบ 10 ปีท่ผี ่ำนมำ สำนักประกันคุณภำพมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรประกัน
คุณ ภำพให้ กับ ผู้บ ริห ำร และบุ คลำกรมหำวิท ยำลั ย เกษตรศำสตร์อ ย่ ำ งต่อ เนื่ อ ง โดยในช่ว งแรกของกำร
ดำเนินงำนจะเน้นในเรื่องกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพ เนื่องจำกเป็นกำรเริ่มต้นนำระบบ
ประกันคุณภำพเข้ำมำผสมผสำนกับกำรทำงำนประจำ ภำยใต้ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 6 ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กำรอบรม สัมมนำ ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ในรอบ 5 ปีแรก สำนักประกันคุณภำพได้
รวบรวมรำยละเอี ยดไว้ใ นรำยงำนสรุป ผลกำรดำเนินงำน รอบ 5 ปี สำนักประกันคุณ ภำพ มหำวิทยำลั ย
เกษตรศำสตร์ (เอกสำรวิชำกำร 24/2550) สำหรับในเล่มนีจ้ ะนำเสนอเฉพำะกิจกรรมให้ควำมรูด้ ้ำนกำรประกัน
คุณ ภำพที่เ กิดขึ้น ในช่ว งปี ง บประมำณ พ.ศ.2551 – 2555 โดยจั ด หมวดหมู่ กิจ กรรมแยกเป็ น 4 ประเภท
ประกอบด้วย กำรสัมมนำ กำรฝึกอบรม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน
4.1 การสัมมนา
เป็นกำรชี้แจงเพื่อทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพในด้ำนต่ำงๆ เช่น ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภำพ เครื่องมือในกำรบริหำรคุณภำพ กำรประกันคุณภำพในเวทีประชำคมอำเซียน กำรประกัน
คุณภำพที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ เป็นต้น ซึ่งในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ.2551 – 2555) สำนักฯ มีกำร
ดำเนินกิจกรรมสัมมนำทั้งหมด จำนวน 50 กิจกรรม รำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5 รายละเอียดกิจกรรมการสัมมนาด้านประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2555
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้เข้าร่วม
จริง

ผู้ตอบ
แบบ
ประเมิน

ผล
ค่าใช้จ่ายจริง
ประเมิน
(บาท)

12-13 ธ.ค.50

225

183

3.88

23,656.00

21 ธ.ค.50

156

103

3.80

18,225.00

8 ม.ค.51

175

116

3.89

16,745.00

ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
1

2

3

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดัชนีประเมิน เกณฑ์
มำตรฐำน และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประกัน
คุณภำพ มก. สำหรับคณะวิชำ รุ่นที่ 1
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดัชนีประเมิน เกณฑ์
มำตรฐำน และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประกัน
คุณภำพ มก. สำหรับหน่วยงำนสนับสนุน รุ่นที่ 1
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดัชนีประเมิน เกณฑ์
มำตรฐำน และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประกัน
คุณภำพ มก. สำหรับหน่วยงำนสนับสนุน รุ่นที่ 2

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้เข้าร่วม
จริง

4

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดัชนีประเมิน เกณฑ์
มำตรฐำน และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประกัน
คุณภำพ มก. สำหรับคณะวิชำ รุ่นที่ 2
โครงกำรฐำนควำมรู้สู่งำนคุณภำพ เรื่อง กำร
ประกันคุณภำพในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1
โครงกำรฐำนควำมรู้สู่งำนคุณภำพ เรื่อง กำร
ประกันคุณภำพในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2
โครงกำรสัมมนำผู้นำนิสิต เรื่อง บทบำทของนิสิต
ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
โครงกำรส่งเสริมคุณภำพและผลิตภำพ เรื่อง
เทคนิคกำรปรับปรุงและแก้ไขปัญหำวิธีกำรทำงำน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

10-11 ม.ค.51

203

ผู้ตอบ
แบบ
ประเมิน
148

23 ม.ค. 51

243

8 ก.พ. 51

5
6
7

8

9

10
11
12

13

14

15
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โครงกำรปรับปรุงกำรจัดทำรำยงำนกำรประกัน
คุณภำพภำยในของ มก. ภำยหลังจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน ประจำปี 2551
โครงกำรฐำนควำมรู้สู่งำนคุณภำพ ประจำปี 2552
เรื่อง กำรประกันคุณภำพในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 1
โครงกำรฐำนควำมรู้สู่งำนคุณภำพ ประจำปี 2552
เรื่อง กำรประกันคุณภำพในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 2
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำ
ดัชนีประเมินคุณภำพภำยในสำหรับหน่วยงำน
ระดับสำนัก รุ่นที่ 1
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำ
ดัชนีประเมินคุณภำพภำยในสำหรับหน่วยงำน
ระดับสำนัก รุ่นที่ 2
โครงกำรส่งเสริมคุณภำพและผลิตภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง กำรประยุกต์ใช้
Total Quality Management กับกำรประกัน
คุณภำพ
โครงกำรส่งเสริมคุณภำพและผลิตภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง Benchmarking
กับกระบวนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภำพ

ผล
ค่าใช้จ่ายจริง
ประเมิน
(บาท)
4.10

24,105.00

209

3.95

14,730.00

192

124

4.02

14,568.00

12-13 พ.ค. 51

81

81

3.86

24 มิ.ย. 51

101

74

3.65

เงินรำยได้
ส่วนกลำง มก.
140,086.30
7,195.00

21 ม.ค. 52

56

33

3.73
12,730.00

20 ก.พ. 52

163

141

3.79

25 ก.พ. 52

228

173

3.84

26 มี.ค. 52

20

13

3.84

2 เม.ย. 52

25

21

3.90

26 ส.ค. 52

106

89

3.76

26 ส.ค. 52

94

72

3.87

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

37,769.50

12,140.00

27,018.00

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้เข้าร่วม
จริง

ผู้ตอบ
แบบ
ประเมิน

ผล
ค่าใช้จ่ายจริง
ประเมิน
(บาท)

117

107

4.03

110

103

3.59

70

66

3.80

104

87

3.43

22

20

3.49

26

21

3.53

35

34

3.76

32

31

3.72

110

63

3.94

118

ไม่มีกำรประเมิน

120

90

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
16

17

18

19

20

21

22

23

24
25
26
27

โครงกำรประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
19 พ.ย. 52
ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ มก.
วิทยำเขตบำงเขน
โครงกำรประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
19 พ.ย. 52
ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับหน่วยงำนสนับสนุน
มก. วิทยำเขตบำงเขน
โครงกำรประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
26 พ.ย. 52
ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ มก.
วิทยำเขตกำแพงแสน
โครงกำรประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
26 พ.ย. 52
ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับหน่วยงำนสนับสนุน
มก. วิทยำเขตกำแพงแสน
โครงกำรประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
1 ธ.ค. 52
ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ มก.
วิทยำเขตศรีรำชำ
โครงกำรประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
1 ธ.ค. 52
ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับหน่วยงำนสนับสนุน
มก. วิทยำเขตศรีรำชำ
โครงกำรประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
7-8 ธ.ค. 52
ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ มก.
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โครงกำรประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
7-8 ธ.ค. 52
ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับหน่วยงำนสนับสนุน
มก. วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โครงกำรสัมมนำ เรื่อง แนวทำงกำรประเมิน
23 ธ.ค. 52
ผลลัพธ์กำรประกันคุณภำพภำยใน มก.
กำรประชุมชีแ้ จงโครงกำรนำร่องประเมินคุณภำพ
12 ก.พ. 53
ภำยนอก รอบสำม
โครงกำรสัมมนำผู้นำนิสิต
14-15พ.ค.53
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและ
พัฒนำคุณภำพองค์กร ระยะที่ 1 เรือ่ ง กำรเชื่อมโยง
แผนยุทธศำสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และ
กำรกำหนดดัชนีชวี้ ัด (KPI) - ภำคบรรยำย
9 ก.ย. 53
- ภำคปฏิบัติ
10 ก.ย. 53

4.14

9,845.00

2,909.00

1,532.00

9,066.99

10,800.00
14,693.00
164,470.50
เงินรำยได้
ส่วนกลำง มก.

259
68

158
56

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.11
3.94

118,965.00
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้เข้าร่วม
จริง

ผู้ตอบ
แบบ
ประเมิน

ผล
ค่าใช้จ่ายจริง
ประเมิน
(บาท)

85
173

28
127

4.40
4.10

72,584.50
29,250.00

334

241

3.89

34,004.00

67

ไม่มีกำรประเมิน

25,811.00

96

75

3.51

8,267.00

250

181

3.77

7,195.00

94

71

4.05

36,598.00

128

ไม่มีกำรประเมิน

21,382.00

94

93

3.94

81,477.00

122

98

4.21

29,200.00

105

ไม่มีกำรประเมิน

27,642.00

104

87

11,654.00

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
28
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39
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โครงกำรสืบสำนงำนคุณภำพ มก.
1 ต.ค. 53
โครงกำรสัมมนำ เรื่อง กำรบริหำรคุณภำพ
30 พ.ย. 53
โดยรวมและกำรสร้ำงคุณภำพในกระบวนกำร
(Total Quality Management and built-in Process)
โครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมิน
23 ธ.ค. 53
คุณภำพภำยใน มก. ประจำปีกำรศึกษำ 2553
วิทยำเขตบำงเขน
โครงกำรประชุมสัมมนำ เรื่อง กำรเตรียมควำม
28 ธ.ค. 53
พร้อมสำหรับกำรจัดทำรำยงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2553
โครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมิน
11 ม.ค. 54
คุณภำพภำยใน มก. ประจำปีกำรศึกษำ 2553
วิทยำเขตศรีรำชำ
โครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมิน
13 ม.ค. 54
คุณภำพภำยใน มก. ประจำปีกำรศึกษำ 2553
วิทยำเขตกำแพงแสน
โครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมิน
28 ม.ค. 54
คุณภำพภำยใน มก. ประจำปีกำรศึกษำ 2553
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โครงกำรประชุมชี้แจงกำรประกันคุณภำพ
15 มี.ค. 54
กำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2553 และ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม
โครงกำรสัมมนำผู้นำนิสิต เรื่อง กิจกรรมกำร
11-12 พ.ค. 54
ถอดบทเรียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกัน
คุณภำพด้ำนกิจกรรมนิสิตนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัย ปี 2554
โครงกำรประชุมชี้แจง เรื่อง ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์กำร
7 มิ.ย. 54
ประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม และกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลกำรประเมินคุณภำพ ประจำปี
กำรศึกษำ 2553
โครงกำรประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทำงกำรประเมิน
23 มิ.ย. 54
คุณภำพภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2553
โครงกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
15 ส.ค. 54
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของ มก. ประจำปี
กำรศึกษำ 2553

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.17

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้เข้าร่วม
จริง

40

โครงกำรประชุมชี้แจงรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน มก. ประจำปีกำรศึกษำ 2553
โครงกำรสัมมนำ เรื่อง กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย
สู่มหำวิทยำลัยโลก
โครงกำรสัมมำทิฐิ สืบสำนประสบกำรณ์
งำนประกันคุณภำพ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

16 ก.ย. 54

60

23 ก.ย. 54

89

73

4.02

30,472.00

26 ก.ย. 54

26

18

4.45

13,942.00

31 ม.ค. 55

262

166

3.79

12,310.00

14 ก.พ. 55

139

118

3.95

13,113.00

24 ก.พ. 55

58

34

4.01

14,761.00

19 – 20 มิ.ย.
55
25 มิ.ย. 55

135

104

3.89

35,529.00

326

214

3.83

24 ก.ค. 55

92

55

3.81

เงินรำยได้
ส่วนกลำง มก.
80,815.00
8,096.00

18 ก.ย. 55

109

66

3.75

7,875.00

28 ก.ย. 55

55

52

4.30

105,765.00

41
42

43
44
45

46
47

48

49
50

โครงกำรชี้แจงตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภำพ
ภำยใน สำหรับคณะวิชำ ปีกำรศึกษำ 2554
โครงกำรชี้แจงตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภำพ
ภำยใน สำหรับสถำบัน สำนัก ปีกำรศึกษำ 2554
โครงกำรสัมมนำเรื่อง "กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
อำเซียน"
โครงกำรชี้แจงกำรประเมินคุณภำพภำยใน มก.
ปีกำรศึกษำ 2554
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดทำ
แผนยุทธศำสตร์
โครงกำรสัมมนำ เรื่อง "กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
อำเซียน" ครั้งที่ 2
โครงกำรสัมมนำ เรื่อง เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)
โครงกำรครบรอบ 1 ทศวรรษ สำนักประกัน
คุณภำพ มก. : กิจกรรม มองหน้ำ...แลหลัง
กำรประกันคุณภำพภำยใน มก.

ผู้ตอบ
ผล
ค่าใช้จ่ายจริง
แบบ
ประเมิน
(บาท)
ประเมิน
ไม่มีกำรประเมิน
11,356.00

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

73

4.2 การฝึกอบรม
เป็นกำรฝึกทักษะที่จำเป็นต่อกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ ได้แก่ ทักษะกำรเป็นผู้ประเมินคุณภำพ
กำรเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมิ นคุณภำพ และกำรกรอกข้อมูลผ่ำนระบบ CHE QA Online ซึ่งในรอบ
5 ปีท่ผี ่ำนมำ สำนักฯ มีกำรดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 26 กิจกรรม รำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 รายละเอียดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2555
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้เข้าร่วม
จริง

ผู้ตอบ
แบบ
ประเมิน

ผล
ค่าใช้จ่ายจริง
ประเมิน
(บาท)

10-11 มี.ค. 51

93

79

4.10

17-18 มี.ค. 51

117

110

3.94

1-3 เม.ย. 51

42

38

4.06

21-23เม.ย. 51

46

37

4.06

ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
1

2

3

4

5

6

7

8

9

74

โครงกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพภำยใน มก.
ประจำปี 2551 หลักสูตร 2 (สำหรับผู้มี
ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 1
โครงกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพภำยใน มก.
ประจำปี 2551 หลักสูตร 2 (สำหรับผู้มี
ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 2
โครงกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพภำยใน มก.
ประจำปี 2551 หลักสูตร 3 (สำหรับผู้ไม่มี
ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 1
โครงกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพภำยใน มก.
ประจำปี 2551 หลักสูตร 3 (สำหรับผู้ไม่มี
ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 2
โครงกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพภำยใน มก.
ประจำปี 2551 หลักสูตร 3 (สำหรับผู้ไม่มี
ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 3
โครงกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพภำยใน มก.
ประจำปี 2551 หลักสูตร 2 (สำหรับผู้มี
ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 3
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้
งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA Online)
โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยในของ มก. รุ่นที่ 1
สำหรับคณะวิชำ
โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยในของ มก. รุ่นที่ 2
สำหรับหน่วยงำนสนับสนุน

264,406.00

285,368.50
12-14 พ.ค. 51

45

43

4.16

28-29 ก.ค. 51

55

52

4.21

76,295.00

12 ก.พ. 52

75

65

4.29

60,079.70

30 เม.ย. – 1
พ.ค. 52

53

42

3.94

6-7 พ.ค. 52

60

56

4.06

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

78,444.00

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

10 โครงกำรอบรมกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
อุดมศึกษำ (CHE QA Online System) ระยะที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
11 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน มก. รุน่ ที่ 3 สำหรับ
คณะวิชำ
12 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน มก. รุน่ ที่ 4 สำหรับ
หน่วยงำนสนับสนุน
13 โครงกำรอบรมเพื่อทบทวนกำรใช้งำนระบบ
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA Online)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้เข้าร่วม
จริง

18 ส.ค. 52

76

ผู้ตอบ
แบบ
ประเมิน
65

22 – 23
เม.ย. 53

57

49

4.27

29 - 30
เม.ย. 53

59

58

4.14

2 ก.ค. 53

60

40

3.73

18,864.00

78

4.15

74,610.19

94

4.17

64,187.64

90

4.02

63,796.00

77

4.01

38,124.00

54

4.09

51,957.00

14 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 13 ธ.ค. 53
82
ภำยใน หลักสูตร 1 (สำหรับผู้มีประสบกำรณ์
ประเมินคุณภำพ) มก. ปีกำรศึกษำ 2553
รุน่ ที่ 1
15 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 18 ม.ค. 54
95
ภำยใน หลักสูตร 1 (สำหรับผู้มีประสบกำรณ์
ประเมินคุณภำพ) มก. ปีกำรศึกษำ 2553
รุน่ ที่ 2
16 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
7 ก.พ. 54
101
ภำยใน หลักสูตร 1 (สำหรับผู้มีประสบกำรณ์
ประเมินคุณภำพ) มก. ปีกำรศึกษำ 2553
รุน่ ที่ 3
17 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
20 เม.ย. 54
81
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มก.
ผ่ำนอบรม
ประจำปีกำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 1 (สำหรับ
81
ผู้ที่มีประสบกำรณ์เป็นเลขำนุกำรฯ แล้ว)
18 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
21-22 เม.ย. 54
62
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มก.
ผ่ำนอบรม
ประจำปีกำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 2
59
(สำหรับผู้ที่ไม่มปี ระสบกำรณ์เป็นเลขำนุกำรฯ)
รุน่ ที่ 1

ผล
ค่าใช้จ่ายจริง
ประเมิน
(บาท)
3.78

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

33,854.00

75,730.00

75

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

19 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มก.
ประจำปีกำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 2
(สำหรับผู้ที่ไม่มปี ระสบกำรณ์เป็นเลขำนุกำรฯ)
รุน่ ที่ 2
20 โครงกำรอบรมกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ระยะที่ 3 (CHE QA Online
version III)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
21 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบกำรณ์
ประเมินคุณภำพ) มก. ประจำปีกำรศึกษำ 2554
รุ่นที่ 1 กรณีศึกษำ คณะประมง

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้เข้าร่วม
จริง

2-3 พ.ค. 54

53
ผ่ำนอบรม
52

15 มิ.ย. 54

112

4 - 6.ต.ค. 54

22 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพ
14 - 16 ธ.ค. 55
กำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มี
ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) มก. ประจำปี
กำรศึกษำ 2554 รุน่ ที่ 2 กรณีศึกษำ
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
23 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 4 - 6.ม.ค. 55
ภำยใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบกำรณ์
ประเมินคุณภำพ) มก. ประจำปีกำรศึกษำ 2554
รุ่นที่ 3 กรณีศึกษำ คณะประมง
24 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพ
29 ก.พ.-2 มี.ค.
กำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มี
55
ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) มก. ประจำปี
กำรศึกษำ 2554 รุน่ ที่ 4 กรณีศึกษำ
คณะเกษตร กำแพงแสน
25 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพ
21 – 23 มี.ค.
กำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มี
55
ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) มก. ประจำปี
กำรศึกษำ 2554 รุน่ ที่ 5 กรณีศึกษำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ
26 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบ
29 มิ.ย. 55
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2554

76

ผู้ตอบ
แบบ
ประเมิน
52

ผล
ค่าใช้จ่ายจริง
ประเมิน
(บาท)
4.13

28,791.00

90

3.77

26,515.00

ผ่ำนอบรม
44

44

4.18

234,292.50

ผ่ำนอบรม
45

42

4.17

429,513.93

ผ่ำนอบรม
38

38

4.23

รวมกับรุ่น 1

ผ่ำนอบรม
44

42

4.23

รวมกับรุ่น 2

ผ่ำนอบรม
44

42

4.33

รวมกับรุ่น 2

53

50

4.18

16,512.00

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงโลกทัศน์ในกำรดำเนินงำนผ่ำนโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ และโครงกำร
รำงวั ลคุณ ภำพ ซึ่งที่ก่อ ให้ เกิดควำมร่ว มมือ ในกำรประกัน คุณภำพทั้ง ภำยในมหำวิท ยำลั ย และภำยนอก
มหำวิทยำลัย ซึ่งในรอบ 5 ปีท่ผี ่ำนมำ สำนักฯ มีกำรดำเนินกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งหมด จำนวน 25
กิจกรรม รำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 7 รายละเอียดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2551 - 2555
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วม
ที่ดาเนินการ
จริง

ผู้ตอบ
แบบ
ประเมิน

ค่าใช้จ่ายจริง
ผล
(บาท)
ประเมิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
1
2
3
4
5
6

7
8

โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งที่ 1
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ สถำบันค้นคว้ำ
และพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ สำนักหอสมุด
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ
คณะวิศวกรรมศำสตร์
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ คณะศึกษำศำสตร์
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ
คณะอุตสำหกรรมเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

25 ต.ค.50
29 เม.ย.51

210
21

137
21

4.15
4.21

97,150.00
14,035.84

8 พ.ค.51
11 มิ.ย.51

26
21

25
21

4.24
4.40

15,718.75
16,818.75

18 มิ.ย.51
26 มิ.ย.51

25
28

21
28

4.32
4.21

14,798.71
13,574.45

179
41

117
40

4.15
4.49

71,850.00
3,788.00

41

38

4.60

258,046.50

27

26

4.25

โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งที่ 2
4 ธ.ค. 51
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ
26 ก.พ. 52
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
9 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ สถำนีวิจัยดอยปุย 12-14 มี.ค.52
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำระบบนิเวศเกษตร
และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
10 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ
14 ส.ค.52
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มก.
11 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ สำนักหอสมุด มก. 21 ส.ค. 52
12 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ มหำวิทยำลัย
10-12 ก.ย.
บูรพำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
52
ศรีรำชำ และสถำนีวิจัยประมง คณะประมง

25,556.00
29
42

26
36

4.28
4.31
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113,700.00

77

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

13 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้สำนักงำน
เลขำนุกำรคณะวิชำ เรื่อง แนวทำงกำร
รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรจัดทำ SAR
ของคณะวิชำ
14 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

29 ก.ย. 52

87

ผู้ตอบ
แบบ
ประเมิน
64

11-16 พ.ย.
52

43

15 โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งที่ 3
16 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
17 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพมหำวิทยำลัยมหิดล
18 โครงกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
ภำรกิจของฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน ประจำปี 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

25 พ.ย. 52
31 มี.ค. 53

19 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ด้ำนกำรเงิน
และงบประมำณ เพื่อกำรประกันคุณภำพ และ
กำรศึกษำงำน มหำวิทยำลัยขอนแก่น และ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
20 โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งที่ 4
21 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ด้ำนกำร
พัฒนำนิสิต เพื่อกำรประกันคุณภำพ ณ คณะ
วนศำสตร์ มก. และสถำนีฝึกนิสิตวนศำสตร์
วังน้ำเขียว จ.นครรำชสีมำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
22 โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งที่ 5
23 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ
คณะวิศวกรรมศำสตร์
24 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ คณะวิทยำศำสตร์
25 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ
คณะสัตวแพทยศำสตร์
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วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วม
ที่ดาเนินการ
จริง

ค่าใช้จ่ายจริง
ผล
(บาท)
ประเมิน

3.88

24,394.00

43

3.91

883,133.00

321
41

168
36

4.16
4.14

337,931.00
9,894.00

8 เม.ย. 53
22 มิ.ย. 53

42
68

36
62

4.16
4.00

10,907.00
18,515.00

18-20 พ.ย.
53

42

31

4.53

260,421.80

24 พ.ย. 53
4-6 มี.ค. 54

311
41

249
21

4.15
4.39

337,840.36
70,738.00

23 ธ.ค. 54
6 ส.ค. 55

406
41

145
36

4.17
4.24

451,128.00

7 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55

41
51

33
38

4.15
4.42

49,676.00
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4.4 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ทั้งที่เป็นแนวปฏิบัติท่ดี ี รวมถึงปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำน โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ สำนักฯ
ได้มีโอกำสต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกสถำบันต่ำงๆ รวม 21 ครั้ง รำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 รายละเอียดการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2555
ที่

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน

วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วม
ที่ดาเนินการ
จริง

ผู้ตอบ
แบบ
ประเมิน

ค่าใช้จ่ายจริง
ผล
(บาท)
ประเมิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
1

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนประกันคุณภำพจำก
27 มิ.ย. 50
9
นิสติ ปริญญำโท สำขำวิจัยและประเมินผล
กำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
2 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนประกันคุณภำพจำก
7 ก.ย. 50
24
สถำบันพัฒนำฝีมอื แรงงำน ภำค 7
จ.อุบลรำชธำนี
3 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน ผู้เข้ำรับกำรอบรม
21 พ.ย. 50
5
หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ
(นบอ.) รุน่ ที่ 2
4 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกกองอำนวยกำร
24 ม.ค. 51
4
มำตรฐำนกำรศึกษำ กองบัญชำกำรศึกษำ
5 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน คณะวิทยำกำร
26 มี.ค. 51
30
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
6 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกคณะผู้เข้ำรับกำร
23 ก.ค. 51
12
อบรมหลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำสถำบัน
อุดมศึกษำ (นบอ.) รุน่ ที่ 3
7 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย
8 ส.ค. 51
20
322.50
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
8 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกคณะผู้แทน
8 ส.ค. 51
7
ประสำนงำนผ่ำนทำงกองวิเทศสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยจำกประเทศ Afghanistan
หมายเหตุ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2551 ยังไม่มกี ำรจัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำศึกษำดูงำน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
9

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกโรงเรียนนำยเรือ
อำกำศ
10 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกสมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย

23 ธ.ค. 51

34

34

3.87

1,505.00

17 มิ.ย. 52

79

48

4.21

4,777.00
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79

ที่

80

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน

วัน เดือน ปี ผู้เข้าร่วม
ที่ดาเนินการ
จริง

ค่าใช้จ่ายจริง
ผล
(บาท)
ประเมิน

11 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกคณะพยำบำล
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
12 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย
คริสเตียน
13 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกสำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

23 ส.ค. 52

12

ผู้ตอบ
แบบ
ประเมิน
12

14 ก.ย. 52

53

41

12 ต.ค. 52

20

ประสำนงำนผ่ำนทำงกองบริกำร
กำรศึกษำ

14 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย
พำยัพ
15 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยสยำม
16 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกสำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย (กศน.)
17 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

18 ธ.ค. 52

5

5

4.40

299.00

13 ม.ค. 53
10 พ.ค. 53

23
2

23
2

4.39
5.00

350.00
-

10 ส.ค. 53

10

10

4.6

719.00

18 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
19 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

26 ม.ค. 54

6

6

4.76

497.00

14 ก.ย. 54

35

35

4.29

1,400.00

20 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย
นอร์ทกรุงเทพ
21 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเทพสตรี

11 ม.ค. 55

23

20

3.92

638.00

8 ก.พ. 55

13

13

3.94

980.00

4.13

1,130.00

4.12

4,351.00
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รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยำยน
พ.ศ.2555 สำนักงำนประกันคุณภำพ
ได้จัดงำน“ครบรอบ 1 ทศวรรษ สำนัก
ประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์”
โดยมีพธิ ีกำรทำงสงฆ์ในช่วงเช้ำ และกิจกรรม
ถอดประสบกำรณ์ในกำรประกันคุณภำพในช่วงบ่ำย
รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม ในหัวข้อกำรเสวนำ เรื่อง“มองหน้ำ...แลหลังกำรประกัน รศ.ดร.พนิต เข็มทอง

คุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” ซึ่งได้รับ
เกียรติจำกท่ำนอธิกำรบดี รศ.วุฒิชัย กปิลกำญจน์ เป็น
ประธำนในพิธีเปิด และท่ำนผูท้ รงคุณวุฒิท่มี ีประสบกำรณ์
ยำวนำนในแวดวงประกันคุณภำพ ได้มำร่วมเสวนำ
ให้ขอ้ คิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยสำนักงำน
ประกันคุณภำพได้ถอดควำมและสรุป
รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ

ประเด็นที่ได้จำกกำรเสวนำ

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์

รำยละเอียด ดังนี้
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81

คากล่าวเปิดงาน
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

ผมรู้สึกยินดี ที่วันนี้ได้มำในงำนครบรอบ
1 ทศวรรษของส ำนัก ประกันคุณภำพ ก็อย่ำงที่
ทรำบกันในช่วงหลังนี้เรื่องของประกันคุณภำพเป็น
เรื่องที่สำคัญ ถ้ำย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วกำรประกัน
คุ ณ ภำพก็ ค่ อ นข้ ำ ง จะเป็ น เรื่ อ งให ม่ ส ำหรั บ
มหำวิทยำลัย ดังนั้น กำรดำเนินงำนในช่วงแรกๆ ก็
อำจจะมีเสียงบ่นจำกผู้ที่เกี่ยวข้องว่ำต้องทำเรื่องโน้นเรื่องนี้มำก แต่ผมก็ถือว่ำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ และข้อ
สำคัญที่สุดที่ผมย้ำอยู่ทุกครัง้ ว่ำเมื่อมีกำรประเมินเรำต้องนำข้อเสนอแนะที่เป็นข้อแก้ไขไปดำเนินกำรปรับปรุง
ส่วนข้อที่เป็นจุดแข็งอยู่แล้วต้องรักษำไว้ คงไม่ใช่แค่ได้รูปเล่มรำยงำนกำรประเมินแล้วเก็บไว้โดยไม่ดำเนินกำร
ใดๆ เพรำะฉะนั้นที่ผ่ำนมำ 10 ปีนั้น ผู้เกี่ยวข้องต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นคณำจำรย์ และบุคลำกร ต่ำงก็ต้องทำงำน
อย่ำงหนักเพรำะว่ำเป็นเรื่องใหม่ กำรที่จะอธิบำยสร้ำงควำมเข้ำใจ หรือกำรทำเอกสำรต่ำงๆ ก็จะค่อนข้ำงมำก
แต่ผมคิดว่ำมันจะเหนื่อยเฉพำะช่วงแรกเท่ำนั้น ช่วงต่อมำก็จะเป็นกำรเติมต่อยอดต่อไป
ในวัน นี้ ที่ส ำนั กงำนประกันคุณ ภำพจั ด กำรเสวนำเรื่อง “มองหน้ำ ...แลหลั งกำรประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลั ยเกษตรศำสตร์ ” และได้รับ เกียรติจ ำกผู้ท รงคุณ วุฒิทั้ง 5

ท่ำนมำร่ว มเสวนำและถ่ำยทอด

ประสบกำรณ์ ซึ่ง ทุ กท่ำ นต่ำ งเป็ น ผู้ที่มี ป ระสบกำรณ์ใ นกำรประกัน คุ ณ ภำพมำยำวนำน ดั ง นั้ น ผมคิด ว่ ำ
ข้อคิดเห็นของทุกท่ำนจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ต่อไปในอนำคต
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การถอดความการเสวนา

รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
---------------------------------

ย้อนอดีตการประกันคุณภาพ
รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม ได้ให้ข้อคิด ในกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพของ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สรุปได้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ไม่วำ่ จะเป็นระดับหน่วยงำน หรือระดับมหำวิทยำลัย
ยังไม่สำมำรถสะท้อนผลกำรดำเนินงำนที่แท้จริงออกมำทั้งหมด และไม่แสดงให้เห็นถึงระบบกำรทำงำนที่
ชัดเจน จึงเสนอให้มหำวิทยำลัยสร้ำงกลุ่มคนที่เขียนรำยงำนเก่งๆ ไว้ และควรเตรียมกำรเขียน SAR ได้ตั้งแต่
วันนี้ เนื่องจำกหลำยอย่ำงเป็นเรื่องของระบบ กระบวนกำร มันเป็นสิ่งที่อยู่อย่ำงเดิมถ้ำยังไม่มีกำรปรับเปลี่ยน
2.

ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำนประกั น คุ ณ ภำพของคน
บำงกลุ่ม ยังคงไม่เห็นประโยชน์จำกกำรดำเนินกำร เพรำะยังคงมี
คำถำมที่วำ่ “ทาประกันคุณภาพแล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลย”
ซึ่งกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมร่วมใจกับทุกฝ่ำยเป็นเรื่อง
สำคัญ ถ้ำคิดว่ำทำประกันคุณ ภำพแล้วยั งไม่มีอ ะไรดีขึ้นก็ต้อ ง
กลับมำร่วมกันพัฒนำปรับปรุงต่อไป งานคุณภาพเป็นงานที่

ต้อ งทาทุ ก ภาคส่ว นจะมาทาด้ว ยคนเพีย งไม่กี่ค นไม่ ไ ด้ ทาโดยสานั ก ประกั นคุ ณ ภาพไม่ไ ด้ ทาโดย
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพกับรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ หรือรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพก็
ไม่ไ ด้ เพราะถ้ าต้ องการให้ก ารประกั นคุ ณภาพประสบความสาเร็จ ต้อ งทาทั่ วทั้ งองค์ กรมัน ถึง จ ะมี
คุณภาพ
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3. ปัญหำที่มหำวิทยำลัยมักจะถูกคณะกรรมกำรประเมินฯ ให้ขอ้ เสนอแนะอยู่ตลอดเวลำ ได้แก่ กำร
กำหนดตัวชีว้ ัดและค่ำเป้ำหมำยที่ไม่ทำ้ ทำย ไม่สำมำรถยกระดับคุณภำพของมหำวิทยำลัยได้ เช่น ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้งำนทำซึ่งเกินร้อยละ 80 มำหลำยปีแล้ว แต่เรำก็ยังกำหนดเป้ ำหมำยที่ร้อยละ 80 โดยตลอด ซึ่ง
เป้ำหมำยอย่ำงนี้เป็นเป้ำหมำยที่ไม่ได้ยกระดับคุณภำพ นอกจำกนี้ ยังไม่มีตัววัดที่เป็นตัววัดควำมสำเร็จอย่ำง
แท้จริง ยกตัวอย่ำงเรื่องกำรบริกำรวิชำกำร ใครๆ ก็เข้ำใจว่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โดดเด่นเรื่องกำร
บริกำรวิชำกำร ซึ่งถ้ำมองย้อนไปที่แผนบริกำรวิชำกำรจะพบว่ำ ตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร คือ
1) จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร และ 2) จำนวนผู้เข้ำรับกำรบริกำรวิชำกำร ซึ่งทั้งสองตัวบ่งชี้นี้ไม่สำมำรถ
บอกได้วำ่ อะไรคือควำมสำเร็จ อะไรคือควำมสำคัญ อะไรคือเกียรติท่มี หำวิทยำลัยทำให้กับสังคม ทั้งๆ ที่ตัววัด
ควำมสำเร็จด้ำนนี้ก็มีอยู่แล้วในตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก กล่ำวคือ วัดด้วยกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้ม แข็ งให้กับชุม ชน สั งคม และองค์กรภำยนอก ท ำให้ เข้ำใจได้ว่ำ บำงครั้ง มุมมองของเรำมั กจะดู แยกกัน
ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยใน กับกำรประกันคุณภำพภำยนอก แต่ไม่ได้พิจำรณำตัวบ่งชี้ที่มีควำม
เชื่อมโยงกัน ดังนั้น ถ้ำต้องกำรยกระดับคุณภำพมหำวิทยำลัยก็ต้องมีกำรคิดตัววัดที่ยำกขึ้น เพื่อให้สำมำรถวัด
ควำมสำเร็จได้อย่ำงแท้จริงอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน
4. กำรจัดทำแผนของมหำวิทยำลัย ถือเป็นอีกปัญหำหนึ่งที่ยังถูกคณะกรรมกำรประเมินฯ ให้
ข้อเสนอแนะ ซึ่งกำรทำแผนสมัยใหม่จะแตกต่ำงจำกสมัยก่อน ดังนั้น คนที่จะทำแผนก็ต้องปรับกระบวนทัศน์
กำรทำแผนแบบแผนยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ ไม่ใช่กำรทำแผนของบประมำณประจำปีเหมือนเดิม ถ้ำเรำไม่
ปรับกระบวนทัศน์ในกำรทำงำน วิธีคิดยังเหมือนเดิม เพียงเรำพยำยำมที่จะปรับรูปแบบ ก็ไม่ต่ำงไปจำกกำรทำ
กล้วยฉำบที่รสชำติยังคงเหมือนเดิม แต่พยำยำมจะปรับเปลี่ยนกล่องข้ำงนอกให้ดูดี แต่พอเปิดออกมำก็ยังคง
ไม่อร่อยเหมือนเดิม ลักษณะแผนเรำก็เป็นเช่นเดียวกัน กล่ำวคือ แผนยุทธศำสตร์ก็คือแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปีก็คือ แผนปฏิบัติกำรปีที่ 1 บวกปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 ซึ่งไม่ใช่ เพรำะฉะนั้น
ถ้ำมหำวิทยำลัยขับเคลื่อนด้วยแผนลักษณะนี้เรำจะเดินตำมคนอื่นทันหรือไม่ เรำจะสำมำรถยกระดับคุณภำพ
ผลกำรดำเนินงำนให้ทันกับมหำวิทยำลัยอื่นได้อย่ำงไร
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 ข้อเสนอแนะสาหรับก้าวต่อไปของสานักงานประกันคุณภาพ
เมื่อครบ 10 ปีของสำนักประกันคุณภำพ

เรำเหนื่ อ ยและต้ อ งท ำมำกอยู่ ใ นขณะนี้ คื อ งำน

และมีกำรปรับบทบำทของสำนัก เป็น สำนักงำนแล้ว

ประจำวั น และงำนแก้ปั ญ หำ ทำให้ เรำไม่ ไ ด้ทำงำน

โดยลดบทบำทกำรพั ฒ นำระบบประกั น คุ ณ ภำพ

ปรับปรุง เรำจึงจมอยู่กับงำนประจำซึ่งต้องแก้ปัญหำ

นั่นแสดงว่ำกองแผนงำนได้วิเครำะห์แล้วว่ำระบบน่ำจะ

รำยวันไปเรื่อย ยิ่งทำก็ยิ่งเครียด ทำอย่ำงไรที่จะมีกลุ่ม

อยู่ตัวแล้ว ดังนั้น ก้ำวต่อไปที่สำนักงำนประกันคุณภำพ

คนที่ลุกขึน้ มำช่วยกันคิด Improvement plan ที่เป็นร่ำง

ควรด ำเนิ น กำร ก็ คื อ เรื่ อ งของกำรพั ฒนำปรั บ ปรุ ง

หลังจำกนั้นก็ต้องทำให้แผนนี้เป็นที่ยอมรับของคนที่

เพรำะหั วใจของการประกันคุณภาพทุ กรอบปีที่มี

เกี่ยวข้อง ต่อไปก็ถ่ำยทอดไปยังผู้รับผิดชอบ และใน

การประเมิ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ก็ คื อ การพั ฒ นา

ระหว่ำงปีสำนักงำนประกันคุณภำพก็ต้องมีกลไกที่จะ

ปรับปรุงหมายความว่าปีใหม่ต้องดีกว่าปีที่ผ่านมา

ติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำน เมื่ อ ครบรอบปี ผ ลกำร

อะไรที่เป็นจุดอ่อนต้องได้รับการแก้ไข เพรำะฉะนั้น

ด ำเนิ น งำนที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขจุ ด อ่ อ นไปแล้ ว ส ำเร็ จ ไปได้ ถึ ง

หลังจำกกำรประเมินแล้ว improvement plan ก็จะเป็น

ระดับใด ถ้ำเรำมีกำรติดตำมผลกำรพัฒนำปรับปรุงใน

หัวใจสำคัญที่จะตอบว่ำเรำจะปรับปรุงกำรดำเนินงำน

ทุกรอบปีก็น่ำจะแก้จุดบกพร่องในอดีตที่ผ่ำนมำ ซึ่งใน

นั้นอย่ำงไร และปรับปรุงอย่ำงไรให้ประสบผลสำเร็จ

กระบวนกำรขั้นตอนที่กล่ำวมำข้ำงต้น ขั้นตอนของกำร

แก้จุดอ่อนไปให้ได้ หรือเสริมจุดแข็งให้ได้ สำนัก งำน

ใ ห้ คว ำ ม รู้ เ รื่ อ ง แ ผ น ถือ ว่ ำ มี คว ำ ม ส ำ คัญ ม ำ ก

ประกัน คุณภำพควรสร้ำงระบบในกำรติดตำมเรื่องนี้

ซึ่งมหำวิทยำลัย ยังมี จุดอ่ อนในเรื่องของกำรสื่อ สำร

โดยกระตุ้นให้หน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรพัฒนำปรับปรุงที่

แผนให้บุคลำกรเข้ำใจ ที่ใช้วิธีกำรส่งแผนทำง e-mail

เห็นผลงำนจริงๆ

ถึ ง บุ ค ลำกรทุ ก คน มั น ไม่ ใ ช่ วิ ธี ก ำรที่ ดี เพรำะกำร

ถ้ำลองอ่ำน SAR ของมหำวิทยำลัยในส่วน

สื่อสำรด้วยข้อควำมตัวหนังสืออำจไม่สำมำรถสร้ำง

ของกำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง จะพบว่ ำ กรรมกำรได้ ใ ห้

ควำมเข้ำใจให้กับผูร้ ับสำรได้ ดังนั้น จึงควรจัดเวทีให้ผู้

ข้อเสนอแนะในเรื่องเดิมๆ ที่เป็นปัญหำมำหลำยปี แต่

ที่รับผิดชอบเรื่องแผน หรือให้อธิกำรบดีได้มำเล่ำ ให้

อำจมี ก ำรใช้ ส ำนวนที่ แตกต่ำ งกั น ในแต่ล ะปี ดั ง นั้ น

ประชำคมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฟังว่ำ ทำไมเรำ

ถ้ำ เรำแก้ ไ ขไม่ ต รงจุ ด หรื อ แก้ ไ ขไม่ จ ริ ง จั ง จุ ด อ่ อ น

ถึงทำยุทธศำสตร์นี้ ตัววัดทำไมต้องเป็นตัวนี้ เป็นต้น

ตรงนีก้ ็จะยังคงอยู่ และถูกเสนอแนะอยู่เป็นประจำ

กำรสื่ อ สำรต้ อ งท ำจนกว่ ำ คนในองค์ ก รจะมี ค วำม

ปัจจุบันงำนที่เรำทำจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ
งำนประจำวัน งำนปรับปรุง และงำนแก้ปัญหำ แต่ที่

เข้ำใจในเรื่องเดียวกันเขำถึงจะมุ่งมั่นทำงำนได้ ผลกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยจะได้ไม่ตกลงไปอีก
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
-------------------------------- ย้อนอดีตการประกันคุณภาพ

 ข้อเสนอแนะสาหรับก้าวต่อไปของ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม

สานักงานประกันคุณภาพ

ได้ชี้ใ ห้ เ ห็ น ถึง ปั ญ หำของกำรด ำเนิ น กำรด้ ำ นกำร
ประกันคุณภำพ สรุปได้ 2 ประเด็น ดังนี้

กำรมองไปข้ ำ งหน้ ำ อยำกให้ ง ำนประกั น
คุณภำพของ มก. มีกำรพัฒนำเกิดขึ้น

1. ปั ญ ห ำขอ งก ำร ท ำปร ะกั นคุ ณ ภำ พ

ประการแรก ต้อ งเริ่ม ต้นที่คนก่อ น ต้อ งมี

ส่วนใหญ่อยู่ที่คน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คนกลุ่มแรก

กระบวนกำรให้ ผู้บริหำรเห็นควำมสำคัญ และเห็ น

คือผู้บริหำร โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ประโยชน์ของกำรทำประกันคุณ ภำพ โดยสำมำรถ

กลุ่ ม ที่ 1 เป็ น ผู้ บ ริหารที่ เ ข้ า ใจ และเห็ น

นำข้อมูลไปใช้ในเรื่องกำรบริหำรงำนได้ สำนัก งำน

ความสาคัญของงานประกันคุณภาพ ซึ่งมองแล้ว

ประกันคุณภำพควรจัดหลักสูตรอบรมให้ควำมรู้กับ

ว่ำจะนำประโยชน์ของงำนประกันคุณภำพมำใช้ใน

ผู้บริหำร เพื่อให้ท่ำนเข้ำใจเรื่องประกันคุณภำพ อีก

กำรบริหำรได้ ซึ่งกลุ่มนีจ้ ะมีไม่มำก

ประกำรต้องช่วยเพิ่มองค์ควำมรู้ หรือทักษะให้กับ

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารที่ถูกบังคับให้ทาประกัน

เจ้ำ หน้ ำ ที่ เช่ น ส่ง ไปฝึกอบรม หรื อ ดู ง ำนที่ต่ำ งๆ

คุ ณ ภาพ หรือ ท ำโดยหน้ ำ ที่ จ ำเป็ น ต้อ งให้ ควำม

เพรำะบุคลำกรระดับเจ้ำหน้ำที่เป็นกำลังสำคัญที่จะ

ร่วมมือ แต่ไม่สนใจว่ำผลจะออกมำเป็นอย่ำงไร ซึ่ง

ทำงำนประกันคุณภำพให้กับมหำวิทยำลัยได้ดี
ประการที่ ส อง เรื่ อ งกระบวนกำรตรวจ

ถือว่ำยังไม่เป็นอุปสรรค
กลุ่ ม ที่ 3 ผู้ บ ริ หารที่ไ ม่ เ ห็ น ความสาคั ญ

ประเมิ น คุ ณ ภำพ จะเห็ น ว่ ำ ปั จ จุ บั น ใช้ เ วลำ

ของงานประกันคุณภาพ และจะมีควำมรู้สึกที่ไม่ดี

ค่อนข้ำงมำก ควรลดจ ำนวนวัน ตรวจประเมินลง

กับงำนประกันคุณภำพ

เนื่ อ งจำกกระบวนกำรหลำยๆ อย่ ำ งสำมำรถ

และคนอีกกลุ่มที่เป็ นหัวใจสำคัญในกำรทำ

ปรับเปลี่ยนได้ เพรำะตรวจทุกปี สิ่งที่ใช้เวลำมำกคือ

ประกันคุณภำพคือ บุคลำกรระดับเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมี

กำรตรวจหลั ก ฐำน ควรมี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ำนั ก งำน

ปัญหำเกิดขึ้นคือกำรเปลี่ยนคนบ่อยครั้ง ทำให้ต้อง

ประกั น คุ ณ ภำพ 1 ชุ ด เข้ ำ ไปดู ห ลั ก ฐำนก่ อ นที่

มี กำรเรีย นรู้ง ำนใหม่ ผู้ที่ถูกมอบหมำยให้ ท ำงำน

กรรมกำรจะเข้ ำ ตรวจจริง เพื่อ เป็ น กำรประหยั ด

ประกันคุณภำพจะรูส้ ึกว่ำโดนบังคับให้รับผิดชอบ

เวลำ

2. กระบวนกำรทำประกันคุณภำพ ซึ่งทำ
มำหลำยปี แ ล้ ว ข้ อ มู ล ก็ ยั ง ไม่ นิ่ ง และยั ง มี ค วำม
สับสนของข้อมูล
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รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
------------------------------รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต เข็มทอง ได้อธิบำยเกี่ยวกับ กำรประเมินผล (Evaluation) หมำยถึง
กระบวนกำรที่ใช้ในกำรอธิบำย และตัดสินคุณค่ำของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ำงมีหลักเกณฑ์ กำรประเมินจะเกิดขึ้นได้
ต้องมีผลของกำรวัด และต้องมีกำรกำหนดเกณฑ์ประเมินจึงจะตัดสินได้ วัตถุประสงค์สำคัญของกำรประเมิน
ไม่ใช่เพียงกำรตัดสิน แต่เพื่อต้องกำรพัฒนำปรับปรุง ความสาคัญของการประเมินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการ
ประเมินคุณภาพภายใน หรือการประเมินคุณภาพภายนอก คือ การนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งกำร
เป็ น ผู้ป ระเมิ น ไม่ ใ ช่เรื่อ งง่ำ ย แต่ไม่ ย ำกเกิ น กว่ำ ที่จ ะเรีย นรู้ไ ด้ ต้อ งศึกษำข้อ มู ล บริบ ทของหน่ว ยงำน เพื่อ
เสนอแนะข้อมูลให้ตรงตำมบริบทของหน่วยงำนที่ไปประเมิน ในกำรนี้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต เข็มทอง ได้
ชีป้ ระเด็นปัญหำของกำรประกันคุณภำพ รวมทั้งแนวคิดในกำรพัฒนำคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ไว้ดังนี้
1. กำรประเมินคุณภำพยังไม่สำมำรถเชื่อมโยงไปยังแผน
ได้ เนื่องจำกกำรประเมินหลำยๆ ครั้ง ในแต่ละองค์ประกอบ
มีโครงกำรรองรับจำนวนมำก ซึ่งไม่รู้ว่ำ โครงกำรเหล่ำ นั้นมี
ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์หรือไม่ ซึ่งในควำมเป็นจริงกำร
กำหนดโครงกำร ตัวชี้วัดของโครงกำร ต้องมีควำมเชื่อมโยง
ตัวบ่งชี้ในแต่ละยุทธศำสตร์ด้วย เนื่องจำกแต่ละปีหน่วยงำน
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกำรบริหำรงำนต่ำงๆ จึงต้องมีกำรเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร ตลอดจนตัวชีว้ ัดของแผนงำน ตัวชีว้ ัดของยุทธศำสตร์ ซึ่งจะต้องมีกำรเชื่อมโยงกัน
2. Ranking ต้องสะท้อนไปถึงตัวลูกศิษย์ ควรพิจำรณำระหว่ำงตัวบ่งชี้ Ranking และตัวบ่งชี้ควำมสุข
ของผู้เรียน อะไรก็ตามที่สะท้อนตัวลูกศิษย์ว่าเราได้สร้างให้ ลูกศิษย์มีศักยภาพอย่างเต็มที่แล้ว จะเป็น
ตัวบ่งชี้ที่นาไปสู่ Ranking ได้ดี แต่ถ้ำห่วงเพียงกำรตอบตัวบ่งชี้ Ranking แล้วลูกศิษย์เรำไม่ได้อะไรจำกกำร
Ranking เลย เป็นสิ่งที่น่ำกังวลอย่ำงมำก ต้องทำให้ลูกศิษย์เรำคิดเหมือน สตีฟ จอบส์ ที่กล่ำวว่ำ
“ถ้าคุณคิดเหมือนคนอื่น คุณก็อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ แต่คุณ
จะไม่ มี วั น น าหน้ า คนอื่ น ได้ ” ดั ง นั้ น กำรเรี ย นกำรสอน
สมั ย ใหม่ น อกจำกจะเน้น เรื่อ งวั ฒนธรรมเพรำะจะเข้ำ สู่
อำเซียน หรือเน้นเรื่องภำษำก็ดี ทักษะกำรคิดก็เป็นเรื่อง
สำคัญ ต้องคิดให้แตกต่ำง
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รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-------------------------- ย้อนอดีตการประกันคุณภาพ
ในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ได้เห็นควำมเจริญก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ไม่ว่ำจะเป็น
ตัวเนือ้ งำนของมหำวิทยำลัยที่มีกำรประเมินคุณภำพภำยใน เห็นกำรทำงำนที่มีระบบมำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นระดับ
ภำควิชำ ระดับคณะวิชำ แม้กระทั่งระดับมหำวิทยำลัย สิ่งเหล่ำนีท้ ี่เกิดขึน้ มำเป็นเพรำะบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่
ให้ควำมสำคัญกับกำรประกันคุณภำพ และถ้ำมองย้อนหลังไปที่สำนักประกันคุณภำพ ก็เห็นกำรเปลี่ยนแปลง
10 ปีท่ผี ่ำนมำของสำนักประกันคุณภำพในประเด็นต่อไปนี้
ประเด็น แรก บุ คลำกรส ำนั กประกัน คุณ ภำพตั้ ง แต่เริ่ม ต้น ที่ ยั ง ไม่ รู้อ ะไรด้ว ยกัน แต่ปั จ จุ บั น
บุ ค ลำกรมี ควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจ และสำมำรถประสำนงำนต่ ำ งๆ ให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำในกระบวนงำน และ
ผลสัมฤทธิ์ของกำรประกันคุณภำพภำยในค่อนข้ำงชัดเจน มีกำรจัดระบบกำรทำงำนที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ไม่ว่ำจะเป็นระดับคณะวิชำ หรือระดับมหำวิทยำลัย มี
กำรบริหำรจัดกำรที่ดีเมื่อเทียบกับมหำวิทยำลัยอื่น ทั้งเรื่องกำรเตรียมงำน กำรเตรียมข้อมูล กำรประสำนงำน
ทำได้ชัดเจน ตรงนีถ้ อื เป็น Best Practice ที่สำมำรถเผยแพร่ออกไปได้ เพรำะทำให้คณะกรรมกำรฯ ดำเนินงำน
ค่อนข้ำงง่ำย
ประเด็ น ที่ ส อง ส ำนั ก ประกั น คุ ณ ภำพมี ก ำรเตรี ย มรั บ กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในระดั บ
มหำวิทยำลัย ที่มีกำรพัฒนำมำเรื่อยๆ ตั้งแต่กำรรวบรวมข้อมูลจำกคณะมำรวมกันจัดทำเป็นรูปเล่ม ในช่วง
หลั งเริ่มกำหนดให้ หน่ว ยงำนกลำงเก็บ ข้อ มูล ให้ใ นบำงส่ว น อะไรที่เป็น ข้อมู ล ใช้ด้ว ยกัน อะไรเป็น ข้อมู ล ที่
รวบรวมมำจำกคณะวิชำ ทำให้เกิดควำมชัดเจนในกำรทำงำนมำกขึ้น
 อนาคตของงานประกันคุณภาพ
1. กำรประเมิ น คุ ณ ภำพระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย พบว่ ำ
ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ถ้ ำ ได้ มี ก ำรเตรี ย มงำนไว้ อ ย่ ำ งชั ด เจนแล้ ว มอบ
ผู้รับผิดชอบในกำรเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งปัจจุบันนี้กำหนดให้อยู่ในรูป
CHE QA Online เป็นไปได้หรือไม่ที่จะไม่มีกระดาษสักแผ่นในการ
ตรวจ แต่ให้มีข้อมูลทุกอย่างในระบบ CHE QA Online ที่มีกำร
แยกข้อมูลระดับคณะ กับมหำวิทยำลัยให้ชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อ CHE QA Online ของคณะมีประสิทธิภำพ ขณะเดียวกัน
ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย ก็ต้องร่วมมือกันคิดแต่แรกว่ำ อะไรเป็น
ข้อมูลส่วนกลำง และใครควรเป็นผู้รับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น
ไม่ ใ ช่ว่ำ มี ควำมรับผิด ชอบเพื่อน ำข้อมู ล มำต่อ กัน ถ้ำ เพีย งแต่ ห ยิบ
ข้ อ มู ล มำต่ อ กั น โดยไม่ เ ห็ น ว่ ำ สุ ด ท้ ำ ยเป็ น ผลงำนของระดั บ
มหำวิทยำลัยก็จะไม่เกิดประโยชน์
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2. กำรประเมินคุณภำพระดับคณะวิชำ สถำบัน สำนัก พบว่ำ ปัจจุบันผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมเข้ำ ใจในตั ว บ่ง ชี้และเกณฑ์ป ระเมิ น ที่ชั ด เจนขึ้น โดยเฉพำะผู้บ ริ ห ำรมี ควำมเข้ำ ใจมำกขึ้น สำมำรถ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพให้พัฒนำจำกเดิม ยกเว้น กรณีที่มีกำรเปลี่ยนถ่ำยผู้บริหำร มีบ้ำงที่ผู้บริหำร
ใหม่อำจจะยังเข้ำใจไม่ชัดเจนถึงผลงำนที่ผ่ำนมำได้ทำอะไรไปบ้ำง เวลำที่มองไปข้ำงหน้ำอำจจะไม่เชื่อมโยง
ระหว่ำงสิ่งที่ทำไปแล้ว กับสิ่งที่ทำใหม่ แต่ถำ้ เป็นผู้บริหำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่องจะพบว่ำมีควำมเข้ำใจในปัญหำที่
เกิดขึ้น และสำมำรถหำแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงได้ กำรเก็บรวบรวมเอกสำรหลักฐำนก็จะมีระบบชัดเจนขึ้น
ยกเว้นกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรวบรวมไว้เป็นหลักฐำน บำงครั้ งก็หำกันไม่พบ ดังนั้น ถ้ามีระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก็จะทาให้มกี ารเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3. กำรวิเครำะห์หรือ การเขียนรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ควรมอบหมายให้
ผู้บริหารที่ดูแลรับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการ จะทำให้สำมำรถวิเครำะห์และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนได้
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต ผู้เขียนรำยงำนควรเป็นรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
องค์ประกอบที่ 4 งำนวิจัย ผู้เขียนรำยงำนควรเป็นรองคณบดีฝำ่ ยวิจัย เป็นต้น
4. กำรป้อนข้อมูลเข้ำระบบ CHE QA Online คณะวิชาควรรวบรวมข้อมูลในระบบ CHE QA
Online ให้เสร็จทันรับการประเมินในระดับคณะวิชา ซึ่งจะช่วยมหำวิทยำลัยได้มำก เพรำะมหำวิทยำลัยจะ
ได้มีเวลำนำข้อมูลมำเชื่อมโยงสำหรับจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับมหำวิทยำลัยต่อไป แต่ปัจจุบัน
พบว่ำ เมื่อคณะกรอกข้อมูลใน CHE QA Online ไม่เสร็จ พอถึงกำรประเมินระดับมหำวิทยำลัยจะมีปัญหำใน
กำรสรุปข้อมูล และกำรอ้ำงอิงหลักฐำน
5. กำรประเมิ น คุณภำพรำยองค์ป ระกอบ มีปั ญ หำที่สั ม ผั ส ได้ไ ม่ ว่ำจะเป็ น ระดั บ คณะ ส ำนั ก
สถำบัน คือ องค์ประกอบที่ 1 ยังไม่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบที่ 7 ทาอย่างไรจึงจะเข้าใจการเขีย น
องค์ประกอบที่ 1 ที่เป็นแผนงาน ให้เชื่อมโยงกับองค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ ซึ่งจริงๆ แล้วทั้ง
สององค์ประกอบมีควำมเชื่อมโยงกัน สิ่งที่เห็นชัดว่ำไม่เชื่อมโยง คือ เรื่องกำรกำหนดตัวบ่งชี้ ซึ่งมีทั้งกำร
กำหนดตั ว บ่ง ชี้ใ นแผนกลยุ ท ธ์ กำหนดตั ว บ่ ง ชี้ข องแผนปฏิ บั ติ กำรประจ ำปี สุ ดท้ า ยต้ อ งเชื่ อ มโยงได้ว่ า
ความสาเร็จของแผน ความสาเร็จ ของกลยุทธ์ เป็นอย่างไร แต่ในควำมเป็นจริงที่พบ คือ กำหนดตัวบ่งชี้
ไม่สะท้อนกำรทำงำนของแผนงำนนั้นๆ และไม่สะท้อนควำมสำเร็จของแผนงำนนั้นๆ ด้วย
6. ควำมเข้ำใจในบำงตัวบ่งชี้ยังไม่ชัดเจน เช่น 1) ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับ กำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งเน้นว่ำ
ประเด็นควำมรู้อย่ำงน้อยต้องมีเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย เวลำวำงกระบวนงำน จึงต้อง
เชื่อมโยงสองสิ่งนี้เข้ำด้วยกัน 2) ตัวบ่งชี้ที่เกณฑ์กำหนดให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย
หรือกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน หรือกำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมกับกำรวิจัย การรายงานผลความสาเร็จของการบูรณาการยังไม่ ชัดเจน ไม่สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ
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นิสิตของเรำมีพัฒนำกำรดีข้นึ หลังจำกได้นำกำรบริกำรวิชำกำรมำบูรณำกำรร่วมกับกำรเรียนกำรสอน หรือว่ำ
กำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรวิจัยยังไม่สำมำรถชี้ถงึ ควำมสำเร็จว่ำทำให้มีงำนวิจัยเพิ่มขึ้น มีกำรนำ
โจทย์ปัญหำจำกกำรบริกำรวิชำกำรมำทำเป็นโจทย์วจิ ัยได้กี่เรื่อง ควำมสำเร็จเกิดจำกอะไร เป็นต้น
7. มำตรฐำนของคณะกรรมกำรประเมิ นคุณภำพภำยใน ส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่ำคณะกรรมกำร
ประเมินมีควำมเป็นกัลยำณมิตร และในบำงครั้ง ความเป็นกัลยาณมิตรที่มากเกินไปอาจทาให้มาตรฐาน
ของการประเมินไม่เท่ากัน ซึ่งเคยได้ยินหลำยท่ำนบ่นว่ำเรื่องนี้เมื่อครำวที่แล้วกรรมกำรท่ำนหนึ่งมำแล้วให้
พอมำปี นี้ เ รื่ อ งเดิม กรรมกำรอี ก ท่ำ นหนึ่ ง ไม่ ใ ห้ ทั้ง ๆ ที่ เป็ น เกณฑ์เ ดิม เป็ น ต้น คงต้อ งมำพิจ ำรณำว่ำ สิ่ง ที่
กรรมกำรให้ กับสิ่งที่กรรมกำรไม่ให้ วัดด้วยอะไร ประเด็นนี้คณะกรรมการประเมิน คงต้องมาคุยกัน มี
อะไรบ้างที่ยังคลุมเครือที่ทาให้ผลการประเมินไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น เวลำที่มีกำรอบรมผู้ประเมิน ควรมี
กำรถกเถียงกันก่อนว่ำอะไรใช่ หรือไม่ใช่ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์อย่ำงหนึ่งของคณะกรรมกำรประเมิน โดยส่วนใหญ่
เมื่อมีกำรแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประเมินแล้ว หากพบว่ามีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนในการตัดสินผล
คณะกรรมการควรหาข้อสรุปร่วมกันทั้งชุด แต่ด้วยเวลำที่จำกัด ในกำรประเมิน ก็ต้องพยำยำมสรุปให้ได้
ภำยในเวลำที่กำหนดด้วย
 ข้อเสนอแนะสาหรับก้าวต่อไปของสานักงานประกันคุณภาพ
ประเด็นแรก ในมุมมองข้ำงหน้ำ ของสำนักงำนประกันคุณภำพ เท่ำที่ทรำบแล้วว่ำบุคลำกรมี
ควำมมุ่งมั่นที่จะทำงำน แต่สิ่งที่จะทำข้ำงหน้ำให้ดีขึ้น ก็คือ บุคลากรต้องใฝ่หาความรู้ เนื่องจำกกำรประกัน
คุณภำพมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ต้องรับทรำบอะไรที่จะเกิดมำใหม่ๆ และทาความเข้าใจร่วมกัน
ต้องทางานเป็นทีม ใครทำประเด็นเรื่องใด ต้องแชร์กัน ต้องเอำมำรูด้ ้วยกัน และเดินไปข้ำงหน้ำด้วยกัน จะทำ
ให้กำรพัฒนำของสำนักงำนประกันคุณภำพในฐำนะที่เป็นตัวแทนกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเดินไป
ข้ำงหน้ำด้วยดี
ประเด็นที่สอง ต้องกำรเห็นการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ในอนาคตไม่มี
กระดาษ ไม่ มี ก องเล่ ม จ ำนวนมำก เป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ ที่ จ ะอยู่ ใ นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อยู่ บ นเว็ บ ไซต์ ที่
คณะกรรมกำรประเมิน คุณภำพสำมำรถดูเมื่อไรก็ได้ นอกจำกนี้ หำกคณะใดประสงค์จะเข้ำ สู่กำรประเมิน
คุณภำพแบบ EdPEx ควรเข้ำไปเลย เช่น คณะที่ได้ท่ี 1 ทั้งหลำย ควรเป็นผู้นำให้มหำวิทยำลัยก้ำวไปข้ำงหน้ำอีก
ระดับหนึง่
ประเด็นสุดท้าย สำนักงำนประกันคุณภำพควรทำควำมเข้ำใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินให้กับ
หน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะในประเด็นของควำมเชื่อมโยงระหว่ำงองค์ประกอบที่ 1 กับองค์ประกอบที่ 7 รวมทั้ง
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบูรณำกำรต่ำงๆ ซึ่งถ้ำทำควำมเข้ำใจร่วมกันทั้งมหำวิทยำลัยแล้ว การก้าวต่อไปใน
ทศวรรษหน้ า เราจะได้ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจพามหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า และเมื่ อ องค์ ก รมี
ความก้าวหน้า เราที่อยู่ในองค์กรคงได้ก้าวหน้าด้วยเช่นกัน
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ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
----------------------------------ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พรำพงษ์ ได้สรุปรวบยอดและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ แยกเป็น
4 ประเด็น ดังนี้
1. ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายใน
ควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพจะวัดได้เมื่อท่ำนเป็นผู้ลงมือตรวจประเมินแล้วต้องให้คำตอบ
กับผู้ถูกประเมินว่ำทำไมต้องทำอย่ำงนี้ ทำไมอย่ำงนี้จึงทำไม่ได้ สิ่งที่ผู้รับประเมินต้องกำรคงไม่ใช่แค่เรื่อง
คะแนนเพียงอย่ำงเดียว แต่ที่สำคัญคือ ผู้ประเมินจะต้องมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำปรับปรุง
หน่วยงำนที่ประเมินด้วย และกำรที่เรำจะไปแนะนำหน่วยงำนใดเรำต้องเข้ำใจบริบท เข้ำใจปัญหำของหน่วยงำน
นั้นด้วย แต่ถำ้ เรำตอบไม่ได้หรือไม่มีประสบกำรณ์ กำรแนะนำในเรื่องนั้นๆ เรำจะต้องตรวจสอบควำมถูกต้อง
เสียก่อนที่จะให้คำแนะนำ
2. พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพภายใน มก.
มุ ม มองของพั ฒ นำกำรด้ ำ นกำรประกั น คุ ณ ภำพ
ภำยใน มก. เป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ 1) มุ ม มองของบุ คลำกร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ 2) มุมมองที่เปรียบเทียบกับ
ส ถ ำ บั น อื่ น ซึ่ ง พ บ ว่ ำ ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในหลายๆ ส่วนดีมาก และอีก
หลายส่วนยังไม่ดี ซึ่งจุดดีท่พี บคือ กำรประเมินคุณภำพภำยใน
ของหน่วยงำนสนับสนุนในหลำยมหำวิทยำลัยยังไม่ได้ให้ ควำมสำคัญถึงขนำดมีกำรกำหนดตัวบ่งชี้เฉพำะลงไป
แต่ มก. ได้ให้ควำมสำคัญ และดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพรำะกำรพัฒนำหน่ วยสนับสนุน
กำรศึกษำก็จะส่งผลต่อหน่วยงำนที่เป็นหัวใจของกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำขึน้ ตำมไปด้วย
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กำรจะดูพัฒนำกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพให้พิจำรณำย้อนหลังไปเมื่อ 10 ปีท่แี ล้วกับปัจจุบันว่ำเรำ
ได้เห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงไรบ้ำง การพัฒนามี 2 อย่าง คือ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ กับพัฒนางาน
บำงส่วนอำจพัฒนำแค่ระบบประกันแต่งำนยังแย่เหมือนเดิม แต่บำงส่วนพัฒนำงำนแต่ระบบประกันก็ยังแย่
เหมือนเดิม ผลที่ตำมมำก็คือถ้ำกำรพัฒนำทั้งสองอย่ำงไม่ไปด้วยกันก็จะไม่สำมำรถสะท้อนอะไรออกมำได้
เพรำะสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต่อให้ท่ำนทำงำนดีแค่ไหนแต่ถ้ำระบบประกันยังแย่ มีผลงำนออกมำแต่ไม่รำยงำน
ไม่เก็บเอกสำรหลักฐำน แล้วใครจะรู้ว่ำหน่วยงำนท่ำนทำงำนดี หรือในขณะเดียวกันถ้ำมุ่งพัฒนำแต่ระบบ
ประกันแต่งำนประจำไม่ได้ทำเลยแล้วจะมีผลงำนอะไรมำเขียนตอบใน SAR เพรำะฉะนั้นทุกอย่ำงต้องพัฒนำไป
ควบคู่กัน
3. ทิศทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ มก.
วิท ยำกรแต่ล ะท่ำนเน้น ให้ กำรประกั น คุณ ภำพภำยในมี กำรลดกำรใช้กระดำษ นั่ น ก็คือ งำน
ประกันคุณภำพต่อไปนี้จะไม่ต้องแบกเล่มเอกสำรหนำๆ เวลำเข้ำไปประเมิน ดังนั้น เรื่อง CHE QA Online ก็จะ
เป็นทำงเลือกหนึ่งที่ทำให้กำรประกันคุณภำพภำยในลดกำรใช้กระดำษลงได้ ซึ่งทุกหน่วยงำนก็ต้องเตรียมควำม
พร้อมที่จะรองรับกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE ด้วย
4. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
กำรมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพจะต้องอำศัยควำมสม่ำเสมอ เข้ำมำร่วมแลกเปลี่ยน รับรู้
เรื่องประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ก็จะทำให้เมื่อถึงเวลำประเมิน ผู้ ประเมินกับผู้ถูกประเมินก็จะเข้ำใจเรื่อง
ประกันคุณภำพในทิศทำงเดียวกัน ไม่ต้องมำถกเถียงกัน กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองไม่ถูกต้องเพรำะ
ควำมเข้ำใจในตัวบ่งชี้ที่คลำดเคลื่อนก็จะไม่เกิดขึ้นอีก ดังนั้น กำรสร้ำงควำมเข้ำใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้อง
สร้ำงตั้งแต่ต้นปี และถ้ำสร้ำงควำมเข้ำใจแล้วยังไม่พอก็ต้องหำผู้รับผิดชอบ ซึ่งกำรกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นเรื่อง
ที่สำคัญที่ต้องร่วมกันทำทั้งในระดับเจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำร ถ้าหน่วยงานไหนให้เจ้าหน้าที่เขียนผลการ
ดาเนินงานโดยไม่ผ่านผู้บริหาร ถือว่าหน่วยงานนั้นยังไม่พัฒนาเรื่องการประกันคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่แสดง
ควำมเป็นที่สุดของกำรประกันคุณภำพอยู่ท่บี ทสรุปผูบ้ ริหำร (Executive summary) ก็ควรให้ผบู้ ริหำรสูงสุดเป็น
คนเขียน เพรำะเป็นกำรสรุปผลงำนรวบยอดของทุกองค์ประกอบ ถ้ำบทสรุปผู้บริหำรเขียนได้ดีก็จะส่งผลให้
ผู้ประเมินมั่นใจได้ว่ำองค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนนั้นจะผ่ำนกำรประเมินอย่ำงแน่นอน
ดังนั้น ถ้าผู้บริหารให้ความสาคัญ และใส่ใจเรื่องการประกันคุณภาพ องค์กรนั้นจะประสบผลสาเร็จ
ทั้งงานประกันคุณภาพและงานประจาควบคู่กันไปด้วย ในทำงกลับกันถ้ำผู้บริหำรไม่ใส่ใจเรื่องกำรประกัน
คุณภำพปล่อยให้เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำร ผลงำนที่ดีๆ ของหน่วยงำนก็อำจไม่ถูกถ่ำยทอดออกมำ นอกจำกนี้
เทคนิคกำรตรวจประเมินคุณภำพที่ได้ผลมำก คือ ต้องกำหนดให้ผู้รับผิดชอบเข้ำมำอธิบำยสิ่งที่ดำเนินกำรให้
ผู้ประเมินทรำบ อย่ำเพียงแต่ส่งเจ้ำหน้ำที่มำวิ่งหำคำตอบให้กรรมกำรประเมิน เพรำะผลจะออกมำไม่ค่อยดี
92

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“หลายเรื่องเล่า บอกเรื่องราว ครั้งเก่าก่อน

เริ่มที่ตอน ก่อร่าง สร้างพื้นฐาน

ตั้งสานัก ประกันคุณภาพ ให้ทางาน

พัฒนา ระบบประกัน ของ มก.”
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“งานประกัน เข้มข้น คนเข้มแข็ง

หลายภาคส่วน ร่วมแรง กันแข็งขัน

ต่างเรียนรู้ สู่การพัฒนา ไปพร้อมกัน

ภายใต้ระบบ ประกัน สองโมเดล”
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“มีหลายครั้ง ที่หลายอย่าง ต่างปรับเปลี่ยน

เพื่อหมุนเวียน ให้เรียนรู้ อยู่เสมอ

แต่คุณภาพ คือภาพคุณ ต้องไม่เบลอ

ค้นให้เจอ Best practice แล้วแบ่งปัน”
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“หลายเหตุการณ์ ความทรงจา อันล้าค่า

ผ่านพ้นมา ครบสิบปี ทีส่ ร้างสรรค์

คุณภาพ ของผลงาน จะยืนยัน

ความมุ่งมั่น อุดมการณ์ คน QA”
ประพันธ์โดย น.ส.ณัฏยา เบ้าสุภี
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ครบรอบ ๑ ทศวรรษ
สำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ภาคผนวกที่ 1 คณะกรรมการประจาสานักประกันคุณภาพชุดต่างๆ
ครั้งที่ 1

ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำสำนักประกัน
คุณภำพ ลงวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ.2545
รายนาม

ตาแหน่ง

อานาจหน้าที่

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่ปรึกษำ 1. พิจำรณำและปรับปรุงระบบกำรประกัน
รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทักษ์
คุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
ที่ปรึกษำ 2. พิจำรณำดัชนีและเกณฑ์กำรตรวจสอบ
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุพำ วีระไวทยะ
ที่ปรึกษำ และกำรประเมินของระบบประกันคุณภำพ
4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
ประธำน มหำวิทยำลัย
รองศำสตรำจำรย์รัชต์วรรณ กำญจนปัญญำคม กรรมกำร 3. จัดทำแผนกำรตรวจสอบและกำรประเมิน
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
กรรมกำร ระบบประกันคุณภำพ
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต เข็มทอง
กรรมกำร 4. วำงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัตใิ นกำร
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
กรรมกำร ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภำพ
8. รองศำสตรำจำรย์ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
กรรมกำร 5. พิจำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับ
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์ช่นื ศรีงำม
กรรมกำร
มหำวิทยำลัย
10. นำงสำวยุพำพรรณ จุฑำทอง
กรรมกำร
6. พิจำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งตั้ง
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ ปิตปิ ัญญำ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสำนัก รองผู้อำนวยกำรสำนัก
12. รองศำสตรำจำรย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
กรรมกำร
และเลขำนุกำรสำนัก
13. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์
กรรมกำร 7. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ
14. ผู้อำนวยกำรสำนักประกันคุณภำพ
กรรมกำร ประจำปีเพื่อเสนอต่ออธิกำรบดีและที่ประชุม
นำงทิพย์ นิลนพคุณ
คณบดี
15. เลขำนุกำรสำนักประกันคุณภำพ
กรรมกำรและ 8. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
นำงสำววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กจิ
เลขำนุกำร บริหำรงำนของสำนักประกันคุณภำพ
9. เรื่องอื่นๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 คำสัง่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 1371/2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประจำสำนักประกันคุณภำพ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภำคม 2546
รายนาม
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยำ
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กล้ำณรงค์ ศรีรอต
3. นำงผกำพรรณ สกุลมั่น

ตาแหน่ง
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำสำนัก
ประกันคุณภำพ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2547
รายนาม

ตาแหน่ง

1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยอธิกำรบดีวิทยำเขตกำแพงแสน
ผู้ช่วยอธิกำรบดีวิทยำเขตศรีรำชำ
ผู้ช่วยอธิกำรบดีวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
ผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนและประมวลผล
รองศำสตรำจำรย์บพิธ จำรุพันธุ์
5. ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นงนุช รักสกุลไทย
7. นำยพิชิตชัย ผ่องอุดม
8. นำงผ่องศรี จิตตนูนท์
9. นำงทิพย์ นิลนพคุณ (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
10. นำงมุกดำ เกตุแก้ว
11. นำยธเนศ ดำวรุง่ โรจน์

ครั้งที่ 2

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

คำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 2835/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำสำนัก
ประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ.2548 มีวำระ 2 ปี
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รายนาม

ตาแหน่ง

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทักษ์
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภมำศ พนิชศักดิ์พัฒนำ
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำมัคคี บุณยะวัฒน์
4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรปรำชญ์ ธไนศวรรยำงกูร
5. รองศำสตรำจำรย์บุญเรียง ขจรศิลป์
6. รองศำสตรำจำรย์สุคนธ์ชื่น ศรีงำม
7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม
8. รองศำสตรำจำรย์ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
9. รองศำสตรำจำรย์ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

ที่ปรึกษำ

อานาจหน้าที่

1. วำงนโยบำยและแผนงำนของสำนัก ให้
สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และ
ที่ปรึกษำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน
2. วำงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัตใิ นกำรนำ
ที่ปรึกษำ ระบบประกันคุณภำพไปใช้ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำยใน
ที่ปรึกษำ มหำวิทยำลัย
3. พิจำรณำและปรับปรุงระบบกำรประกัน
ที่ปรึกษำ คุณภำพของมหำวิทยำลัย
ที่ปรึกษำ 4. พิจำรณำดัชนีและเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ประธำน ดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพของ
กรรมกำร มหำวิทยำลัย
กรรมกำร
กรรมกำร

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายนาม

ตาแหน่ง

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พนิต เข็มทอง
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประสงค์ ตันพิชัย
12. รองศำสตรำจำรย์สุมำลี บุญมำ
13. รองศำสตรำจำรย์พิภพ ลลิตำภรณ์
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำญจน์เขจร ชูชีพ
15. หัวหน้ำสำนักงำนอธิกำรบดี
นำยพิชิตชัย ผ่องอุดม
16. ผู้อำนวยกำรสำนักประกันคุณภำพ
รองศำสตรำจำรย์ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
17. เลขำนุกำรสำนักประกันคุณภำพ
นำงสำววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กจิ

อานาจหน้าที่

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

5. ให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจำปีก่อน
นำเสนอมหำวิทยำลัย ตลอดจนรำยงำนกำรเงิน
และเรื่องอื่นๆ ของสำนัก
6. ให้ควำมเห็นชอบกรอบอัตรำกำลัง ตำแหน่ง
หน้ำที่ อัตรำเงินเดือน ตลอดจนค่ำตอบแทนอื่นๆ
เพื่อเสนออธิกำรบดีอนุมัติ
7. พิจำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งตั้ง
กรรมกำร ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับ
มหำวิทยำลัย
กรรมกำร 8. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ
ประจำปีเพื่อเสนอต่ออธิกำรบดี ที่ประชุมคณบดี
และ
เลขำนุกำร และสภำมหำวิทยำลัย

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 คำสัง่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 1090/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประจำสำนักประกันคุณภำพ (แก้ไขครั้งที่ 1) สั่ง ณ วันที่ 12 เมษำยน 2550
รายนาม

ขอพ้นจาก
ตาแหน่ง

รายนาม

แทนตาแหน่ง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประสงค์ ตันพิชัย

กรรมกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

กรรมกำร

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 คำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 1474/2550 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำร
ประจำสำนักประกันคุณภำพ (แก้ไขครั้งที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภำคม 2550
รายนาม

ขอพ้นจาก
ตาแหน่ง

รายนาม

แทนตาแหน่ง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำญจน์เขจร ชูชีพ

กรรมกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพ ฉัตรำภรณ์

กรรมกำร

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ครั้งที่ 3

คำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 2724/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำสำนัก
ประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ.2550
รายนาม

ตาแหน่ง

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่ปรึกษำ
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ที่ปรึกษำ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภมำศ พนิชศักดิ์พัฒนำ
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
ที่ปรึกษำ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำมัคคี บุณยะวัฒน์
4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยอำนวยกำร
ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มยุรี เทศผล
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
ที่ปรึกษำ
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงำม
ที่ปรึกษำ
7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
ประธำน
รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม
กรรมกำร
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
กรรมกำร
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
กรรมกำร
10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต เข็มทอง
กรรมกำร
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี บุญมำ
กรรมกำร
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิภพ ลลิตำภรณ์
กรรมกำร
13. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพ ฉัตรำภรณ์
กรรมกำร
14. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
กรรมกำร
15. หัวหน้ำสำนักงำนอธิกำรบดี
กรรมกำร
นำยพิชิตชัย ผ่องอุดม
16. นำงวรำภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
กรรมกำร
17. ผู้อำนวยกำรสำนักประกันคุณภำพ
กรรมกำร
18.เลขำนุกำรสำนักประกันคุณภำพ
กรรมกำรและ
นำงสำววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
เลขำนุกำร

อานาจหน้าที่
1. วำงนโยบำยและแผนงำนของสำนัก ให้
สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และ
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน
2. วำงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัตใิ นกำรนำ
ระบบประกันคุณภำพไปใช้ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย
3. พิจำรณำและปรับปรุงระบบกำรประกัน
คุณภำพของมหำวิทยำลัย
4. พิจำรณำดัชนีและเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัย
5. ให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจำปีก่อน
นำเสนอมหำวิทยำลัย ตลอดจนรำยงำนกำรเงิน
และเรื่องอื่นๆ ของสำนัก
6. ให้ควำมเห็นชอบกรอบ อัตรำกำลัง ตำแหน่ง
หน้ำที่ อัตรำเงินเดือน ตลอดจนค่ำตอบแทนอื่นๆ
เพื่อเสนออธิกำรบดีอนุมัติ
7. พิจำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับ
มหำวิทยำลัย
8. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ
ประจำปีเพื่อเสนอต่ออธิกำรบดี ที่ประชุมคณบดี
และสภำมหำวิทยำลัย

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจำสำนักประกันคุณภำพ ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2551
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รายนาม

ขอพ้นจากตาแหน่ง

รองศำสตรำจำรย์สุมำลี บุญมำ
รองศำสตรำจำรย์พนิต เข็มทอง

กรรมกำร
กรรมกำร

รายนาม

แทนตาแหน่ง

รองศำสตรำจำรย์สุคนชื่น ศรีงำม
กรรมกำร
นำยพูลสวัสดิ์ เผ่ำประพัธน์
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ำยนอก

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ 4

ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำสำนักประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ลงวันที่ 29 กันยำยน พ.ศ.2552
รายนาม

ตาแหน่ง

อานาจหน้าที่

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รองศำสตรำจำรย์วุฒชิ ัย กปิลกำญจน์
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต เข็มทอง
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรปรำชญ์ ธไนศวรรยำงกูร
4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยอำนวยกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มยุรี เทศผล
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
6. นำยพูลสวัสดิ์ เผ่ำประพัธน์
7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงำม
10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ
12. รองศำสตรำจำรย์พิภพ ลลิตำภรณ์
13. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
14. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
นำยพิชิตชัย ผ่องอุดม
15. ดร.วรำภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
16. ผู้อำนวยกำรสำนักประกันคุณภำพ
นำงสำววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
17. เลขำนุกำรสำนักประกันคุณภำพ
นำงกัลยำณี รัตนวรำหะ (แทน)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรและธุรกำร

ที่ปรึกษำ

1. วำงนโยบำยและแผนงำนของสำนัก ให้
สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และ
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน
2. วำงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัตใิ นกำร
นำระบบประกันคุณภำพไปใช้ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย
3. พิจำรณำและปรับปรุงระบบกำรประกัน
คุณภำพของมหำวิทยำลัย
4. พิจำรณำดัชนีและเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัย
5. ให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจำปีก่อน
เสนอมหำวิทยำลัย ตลอดจนรำยงำนกำรเงิน
และเรื่องอื่นๆ ของสำนัก
6. ให้ควำมเห็นชอบกรอบอัตรำกำลัง ตำแหน่ง
หน้ำที่ อัตรำเงินเดือน ตลอดจนค่ำตอบแทนอื่นๆ
เพื่อเสนออธิกำรบดีอนุมัติ
7. พิจำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับ
มหำวิทยำลัย
8. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ
ประจำปี เพื่อเสนอต่ออธิกำรบดี ที่ประชุม
คณบดี และสภำมหำวิทยำลัย

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
และ
เลขำนุกำร

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำสำนัก
ประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (แก้ไขเพิม่ เติม) ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2553
รายนาม

ตาแหน่ง

เปลี่ยนตาแหน่งเป็น

เหตุผล

รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม

ประธำน
กรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก

เกษียณอำยุรำชกำร
20 กันยำยน 2553
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ครั้งที่ 5

ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำสำนักประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ลงวันที่ 7 มีนำคม 2554
รายนาม

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รองศำสตรำจำรย์วุฒชิ ัย กปิลกำญจน์
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
รองศำสตรำจำรย์พนิต เข็มทอง
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
รองศำสตรำจำรย์ศรปรำชญ์ ธไนศวรรยำงกูร
4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รองศำสตรำจำรย์กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์
5. รองอธิกำรบดีฝ่ำยอำนวยกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มยุรี เทศผล
6. รองศำสตรำจำรย์บุญเรียง ขจรศิลป์
7. รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม
8. รองศำสตรำจำรย์สุคนธ์ชื่น ศรีงำม
9. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงลักษณ์ งำมเจริญ
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระศักดิ์ พรำพงษ์
11. ศำสตรำจำรย์อุทัยรัตน์ ณ นคร
12. รองศำสตรำจำรย์อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล
13. รองศำสตรำจำรย์ลลิ ลี่ กำวีตะ๊
14. รองศำสตรำจำรย์พิภพ ลลิตำภรณ์
15. รองศำสตรำจำรย์ปัสสี ประสมสินธ์
16. รองศำสตรำจำรย์ประดนเดช นีละคุปต์
17. นำยสมจิตต์ ปำละกำศ
18. นำยพีระพงศ์ ตริยเจริญ
19. ผู้อำนวยกำรสำนักประกันคุณภำพ
นำงสำววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
20. เลขำนุกำรสำนักประกันคุณภำพ
นำงกัลยำณี รัตนวรำหะ (แทน)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรและธุรกำร
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ตาแหน่ง

อานาจหน้าที่

ที่ปรึกษำ

1. วำงนโยบำยและแผนงำนของสำนัก ให้
สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และ
ที่ปรึกษำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในข้อ 7
2. วำงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัตใิ นกำร
ที่ปรึกษำ นำระบบประกันคุณภำพไปใช้ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ที่ปรึกษำ ภำยในมหำวิทยำลัย
3. พิจำรณำและปรับปรุงระบบกำรประกัน
ที่ปรึกษำ คุณภำพของมหำวิทยำลัย
4. พิจำรณำตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์กำรประเมิน
ที่ปรึกษำ ผลกำรดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพ
ของมหำวิทยำลัย
ที่ปรึกษำ
5. ให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจำปี
ที่ปรึกษำ
ก่อนเสนอมหำวิทยำลัย ตลอดจนรำยงำน
ประธำน
กำรเงินและเรื่องอื่นๆ ของสำนัก
กรรมกำร
6. ให้ควำมเห็นชอบกรอบอัตรำกำลัง
รองประธำน
ตำแหน่งหน้ำที่ อัตรำเงินเดือน ตลอดจน
กรรมกำร
ค่ำตอบแทนอื่นๆ เพื่อเสนออธิกำรบดีอนุมัติ
กรรมกำร
7. พิจำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งตั้ง
กรรมกำร ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับ
กรรมกำร มหำวิทยำลัย
กรรมกำร 8. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน
กรรมกำร คุณภำพภำยในประจำปีเพื่อเสนอต่อ
กรรมกำร อธิกำรบดี ที่ประชุมคณบดี และ
กรรมกำร สภำมหำวิทยำลัย
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
และ
เลขำนุกำร
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ภาคผนวกที่ 2 ประกาศการปรับสถานภาพสานักประกันคุณภาพ

ประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เรื่อง กำรปรับสถำนภำพสำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็น สำนักงำนประกันคุณภำพ
....................................................................
อนุสนธิประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ลงวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ.2545 เรื่อง จัดตั้ง
สำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นสำนักงำนกลำงในกำรดำเนินกำรด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นั้น
เพื่อต่อยอดงำนพัฒนำมหำวิทยำลัยด้วยระบบกำรประกันคุณภำพ ซึ่งจำเป็นต้องปรับบทบำท
หน้ำทีใ่ ห้เหมำะสม และรองรับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจทีป่ รับปรุงใหม่ ซึง่ เน้นกำรศึกษำข้อมูลเพื่อเสนอแนะ
แนวทำงในกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยที่เป็นสำกล ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีนำนำชำติ และ
นำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยนำนำชำติในเวทีอำเซียนได้อย่ำงแท้จริง อีกทั้งให้สำมำรถตอบสนองนโยบำยในเชิง
รุกของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 16(4) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.
2541 และโดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมครัง้ ที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม
พ.ศ.2555 จึงให้ปรับสถำนภำพสำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็น สำนักงำนประกัน
คุณภำพ มีฐำนะเทียบเท่ำกอง ในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี และให้แบ่งส่วนงำนออกเป็น 4 งำน ดังนี้
1. งำนธุรกำร
2. งำนพัฒนำและฝึกอบรม
3. งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
4. งำนวิเครำะห์ขอ้ มูลและสำรสนเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ.2555

(ศำสตรำจำรย์กำพล อดุลวิทย์)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ครบรอบ ๑ ทศวรรษ
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ภาคผนวกที่ 3 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.........................................................
เพื่อให้กำรประกันคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และเป็น
เครื่อ งมื อขั บเคลื่อนให้ มหำวิทยำลั ยได้รับกำรยอมรับระดั บสำกล มหำวิทยำลั ยเกษตรศำสตร์ จึง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี้
๑. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
๒. รองศำสตรำจำรย์บุญเรียง ขจรศิลป์
๓. รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม
๔. รองศำสตรำจำรย์สุคนธ์ชื่น ศรีงำม
๕. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระศักดิ์ พรำพงษ์
๗. รองศำสตรำจำรย์ลิลลี่ กำวีต๊ะ
๘. รองศำสตรำจำรย์พิภพ ลลิตำภรณ์
๙. รองศำสตรำจำรย์ปัสสี ประสมสินธ์
๑๐. รองศำสตรำจำรย์ประดนเดช นีละคุปต์
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรำภำ มหำกำญจนกุล
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
๑๓. นำยพีระพงศ์ ตริยเจริญ
๑๔. นำยสมจิตต์ ปำละกำศ
๑๕. นำงสำวเบญญำ กสำนติกุล
๑๖. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ
๑๗. นำงกัลยำณี รัตนวรำหะ

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

107

โดยให้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. วำงนโยบำยและแผนงำนกำรประกันคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของมหำวิทยำลัย และข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
๒. วำงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรนำระบบประกันคุณภำพไปใช้ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย และขับเคลื่อนให้มหำวิทยำลัยสำมำรถติดอันดับ
ในระดับสำกล
๓. พิจำรณำพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนือ่ ง
๔. พิจำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งตั้งผูต้ รวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับมหำวิทยำลัย
๕. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจำปีเพื่อเสนอต่ออธิกำรบดี
ที่ประชุมคณบดี และสภำมหำวิทยำลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๒ ปี
ประกำศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศำสตรำจำรย์วุฒชิ ัย กปิลกำญจน์)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคผนวกที่ 4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สาหรับคณะวิชา

คำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่ ๒๙๘๕/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรประกันคุณภำพสำหรับคณะวิชำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
…………………………...
ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้มีกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพสำหรับหน่วยงำนจัดกำรเรียน
กำรสอนและหน่วยงำนสนับสนุน เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน ส่งผลให้เกิดกำร
พัฒนำคุณภำพภำยในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
และก่อให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ สำหรับคณะวิชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี้
๑. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ

ประธำนกรรมกำร

๒. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ

รองประธำนกรรมกำร

๓. คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์

กรรมกำร

๔. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม

กรรมกำร

๕. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

กรรมกำร

๖. คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ

กรรมกำร

๗. รองคณบดี คณะบริหำรธุรกิจ

กรรมกำร

๘. รองคณบดีฝ่ำยประชำสัมพันธ์และประกันคุณภำพ คณะเกษตร

กรรมกำร

๙. รองคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพและสำรสนเทศ คณะประมง

กรรมกำร

๑๐. รองคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์

กรรมกำร

๑๑. รองคณบดีฝำ่ ยแผนและประกันคุณภำพ คณะวนศำสตร์

กรรมกำร

๑๒. รองคณบดีฝำ่ ยบริหำร คณะวิทยำศำสตร์

กรรมกำร

๑๓. รองคณบดีฝำ่ ยวำงแผนและประกันคุณภำพ

กรรมกำร

คณะวิศวกรรมศำสตร์
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๑๔. รองคณบดีฝำ่ ยแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ

กรรมกำร

คณะศึกษำศำสตร์
๑๕. รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ คณะสังคมศำสตร์

กรรมกำร

๑๖. รองคณบดีฝำ่ ยวิชำกำรและประกันคุณภำพ

กรรมกำร

คณะสัตวแพทยศำสตร์
๑๗. รองคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ คณะอุตสำหกรรมเกษตร

กรรมกำร

๑๘. รองคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ คณะเกษตร กำแพงแสน

กรรมกำร

๑๙. รองคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ

กรรมกำร

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
๒๐. รองคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพกำรศึกษำ

กรรมกำร

คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
๒๑. รองคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ คณะวิทยำกำรจัดกำร

กรรมกำร

๒๒. รองคณบดีฝำ่ ยบริหำรและประกันคุณภำพ

กรรมกำร

คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ
๒๓. รองคณบดีฝำ่ ยกิจกำรนิสิตและประกันคุณภำพ

กรรมกำร

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
๒๔. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

กรรมกำร

๒๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ

กรรมกำร

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์
๒๖. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ คณะวิศวกรรมศำสตร์

กรรมกำร

๒๗. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ ยวำงแผนและประกันคุณภำพ

กรรมกำร

คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ
๒๘. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ วิทยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำติ

กรรมกำร

๒๙. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ

กรรมกำร

คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
๓๐. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ ยแผนพัฒนำองค์กรและประกันคุณภำพ

กรรมกำร

คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์
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๓๑. ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก.

กรรมกำร

๓๒. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริกำรวิชำกำร

กรรมกำร

๓๓. ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน

กรรมกำร

ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓๔. ผู้อำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ

กรรมกำร

๓๕. ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่

กรรมกำร

๓๖. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓๗. นำงมุกดำ เกตุแก้ว

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓๘. นำงสำวณัฏยำ เบ้ำสุภี

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓๙. นำงสำวนงนำฏ พัวประเสริฐ

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๔๐. นำยธเนศ ดำวรุง่ โรจน์

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๔๑. นำยจิรพัฒน์ ธำรีสืบ

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๔๒. นำงมณฑ์ภัสสร สุวรรณำพิสิทธ์

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

โดยมีหน้ำที่ดังนี้
๑. พัฒนำระบบ และกลไกในกำรประกันคุณภำพของคณะวิชำ หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำให้สอดคล้อง
กับกระบวนกำรดำเนินกำรภำยใน ที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และข้อกำหนดของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
๒. พิจำรณำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัย
๓. ควบคุม ตรวจสอบ/ประเมิน และติดตำมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในที่ก่อให้เกิดกำร
พัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
๔. ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกีย่ วข้องกับกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป โดยมีวำระ ๒ ปี
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศำสตรำจำรย์วุฒชิ ัย กปิลกำญจน์)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ครบรอบ ๑ ทศวรรษ
สำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคผนวกที่ 5 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สาหรับสถาบัน สานัก

คำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่ ๒๙๘๖/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ สำหรับสถำบัน สำนัก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
…………………………...
ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้มีกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพสำหรับหน่วยงำนจัดกำรเรียน
กำรสอนและหน่วยงำนสนับสนุน เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน ส่งผลให้เกิดกำร
พัฒนำคุณภำพภำยในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
และก่ อ ให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง กำรด ำเนิ น งำนที่ มุ่ ง สู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพสำหรับสถำบัน สำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีรำยนำม
ดังต่อไปนี้
๑. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ

ประธำนกรรมกำร

๒. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ

รองประธำนกรรมกำร

๓. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี

กรรมกำร

๔. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน

กรรมกำร

๕. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ

กรรมกำร

๖. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรรมกำร
๗. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร

กรรมกำร

วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๘. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศงำนวิจัย

กรรมกำร

สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก.
๙. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ

กรรมกำร

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
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๑๐. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ

กรรมกำร

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร
๑๑. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

กรรมกำร

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำระบบนิเวศเกษตร
๑๒. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ

กรรมกำร

สถำบันวิจัยและพัฒนำ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๑๓. รองผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนและประมวลผล

กรรมกำร

๑๔. รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

กรรมกำร

๑๕. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ

กรรมกำร

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมกำรเกษตร
๑๖. ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษและประกันคุณภำพ

กรรมกำร

สถำบันวิจัยและพัฒนำ กำแพงแสน
๑๗. ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์

กรรมกำร

๑๘. ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรด้ำนแผนและประกันคุณภำพ สำนักหอสมุด

กรรมกำร

๑๙. ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ

กรรมกำร

สำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตศรีรำชำ
๒๐. เลขำนุกำรสถำบันอินทรีจันทรสถิตย์

กรรมกำร

เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์
๒๑. เลขำนุกำรศูนย์นำนำชำติสิรนิ ธรเพื่อกำรวิจัย

กรรมกำร

พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
๒๒. หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร สถำบันสุวรรณวำจกกสิกจิ

กรรมกำร

เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
๒๓. หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร สำนักหอสมุด กำแพงแสน

กรรมกำร

๒๔. หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร

กรรมกำร

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
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๒๕. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริกำรวิชำกำร

กรรมกำร

๒๖. ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่

กรรมกำร

๒๗. ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน

กรรมกำร

๒๘. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ

กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๒๙. นำงสำวณัฏยำ เบ้ำสุภี

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓๐. นำงมุกดำ เกตุแก้ว

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓๑. นำงสำวนงนำฏ พัวประเสริฐ

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓๒. นำงสำววำสิฏฐี ไวตี

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓๓. นำงสำวอรอุมำ แก้วมณีโชติ

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓๔. นำงสำวเพชร์รัตน์ โชครุ่ง

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

โดยมีหน้ำที่ดังนี้
๑. พัฒนำระบบ และกลไกในกำรประกันคุณภำพของ สถำบัน สำนัก หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำให้
สอดคล้องกับกระบวนกำรดำเนินกำรภำยใน ที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
๒. พิ จ ำรณำตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ก ำรประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมระบบประกั น คุ ณ ภำพของ
มหำวิทยำลัย
๓. ควบคุม ตรวจสอบ/ประเมิน และติดตำมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในที่ก่อให้ เกิดกำร
พัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
๔. ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกีย่ วข้องกับกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป โดยมีวำระ ๒ ปี
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศำสตรำจำรย์วุฒิชัย กปิลกำญจน์)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ครบรอบ 1 ทศวรรษ สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคผนวกที่ 6 การแบ่งคณะวิชาตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีกำรแบ่งคณะวิชำตำมกลุ่มสำขำวิชำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุ ด มศึ กษำ (สกอ.) กำหนด ประกอบด้ว ย กลุ่ ม สำขำวิชำวิท ยำศำสตร์ และเทคโนโลยี จ ำนวน 15 คณะ
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ จำนวน 3 คณะ และกลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน
10 คณะ รำยละเอียดดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิชา
1. คณะเกษตร
2. คณะเกษตร กพส.
3. คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
4. คณะประมง
5. คณะวนศำสตร์
6. คณะวิทยำศำสตร์
7. คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ
8. คณะวิศวกรรมศำสตร์
9. คณะวิศวกรรมศำสตร์ กำแพงแสน
10. คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ
11. คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์
12. คณะสิง่ แวดล้อม
13. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
14. คณะอุตสำหกรรมเกษตร
15. วิทยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำติ
1. คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์
2. คณะสัตวแพทยศำสตร์
3. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
1. คณะบริหำรธุรกิจ
2. คณะมนุษยศำสตร์
3. คณะวิทยำกำรจัดกำร
4. คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
5. คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
6. คณะศึกษำศำสตร์
7. คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
8. คณะเศรษฐศำสตร์
9. คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ
10. คณะสังคมศำสตร์
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ภาคผนวกที่ 7 เอกสารวิชาการสานักประกันคุณภาพ ครึ่งทศวรรษหลัง
เอกสารวิชาการ ปีพ.ศ. 2551
เอกสำรหมำยเลข 1/2551 ดัชนีประเมินและเกณฑ์มำตรฐำนระบบประกันคุณภำพ มก. ปี 2551 สำหรับคณะวิชำ
เอกสำรหมำยเลข 2/2551 ดัชนีประเมินและเกณฑ์มำตรฐำนระบบประกันคุณภำพ มก. ปี 2551 สำหรับสำนัก/สถำบัน
เอกสำรหมำยเลข 3/2551 ดัชนีประเมินและเกณฑ์มำตรฐำนระบบประกันคุณภำพ มก.ปี 2551 สำหรับวิทยำเขต/
มหำวิทยำลัย
เอกสำรหมำยเลข 4/2551 รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำบันอุดมศึกษำ รอบที่ 2 มก.
เอกสำรหมำยเลข 5/2551 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยบริหำรและธุรกำร
เอกสำรหมำยเลข 6/2551 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน
เอกสำรหมำยเลข 7/2551 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยวิเครำะห์ขอ้ มูลและสำรสนเทศ
เอกสำรหมำยเลข 8/2551 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม
เอกสำรหมำยเลข 9/2551 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) สำนักประกันคุณภำพ ประจำปี 2551
เอกสำรหมำยเลข 10/2551 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน มก. ประจำปี 2550
เอกสำรหมำยเลข 11/2551 รำยงำนประกันคุณภำพ ประจำปีกำรศึกษำ 2550 (มิถุนำยน 2550 – พฤษภำคม 2551)
เอกสำรหมำยเลข 12/2551 รำยงำนกำรศึกษำระบบประกันคุณภำพเปรียบเทียบ ณ ประเทศเกำหลีใต้
เอกสำรหมำยเลข 13/2551 รำยงำนประกันคุณภำพ ประจำปีกำรศึกษำ 2550 ตำมดัชนี มก. และตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ.
(มิถุนำยน 2550 –พฤษภำคม 2551)

เอกสารวิชาการ ปีพ.ศ. 2552
เอกสำรหมำยเลข 1/2552
เอกสำรหมำยเลข 2/2552
เอกสำรหมำยเลข 3/2552
เอกสำรหมำยเลข 4/2552
เอกสำรหมำยเลข 5/2552
เอกสำรหมำยเลข 6/2552
เอกสำรหมำยเลข 7/2552
เอกสำรหมำยเลข 8/2552
เอกสำรหมำยเลข 9/2552
เอกสำรหมำยเลข 10/2552
เอกสำรหมำยเลข 11/2552
เอกสำรหมำยเลข 12/2552
เอกสำรหมำยเลข 13/2552
เอกสำรหมำยเลข 14/2552
เอกสำรหมำยเลข 15/2552

รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยบริหำรและธุรกำร
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยวิเครำะห์ขอ้ มูลและสำรสนเทศ
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม
ชุดควำมรู้โครงกำรส่งเสริมคุณภำพและผลิตภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) สำนักประกันคุณภำพ ประจำปี 2552
คู่มอื นิสติ เพื่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยใน มก.
คู่มอื นิสติ กับกำรประกันคุณภำพ (ฉบับนิสิต)
รำยงำนสรุปผลโครงกำรสัมมนำผู้นำนิสติ เรื่องบทบำทนิสติ ในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ด้ำนกิจกรรมนิสิต นักศึกษำของมหำวิทยำลัย
รำยงำนประกันคุณภำพ ประจำปีกำรศึกษำ 2551
คู่มอื ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ มก.
คู่มอื ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับสถำบัน มก.
คู่มอื ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับสำนัก มก.
รำยงำนสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้สำนักงำนเลขำนุกำรคณะวิชำ
เอกสำรรวบรวมผลงำนกำรนำเสนอโครงกำรรำงวัลคุณภำพ ครั้งที่ 3
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เอกสารวิชาการ ปีพ.ศ. 2553
เอกสำรหมำยเลข 1/2553 ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปี 2552
เอกสำรหมำยเลข 2/2553 รำยงำนกำรประเมินผลลัพธ์กำรประกันคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2548-2551
เอกสำรหมำยเลข 3/2553 รำยงำนกำรประเมินผลลัพธ์กำรประกันคุณภำพภำยใน สำหรับหน่วยงำนสนับสนุน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2548-2551
เอกสำรหมำยเลข 4/2553 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ประจำปี
2552 ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน วันที่ 11 – 16 พฤศจิกำยน 2552
เอกสำรหมำยเลข 5/2553 คู่มอื ฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เอกสำรหมำยเลข 6/2553 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม 9 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้ คณะธรรมชำติ (เอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรมหลักสูตรเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน มก.)
เอกสำรหมำยเลข 7/2553 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ปีกำรศึกษำ 2552
เอกสำรหมำยเลข 8/2553 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2552
เอกสำรหมำยเลข 9/2553 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยวิเครำะห์ขอ้ มูลและสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2552
เอกสำรหมำยเลข 10/2553
19. รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม ปีกำรศึกษำ 2552
เอกสำรหมำยเลข 11/2553 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) สำนักประกันคุณภำพ ประจำปี 2553
เอกสำรหมำยเลข 12/2553 คู่มอื กำรประกันคุณภำพ สำนักประกันคุณภำพ
เอกสำรหมำยเลข 13/2553 รำยงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2552
เอกสำรหมำยเลข 14/2553 ควำมรู้เบือ้ งต้นกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ
เอกสำรหมำยเลข 15/2553 คู่มอื ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ ปี 2554

เอกสารวิชาการ ปีพ.ศ. 2554
เอกสำรหมำยเลข 1/2554
เอกสำรหมำยเลข 2/2554
เอกสำรหมำยเลข 3/2554
เอกสำรหมำยเลข 4/2554
เอกสำรหมำยเลข 5/2554
เอกสำรหมำยเลข 6/2554
เอกสำรหมำยเลข 7/2554
เอกสำรหมำยเลข 8/2554
เอกสำรหมำยเลข 9/2554
เอกสำรหมำยเลข 10/2554
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ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 4 ประจำปี 2553
คู่มอื ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับสำนัก สถำบัน ปี 2554
เอกสำรประกอบกำรบรรยำย หัวข้อ “กำรประกันคุณภำพภำยใน มก.”
คู่มอื กำรฝึกอบรมเลขำนุกำร คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน มก.
รำยงำนสรุปผลกำรจัดโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ด้ำนกำรพัฒนำนิสติ เพื่อกำร
ประกันคุณภำพ ประจำปี 2554
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2553
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ประจำปี
กำรศึกษำ 2553
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ฝ่ำยวิเครำะห์ขอ้ มูลและสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2553
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม ประจำปีกำรศึกษำ 2553
คู่มอื ระบบประกันคุณภำพภำยใน สำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประจำปีกำรศึกษำ 2553
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เอกสำรหมำยเลข 11/2554 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) สำนักประกันคุณภำพ ประจำปี 2554
เอกสำรหมำยเลข 12/2554 รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรสัมมนำเครือข่ำยผู้นำนิสิต เรื่อง “กิจกรรมกำรถอดบทเรียนเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ ด้ำนกิจกรรมนิสิตนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
ปี 2554”
เอกสำรหมำยเลข 13/2554 รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำ
ปีกำรศึกษำ 2553

เอกสารวิชาการ ปีพ.ศ. 2555
เอกสำรหมำยเลข 1/2555 คู่มอื ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ ปีกำรศึกษำ 2554
และปีกำรศึกษำ 2555
เอกสำรหมำยเลข 2/2555 คู่มอื ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับสถำบัน สำนัก ปีกำรศึกษำ 2554
และปีกำรศึกษำ 2555
เอกสำรหมำยเลข 3/2555 ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 5 ประจำปี 2554
เอกสำรหมำยเลข 4/2555 รำยงำนสรุปผลกำรจัดโครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย และกำร
บริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรประกันคุณภำพ และกำรศึกษำดูงำน ประจำปี 2555
เอกสำรหมำยเลข 5/2555 คู่มอื กำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของคณบดี
ผู้อำนวยกำรสถำบัน และผู้อำนวยกำรสำนัก พ.ศ. 2555
เอกสำรหมำยเลข 6/2555 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2554
เอกสำรหมำยเลข 7/2555 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ประจำปี
กำรศึกษำ 2554
เอกสำรหมำยเลข 8/2555 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ฝ่ำยวิเครำะห์ขอ้ มูลและสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2554
เอกสำรหมำยเลข 9/2555 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม ปีกำรศึกษำ 2554
เอกสำรหมำยเลข 10/2555 รำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR สำนักประกันคุณภำพ ประจำปี 2555
เอกสำรหมำยเลข 11/2555 คู่มอื ประกันคุณภำพ สำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปี 2555
เอกสำรหมำยเลข 12/2555 รำยงำนกำรประเมินตนเอง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2554
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คณะผู้จัดทำ
สานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โทร 0-2942-8299 โทรสาร 0-2942-8299 ต่อ 15
http://www.qa.ku.ac.th

e-mail : qa@ku.ac.th

ที่ปรึกษำ
ผศ.นงลักษณ์ งำมเจริญ

รองอธิกำรบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ

บรรณำธิกำร
น.ส.วิไลรัตน์ วิรยิ ะวิบลู ย์กิจ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ

น.ส.ณัฏยำ เบ้ำสุภี

หัวหน้ำงำนพัฒนำและฝึกอบรม

กองบรรณำธิกำร
1. นำงมุกดำ เกตุแก้ว

หัวหน้ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ

2. น.ส.นงนำฏ พัวประเสริฐ

หัวหน้ำงำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ

3. นำงกัลยำณี รัตนวรำหะ

หัวหน้ำงำนธุรกำร

4. นำยธเนศ ดำวรุง่ โรจน์

นักวิจัย

5. นำยจิรพัฒน์ ธำรีสืบ

นักวิชำกำรศึกษำ

6. น.ส.วำสิฏฐี ไวตี

นักวิชำกำรศึกษำ

7. น.ส.อรอุมำ แก้วมณีโชติ

นักวิชำกำรศึกษำ

8. นำงมณฑ์ภัสสร สุวรรณำพิสทิ ธิ์

นักวิชำกำรศึกษำ

9. นำยพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

10. น.ส.วลัยพรรณ วัดแก้ว

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

ออกแบบปก
น.ส.เพชร์รัตน์ โชครุ่ง
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นักวิชำกำรศึกษำ
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