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สารจากรักษาการแทนอธิการบดี
ปี ที่ ผ่ า นมา นั บเป็ น ปี แ ห่ ง ความโศกเศร้ า อาดู ร หาที่ เ ปรี ย บมิ ไ ด้
ของพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงบาเพ็ญคุาานุประโยชน์ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์
เพื่อประชาชนชาวไทย เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม บรรยากาศความโศกเศร้า
ได้บรรเทาลงด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรา สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์
สื บ สั น ตติ ว งศ์ เป็ น สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรา บดิ น ทรเทพยวรางกู ร รั ช กาลที่ 10
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระผมขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันน้อมราลึกถึงพระมหา
กรุาาธิคุา และร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย พร้อมน้อมนาพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและประเทศชาติ และพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรา บดินทร
เทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน อาราธนาคุาพระศรีรัตนตรัย และอานาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ในปี พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคดิจิทัล ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ
สู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีภารกิจสาคัญที่ต้องเดินหน้าพัฒนาคุาภาพ
การศึกษาซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งดาเนินการ เพื่อสร้างบัาฑิต ที่มีคุาภาพ ก้าวทันยุคสมัย
พร้ อ มๆ กั บ การมี คุ า ธรรม เพื่ อ การเป็ น ผู้ สร้ า งสั ง คมที่ ดี ง ามในโลกแห่ ง การท างาน ตลอดจนการสร้ า ง
ผลงานวิจัยที่มีคุาภาพ เพื่อพัฒนาชาติและสังคมโลก
กระผมขอขอบคุาบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็ มความสามารถ ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่สากล ดังผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกของ QS Ranking มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็น อันดับที่ 1 ของประเทศไทย
ในสาขาวิชาเกษตรและป่า ไม้ 4 ปีซ้อ น ซึ่งเราต้องร่วมแรงร่วมใจในการรัก ษาคุาภาพนี้ไว้ให้ดียิ่งขึ้นไป
รวมทั้งให้สามารถติดอันดับในสาขาอื่นๆ ด้วย กระผมขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อนาพา
มหาวิท ยาลั ยสู่ การเป็ นมหาวิทยาลั ยชั้น นาในระดั บสากล และขอเป็น กาลังใจให้บุ คลากรของสานัก งาน
ประกันคุาภาพในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ประสานงาน และรวบรวมข้อมูล ที่จะสะท้อนผลการดาเนินงาน
ให้ปรากฏเชิงประจักษ์แก่สาธาราชน

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารจากรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เนื่ อ งในศุ ภวาระขึ้ น ปีใ หม่ นี้ ขออาราธนาอานาจคุา พระศรี รั ต นตรั ย และ
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายที่ ท่ า นเคารพนั บ ถื อ จงปกปั ก รั ก ษาท่ า นและครอบครั ว
ให้มีความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ภยันตรายใดๆ และมีพลังกาย พลังใจ
มุ่งมั่นในการทางาน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราสู่ความเป็นเลิศ และได้รับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกที่ดีขึ้นต่อไป
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2560 ขอต้อนรับปีใหม่กับการเดินหน้าการพัฒนาคุาภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การประกันคุาภาพระดับหลักสูตร ที่เริ่มใช้เกาฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ. 2558 ในการประเมิน
คุาภาพหลักสูตรสาหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงในปีที่ผ่านมา ดังนั้นทุกหลักสูตรต้องเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินตามเกาฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ. 2558 ในปีใหม่นี้ สาหรับคาะวิชา และส่วน
งานสนับสนุนยังคงเดินหน้ากับการพัฒนาคุาภาพสู่ความเป็น เลิศอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น ทั้งในส่วน
คาะวิชาและส่วนงานสนับสนุน ซึ่งความสาเร็จของการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของส่วนงานต่างๆ อยู่ที่ผู้บริหาร
ส่วนงานในการนาองค์กร และบุคลากรร่วมกันปฏิบัติงานในการร่วมกันขับเคลื่อนส่วนงานให้สู่ความเป็นเลิศ
และประกันคุาภาพของส่วนงาน ขอขอบคุาทุกส่วนงานในการร่วมแรงร่วมใจ การทุ่มเท พลังกาย พลังใจ ใน
การทางานมาตลอดรอบปีที่ผ่านมา และขอให้พลังนี้มีมากขึ้นในปีใหม่นี้และปีต่อๆ ไป ขอเป็นกาลังใจให้กับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทุกส่วนงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีคุาภาพและร่วมกันนาส่ว นงานสู่ความ
เป็ น เลิ ศ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย สู่ ค วามเป็ น เลิศ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ รวมทั้งมีผล การจัดอันดับในอันดับที่ดีขึ้นต่อไป รวมทั้งขอเป็นกาลังใจให้บุคลากรสานักงานประกัน
คุาภาพทุกท่าน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาคุาภาพสู่ความเป็นเลิศให้ประชาคม
เกษตรศาสตร์ อย่างเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น
ท้ายนี้ ขออาราธนาคุาพระศรีรั ตนตรั ย และสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายได้โปรดอ านวยพรแก่บุ คลากร
และนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ประสบแต่ ค วามสุ ข สุ ข ภาพแข็ ง แรง และมี พ ลั ง กายพลั ง ใจ
ในการทาตามภารกิจและความรับผิดชอบให้สาเร็จอย่างมีคุาภาพ ตลอดปีใหม่ พ.ศ. 2560 นี้ และตลอดไป
ด้วยค่ะ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สารจากผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
ขอต้อนรับปีใหม่ ปีไก่ ปีระกา 2560 ขออาลาปีเก่าด้วยความโศกเศร้าอาดูร
ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
กษั ต ริ ย์ อั น เป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง ของชาวไทย ขอต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ กั บ การเข้ า สู่ รั ช กาลใหม่
รัชกาลที่ 10 ปีแห่งการเปลี่ยนรัชกาลใหม่ ปีแห่งการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ตามที่รัฐบาลประกาศไว้
ปีแ ห่ง การเร่ง พั ฒนา สู่ยุ คดิ จิทั ล เราทุก คนต้อ งเร่ งพั ฒนาตนเองให้อ ยู่ใ นยุ ค การใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ
อย่างทั่วหน้า การผลิตบัาฑิตที่มีคุาภาพทั้ งวิชาการและสามารถก้าวทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปพร้อมๆ กับ
การสร้างคนดีมีคุาธรรม จึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญ เครื่องมือที่สาคัญคือ การพัฒนาคุาภาพ
การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศและการประกันคุาภาพการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลั กสูตร คาะวิชา
ส่วนงาน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ให้มีคุาภาพที่สูงขึ้นทุกปี
จดหมายข่าวฉบับพิเศษ ปีระกานี้ สานักงานประกันคุาภาพขอนาเสนอการจัดอันดับ (Ranking)
จากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ทราบการเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นสถานะของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ใ นระดั บ สากล มุ ม มองของส่ ว นงานที่ เ ริ่ ม ใช้ แ นวทางพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ตามเกาฑ์ EdPEx แนวทางการพัฒนาคุาภาพส่วนงานในรอบปีใหม่นี้ นอกจากนี้ ยังมีสรุปผลการประเมิน
คุาภาพภายใน ทุกระดับอีกด้วย เพื่อให้เห็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของส่วนงาน รวมทั้งกิจกรรมที่สานักงานประกันคุ าภาพจะดาเนินงานในรอบปีใหม่นี้ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าข่าวสารต่างๆ ที่นาเสนอในจดหมายข่ าวฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน และจะเป็น
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง หากจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยเป็ น แนวทางพั ฒ นางานตามภารกิ จ ของส่ ว นงานให้ ลุล่ว ง
เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาส่วนงาน
เนื่อ งในโอกาสขึ้ นปี ใหม่ พ.ศ. 2560 ขออาราธนาคุ าพระศรีรั ตนตรัย และสิ่ ง ศักดิ์ สิท ธิ์ ทั้ งหลาย
จงดลบันดาลให้ผู้อ่าน บุคลากรด้านประกันคุาภาพและครอบครัวทุกท่าน มีความสุขกาย สุขใจ มีสุขภาพ
แข็งแรง สามารถทางานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัญหาใดที่เป็นอุปสรรคในปีที่ ผ่านมา ก็ให้สามารถแก้ไข
ลุล่วง ขอให้ความรัก ความมุ่งมั่นตั้ง ใจ และความผูกพัน มิตรภาพของเรา ชาวประกันคุาภาพจงประสาน
สัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น สร้างพลังขับเคลื่อนผลงานคุาภาพ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวหน้ า
ก้าวไกล เป็นที่ประจักษ์สู่สากล

(นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ)
(นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ)
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย
กับมหาวิทยาลัยโลก ประจาปี ค.ศ. 2016
ประกาศ!!! ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
จากหลายๆ สถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับ Times Higher Education : THE, QS University
Rankings, 4 International Colleges & Universities (4ICU.org) และ Ranking Web of Universities
ซึ่งจากประกาศผลการจัดอันดับในปี ค.ศ. 2016 มาติดตามอันดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
อย่างไร

การจัดอันดับโดย Times Higher Education
World University Rankings : THE
เริ่มต้นที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Times Higher Education World University
Rankings กันก่อน โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก ในปีนี้ ของ Times Higher Education
หรือ THE มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ซึ่งปีนี้มีการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกมากถึง 980 อันดับ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จัดอันดับ 800 อันดับ โดยตัวชี้วัด
การจัดอันดับของ THE ยังคงใช้ เกณฑ์ การจัดอันดับ 5 ด้ าน 13 ตัวชีว้ ัดย่ อย ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์ ตัวชีว้ ัด 5 ด้ าน ของ THE World University Rankings 2016-2017
ตัวบ่ งชี ้
Teaching: the learning environment
- Academic Reputation Survey for Teaching
- Doctorate Awarded per Academic Staff
- Staff-to-Students Ratio
- Doctorate-to-bachelor’s Ratio
- Institutional Income per Academic Staff
Research: volume, income and reputation
- Academic Reputation Survey for Research
- Research Income per Staff
- Papers per Staff
Citations: research influence
- Citations in “Thomson Reuters” Web of Science Database
International Outlook: staff, students and research
- International to Domestic Students Ratio
- International to Domestic Staff Ratio
1

นา้ หนัก (%)
30
15
6
4.5
2.25
2.25
30
18
6
6
30
30
7.5
2.5
2.5

ตัวบ่ งชี ้
- Proportion of total publication with at least one international co-author
Industrial Income: innovation
- Industrial Income per Staff

นา้ หนัก (%)
2.5
2.5
2.5

แผนภาพที่ 1 แสดง World University Rankings 2016-2017 methodology

ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในการจัดอันดับของ Times Higher Education
World University Rankings 2016-2017
World Rank
University
Country
2016-2017 2015-2016

1
2
University of Oxford
United Kingdom

2
1
California Institute of Technology (Caltech)
USA
=
3
3
Stanford University
USA
=
4
4
University of Cambridge
United Kingdom
=
5
5
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
USA
=
6
6
Harvard University
USA
=
7
7
Princeton University
USA
=
8
8
Imperial College London
United Kingdom
=
9
9
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
Switzerland
=
10
10
University of Chicago
USA
 10
13
University of California, Berkeley
USA
ทีม่ า : การจัดอันดับมหาวิ ทยาลัยโลกโดย THE World University Rankings 2016-2017 : https://www.timeshigher
education.com/world-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
2

จากตารางที ่ 2 ผลการจัดอันดับ 10 อันดับแรกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปีนี้
อันดับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือ อันดับ 1 University of Oxford ขึ้นจากอันดับที่ 2 ในปีที่แล้ว อันดับที่
2 California Institute of Technology ตกจากอันดับ 1 ในปีที่แล้ว อันดับที่ 3 – อันดับที่ 10 ยังคง
ต าแหน่ ง เดิ ม เหมื อ นปี ที่ ผ่ า นมา คื อ อั น ดั บ ที่ 3 Stanford University อั น ดั บ ที่ 4 University
of Cambridge อันดับที่ 5 Massachusetts Institute of Technology (MIT) อันดับที่ 6 Harvard
University อันดับที่ 7 Princeton University อันดับที่ 8 Imperial College London อันดับที่ 9
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich อันดับที่ 10 University of Chicago
กับ University of California, Berkeley ขึ้นจากอันดับ 13 ในปีที่แล้วครองอันดับที่ 10 ร่วมกัน
จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มาต่อกันที่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย
โดย THE กันบ้าง สาหรับ Asia University Rankings 2016 มีวิธีการและผลการจัดอันดับ ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์ ตัวชีว้ ัด 5 ด้ านของ THE Asia University Rankings 2016
ตัวบ่ งชี ้
Teaching : the learning environment
- Reputation Survey
- Doctorate Awarded to Academic Staff ratio
- Staff-to-Student Ratio
- Doctorate-to-bachelor’s Ratio
- Institutional Income
Research : volume, income and reputation
- Reputation Survey
- Research Income
- Reseach productivity
Citations : research influence
International Outlook : staff, students and research
- International to Domestic Students Ratio
- International to Domestic Staff Ratio
- International collaboration
Industrial Income : Knowledge transfer

3

นา้ หนัก (%)
25
10
6
4.5
2.25
2.25
30
15
7.5
7.5
30
7.5
2.5
2.5
2.5
7.5

ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในการจัดอันดับของ THE Asia University
Rankings 2016
Asia Rank
University
Country
2016
2015
2
National University of Singapore
Singapore
 1
10 Nanyang Technology University
Singapore
 2
4
Peking University
China
 2
3
University of Hong Kong
China
 4
= 5
5
Tsinghua University
China
7
Hong Kong University of Science and Technology
China
 6
1
University of Tokyo
Japan
 7
11 Pohang University of Science and Technology
South Korea
 8
6
Seoul National University
South Korea
 9
8
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea
 10
ทีม่ า : การจัดอันดับมหาวิ ทยาลัยเอเชี ยโดย THE Asia University Rankings 2016 :
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/ 2016/regional-ranking#!/page/0/
length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

ตารางที่ 5 การจัดอันดับของ THE University Rankings 2016
No

World
Rank

Asia
Rank

1
2
3
4

501-600
601-800
601-800
601-800

90
141-150
151-160
98

5
6
7
8

601-800
801+
801+
801+

9

801+

University

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
161-170 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
n/a
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
181-190 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
n/a
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุาทหารลาดกระบัง
181-190 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4

No. of Student
International Female.
FTE
Staff
Students male Ratio
Student Ratio
28,665 7.7
3%
63 : 37
37,084 16.8
1%
45 : 55
38,368 14.7
3%
59 : 41
16,801 22.8
1%
57 : 43
10,548
67,148
37,320
24,642

26.8
23.0
15.6
25.3

1%
1%
1%
n/a

53 : 47
60 : 40
63 : 37
51 : 49

41,043

17.2

1%

71 : 29

จากการที่ THE ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 800 อันดับเป็น
980 อันดับ ทาให้มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับเพิ่มขึ้นจาก 7 มหาวิทยาลัยเป็น 9 มหาวิทยาลัย ผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยจากการจัดอันดับ ของ Times Higher Education World University
Rankings มีการเปลี่ยนแปลงตามตารางที่ 5 คือ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ 501 –
600 ในอันดับที่ 601 – 800 มี 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรา์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี อั น ดั บ ที่ 801+
มี 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุาทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดอันดับโดย QS University Rankings
สาหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประจาปี 2016 จากสถาบันจัดอันดับชื่อดังของประเทศ
อังกฤษที่รู้จักกันเป็นอย่างดี QS World University Rankings ล่าสุดทาง QS ก็เพิ่งประกาศอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก ประจาปี 2016 หรือ QS World University Rankings 2016 ในปีนี้ 10 อันดับแรก
ของมหาวิทยาลัยโลกจะยังคงรักษามาตรฐานและครองตาแหน่งเดิมไว้ได้หรือไม่ พร้อมกับอันดับทั้งใน
ระดั บ เอเชี ย และในประเทศไทย ก่ อ นอื่ น ขอน าเสนอเกาฑ์ ก ารประเมิ น ของ QS University
Rankings ทั้ง Asia Ranking และ World Ranking กันก่อน ดังนี้
ตารางที่ 6 ตัวชีว้ ัดการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2017
ลาดับที่
ตัวชีว้ ัด
1
Academic Reputation : ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสารวจผ่าน QS Global
Academic Survey
2
Employer Reputation : การได้รับการยอมรับจากนายจ้างบัาฑิตจากการสารวจผ่าน
QS Global Employer Survey
3
Faculty/Student Ratio : สัดส่วนนิสิตต่อจานวนอาจารย์
4
Citations per Paper : จานวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus
5-6 international staff ratio : อัตราส่วนอาจารย์ต่างชาติ (5%) และ international
students ratio : สัดส่วนนิสิตต่างชาติ (5%)

5

สัดส่ วน
40%
10%
20%
20%
10%

ตารางที่ 7 แสดงผลการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในการจัดอันดับของ QS Asian University
Rankings 2016
World
University
Country
Rank
1 = Massachusetts Institute of Technology (MIT)
USA
2  Stanford University
USA
3  Harvard University
USA
4  University of Cambridge
USA
5 = California Institute of Technology (Caltech)
USA
6 = University of Oxford
United Kingdom
7 = UCL (University College London)
United Kingdom
8  ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
Switzerland
9  Imperial College London
United Kingdom
10 = University of Chicago
USA

จากตารางที ่ 7 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก อันดับ 1 Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ครองแชมป์เป็นสมัยที่ 5 อันดับ 2 Stanford University ขึ้นจากอันดับ 3 ในปีที่แล้ว
อันดับ 3 Harvard University ตกจากอันดับ 2 ในปีที่แล้ว อันดับ 4 University of Cambridge ตกจาก
อันดับ 3 ในปีที่แล้ว อันดับ 5 California Institute of Technology (Caltech) คงที่จากปีที่แล้ว อันดับ
6 University of Oxford คงที่จากปีที่แล้ว อันดับ 7 UCL (University College London) คงที่จากปีที่
แล้ว อันดับ 8 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology ขึ้นจากอันดับ 9 ในปีที่แล้ว
อั น ดั บ 9 Imperial College
London ตกจากอั น ดั บ 8 ในปี ที่ แ ล้ ว อั น ดั บ 10 University of
Chicago คงที่จากปีที่แล้ว
ตารางที่ 8 ตัวชีว้ ัดการจัดอันดับของ QS Asian University Rankings
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

1

Academic Reputation : ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสารวจผ่าน QS Global
Academic Survey
Employer Reputation : การได้รับการยอมรับจากนายจ้างบัาฑิตจากการ
สารวจผ่าน QS Global Employer Survey
Faculty/Student Ratio : สัดส่วนนิสิตต่อจานวนอาจารย์
Citations per Paper : จานวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล

2
3
4-5

6

สัดส่ วน
2016 2015
30% 30%
20%

10%

15%
20%

20%
30%

ลาดับที่

6
7-8
9-10

ตัวชีว้ ัด
Scopus (10%) และ Papers per Faculty : จานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ของอาจารย์ (10%)
Staff with a PhD : จานวนอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
Proportion of international faculty : สัดส่วนของอาจารย์ต่างชาติ (2.5%) และ
Proportion of international students : สัดส่วนของนิสิตต่างชาติ (2.5%)
Proportion of inbound exchange students : สัดส่วนของนิสิตแลกเปลี่ยน
ต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย (2.5%) และ Proportion of outbound
exchange students : สัดส่วนนิสิตแลกเปลี่ยนที่ออกไปเรียนในต่างประเทศ
(2.5%)

สัดส่ วน
2016 2015

5%
5%

5%

5%

5%

ในขาะที่ 10 อั น ดั บ แรกของมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าในเอเชี ย ที่ ติ ด อั น ดั บ เข้ า มาในอั น ดั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก ประจาปี 2016 (QS World University Rankings 2016) ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงผลการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในการจัดอันดับของ QS Asia University Rankings
2016
Asia
World
University
Country
Ranking Ranking
1
12
National University of Singapore (NUS)
Singapore
=
2
=
27
The University of Hong Kong
China
3 
13
Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
Singapore
4 
36
The Hong Kong University of Science and Technology
China
5 
24
Tsinghua University
China
6 
46
KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea
7 
55
City University of Hong Kong
China
8 
44
The Chinese University of Hong Kong
China
9 
39
Peking University
China
10 
35
Seoul National University
South Korea

จากตารางที ่ 9 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย โดยแสดงผลการจัดอันดับทั้งใน
ระดับโลกและระดับภูมิภาค นั้น ยังคงเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเดิมที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้
ฮ่องกง จีน ที่ติด 10 อันดับแรกของเอเชีย โดยมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน QS Asia Rankings 2016
ได้แก่ National University of Singapore (NUS) จาก Singapore ยังคงรักษาแชมป์ QS Asia
Rankings 2016 เอาไว้ได้ในปีนี้ (อันดับ 12 ของโลก เท่ากับปีที่แล้ว)
7

ตารางที่ 10 แสดงมหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับของ QS University Rankings 2016
No.
University
World Ranking Asia Ranking
1 จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย
252
45


2 มหาวิทยาลัยมหิดล
283
61


3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
= 551-600 
104
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
101
= 551-600 
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
701+ 
129

6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
=
701+ 
165
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
701+ 
161
=
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
=
701+ 
185
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
n/a
 251-300
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร
n/a
= 251-300
11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
n/a
 251-300
12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุาทหารลาดกระบัง
n/a
 251-300
13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
n/a
 251-300
ทีม่ า : การจัดอันดับมหาวิ ทยาลัยโดย QS Rankings : QS World University Rankings : http://www.topuniversities
.com/university-rankings/world-university-rankings/2016 และ QS Asia University Rankings : http://www.topuniversities
.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016

สาหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยใน QS Asia Rankings 2016 ส่วนใหญ่มีอันดับที่ดีขึ้น
จ านวน 11 มหาวิ ท ยาลั ย มี เ พี ย ง 1 มหาวิ ท ยาลั ย ที่ อั น ดั บ ตกลงกว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Cybermetrics Lab
การจัดอันดับ Ranking Web of Universities โดย Cybermetrics Lab กลุ่มวิจัยของ the
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ประเทศสเปน ซึ่งเดิมคือ การจัดอันดับ
Webometrics ได้ดาเนิน การจัดอั นดับ สมรรถนะของมหาวิท ยาลั ยบนโลกอินเตอร์ เน็ต ตามเกาฑ์
ที่กาหนดมาตั้งแต่ปี 2004 จะประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคม
และช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info ล่าสุดได้ประกาศผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เมื่อประมาาเดือนกรกฎาคม 2016 ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัด
ผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์ เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร
8

หรืออื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)" เกาฑ์การจัดอันดับ
ของ Webometrics เดือนกรกฎาคม 2016 มีการปรับเปลี่ยนเกาฑ์เล็กน้อย ดังนี้
ตารางที่ 11 เกณฑ์ สัดส่ วน ของ Ranking Web of Universities 2016
ตัวชีว้ ัด
ความหมาย
สัดส่ วน
Presence
วัดค่าคะแนนจากจานวนเว็บเพจ (รวมไดนามิคเพจ) ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน และ 10%
รวม Rich File เช่น PDF ที่ค้นหาเจอได้จาก Google Search Engine ด้วย
Openess
วัดจากจานวนงานทางด้านวิชาการที่ถูกอ้างอิงใน Google Scholar ของแต่ละ 10%
มหาวิทยาลัย โดยข้อมูลส่วนนี้ได้มีการเผยแพร่อันดับดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้
Impacy or
วัดจากจานวน Inlink จากผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลในเว็บไซต์จานวน 2 ค่าย 50%
Visibility
ได้แก่ Ahrefs และ MajesticSEO มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ โดยการไม่รวม
Inlink 20 อันดับแรก แล้วนามาเปรียบเทียบกับ Backlinks ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน
Excellence วัดค่าคะแนนจากข้อมูลของ Scimago ที่เป็นองค์กรที่รวบรวมผลงานทางด้าน 30%
วิชาการจากหลาย ๆ แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Scopus
โดยคานวาจาก 10% ของผลงานวิชาการที่ถูกอ้างอิงสูงที่สุด นับย้อนหลัง 5 ปี
(2010 - 2014)
ตารางที่ 12 แสดงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 10 อันดับแรก
โดย Ranking Web of Universities 2016
World
Presence Impact Openness Excellence
University
Country
Rank
Rank Rank
Rank
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

=
=
=






Harvard University
Massachusetts Institute of Technology
Stanford University
University of California Berkeley
University of Michigan
Cornell University
University of Washington
Columbia University New York
University of Pennsylvania
University of Oxford

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
UK

1
2
3
15
7
4
23
29
14
20

1
1
3
4
7
5
8
9
10
18

1
6
2
4
12
31
23
10
43
9

1
11
3
13
4
21
6
14
12
5

จากตารางที ่ 12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Ranking Web of Universities 2016
10 อันดับแรก ปรากฏว่า เป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกาถึง 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย
9

จากประเทศอั ง กฤษเพี ย ง 1 มหาวิ ท ยาลั ย เท่ า นั้ น คื อ University of Oxford โดยอั น ดั บ 1
Havard University อันดับ 2 Massachusetts Institute of Technology อันดับ 3 Stanford University
อันดับ 4 University of California Berkeley อันดับ 5 University of Michigan อันดับ 6 Cormell
University อันดับ 7 University of Washinton อันดับ 8 Columbia University New York อันดับ 9
University of Pensylvania อันดับ 10 University of Oxford
ตารางที่ 13 แสดงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชีย 10 อันดับแรก
โดย Ranking Web of Universities 2016
Asia World
University
Rank Rank
1 34  Zhejiang University (National Che
Kiang University)
2 38  Peking University
3 42  Tsinghua University
4 56  University of Tokyo
5 64  National Taiwan University
6 68  National University of Singapore
7 70 = Shanghai Jiao Tong University
8 72  Nanyang Technological
University
9 75  Seoul National University
10 76  University of Science &
Technology of China

Country
CHINA

Presence Impact Openness Excellence
Rank Rank
Rank
Rank
129
36
97
41

CHINA
CHINA
JAPAN
TAIWAN
SINGAPORE
CHINA
SINGAPORE

54
350
90
9
334
90
631

65
60
104
76
133
103
100

111
91
160
170
35
202
128

23
19
27
106
29
61
47

KOREA
CHINA

51
473

143
63

37
213

68
109

จากตารางที ่ 13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชียโดย Ranking Web of Universities
2016 10 อันดับแรก ปรากฏว่า
มหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีขึ้น ได้แก่ อันดับ 1 Zhejiang University (National Che Kiang
University) อันดับ 3 Tsinghua University อันดับ 6 National University of Singapore อันดับ 8
Nanyang Technological University อันดับ 10 University of Science & Technology of China
มหาวิทยาลัยที่มีอันดับลดลง ได้แก่ อันดับ 2 Peking University อันดับ 4 University of
Tokyo อันดับ 5 National Taiwan University อันดับ 9 Seoul National University
มหาวิทยาลัยที่มีอันดับคงที่ ได้แก่ อันดับ 7 Shanghai Jiao Tong University
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ตารางที่ 14 แสดงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 10 อันดับแรก Ranking Web of Universites
July 2016
Thai Rank
2016
July Jan
= 1
1
9
 2
2
 3
 4 10
3
 5
4
 6

Asia World
Rank Rank
43
52
64
103
138
172

Presence
Rank

University

310
347
407
568
724
832

Impact
Rank

Openness Excellence
Rank
Rank

มหาวิทยาลัยมหิดล
159
122
858
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24
45
1680
จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย
98
309
766
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
76
291
1931
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109
560
2086
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
629
961
1275
พระจอมเกล้าธนบุรี
5
173 834 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
87
920
1888
 7
218
845
1714
 8 14 191 899 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
199 921 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
652
677
1373
 9
235 1043 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
1710
885
1794
 10 7
เกล้าเจ้าคุาทหารลาดกระบัง
ทีม่ า : การจัดอันดับมหาวิ ทยาลัยโดย Ranking Web of Universities 2016 : http://www.webometrics.info/en/world

663
1182
627
989
1037
1078
1160
1400
1584
1489

สาหรับผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทยโดย Ranking Web of Universities 2016
ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีขึ้นมี 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่มีอันดับคงที่ ได้แก่ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยที่มีอันดับตกลงมี 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ อันดับ 3 จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย
อั น ดั บ 5 มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น อั น ดั บ 6 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี อั น ดั บ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับ 10 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุาทหารลาดกระบัง

11

การจัดอันดับโดย 4 International Colleges &
Universities (4icu.org)
การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดย 4 International Colleges & Universities (4icu.org)
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสานักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดาเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงานผลปีละ
2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่
สม่าเสมอจะถูกนามาใช้ในการพิจาราาจัดอันดับอีกด้วย
การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดย 4 International Colleges & Universities ไม่มีการ
รายงานเกาฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัด
อันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่ เป็นเครื่องมือในการการสืบค้น 3 ประเภท ได้แก่
Google, Alexa และ MajesticSeo โดยใช้ตัวกลางอิสระ 4 แบบเพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สกัด
จาก 3 เครื่องมือค้นหาที่แตกต่างกัน ได้แก่ Google Page Rank, Alexa Traffic Rank, Majestic Seo
Referring Subnets และ Majestic Seo Trust Flow
ตารางที่ 15 แสดงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 10 อันดับแรก โดย 4ICU.org 2016
Thai Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

World Rank
351
398
495
551
838
899
964
1034
1228
1251

University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ทีม่ า : การจัดอันดับมหาวิ ทยาลัยโดย 4 International Colleges & Universities (4icu.org) 2016 : http://www.4icu.org/th/
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สาหรับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยโดย 4 International Colleges & Universities
เดือนกรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว
ที่สามารถติด 10 อันดับแรกของประเทศไทย โดยอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 3 จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย

การจัดอันดับโดย UI Green Metric
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง อิ น โดนี เ ซี ย ได้ ท าการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โลก โดยเน้ น การเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งเริ่มดาเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2010 เป็นปีแรก สาหรับผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในปี 2016 เป็นดังตารางที่ 16

Education

มหาวิทยาลัยมหิดล
5992 928 1077 1251 485
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5678 1301 961
798 320
จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย
5638 858
846 1101 470
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5619 1027 759 1026 525
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 5515 828
657 1149 256
ธนบุรี
6
125
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5483 1118 962
798 800
7
136
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5377 896
626
825 400
8
158
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5209 946
505
948 584
9
166
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5162 1237 656
573 320
10
173
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5116 564
870 1074 577
ทีม่ า : การจัดอันดับมหาวิ ทยาลัยโดย UI Green Metric : http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/

Transportation

Water

70
102
109
112
122

Waste

1
2
3
4
5

University

Energy and Climate
Change

World
Ranking

Setting and Infrastructure

Thai
Rank

Total Score

ตารางที่ 16 แสดงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 10 อันดับแรก โดย UI Green Metric 2016

1345
731
1200
1202
1266

906
1567
1163
1080
1359

673
1188
1076
1016
1226

1132
1442
1150
1360
804

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโดย UI Green Metric 2016 ปรากฏว่า 10 อันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย เป็นดังนี้ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี อันดับ 3 จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย ส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่อันดับที่ 7
13

เส้นทาง...สู่ความเป็นเลิศ...
ประสบการณ์ส่วนงานสนับสนุน
นับแต่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พยายามขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกาฑ์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุาภาพอย่างก้าวกระโดด และยั่งยืน โดยใช้เกาฑ์
คุาภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :
EdPEx) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ตามที่สานักงานคาะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้
แนวทางการนาการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามเกาฑ์ EdPEx มาประยุกต์ใช้ในการประกันคุาภาพ
สานักงานประกันคุาภาพได้มีการจัดให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกาฑ์การพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ แก่ประชาคมหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเกาฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือ
ในการจั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ ไ ปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ซึ่ ง ประกอบการวิ เ คราะห์ อ งค์ ก ร
และการตอบคาถามถึงแนวทางการดาเนินงานขององค์กร จานวน 6 หมวด และหมวดสุดท้ายจะให้มอง
ถึงผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งขอสรุปโครงสร้างการดาเนินงานตามเกาฑ์ EdPEx ประกอบด้วย
1) โครงร่างองค์กร ประกอบด้วย พื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน รวมถึงสภาพแวดล้อม
การแข่งขันและความท้าทาย
2) หมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) ดังนี้
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
3) หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)
ภาพที่ 1 ระบบการบริหารเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ค วามเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทิศทาง
และสามารถดาเนินงานได้จริง คาะกรรมการนโยบายประกันคุาภาพ จึงได้จัดทานโยบายพัฒนา
คุาภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 – 2561 ขึ้น ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
จากนโยบายดั ง กล่ า วจึ ง น ามาสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยก าหนดแนวทางด าเนิ น งานให้ ส่ว นงาน
สนับสนุนทั้งสถาบัน สานัก และส่วนงานอื่นเทียบเท่า จานวน 15 ส่วนงาน ดาเนินงานตามเกาฑ์
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EdPEx ก่อนคาะวิชา โดยไม่มีการประเมินคุาภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของส่วนงานสนับสนุนเหมือนที่เป็นมา แต่ประเมินตามเกาฑ์ EdPEx แทน ซึ่งได้ดาเนินการมาเป็นเวลา
2 รอบปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2557-2558
ปีการศึกษา 2557 กาหนดให้ส่วนงานรับการประเมินคุาภาพภายใน ระดับพัฒนาการ
ระบุจุดเด่น และข้อเสนอแนะหรือโอกาสเพื่อการพัฒนา เพื่อจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง (Action Plan)
ดาเนิ น การประเมิ นในช่ ว งเดือ นกั น ยายน 2558 โดยกาหนดให้ จัด ท ารายงานการศึ กษาตนเอง
(Self – Study Report: SSR) ประกอบด้วย
1) โครงร่างองค์การ (OP) ในบทที่ 1
2) รายงานผลการด าเนิ น งานตามระบบบริ ห ารที่ มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (หมวดที่ 1 – 6)
ไว้ในบทที่ 2 ทั้งนี้ ให้แสดงแนวทางการดาเนินงานตามข้อกาหนดพื้นฐาน (Basic Requirement)
ของแต่ละหมวด
3) รายงานผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (หมวดที่ 7) ไว้ในบทที่ 3
ประสบการา์ที่ ได้ สาหรั บปี แรกของการดาเนิ นการ...ส่ วนงานยัง ใหม่ต่ อการปรั บเปลี่ ย น
ยังขาดความเข้าใจในการดาเนินงานเกาฑ์ EdPEx การตอบคาถามการดาเนินงานตามเกาฑ์ ทั้ง 7
หมวดยังไม่ตรงตามเกาฑ์ จึงไม่สามารถประเมินแบบให้คะแนนตามเกาฑ์ EdPEx ได้ ดังนั้นจึงต้อง
ปรับแนวทางการประเมินในปีการศึกษา 2558 ดังนี้
ปีการศึกษา 2558 ให้ส่วนงานสนับสนุนแสดงแนวทางการดาเนินงานตามข้อกาหนดพื้นฐาน
(Basic Requirements) เพื่อประเมินระดับพัฒนาการที่ระบุจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา แต่เน้น
ความถูกต้องชัดเจนโดยเฉพาะ 3 หมวด ได้แก่ หมวด 3 ลูกค้า ข้อ 3.1 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ ข้อ 4.1 และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ข้อ 6.1 เป็นหลัก และเป็นการตรวจ
ประเมินแบบไม่มีคะแนน โดยรูปแบบการจัดทารายงานการศึกษาตนเองเหมือนเดิม และปรับเวลา
ประเมินยาวขึ้น เป็นช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559
จากประสบการา์ปีที่ 2 ของการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเกาฑ์ EdPEx พบว่าส่วนงาน
ทั้ง 15 ส่วนงาน สามารถนาแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้ต่างกัน
บางส่วนงานสามารถวิเคราะห์และมองเห็นตนเองได้ชัดเจนขึ้น และเริ่มเข้าใจแนวทางที่เกาฑ์ได้บอกไว้
ให้ คานึง ถึง และนาไปปฏิ บั ติ ก็ สามารถพัฒ นาองค์ กรได้ ชัด เจนขึ้น ซึ่ งความสาเร็ จของการพัฒ นา
สู่ความเป็นเลิศของส่วนงานตามแนวทาง EdPEx จะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ความร่วมมือของผู้บริหารทุกระดับ
และผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดซึ่งเป็นผู้กาหนดทิศทางและตัดสินใจขององค์กร
เพื่ อให้เ ห็น ภาพของมุ มมองส่ วนงานที่ ดาเนิน งานตามเกาฑ์ EdPEx มาแล้ ว ร่ว ม 2 ปี
ขอนาประสบการา์การดาเนินงานจาก 4 ส่วนงาน มาแบ่งปันกัน ดังนี้
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โดย...ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อานวยการสานักหอสมุด
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 เป็ น ปี แ รกที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
กาหนดให้หน่วยงานสนับสนุน เริ่มใช้ระบบการพัฒนาคุาภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) หลายคนคงมีคาถามว่า ทาไมจึงเริ่มต้นกับ
หน่วยงานสนับสนุน และระบบการประกันคุาภาพ EdPEx จะนาพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความ
เป็นเลิศได้ด้วยการเขียน OP และจัดทารายงานให้ถูกต้องตามข้อกาหนดกระนั้นหรือ
สานักหอสมุด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รั บคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานนาร่อง โดยต้องเริ่มต้น
เรียนรู้ระบบใหม่ เข้ารับการอบรมและเขียนรายงานในรูปแบบใหม่ที่ซั บซ้อนกว่าเดิม ทีมพี่เลี้ยงต้องใช้
ความอดทนอย่างมาก ในการให้คาชี้แนะเพื่อแก้ไขรายงานซ้าแล้วซ้าอีก จนกระทั่งผู้เขียนรายงานเอง
ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าหน่วยงานสนับสนุนจาเป็นต้องก้าวสู่ความเป็นเลิศหรือ ในขาะที่ยังติดอยู่ในวังวนของ
ปัญหาพื้นฐานในการบริหารจัดการ
เมื่อสานักหอสมุดเขีย น OP เสร็จ และเริ่มเชื่อมโยงกับเนื้ อหาในแต่ละหมวด ผนวกกั บ
การชี้แนะจากคาะที่ปรึกษาและทีมพี่เลี้ยง ทาให้เริ่มเข้าใจได้ว่า สาระสาคัญของ EdPEx ไม่ใช่การ
เขียนรายงานให้ถูกใจกรรมการ แต่เป็นการจัดทารายงานเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว
ของคุาภาพการดาเนินงานให้กรรมการรับรู้ ซึ่งต้องสามารถอธิบายได้ว่า ทาไม และทาอย่างไรเพื่อให้
กระบวนงานเกิดความยั่งยืน สามารถทาซ้าได้ การอธิบายแนวคิดและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ตลอดจนการเชื่อมโยงสาระสาคัญของเรื่องราวแต่ละหมวดมีความจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูล หรือจัดทารายงานด้วยตนเอง และไม่สาคัญว่ารายงานที่เขียนขึ้นจะได้รับการประเมิน
ในระดั บ ใด การเรี ย นรู้ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ส่ ง ผลให้ สานั ก หอสมุ ด ได้ พ บจุ ด บกพร่ อ งในการ
ดาเนินงาน และได้ทาการปรับปรุงกระบวนงานจนสาเร็จไปหลายกระบวนงานแล้ว ซึ่งต้องขอบคุา
คาะที่ปรึกษาหน่วยงานนาร่อง ทีมพี่เลี้ยง และกรรมการผู้ตรวจประเมินคุาภาพ EdPEx ที่ได้สละเวลา
มาให้ความรู้ ชี้ประเด็น และให้ คาแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาและเป็นกัล ยาามิต ร
เพื่อให้สานักหอสมุดสามารถพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีบริการเป็นเลิศ
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โดย...รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อานวยการสานักบริการคอมพิวเตอร์
ผมขอเล่าประสบการา์การใช้ EdPEx ในการบริหารงานสานัก
บริการคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัย
ได้กาหนดให้หน่วยงานระดับสานัก สถาบัน ใช้ EdPEx ในการประเมิน
คุาภาพหน่วยงาน ในช่วงเริ่มต้นของการดาเนินการก็ต้องทาความเข้าใจกับ
EdPEx ก่ อ นว่ า คื อ อะไร ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ เ ป็ น การประกั น คุ า ภาพ แต่ เ ป็ น การ
บริหารงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะแตกต่างจากระบบประกันคุาภาพแบบเดิม ดังนั้นผมจึง
ต้องทาความเข้าใจกับ EdPEx ว่าคืออะไร มีองค์ประกอบและเกาฑ์อย่างไร เพื่อนามาถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรในสานัก ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก โดยใช้เวลาในการเข้าอบรมกับ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
หลายครั้ง กว่าจะเริ่มรู้ว่า EdPEx คืออะไร (ถึงตอนนี้ก็ยังรู้แบบผิวเผิน ) และจะนามาใช้ประโยชน์
กับสานัก ได้อย่างไร
สิ่งที่ผมได้ทาคือจัดสัมมนาภายในให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ เนื่องจาก EdPEx เป็นสิ่งที่
ใหม่สาหรับทุกคน ดังนั้น ผมกับหัวหน้าฝ่ายทุกคน รวมถึงผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการประกันคุาภาพ
ใช้เวลาในการประชุม เพื่อที่จะเริ่มเขียน OP โดยการประชุมทุกครั้งผมก็จะอยู่ในที่ประชุมเกือบทุกครั้ง
เพื่ อ ท าความเข้ า ใจร่ ว มกั น กั บ หัว หน้ า ฝ่ า ย แม้ ว่ า อาจจะเป็ น ความเข้ า ใจที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งตาม EdPEx
เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจนัก มีการมอบหมายแบ่งทีมแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในแต่ละหมวด และมาประชุม
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันโดยมีการประชุมเรื่อง EdPEx ประมาา 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลาประมาา 4
เดือน ก่อนการตรวจประเมินครั้งแรก สิ่งที่ดาเนินการนั้นมีผลกระทบกับงานประจาของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการน้อยมาก เนื่องจากยังทางานแบบเดิมเพียงแต่อาจมีการเก็บข้อมูลบางตัวเพิ่มเติม
หลังจากเริ่มเขียน OP ก็พบว่า OP เป็นสิ่งที่ทาให้เราเข้าใจบริบทของสานักฯ เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ บริการ และกลุ่มลูกค้า สมรรถนะของสานักฯ ซึ่งใน
การเขียน OP นั้นใช้เวลากับคาว่าบริการค่อนข้างมาก เนื่องจากมีความคิดที่หลากหลาย เพราะทุกฝ่าย
ก็จะมองว่าเรื่องเล็กน้อยทุกอย่างเป็นบริการไปทั้งหมด ซึ่งจะมีผลต่อการเขียนกระบวนการ ตั้งแต่ การ
ออกแบบกระบวนการ ที่มาของบริการ กระบวนการในการให้บริการ การกาหนดตัวชี้วัดต่างๆ ตั้ งแต่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จนถึง output และ outcome ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด ในการเขียน
แต่ละหมวดจะดูว่ามีความสัมพันธ์กับหมวดไหนบ้างและสอดคล้องกับ OP หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยากถ้าเป็นการเขียนแบบแยกส่วน แต่สิ่งที่สานักฯ ดาเนินการนั้นหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน ผู้ช่วย
ผู้อานวยการ จะมาตรวจสอบร่วมกันว่าการเขียนมีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
เกาฑ์หลายข้อสานักฯ เองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ก็ได้เขียนตามความเข้าใจของเราเอง ซึ่งอาจจะ
ไม่ตรงกับความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นเมื่อมีการมาประเมินก็อาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง
ซึ่งก็จะมีการปรับแก้ไขในครั้งต่อๆ ไป
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ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่า EdPEx เป็นสิ่งที่มี ป ระโยชน์ในการบริ หารงานของสานัก ฯ
เพื่อให้บริการที่ดีต่อทุกคน แม้ว่าขาะนี้ได้ดาเนินการมากว่า 2 ปีแล้ว แต่ก็ยังคงต้องทาความเข้าใจ
EdPEx ให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาสานัก ฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งเอาไว้ สิ่งที่อยากฝากไว้ คือ ผู้บริหารต้อง
เชื่อมั่นในระบบ EdPEx และต้องทาความเข้าใจ EdPEx ให้ดี ผมคิดว่าถ้าไม่ลงมือทาด้วยตัวเองแล้วก็
จะไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และจะไม่เข้าใจ EdPEx เลย หรือถึงแม้จะอบรมมาแล้วถ้าไม่ลงมือทาเอง
ก็จะไม่มีโอกาสเข้าใจแก่นของ EdPEx ซึ่งผมเองก็พยายามทาความเข้าใจอยู่ ท้ายนี้ขอเป็นกาลังใจให้
ทุกคนและขอให้โชคดีในการใช้ EdPEx บริหารงานครับ
โดย...นางวรางคณา พันธุมโพธิ รักษาการแทนหัวหน้ าสานักงานเลขานุการ
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
EdPEx เป็ น ระบบการประเมิ น ที่ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ผ ลลั พ ธ์ จ ากการ
ด าเนิ น กิ จ การ โดยพิ จ าราาลงไปที่ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก าร
โดยรวมในมิติต่าง ๆ ที่สาคัญเกี่ยวเนื่องกับการได้ผลลัพธ์ที่นาไปสู่ การ
พั ฒ นาองค์ ก ารให้ ยั่ ง ยื น และโดดเด่ น เป็ น ความท้ า ทายในกระบวนการ
บริ ห ารจัด การของผู้ น าองค์ ก าร วั ด ความสามารถของผู้ น า และความร่ วมมื อ พั ฒนาองค์ก ารของ
บุคลากร โดยมีกรอบทิศทางที่ประกันคุาภาพ การทางานให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สัมพันธ์กับ
องค์การเชื่อมั่นในองค์การโดยรวม องค์การมีอิสระและสามารถสร้างสรรค์ระบบการจัดการภายใน
ขึ้นเองตามบริบทขององค์การนั้น เพื่อความสาเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งความสาคัญ อันดับแรก ในการ
พัฒนาองค์การโดยอาศัยกรอบแนวทางที่ EdPEx ระบุเสมือนเช็คลิสต์ในการทางาน ที่สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัาฑ์อาหารใช้ คือ การทาความเข้าใจกับสมาชิกในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
จนถึงผู้ปฏิบัติในสิ่งที่หน่วยงานกาลังทาและจะทาในอนาคต ในสิ่งที่แต่ละบุคคลมีภาระรับผิดชอบอยู่
ว่าเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไร ดังนั้น ตราบใดที่องค์การมีบุคลากรในทุกระดับร่วมมือทางานที่มุ่งสู่
เป้าหมายที่ชัดเจนมั่นคงตามกรอบ และระบบที่พัฒนากันขึ้นในองค์การก็จะสามารถเป็นตัวยึดโยงให้
เกิดความสาเร็จในการพัฒนาองค์การ
ซึ่งการสนับสนุน จากมหาวิท ยาลั ย โดยสานั ก งานประกั นคุา ภาพในการส่ง ทีมกรรมการ
ประเมิน ที่มีม าตรฐาน มีความเข้าใจและมี ประสบการา์การประเมินในระบบ EdPEx ที่ จะทาให้
หน่วยงานที่รับการประเมินมีกาลังใจในการที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องตามบริบทขององค์การ
รวมถึ งในส่ วนการรายงานผลการประเมิน ฯ ที่ร ะบุประเด็ นการพัฒนาที่มีความชั ดเจนและกระชั บ
เข้าใจง่าย และใช้ใ นการติดตามการพัฒ นาองค์การหลัง การประเมิน จึ งเป็ นเรื่อ งที่มี ความสาคั ญ
และสามารถใช้เชื่อมโยงกับการติดตามประเมินการทางานของผู้บริหารที่จะส่งผลถึงระบบบริหาร
จัดการระดับมหาวิทยาลัยเป็นองค์รวม นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งปันประสบการา์
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และตั วอย่า งที่ดีร ะหว่า งส่วนงานที่ มีภารกิจใกล้เคี ยงกัน ก็จะช่ วยทาให้ส่ว นงานได้มีก ารพัฒ นาไป
พร้อมๆ กัน
โดย..ดร.ปฐมา จาตกานนท์ รองผู้อานวยการฝ่ ายวางแผนและประกันคุณภาพ
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบั น ผลิ ต ผลทางการเกษตรฯ ได้ ด าเนิ น การประเมิ น คุ า ภาพ
ตามรู ป แบบใหม่ โดยเริ่ ม จากการศึ ก ษาเกาฑ์ แ ละข้ อ ก าหนดของ
การพัฒนาคุาภาพสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx) ซึ่งอาศัยระยะเวลาและการปรับตัวมาก เนื่องจาก
แตกต่างจากเกาฑ์เดิ มในหลากหลายด้ านด้ วยกั น ทั้ งนี้สถาบั น ฯเล็งเห็นว่ า
การศึกษาตนเองตามเกาฑ์ดังกล่าวนั้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ฯ โดยเฉพาะในส่วนของ
โครงร่างองค์การ สถาบันฯได้มองเห็นภาพรวมของลักษาะองค์การและสภาวการา์ขององค์การชัดเจน
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีมุมมองของการรู้จักตนเองมากขึ้น อย่างไรก็ดี สถาบัน ฯยังคงต้องการการพัฒนาเพื่ อ
ปรับตัวเข้าสู่เกาฑ์ดังกล่าวอีกมาก
ส่งท้าย..การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขององค์กรซึ่งจะเป็นการนาพาให้องค์ กรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และมั่งคงได้ นับเป็นการก้าวกระโดดจากการประกันคุาภาพภายใน ซึ่งเป็นการวัด
มาตรฐานการดาเนินงานขององค์กร ดังนั้น ขอให้กาลังใจส่วนงานต่างๆ ในการนาเกาฑ์ EdPEx มาใช้
ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ....ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของเรา..หากเราพร้อมที่จะลง
มือทา..
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แนวทางการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาคุาภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงกาหนด
แนวทางประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คาะวิชา ส่วนงานสนับสนุน และวิทยาเขต
ประจาปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 ระดับหลักสูตร
การประเมิ น คุ า ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร ที่ เ ปิ ด สอนในปี ก ารศึ ก ษา 2559
ตาม 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ที่สานัก งานคาะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด โดยมี
แนวทาง ดังนี้
หัวข้อ
การดาเนินงาน

วิธีการประเมิน
กาหนดการประเมิน
เป้าหมาย

การดาเนินงาน
 หลักสูตรดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานใน มคอ.7 ระบบจะนาเข้าข้อมูลเข้าใน
ระบบ CHE QA Online
 ทุกหลักสูตรต้องตรวจสอบความถูกต้องในระบบ CHE QA Online ก่อนรับการ
ประเมิน
ประเมินตามเกาฑ์ สกอ.
ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2560
 ทุกหลักสูตรผ่านเกาฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร
 ร้อยละ 20 ของหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
และสามารถขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.
 มีหลักสูตรได้รับรองตามมาตรฐานสากล ได้แก่ AUN-QA หรือ สมาคมวิชาชีพ
สากล

 ระดับคณะวิชา
การประเมินคุาภาพภายในระดับคาะวิชา จานวน 29 คาะ ตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
ตามที่สานักงานคาะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด และเพื่อให้คาะวิชาสามารถพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกาฑ์ EdPEx ได้ จึงมีแนวทางดังนี้
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หัวข้อ
การดาเนินงาน

*วิธีการประเมิน

กาหนดการประเมิน

เป้าหมาย

การดาเนินงาน
การประกันคุาภาพภายใน (IQA) ตามที่ สกอ.กาหนด
 ทุกคาะให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ในระบบ QAIS
 ทุกคาะมีการประกันคุาภาพภายใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ตามที่ สกอ.กาหนด โดย
มีการรายงานผลการดาเนินงานในระบบ CHE QA Online และรับประเมินผ่านระบบ CHE
QA Online
การดาเนินการตามเกาฑ์ EdPEx โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เข้าโครงการบ่มเพาะของ สกอ. ได้แก่ คาะสัตวแพทยศาสตร์
คาะวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 2 มีคะแนนผลประเมินปีที่ผา่ นมาเฉลี่ยมากกว่า 3.51 คะแนน และสมัครใจทา EdPEx
ครบ 7 หมวด โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุาภาพ สู่ความ
เป็นเลิศ (ดาเนินการตามโครงการบ่มเพาะของ สกอ.) จัดโดยมหาวิทยาลัย มีพี่เลี้ยง
ให้ จานวนไม่เกิน 5 คาะ
กลุ่มที่ 3 คาะที่ยังไม่พร้อมทาตามเกาฑ์ EdPEx ให้รับความรู้ EdPEx และเขียนโครงร่าง
องค์การ (OP) รายงานผลลัพธ์ตามหมวด 7 ซึ่งเลือกจากตัวชี้วัด ที่ มก.กาหนด
ประเมิน IQA ทุกคาะ ตามเกาฑ์สกอ.
ประเมินตามเกาฑ์ EdPEx
กลุ่มที่ 1 ประเมินตามเกาฑ์ EdPEX ตามที่โครงการบ่มเพาะของ สกอ.กาหนด
กลุ่มที่ 2 ประเมินตามเกาฑ์ EdPEx มีการประเมินระดับคะแนน และ OFI
เน้นเฉพาะบางหมวด
กลุ่มที่ 3 พิจาราา OP และ ผลลัพธ์ตามหมวด 7 และแผนพัฒนาปรับปรุง
ประเมิน IQA ทุกคาะ ตามเกาฑ์ สกอ.
ช่วงเดือน 21 -29 กันยายน 2560
ประเมินตามเกาฑ์ EdPEx
กลุ่มที่ 1 ตามที่ สกอ. กาหนด
กลุ่มที่ 2 และ 3 หลังประเมิน IQA ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560
ประเมิน IQA ทุกคาะ ตามเกาฑ์ สกอ.
 ไม่มีคาะใดมีผลประเมินระดับพอใช้
 ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิสิต/ศิษย์
เก่า ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5 และ 1.6 และกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการ ตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ประเมินตามเกาฑ์ EdPEx
กลุ่มที่ 1 มีผลประเมินอยู่ในระดับ EdPEx ได้ 200 คะแนน
กลุ่มที่ 2 สามารถเข้าโครงการบ่มเพาะของ สกอ.ได้
กลุ่มที่ 3 มีผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
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 ระดับส่ วนงานสนับสนุน (สานัก สถาบัน สานักงานวิทยาเขต)
ส่วนงานสนับสนุนได้ดาเนินการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยกาหนดให้เขียน
โครงร่างองค์การ และมีการตรวจประเมินแบบไม่มีคะแนน ในปีก ารศึกษา 2557 ทั้งหมด 7 หมวด
และปีการศึกษา 2558 มีการตรวจประเมินเฉพาะ หมวด 3.1 4.1 6.1 และหมวด 7 สาหรับปีการศึกษา
2559 จึงมีแนวทางดังนี้
หัวข้อ
การดาเนินงาน

วิธีการประเมิน
กาหนดการประเมิน
เป้าหมาย

การดาเนินงาน
 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการดาเนินงานของหมวดต่างๆ
ตามเกาฑ์ EdPEx
 จัดทาคู่มือ KU.QA. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการตามเกาฑ์
EdPEx
 จัดทาตัวชี้วัดผลการดาเนินงานให้หน่วยงานใช้วัดคุาภาพ
 หน่วยงานเขียนโครงร่างองค์การ (OP) ผลการดาเนินงานตามหมวด 1 3 4 6 และ 7
ประเมินเน้นหมวด 1 3 4 6 และ 7
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560
ร้อยละ 40 ของส่วนงานได้รับการประเมินตามเกาฑ์ EdPEx แบบมีคะแนน

 ระดับวิทยาเขต
ดาเนินการประเมินคุาภาพตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และเกาฑ์การประเมิน ระดับ
มหาวิทยาลัย มีแนวทางดังนี้
หัวข้อ
การดาเนินงาน

วิธีการประเมิน
กาหนดการประเมิน
เป้าหมาย

การดาเนินงาน
 ดาเนินการประกันคุาภาพภายใน (IQA) ระดับมหาวิทยาลัยตามที่ สกอ.กาหนด
 ให้รับความรู้ EdPEx และเขียนโครงร่างองค์การ (OP) รายงานผลลัพธ์ตามหมวด 7
ซึ่งเลือกจากตัวชี้วัดที่ มก.กาหนด
ประเมินตามเกาฑ์ สกอ. ระดับมหาวิทยาลัย
เดือนตุลาคม 2560
 ผลการประเมินระดับวิทยาเขตอยู่ระดับดี
 กากับติดตามการทาโครงการ/กิจกรรมของคาะวิชาที่สัมพันธ์ในระดับวิทยาเขต
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับส่วนงานสนับสนุน
และระดับวิทยาเขต ประจาปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2558 ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคาะวิชา ระดับส่วนงานสนับสนุน และระดับวิทยาเขต โดยพิจาราา
ผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ซึ่งกาหนดให้มี
การประเมิ น คุ า ภาพการศึ ก ษาภายใน ทั้ ง 3 ระดั บ ในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม – ธั น วาคม 2559
ตามองค์ประกอบคุาภาพ และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคาะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคาะ และระดับวิทยาเขต สาหรับส่วนงานสนับสนุน
กาหนดให้ดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุาภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รายละเอียดดังนี้

 ระดับหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การประเมิ น คุ า ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน
ในปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2559 จานวนทั้งสิ้น 379 หลักสูตร โดยมีหลักสูตร
ยืม จานวน 50 หลักสูตร ดาเนินการตามแนวทางที่ สกอ. กาหนด (IQA) จานวน 6 องค์ประกอบ 14 ตัว
บ่งชี้ มีผลประเมินเฉลี่ยในภาพรวม 2.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ได้คุาภาพระดับ
ปานกลาง โดยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมิน ได้คุาภาพระดับดี จานวน 208 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
54.88 ระดั บ ปานกลาง จ านวน 155 หลั กสู ต ร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 40.90 และระดั บ น้ อย จ านวน 11
หลั ก สู ต ร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.90 นอกจากนี้ มี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกาฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.32 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัาฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสากล หลักสูตรปรัชญาดุษ ฎีบัาฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสากล หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัาฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัาฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัาฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) เนื่องจาก
หลั ก สู ตรมี จ านวนอาจารย์ ป ระจ าหลัก สู ต รซ้ าซ้ อน ไม่เ ป็ น ไปตามเกาฑ์ก ารประเมิน ที่ ก าหนดคื อ
ระดับปริญญาตรี ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลักสู ตรไม่ได้ และประจาหลักสูต รตลอดระยะเวลาที่จัด การศึก ษาตามหลักสูต รนั้น ส่ วนระดั บ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจา
เกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ต รไม่ ได้ และประจ าหลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนั้ น
แต่สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร

23

หากพิจาราารายคาะ พบว่า หลักสูตรของคาะศึ กษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 3.60 ได้คุาภาพระดับดี รองลงมาคือ คาะศึกษาศาสตร์
และคาะทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละอุ ต สาหกรรมเกษตร คะแนนเฉลี่ ย 3.24 ได้ คุ า ภาพระดั บ ดี
ส่ว นคาะที่มี ผลการประเมิ นคะแนนเฉลี่ย น้อ ยที่ สุด คื อ หลั กสู ตรของโครงการสหวิท ยาการระดั บ
บัาฑิตศึกษา คะแนนเฉลี่ย 1.61 ได้คุาภาพระดับน้อย ดังตารางที่ 1
เกาฑ์การประเมินระดับหลักสูตร
คะแนน
0.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
4.01-5.00

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี การศึกษา 2558
ของแต่ ละคณะ
ลา
ดับ

คณะ

รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คาะเกษตร
คาะประมง
คาะบริหารธุรกิจ
คาะเทคนิคการสัตวแพทย์
คาะมนุษยศาสตร์
คาะวนศาสตร์
คาะวิทยาศาสตร์
คาะวิศวกรรมศาสตร์
คาะศึกษาศาสตร์
คาะเศรษฐศาสตร์
คาะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คาะสังคมศาสตร์
คาะสัตวแพทยศาสตร์
คาะสิ่งแวดล้อม
คาะอุตสาหกรรมเกษตร
คาะเกษตร กาแพงแสน

จานวนหลักสูตรในแต่ ละระดับคุณภาพ
ดี
ดี ปาน น้ อย ไม่ รวม
มาก
กลาง
ผ่ าน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

208
12
6
3
1
21
5
23
30
24
9
3
7
4
3
16
11
24

155
13
6
6
2
5
9
19
19
8
4
1
8
9
2
7
7

11
2
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

379
27
13
9
4
26
15
42
50
32
13
4
15
13
5
23
18

ผลประเมิน
ผลรวม คะแนน
คะแนน เฉลี่ย
ประเมิน
1,117.91 2.95
76.77
2.84
37.52
2.89
27.02
3.00
9.15
2.29
82.94
3.19
39.74
2.65
127.23
3.03
151.44
3.03
103.73
3.24
40.10
3.08
12.47
3.12
42.94
2.86
36.08
2.78
15.72
3.14
72.56
3.15
54.22
3.01

ลา
ดับ

คณะ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คาะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คาะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
คาะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คาะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คาะพาาิชยนาวีนานาชาติ
คาะวิทยาการจัดการ
คาะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา*
คาะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คาะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา*
คาะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คาะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
คาะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ*
คาะสาธาราสุขศาสตร์
โครงการสหวิทยาการ ระดับ
บัาฑิตศึกษา
วิทยาลัยการชลประทาน*

27
28
29
30
31

จานวนหลักสูตรในแต่ ละระดับคุณภาพ
ดี
ดี ปาน น้ อย ไม่ รวม
มาก
กลาง
ผ่ าน

ผลประเมิน
ผลรวม คะแนน
คะแนน เฉลี่ย
ประเมิน
16.71
2.79
37.25
3.10
24.91
2.49
14.39
3.60
9.16
3.05
16.69
2.78
18.27
2.03
19.44
3.24

0
0
0
0
0
0
0
0

2
9
5
4
2
1
0
5

4
3
3
0
1
5
4
1

0
0
0
0
0
0
5
0

0
0
2
0
0
0
0
0

6
12
10
4
3
6
9
6

0

2

2

0

0

4

12.26

3.07

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

0
0

3
4

0
1

0
2

3
7

7.91
11.29

2.64
1.61

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : * หมายถึง คณะวิ ชาทีไ่ ม่มีหลักสูตรหลัก

หากพิจาราากลุ่มสาขาวิชา พบว่า หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ านวน 105 หลั ก สู ต ร มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.12 ได้ คุ า ภาพระดั บ ดี ซึ่ ง มี ห ลั ก สู ต รเป็ น ไปตามเกาฑ์
มาตรฐานฯ ทั้ ง หมดจ านวน 105 หลั ก สู ต ร ได้ คุ า ภาพระดั บ ดี 69 หลั ก สู ต ร ระดั บ ปานกลาง
36 หลักสูตร รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 145 หลักสูตร มีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.91 ได้คุาภาพระดับปานกลาง ซึ่งมีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกาฑ์มาตรฐานฯ
จานวน 142 หลั ก สูต ร ได้ คุ าภาพระดั บดี 76 หลัก สู ตร ระดั บ ปานกลาง 60 หลั กสู ต ร ระดับ น้ อ ย
6 หลั กสู ตร และไม่ ได้ มาตรฐาน 3 หลั กสู ตร ส่ วนกลุ่ มสาขาวิ ชาวิท ยาศาสตร์เ กษตร จ านวน 129
หลักสูตร มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 ได้คุาภาพระดับปานกลาง
ซึ่งมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน จานวน 127 หลักสูตร ได้คุาภาพระดับดี 63 หลักสูตร ระดับปานกลาง
59 หลักสูตร ระดับน้อย 5 หลักสูตร และไม่ได้มาตรฐาน 2 หลักสูตร ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม ระดับหลักสูตร
ปี การศึกษา 2558 แยกตามกลุ่มสาขา
ระดับหลักสูตร
ภาพรวม
วิทยาศาสตร์
เกษตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

จานวนหลักสูตรในแต่ ละระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
น้ อย

ดีมาก
ไม่ ผ่านเกณฑ์
จานวน
คะแนน
(คะแนน 4.01-5.00) (คะแนน 3.01-4.00) (คะแนน 2.01-3.00) (คะแนน 0.01-2.00) มาตรฐาน
หลักสูตร
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
379
2.95
208 54.88 155 40.90 11
2.90
5
1.32
129
2.86
63 48.84 59 45.74
5
3.88
2
0.53
145

2.91

-

-

76

52.41

60

41.38

6

4.14

3

2.07

105

3.12

-

-

69

65.71

36

34.29

0

0.00

0

0.00

เมื่อพิจาราาผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบในภาพรวม จานวน 379 หลักสูตร พบว่า
องค์ประกอบที่หลักสูตรส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ได้คุาภาพระดับดีมาก
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิ ต (205 หลักสูตร)องค์ประกอบที่หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับดี
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน (208 หลักสูตร) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร
การเรี ยนการสอนและการประเมิ นผู้ เ รี ยน (201 หลั ก สู ต ร) และองค์ ป ระกอบที่ 4 อาจารย์
(193 หลักสูตร) องค์ประกอบที่หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3
นิ สิต (248 หลักสูตร) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (172 หลักสูตร) และองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน (155 หลักสูตร) อย่างไรก็ตาม ยังมีหลักสูตรส่วนใหญ่ที่องค์ประกอบมีผลการ
ประเมินได้คุาภาพระดับน้อย คือ องค์ประกอบที่ 6 สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ (145 หลักสูตร รองลงมาคือ
องค์ประกอบที่ 3 นิ สิต (103 หลักสูตร) และองค์ ประกอบที่ 2 บัณฑิ ต (28 หลักสูตร) รายละเอีย ด
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปจานวนหลักสูตรที่มีระดับผลการประเมินคุณภาพในแต่ ละองค์ ประกอบ
จานวนหลักสูตรในแต่ ละระดับคุณภาพ
ดีมาก
องค์ ประกอบ

1. การกากับมาตรฐาน
2. บัาฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย์

ดี

ปานกลาง

น้ อย

(คะแนน 4.01-5.00) (คะแนน 3.01-4.00) (คะแนน 2.01-3.00) (คะแนน 0.01-2.00)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
ผ่าน 374 หลักสูตร
205 54.09 58 15.30 44 11.61 28
0
0.00 27 7.12 248 65.44 103
6
1.58 193 50.92 172 45.38 7
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ร้อยละ
7.39
27.18
1.85

ไม่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ ฯ/
ไม่ ประเมิน
จานวน ร้อยละ
5
1.32
44 11.61
1
0.26
1
0.26

จานวนหลักสูตรในแต่ ละระดับคุณภาพ
ดีมาก

ไม่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ ฯ/
ไม่ ประเมิน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 3
0.79 201 53.03 153 40.37 21 5.54
1
0.26
การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2
0.53 24 6.33 207 54.62 145 38.26 1
0.26
องค์ ประกอบ

ดี

ปานกลาง

น้ อย

(คะแนน 4.01-5.00) (คะแนน 3.01-4.00) (คะแนน 2.01-3.00) (คะแนน 0.01-2.00)

เมื่อพิจาราารายละเอียดผลการประเมินรายองค์ประกอบคุาภาพ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
พบว่า
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เกษตร มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมน้อยที่สุด เท่ากับ 2.86 คะแนน
ได้ คุ า ภาพระดั บ ปานกลาง โดยมี ผ ลการประเมิ น รายองค์ ป ระกอบที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง ที่ สุด คื อ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิ ต (คะแนนเฉลี่ย 3.86) เนื่องจากหลักสูตรส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุาภาพใน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้
งานทาหรื อประกอบอาชี พอิ สระภายใน 1 ปี และมี ผลงานวิ จัยระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกที ่
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ได้ คุ าภาพระดั บดี รองลงมาคื อ องค์ป ระกอบที่ 4 อาจารย์ (คะแนนเฉลี่ ย 3.08)
เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับดีมาก
แต่ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไก แต่การนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ ชัดเจน ทาให้มีคะแนนเฉลี่ย 2.31 ได้คุาภาพ
ระดับปานกลาง รวมทั้งตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิ ดกับอาจารย์ มีการรายงานผลการดาเนินงาน แต่การแสดง
แนวโน้มที่ดีขึ้นยังไม่ครบทั้งในเรื่องการคงอยู่ และความพึงพอใจของอาจารย์ส่วนองค์ประกอบที่ มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 นิ สิต (คะแนนเฉลี่ย 2.34) เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้
ที่ 3.1 การรับนิ สิต ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริ มและพัฒนานิ สิต หลักสูตรส่วนใหญ่มีระบบและกลไก
แต่การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน และตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ผลที ่เกิ ด กับ นิ สิต มี การรายงานผลการด าเนิ นงานครบทุกเรื่อ ง แต่ไม่แสดงให้เ ห็น แนวโน้ มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 2.91 ได้คุาภาพระดับ
ปานกลาง โดยมีผลการประเมินรายองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 บัาฑิต
(คะแนนเฉลี่ย 3.75) เนื่องจากหลักสูตรส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุาภาพในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรื อประกอบ
อาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี และมี ผ ลงานวิ จั ย ระดับ ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกที ่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
ได้คุาภาพระดับดี รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (คะแนนเฉลี่ย 3.06) เนื่องจากผลการ
ประเมินตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับดีมาก แต่ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
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การบริ หารและพัฒ นาอาจารย์ หลั ก สู ต รมี ร ะบบและกลไก แต่ ก ารน าระบบกลไกไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน ทาให้มีคะแนนเฉลี่ย 2.44 ได้คุาภาพระดับปานกลาง
รวมทั้งตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิ ดกับอาจารย์ มีการรายงานผลการดาเนินงาน แต่การแสดงแนวโน้มที่ดีขึ้น
ยังไม่ครบทั้งในเรื่องการคงอยู่ และความพึงพอใจของอาจารย์ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 นิ สิต (คะแนนเฉลี่ย 2.50) เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที ่เกิ ด
กับนิ สิต หลักสูตรส่วนใหญ่มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่อง แต่ไม่แสดงให้เห็นแนวโน้มผล
การดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิ สิต ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริ มและพัฒนา
นิ สิต หลักสูตรส่วนใหญ่มีระบบและกลไก แต่การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการยังไม่ชัดเจน
กลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมสูงที่สุด เท่ากับ
3.12 คะแนน ได้ คุา ภาพระดั บ ดี โดยมี ผลการประเมิ น รายองค์ ป ระกอบที่ มีค ะแนนเฉลี่ ย สู ง ที่ สุด
คือ องค์ป ระกอบที่ 2 บัณฑิ ต (คะแนนเฉลี่ ย 3.72) เนื่ องจากมี บางหลักสู ตรที่ ไม่มีผลการประเมิ น
คุาภาพในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ผลการประเมิน
ได้ คุ า ภาพระดั บ ดี และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.2 การได้ ง านท าหรื อประกอบอาชี พอิ สระภายใน 1 ปี
และมี ผลงานวิ จัยระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกที ่ตีพิมพ์ เผยแพร่ มีผลการประเมินได้คุาภาพ
ระดั บปานกลาง รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 สาระของรายวิ ชาในหลักสู ตร หลัก สูตรส่วนใหญ่
มีระบบและกลไก และมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ทั้งตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิ ชาในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิ นผู้เรี ยน และตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนิ นงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3
นิ สิต (คะแนนเฉลี่ย 2.68) เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที ่เกิ ดกับนิ สิต หลักสูตรส่วนใหญ่
มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่อง แต่ไม่แสดงให้เห็นแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิ สิต ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริ มและพัฒนานิ สิต หลักสูตรส่วนใหญ่
มีระบบและกลไก แต่การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน
รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินรายองค์ ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา

ภาพรวม
วิทยาศาสตร์เกษตร

คะแนน
องค์ 1
องค์ 2 ตัวบ่งชี้ องค์ 3
ตัวบ่งชี้
องค์
ตัวบ่งชี้
องค์
ตัวบ่งชี้
องค์ 6 ตัว
ภาพ
4
5
บ่งชี้
รวม เป็นไป ไม่เป็นไป รวม
2.1 2.2
3.1 3.2 3.3
4.1 4.2 4.3
5.1 5.2 5.3 5.4
6.1
ตามเกาฑ์ ตามเกาฑ์
มาตรฐานฯ มาตรฐาน
2.95 374
5
379 3.78 3.86 3.69 2.49 2.59 2.58 2.33 3.09 2.46 4.30 2.51 3.06 2.64 2.49 2.32 4.78 2.63 2.63
2.86

127

2

129 3.86 3.84 3.83 2.34 2.46 2.36 2.25 3.08 2.31 4.51 2.43 2.95 2.55 2.36 2.16 4.74 2.49 2.49

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.91
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.12

142
105

3
0

145 3.75 3.69 3.75 2.50 2.62 2.60 2.27 3.06 2.44 4.31 2.43 3.02 2.59 2.49 2.25 4.74 2.64 2.64
105 3.72 4.11 3.46 2.68 2.70 2.82 2.51 3.14 2.68 4.05 2.70 3.24 2.81 2.65 2.59 4.90 2.79 2.79
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หากพิจาราาผลการประเมินรายองค์ประกอบคุาภาพ แยกตามวิทยาเขต พบว่า
วิทยาเขตบางเขน มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม เท่ากับ 2.97 คะแนน ได้คุาภาพระดับปานกลาง
โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิ ต (คะแนนเฉลี่ย 3.82) เนื่องจาก
หลักสูตรส่วนใหญ่มีผลประเมินคุาภาพในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรื อประกอบอาชี พอิ สระภายใน 1 ปี หรือผลงานวิ จยั
ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกที ่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ได้คุาภาพทั้งในระดับดีถึงระดับดีมาก ทาให้มี
คะแนนเฉลี่ย 3.93 และ 3.72 ตามลาดับ รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (คะแนนเฉลี่ย 3.13)
เนื่องจากการประเมินตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ) หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับดีถึงดีมาก
ทาให้มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 แต่ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรส่วนใหญ่มีระบบ
และกลไก แต่การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และปรั บปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจนทาให้ได้
คุาภาพระดับน้อย มีคะแนนเฉลี่ย 2.48 รวมทั้งตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที ่เกิ ดกับอาจารย์ ยังไม่มีการรายงาน
ผลการดาเนินงานครบทั้งในเรื่องการคงอยู่ และความพึงพอใจของอาจารย์ ทาให้มีคะแนนเฉลี่ย 2.53
ได้คุาภาพระดับปานกลางส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 นิ สิต
(คะแนนเฉลี่ย 2.51) เนื่องจากการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที ่เกิ ดกับนิ สิต หลักสูตรส่วนใหญ่มีการ
รายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่อง แต่ไม่แสดงให้เห็นแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
นอกจากนี้ ยังมีตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิ นผูเ้ รี ยน ได้คุาภาพระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 2.31
วิทยาเขตกาแพงแสน มีคะแนนเฉลี่ย ภาพรวม เท่ ากับ 2.95 คะแนน ได้คุา ภาพระดั บ
ปานกลาง โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิ ต (คะแนนเฉลี่ย 4.20)
เนื่องจากผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
(คะแนนเฉลี่ย 4.34) มีบางหลักสูตรไม่มีผลการประเมิ น และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรื อประกอบ
อาชี พอิ สระภายใน 1 ปี หรือมีผลงานวิ จยั ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกที ่ตีพิมพ์เผยแพร่ (คะแนน
เฉลี่ ย 4.11) ส่ ว นใหญ่ มี ผ ลการประเมิ น ได้ คุ า ภาพทั้ ง ในระดั บ ดี ถึ ง ระดั บ ดี ม าก รองลงมาคื อ
องค์ประกอบที่ 5 มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ ได้คุาภาพระดับน้อยถึงระดับปานกลาง
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิ ชาในหลักสูตร (คะแนนเฉลี่ย 2.86) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 2.45) และตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิ นผูเ้ รี ยน
(คะแนนเฉลี่ย 2.45) เนือ่ งจากหลักสูตรส่วนใหญ่มีระบบและกลไกการดาเนินงาน แต่การนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ และการนาผลประเมินปรับปรุง /พัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน ส่วนองค์ประกอบที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 นิ สิต (คะแนนเฉลี่ย 2.49) เนื่องจากการประเมินตัวบ่งชี้ที่
3.1 การรับนิ สิต และตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริ มและพัฒนานิ สิต หลักสูตรส่วนใหญ่มีระบบและกลไก
แต่การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน
วิทยาเขตศรีราชา มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม เท่ากับ 2.45 คะแนน ได้คุาภาพระดับปานกลาง
โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรี ยนการสอน การประเมิ น
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ผูเ้ รี ยน (คะแนนเฉลี่ย 2.81) เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิ นผู้เรี ยนหลักสูตรส่วน
ใหญ่ มีระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน แต่การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และการนาผลประเมิน
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน ทาให้มีคะแนนเฉลี่ย 1.83 รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 4
อาจารย์ (คะแนนเฉลี่ย 2.62) เนื่อ งจากการประเมิน ตัวบ่งชี้ ที่ 4.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุ าภาพระดับน้อย คือ มีระบบและกลไก แต่การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ
และปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน ทาให้มีคะแนนเฉลี่ย 2.33 และตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที ่เกิ ดกับ
อาจารย์ มีการรายงานผลการดาเนินงาน แต่ยัง ไม่แสดงให้เห็นในเรื่องการคงอยู่ และความพึงพอใจ
ของอาจารย์ ทาให้มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือองค์ประกอบที่
2 บัณฑิ ต (คะแนนเฉลี่ย 1.98) เนื่องจากหลักสู ตรส่วนใหญ่ไม่มีผลการประเมิ นตามตัวบ่ งชี้ที่ 2.1
คุณภาพบัณฑิ ตได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทาให้มีคะแนนเฉลี่ย 1.88 และตัวบ่งชี้
ที่ 2.2 ผลงานวิ จยั ของนิ สิตระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกทีต่ ีพิมพ์เผยแพร่ มีคะแนนเฉลี่ย 2.07
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม เท่ากับ 3.05 คะแนน
ได้คุาภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิ ต (คะแนน
เฉลี่ย 3.93) เนื่องจากหลักสูตรส่วนใหญ่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิ ตได้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิ จยั ของนิ สิตระดับปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอกที ่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ได้คุาภาพระดับดีถึงระดั บดีมาก ทาให้มีคะแนนเฉลี่ ย 3.79 และ 4.21
ตามลาดับ รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรี ยนการสอน การประเมิ นผูเ้ รี ยน(คะแนนเฉลี่ย
3.23) เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิ ชาในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิ นผูเ้ รี ยน หลักสูตรส่วนใหญ่
ได้คุาภาพระดับน้อยถึงระดับปานกลาง คือ มีระบบและกลไกการดาเนินงาน แต่การนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ และการนาผลประเมินปรับปรุง /พัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน ทาให้มีคะแนนเฉลี่ย
2.77 2.54 และ 2.62 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินรายองค์ ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร แยกตามกลุ่มวิทยาเขต
วิทยาเขต คะแนน
องค์ 1
องค์ ตัวบ่งชี้ องค์
ตัวบ่งชี้
องค์
ตัวบ่งชี้
องค์
ตัวบ่งชี้
องค์ ตัว
ภาพรวม
2
3
4
5
6 บ่งชี้
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป รวม
2.1 2.2
3.1 3.2 3.3
4.1 4.2 4.3
5.1 5.2 5.3 5.4
6.1
เกาฑ์ ตามเกาฑ์
มาตรฐานฯ มาตรฐาน
ภาพรวม
บางเขน
กาแพงแสน
ศรีราชา
สกลนคร

2.95
2.97
2.95
2.45
3.05

374
295
48
18
13

5
3
2
-

379 3.78
298 3.82
50 4.20
18 1.98
13 3.93

3.86
3.93
4.34
1.88
3.79

3.69
3.72
4.11
2.07
4.21

2.49 2.59 2.58 2.33 3.09 2.46 4.30 2.51 3.06 2.64 2.49 2.32 4.78 2.63 2.63
2.51 2.61 2.59 2.34 3.13 2.48 4.38 2.53 3.05 2.61 2.52 2.31 4.76 2.65 2.65
2.49 2.60 2.59 2.31 3.04 2.43 4.19 2.49 3.15 2.86 2.45 2.45 4.84 2.71 2.71
2.20 2.33 2.28 2.00 2.62 2.22 3.63 2.00 2.81 2.33 2.11 1.83 4.94 2.17 2.17
2.54 2.38 2.62 2.62 3.00 2.46 3.86 2.69 3.23 2.77 2.54 2.62 5.00 2.62 2.62
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จากการสรุปผลการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2558 พบว่า หลักสูตรส่วนใหญ่ จะมีปัญหาการดาเนินงานตามเกาฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ที่เป็น
กระบวนการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเพียงระบบและกลไกในการดาเนินงาน แต่ยังไม่สามารถนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลกระบวนการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมินให้เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
เชิงปริมาา ที่สะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นได้ครบทุกเรื่อง จนเกิดผลงานที่โดดเด่น ดังนั้น มหาวิทยาลัย
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ควรวางระบบกลไกการปฏิบัติที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตร
สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามเกาฑ์ที่กาหนด รวมทั้งมีการติดตามการ
ดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 ระดับคณะ
มหาวิทยาลัยดาเนินการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับคาะ ในปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 จานวน 29 คาะ ตามระบบประกันคุาภาพการศึกษา
ภายใน 5 องค์ ป ระกอบคุ า ภาพ 13 ตั ว บ่ ง ชี้ ส าหรั บ ผลการประเมิ น คุ า ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดั บ คาะ จ านวน 29 คาะ พบว่ า มี ค ะแนนเฉลี่ ย ภาพรวม 3.96 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 5
ได้คุาภาพระดับดี โดยคาะที่มีผลการประเมิน ได้คุาภาพระดับดีมาก จานวน 6 คาะ คิดเป็นร้อยละ
20.69 ได้ แ ก่ คาะเกษตร กาแพงแสน คาะประมง คาะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์ คาะ
วิทยาศาสตร์ คาะวิศวกรรมศาสตร์ และคาะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้คุาภาพระดับดี จานวน 18
คาะ คิดเป็น ร้อยละ 62.07 และได้คุาภาพระดับพอใช้ จานวน 5 คาะ คิดเป็นร้อยละ 17.24
หากพิ จาราาตามกลุ่ มสาขาวิช า พบว่ า กลุ่ ม สาขาวิ ทยาศาสตร์เ กษตร จานวน 9 คาะ
มีผลการประเมินสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.34 ได้คุาภาพระดับดี รองลงมา คือ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จานวน 9 คาะ คะแนนเฉลี่ย 3.86 ได้คุาภาพระดับดี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จานวน 11 คาะ คะแนนเฉลี่ย 3.72 ได้คุาภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 6
และตารางที่ 7
ตารางที่ 6 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม ระดับคณะ ปี การศึกษา 2558
แบ่ งเป็ นรายคณะ
ลา
คณะ
ดับ
สรุ ปภาพรวมมก.
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ เกษตร
1 เกษตร
กาแพงแสน
2 ประมง
3 สิ่งแวดล้อม

องค์ ประกอบ
องค์ ประกอบ
องค์ ประกอบ องค์ ประกอบ องค์ ประกอบ คะแนน ระดับ
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
13
คุณภาพ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 รวม 2.1 2.2 2.3 รวม 3.1 รวม 4.1 รวม 5.1 5.2 รวม ตัวบ่ งชี ้
2.95 3.71 2.49 2.95 4.28 4.10 3.40 4.97 4.07 4.04 4.36 4.34 4.34 4.52 4.52 4.28 4.72 4.50 3.96
ดี
2.86 4.63 3.18 4.88 4.33 4.11 4.01 5.00 4.57 4.85 4.81 4.33 4.33 4.44 4.44 4.44 4.78 4.61 4.34
ดี
3.00 4.64 3.83 5.00 5.00 5.00 4.41 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00

5.00

5.00 5.00 5.00 5.00

4.73

ดีมาก

2.89 5.00 3.70 5.00 5.00 5.00 4.43 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
3.14 5.00 4.35 5.00 5.00 4.00 4.42 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00

5.00
4.00

5.00
4.00

5.00 4.00 5.00 4.50
4.00 4.00 5.00 4.50

4.66
4.50

ดีมาก
ดี
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ลา
คณะ
ดับ
4 สัตวแพทยศาสตร์
5 วนศาสตร์

องค์ ประกอบ
ที่ 1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

องค์ ประกอบ
องค์ ประกอบ องค์ ประกอบ องค์ ประกอบ คะแนน ระดับ
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
13
คุณภาพ
รวม 2.1 2.2 2.3 รวม 3.1 รวม 4.1 รวม 5.1 5.2 รวม ตัวบ่ งชี ้
ดี
2.77 4.00 3.28 5.00 4.00 3.00 3.68 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.39
2.68 5.00 3.90 5.00 5.00 5.00 4.43 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00
3.16 5.00 4.19 5.00 4.00 4.00 4.23 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00

3.00

5.00

ดี

3.00

5.00 4.00 3.00 3.50
3.00 4.00 5.00 4.50

4.35

4.00

4.33

ดี

2.84 4.97 3.13 5.00 3.00 3.00 3.66 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00

5.00

5.00 4.00 5.00 4.50

4.30

ดี

2.29 3.80 0.98 3.91 3.00 5.00 3.16 5.00 3.85 3.66 4.17 5.00

5.00

5.00

5.00 5.00 5.00 5.00

3.96

ดี

3.24 4.30 1.30 5.00 5.00 3.00 3.64 5.00 2.25 5.00 4.08 3.00

3.00

3.00

3.00 5.00 5.00 5.00

3.85

ดี

2.91 3.29 1.89 2.81 4.09 4.00 3.14 4.91 3.52 3.48 3.97 4.18

4.18

4.55

4.55 4.09 4.64 4.36

3.72

ดี

3.03 5.00 3.41 3.46 5.00 5.00 4.15 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00

5.00

5.00 5.00 5.00 5.00

4.61

ดีมาก

2

วิศวกรรมศาสตร์ 3.03 4.90 4.30 5.00 5.00 3.00 4.21 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00

5.00

5.00 5.00 4.00 4.50

4.56

ดีมาก

3

สถาปัตยกรรม- 3.12 2.88 3.10 5.00 5.00 5.00 4.02 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ 3.10 3.72 2.32 5.00 5.00 5.00 4.02 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
กาแพงแสน

5.00

5.00

5.00 5.00 5.00 5.00

4.55

ดีมาก

5.00

5.00

5.00 4.00 5.00 4.50

4.47

ดี

2.03 3.30 2.05 5.00 4.00 4.00 3.40 5.00 2.91 4.05 3.99 3.00

3.00

4.00

4.00 4.00 4.00 4.00

3.64

ดี

3.06 2.57 1.25 2.50 3.00 5.00 2.90 5.00 1.51 2.46 2.99 5.00

5.00

5.00

5.00 5.00 5.00 5.00

3.57

ดี

2.79 3.92 1.06 0.00 5.00 5.00 2.96 5.00 1.86 2.37 3.08 5.00

5.00

5.00

5.00 4.00 5.00 4.50

3.54

ดี

3.06 2.19 0.78 5.00 3.00 3.00 2.84 5.00 5.00 1.33 3.78 3.00

3.00

3.00

3.00 4.00 5.00 4.50

3.34

พอใช้

2.49 3.23 1.33 0.00 3.00 3.00 2.18 5.00 3.68 2.81 3.83 3.00

3.00

5.00

5.00 3.00 4.00 3.50

3.04

พอใช้

* 2.23 0.65 0.00 3.00 3.00 1.78 5.00 0.67 2.15 2.61 4.00

4.00

5.00

5.00 4.00 4.00 4.00

2.81

พอใช้

2.63 2.27 0.57 0.00 4.00 3.00 2.08 4.00 3.08 3.11 3.40 3.00

3.00

3.00

3.00 2.00 5.00 3.50

2.74

พอใช้

3.12 3.29 2.52 1.20 4.44 4.22 3.10 5.00 4.25 3.90 4.39 4.56

4.56

4.56

4.56 4.33 4.78 4.56

3.86

ดี

3.60 4.51 3.26 5.00 5.00 5.00 4.40 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00

5.00

5.00 5.00 4.00 4.50

4.64

ดีมาก

6
7

อุตสาหกรรมเกษตร
เกษตร

8

เทคนิคการสัตว
แพทย์
9 ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
อุตสาหกรรม
เกษตร
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
1 วิทยาศาสตร์

4
5

วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
6 วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
7 วิทยาศาสตร์การกีฬา
8 พาาิชยนาวีนานาชาติ
9 ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์
ศรีราชา
11 สาธาราสุข
ศาสตร์
กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
1 ศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
2

ศึกษาศาสตร์

3.24 5.00 3.73 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00

3.00

3.00

3.00 4.00 5.00 4.50

4.15

ดี

3

เศรษฐศาสตร์

3.08 4.69 3.80 0.78 3.00 5.00 3.39 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00

4.00

5.00

5.00 4.00 4.00 4.00

4.03

ดี
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ลา
คณะ
ดับ
4 บริหารธุรกิจ

องค์ ประกอบ
ที่ 1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

องค์ ประกอบ
องค์ ประกอบ องค์ ประกอบ องค์ ประกอบ คะแนน ระดับ
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
13
คุณภาพ
รวม 2.1 2.2 2.3 รวม 3.1 รวม 4.1 รวม 5.1 5.2 รวม ตัวบ่ งชี ้
ดี
3.00 4.08 3.08 0.00 5.00 3.00 3.03 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.50 3.94

5

วิทยาการจัดการ 2.78 1.91 1.62 0.00 5.00 4.00 2.55 5.00 5.00 4.08 4.69 5.00

5.00

5.00

5.00 5.00 5.00 5.00

3.80

ดี

6

สังคมศาสตร์

2.86 3.15 3.18 0.00 4.00 5.00 3.03 5.00 5.00 2.96 4.32 4.00

4.00

5.00

5.00 4.00 5.00 4.50

3.78

ดี

7

เศรษฐศาสตร์
ศรีราชา
มนุษยศาสตร์

* 2.32 1.39 0.00 5.00 2.00 2.14 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00

4.00

4.00 4.00 5.00 4.50

3.64

ดี

3.19 2.58 1.98 0.00 5.00 5.00 2.96 5.00 2.53 2.65 3.39 5.00

5.00

5.00

5.00 4.00 5.00 4.50

3.61

ดี

* 1.36 0.68 0.00 5.00 5.00 2.41 5.00 0.75 0.44 2.06 5.00

5.00

5.00

5.00 5.00 5.00 5.00

3.19

พอใช้

8
9

ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

*ไม่มีหลักสูตรเป็นของตนเอง

ตารางที่ 7 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม ระดับคณะ ปี การศึกษา 2558
แบ่ งตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา

ภาพรวมคณะ
วิทยาศาสตร์เกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จานวน
คะแนน
คณะ

29
9
11
9

3.96
4.34
3.72
3.86

ดีมาก
(คะแนน
4.51-5.00)

ดี
(คะแนน
3.51-4.50)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

6
2
3
1

20.69
22.00
27.28
11.11

18
7
4
7

ผลการประเมินคุณภาพ
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
(คะแนน
(คะแนน
2.51-3.50)
1.51-2.50)

ร้ อยละ จานวน

ร้ อยละ

62.07
78.00
36.36
77.78

17.24
36.36
11.11

5
4
1

ต้ องปรับปรุง
เร่ งด่ วน
(คะแนน
0.00-1.50)
จานวน
ร้ อยละ
-

จานวน
-

ร้ อยละ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เมื่อพิจาราาผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบในภาพรวม 29 คาะ พบว่า องค์ประกอบ
ที่คาะส่วนใหญ่ มีผลการประเมินคุาภาพภายใน ได้คุาภาพระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2
การวิ จัย (17 คาะ จาก 29 คาะ) องค์ประกอบที่ 3 การบริ การวิ ชาการ (17 คาะ จาก 29 คาะ)
และองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม (20 คาะ จาก 29 คาะ) ส่วนองค์ประกอบ
ที่คาะส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการ (17 คาะ จาก 29 คาะ)
สาหรับองค์ประกอบที่คาะได้คุาภาพระดับพอใช้ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิ ตบัณฑิ ต (10 คาะ
จาก 29 คาะ) อย่างไรก็ตาม ยังมีคาะที่องค์ประกอบมีผลการประเมินได้คุาภาพระดับต้องปรับปรุง
คื อ องค์ ป ระกอบที่ 1 การผลิ ตบัณ ฑิ ต (5 คาะ ได้ แ ก่ คาะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
คาะเศรษฐศาสตร์ ศรี ร าชา คาะวิ ท ยาศาสตร์ ศรี ร าชา คาะศิ ลปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการจั ด การ
คาะสาธาราสุขศาสตร์ และองค์ประกอบที่ 2 การบริ หารจัดการ (1 คาะ คือ คาะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ) รายละเอียดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุปจานวนคณะที่มีระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2558
แบ่ งรายองค์ ประกอบ
องค์ ประกอบ
ดีมาก
ภาพรวม
องค์ ประกอบที่ 1
การผลิตบัาฑิต
องค์ ประกอบที่ 2
การวิจัย
องค์ ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
องค์ ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

จานวนคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพแยกรายองค์ ประกอบ
ดี
พอใช้
ต้ องปรั บปรุง
ต้ องปรั บปรุงเร่ งด่ วน

(คะแนน 4.51-5.00)

(คะแนน 3.51-4.50)

(คะแนน 2.51-3.50)

(คะแนน 1.51-2.50)

(คะแนน 0.00-1.50)

6
0

18
14

5
10

0
5

0
0

17

6

5

1

0

17

5

7

0

0

20

4

5

0

0

9

17

3

0

0

หากพิจาราารายตัวบ่งชี้เชิงปริมาา พบว่า ตัวบ่งชี้ที่คาะมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุด อยู่ในองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ ประจาคณะที ่ดารงตาแหน่งทางวิ ชาการ
คะแนนเฉลี่ย 2.49 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริ หารจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนนเฉลี่ย
2.95 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา คะแนนเฉลี่ย 2.95
สาหรับตัวบ่งชี้เชิ งคุาภาพ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่คาะมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
องค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิ จกรรมนิ สิตระดับปริ ญญาตรี คะแนนเฉลี่ย 4.10 ซึ่งพบว่ายังมี
คาะที่ไม่สามารถดาเนินงานตามเกาฑ์ ข้อ 4 ทุกกิ จกรรมที ่ดาเนิ นการมี การประเมิ นผลความสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ ของกิ จกรรมและนาผลการประเมิ นมาปรับปรุงการดาเนิ นงานครั้งต่อไป ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ 5 คาะ จาก 29 คาะ เกณฑ์ข้อ 5 ประเมิ นความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิ จกรรมพัฒนานักศึกษา ไม่สามารถดาเนินการได้ 13 คาะ จาก 29 คาะ และเกณฑ์ ข้อ 6 นาผลการ
ประเมิ นไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัดกิ จกรรมเพื ่อพัฒนานักศึ กษา ไม่สามารถดาเนินการได้
9 คาะ จาก 29 คาะ รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริ การนิ สิตระดับปริ ญญาตรี คะแนนเฉลี่ย 4.28
ซึ่งพบว่ ายั งมี คาะที่ ไม่ สามารถดาเนิ นงานตามเกณฑ์ ข้ อ 4 ประเมิ น คุณ ภาพของการจัดกิ จกรรม
และการจัดบริ การในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ไม่สามารถดาเนินการได้ 7 คาะ
จาก 29 คาะ เกณฑ์ ข้อ 5 นาผลการประเมิ นจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริ การและการให้
ข้อมูลเพือ่ ส่งให้ผลการประเมิ นสูงขึ้นหรื อเป็ นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ 10 คาะ จาก 29 คาะ และเกณฑ์ ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชี พ
แก่ศิษย์เก่า ไม่สามารถดาเนินการได้ 6 คาะ จาก 29 คาะ และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของคณะเพือ่
34

การก ากับติ ดตามผลลัพ ธ์ ต ามพัน ธกิ จ กลุ่ม สถาบัน และเอกลัก ษณ์ ข องคณะ คะแนนเฉลี่ ย 4.28
ซึ่งพบว่ายังมีคาะที่ไม่สามารถดาเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิ บตั ิ ทีด่ ีจากความรู้ทงั้ ที ่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลทักษะของผูม้ ี ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรี ยนรู้อืน่ ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิ จด้านการผลิ ตบัณฑิ ตและด้านการวิ จัยจัดเก็ บอย่ างเป็ นระบบ โดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรและนามาปรับใช้ในการปฏิ บตั ิ งานจริ ง ไม่สามารถดาเนินการได้ 7 คาะ จาก 29 คาะ
และเกณฑ์ข้อ 6 การกากับติ ดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนการบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิ ชาการและสายสนับสนุน ไม่สามารถดาเนินการได้ 8 คาะ จาก 29 คาะ
เมื่อพิจาราารายละเอียดผลการประเมินรายองค์ประกอบคุาภาพ แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา
พบว่า
กลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เกษตร มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.34 ได้ คุ า ภาพระดั บ ดี
โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิ จยั (คะแนนเฉลี่ย
4.81) เนื่องจากคาะส่วนใหญ่มีผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนา
งานวิ จัยหรื องานสร้ างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงิ นสนับสนุนงานวิ จัยและงานสร้ างสรรค์ (ยกเว้นคาะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิ ชาการของอาจารย์ ประจาและ
นักวิ จัย ได้คุาภาพระดับดีถึงดีมาก รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย
4.61) เนื่องจากคาะส่วนใหญ่มีผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของคณะเพื ่อการกากับ
ติ ดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิ จ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ ของคณะ และตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ยกเว้นคาะ วน.พบว่ายังไม่สามารถดาเนินการได้ในเกณฑ์ข้อ 4 การประเมิ น
หลัก สูต รตามก าหนดเวลาทุก หลักสู ต ร และเกณฑ์ ข้ อ 5 การน าผลประเมิ นและข้อ เสนอแนะจาก
กรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพดีขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิ ตบัณฑิ ต (คะแนนเฉลี่ย 4.01) เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผลการบริ หารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คะแนนเฉลี่ย 2.86) คาะส่วนใหญ่มีผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม ได้คุาภาพระดับปานกลางถึงดี และมีตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ ประจาคณะที ่ดารง
ตาแหน่งทางวิ ชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.18) พบว่า ยังมีคาะที่มีคะแนนผลการประเมินได้คุาภาพระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จานวน 2 คาะ จาก 9 คาะ ได้แก่ คาะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร และคาะเทคนิ ค การสั ต วแพทย์ และระดั บ พอใช้ จ านวน 2 คาะ จาก 9 คาะ ได้ แ ก่
คาะเกษตร และคาะสัตวแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.72 ได้คุาภาพระดับ
ดี โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิ ลปะ
และวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.55) เนื่องจากคาะส่วนใหญ่มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมผ่านเกาฑ์ทั้ง 6 ข้อ ยกเว้น คาะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คาะพาาิชยนาวีนานาชาติ และ
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คาะสาธาราสุ ข ศาสตร์ รองลงมาคื อ องค์ ประกอบที่ 5 การบริ หารจัด การ (คะแนนเฉลี่ ย 4.36)
เนื่องจาก ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของคณะเพือ่ การกากับติ ดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิ จกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ คาะส่วนใหญ่มีผลการประเมินผ่านเกาฑ์ 1-6 ข้อ แต่มีบางคาะจะไม่ผ่านเกณฑ์
ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีจากความรู้ ทงั้ ที ่มีอยู่ในตัวบุคคล...ครอบคลุมพันธกิ จด้านการผลิ ตบัณฑิ ต
และด้านการวิ จยั จัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและนามาปรับใช้ใน
การปฏิ บ ัติงานจริ ง และเกณฑ์ ข้อ 6 การกากับติ ดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนการบริ หารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิ ชาการและสายสนับสนุน ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิ ตบัณฑิ ต (คะแนนเฉลี่ย 3.14) เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ ประจาคณะ
ที ่ดารงตาแหน่งทางวิ ชาการ (คะแนนเฉลี่ย 1.89) เนื่องจากมี 6 คาะที่มีคะแนนผลการประเมินได้
คุาภาพระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ คาะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คาะวิทยาศาสตร์
การกีฬา คาะพาาิชยนาวีนานาชาติ คาะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คาะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
และคาะสาธาราสุ ขศาสตร์ รวมทั้ง ตัว บ่ง ชี้ที่ 1.4 จ านวนนัก ศึ ก ษาเต็ มเวลาเที ย บเท่ า ต่ อ จานวน
อาจารย์ ประจา (คะแนนเฉลี่ย 2.81) เนื่องจากมีคาะที่ได้ค่าความแตกต่างสูงกว่าหรือต่ากว่าเกาฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ทาให้ได้คะแนนเท่ากับ 0 จานวน 4 คาะ ได้แก่ คาะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คาะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คาะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และคาะสาธาราสุขศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.86 ได้คุาภาพ
ระดับดี โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 การบริ การ
วิ ชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.56) เนื่องจากคาะส่วนใหญ่มีระบบและกลไกการบริการวิชาการผ่านเกาฑ์
ทั้ง 6 ข้อ ยกเว้น คาะศึกษาศาสตร์ คาะเศรษฐศาสตร์ และคาะสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 4
ประเมิ นความสาเร็ จตามตัวบ่งชี ้ของแผนและโครงการบริ การวิ ชาการแก่สงั คมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพือ่ พิ จารณา และเกณฑ์ ข้อ 5 นาผลการประเมิ นตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรื อ
พัฒนาการให้บริ การวิ ชาการสังคม องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม(คะแนนเฉลี่ย
4.56) เนื่องจากคาะส่วนใหญ่มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเกาฑ์ 5-6 ข้อ
ยกเว้น คาะศึกษาศาสตร์ คาะบริหารธุรกิจ และคาะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 4
ประเมิ นความสาเร็ จตามตัวบ่งชี ้ที่วดั ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ของแผนด้านทานุบารุงศิ ลปะและ
วัฒนธรรม และเกณฑ์ ข้อ 5 นาผลการประเมิ นไปปรับปรุงแผนหรื อกิ จกรรมด้านทานุบารุงศิ ลปะและ
วัฒ นธรรม ส่ วนองค์ ป ระกอบที่มี ค ะแนนเฉลี่ ย น้อ ยที่ สุด คื อ องค์ ประกอบที่ 1 การผลิ ต บัณ ฑิ ต
(คะแนนเฉลี่ย 3.10) เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึ กษาเต็มเวลาเที ยบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา (คะแนนเฉลี่ย 1.20) เนื่องจากมีคาะส่วนใหญ่ที่ได้ค่าความแตกต่างสูงกว่าหรือต่ากว่าเกาฑ์
มาตรฐาน ตั้งแต่ร้อยละ 20 ทาให้ได้คะแนนเท่ากับ 0-0.78 จานวน 7 คาะ ยกเว้น คาะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ และคาะศึกษาศาสตร์ ที่มีค่าความแตกต่างร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
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หรือค่าความแตกต่างร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 และมีตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ประจาคณะที ่ดารงตาแหน่งทางวิ ชาการ (คะแนนเฉลี่ย 2.52) เนื่องจากมี 4 คาะที่มีคะแนนผลการ
ประเมิ น ได้ คุ า ภาพระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เร่ ง ด่ ว นถึ ง ระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ได้ แ ก่ คาะมนุ ษ ยศาสตร์
คาะวิ ท ยาการจั ด การ คาะเศรษฐศาสตร์ ศรี ร าชา และคาะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการจั ด การ
รายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปี การศึกษา 2558
แบ่ งตามกลุ่มสาขาวิชา
คณะ

องค์ ประกอบที่ 1
1.1

สรุปผล
ภาพรวม
วิทยาศาสตร์
เกษตร
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

1.2

1.3

1.4

1.5

องค์ ประกอบที่ 2
1.6

คะแนน 2.1
องค์ 1

2.2

2.3

คะแนน
องค์ 2

องค์ ประกอบ องค์ ประกอบ
ที่ 3
ที่ 4
3.1 คะแนน 4.1 คะแนน
องค์ 3
องค์ 4

องค์ ประกอบที่ 5
5.1

5.2

ภาพ
รวม
คะแนน 13
องค์ 5 ตัว
บ่ งชี ้

2.95 3.71 2.49 2.95 4.28 4.10

3.40

4.97 4.07 4.04

4.36

4.34

4.34

4.52

4.52

4.28 4.72

4.50

3.96

2.86 4.63 3.18 4.88 4.33 4.11

4.01

5.00 4.57 4.85

4.81

4.33

4.33

4.44

4.44

4.44 4.78

4.61

4.34

2.91 3.29 1.89 2.81 4.09 4.00

3.14

4.91 3.52 3.48

3.97

4.18

4.18

4.55

4.55

4.09 4.64

4.36

3.72

3.12 3.29 2.52 1.20 4.44 4.22

3.10

5.00 4.25 3.90

4.39

4.56

4.56

4.56

4.56

4.33 4.78

4.56

3.86

 ระดับส่ วนงานสนับสนุน
มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การประเมิ น คุ า ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ ส่ ว นงานสนั บ สนุ น
ในปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 20 ธันวาคม 2559 จานวน 15 หน่วยงาน แบ่งการ
ประเมิ น คุ า ภาพการศึ ก ษาภายใน เป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม สนั บ สนุ น ภารกิ จ การบริ ห ารจั ด การ
กลุ่มสนับสนุนภารกิจการวิจัย และกลุ่มสนับสนุนภารกิจการเรียนการสอน ดาเนินการตามแนวทางการ
พั ฒ นาคุ า ภาพสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ที่ แ สดงแนวทางการด าเนิ น งานตามข้ อ ก าหนดพื้ น ฐาน (Basic
Requirements) เพื่อประเมินระดับพัฒนาการที่ระบุจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา ซึ่งในปีการศึกษา
2558 เน้นความถูกต้องชัดเจนโดยเฉพาะในหมวด 3 ลูกค้า ข้อ 3.1 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ ข้อ 4.1 และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการเป็นหลัก ข้อ 6.1 ผลการประเมินฯ ยังไม่มี
คะแนนแต่คาะกรรมการประเมินฯ ให้เป็นจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา

 ระดับวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยดาเนินการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ในปีการศึกษา
2558 ระหว่ างวั นที่ 10 – 19 ตุ ลาคม 2559 จ านวน 3 วิ ทยาเขต ตาม 5 องค์ป ระกอบ 13 ตัว บ่ง ชี้
ระดับมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 3.28 ได้คุาภาพระดับพอใช้ เมื่อพิจาราารายละเอียด
ผลการประเมิน พบว่า วิทยาเขตกาแพงแสน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.80 คะแนน ได้คุาภาพ
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ระดับดี รองลงมาคือ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.05 คะแนน
ได้ คุ า ภาพระดั บ พอใช้ ส่ ว นวิ ท ยาเขตศรี ร าชา มี ค ะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า กั บ 2.98 คะแนน
ได้คุาภาพระดับพอใช้
ผลการประเมินรายองค์ประกอบและรายตัวบ่งชี้ พบว่าสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ
ผลการประเมินระดับคาะวิชา คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิ ตบัณฑิ ต มีผลการประเมินภาพรวมคะแนน
เฉลี่ยต่าสุด คะแนนเฉลี่ย 2.67 คะแนน ได้คุาภาพระดับพอใช้ ซึ่งวิทยาเขตศรีราชา มีคะแนนน้อยที่สุด
2.05 คะแนน ได้คุาภาพระดับต้องปรับปรุง โดยตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมน้อยที่สุด ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ ประจาที ่ดารงตาแหน่งทางวิ ชาการ คะแนนเฉลี่ย 1.59 คะแนน โดยวิทยาเขต
เฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร มี ผ ลประเมิ น ฯ คะแนนน้ อ ยที่ สุ ด 1.02 คะแนน รองลงมา
คือ วิทยาเขตศรีราชา คะแนน 1.37 ได้คุาภาพระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ทั้ง 2 วิทยาเขต
เมื่อพิจาราารายละเอียดผลการประเมินรายองค์ประกอบคุาภาพ แยกตามกลุ่มวิทยาเขต
พบว่า
วิทยาเขตกาแพงแสน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 ได้คุาภาพระดับดี โดยองค์ประกอบ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 การบริ การวิ ชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00
เนื่ อ งจากวิ ท ยาเขตมี ร ะบบและกลไกการบริ ก ารวิ ช าการ ได้ คุ า ภาพระดั บ ดี ม าก รองลงมาคื อ
องค์ประกอบที่ 2 การวิ จัย คะแนนเฉลี่ย 4.38 เนื่องจากวิทยาเขตมีผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิ จยั หรื องานสร้างสรรค์ ได้คุาภาพระดับดีมาก ส่วนตัวบ่งชี้ที่
2.2 เงิ นสนับสนุนงานวิ จัยและงานสร้ างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิ ชาการของอาจารย์ ประจาและ
นักวิ จัย ยังมีคาะได้คุาภาพระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ คาะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่วนองค์ประกอบ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิ ตบัณฑิ ต คะแนนเฉลี่ย 3.23 เนื่องจากตัวบ่งชี้
ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิ ชาการ คะแนนเฉลี่ย 2.37
วิทยาเขตศรี ราชา มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.98 ได้คุาภาพระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิ จัย คะแนนเฉลี่ย 4.01 เนื่องจาก
วิทยาเขตมีผลการประเมิน ในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิ จัยหรื องาน
สร้ างสรรค์ ได้ คุาภาพระดั บดีม าก ส่ วนตั วบ่งชี้ ที่ 2.2 เงิ น สนับสนุนงานวิ จัยและงานสร้ างสรรค์
และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิ ชาการของอาจารย์ ประจาและนักวิ จยั ได้คุาภาพระดับพอใช้ถึงดี รองลงมา
คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.81 ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุ ง ศิ ลปะและวัฒ นธรรม คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลประเมินในระดั บ
วิทยาเขต พบว่าอยู่ในระดับต้องปรับปรุง เนื่องจากในระดับวิทยาเขตไม่สามารถดาเนินการได้ในเกณฑ์
ข้ อ 2 จั ด ท าแผนด้ า นท านุบ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และก าหนดตัว บ่ ง ชี ้ ว ัด ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ ของแผน รวมทัง้ จัดสรรงบประมาณเพื ่อให้สามารถดาเนิ นการได้ตามแผน เกณฑ์ ข้อ 3
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กากับติ ดตามให้มีการดาเนิ นงานตามแผนด้านทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์ ข้อ 4 ประเมิ น
ความสาเร็ จของตามตัวบ่ ง ชี ้ที่ว ัดความสาเร็ จ ตามวัต ถุประสงค์ ข องแผนด้านทานุบารุ งศิ ลปะและ
วัฒ นธรรม และเกณฑ์ ข้อ 5 น าผลการประเมิ น ไปปรับ ปรุ ง แผนหรื อ กิ จ กรรมด้า นท านุบ ารุ ง ศิ ลปะ
และวัฒนธรรม
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.05 ได้คุาภาพระดับ
พอใช้ โดยองค์ป ระกอบที่ มีค ะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิ นสู งที่ สุด คื อ องค์ป ระกอบที่ 3 การบริ การ
วิ ชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 เนื่องจากระดับวิทยาเขตมีระบบและกลไกการบริการวิชาการ ได้คุาภาพ
ระดับดีมาก ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิ ตบัณฑิ ต คะแนน
เฉลี่ย 2.72 เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิ ชาการ คะแนนเฉลี่ย 1.02
รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปี การศึกษา 2558
แยกตามกลุ่มวิทยาเขต
ลา วิทยา
ดับ เขต

องค์ ประกอบที่ 1

องค์ ประกอบที่ 2

องค์ ประกอบ องค์ ประกอบ องค์ ประกอบที่ 5 คะแนน
ที่ 3
ที่ 4
ภาพรวม
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 คะแนน 2.1 2.2 2.3 คะแนน 3.1 คะแนน 4.1 คะแนน 5.1 5.2 5.3 คะแนน 13 ตัว
องค์ 1
องค์ 2
องค์ 3
องค์ 4
องค์ 5 บ่ งชี ้
2.80 2.94 1.59 3.67 2.33 2.67 5.00 3.12 3.19 3.77 4.33 4.33 3.00 3.00 3.33 3.62 3.67 3.54 3.28

ระดับ
คุณ
ภาพ

สรุ ปผล
ภาพรวม
1 กาแพง 2.93 3.87 2.37 4.00 3.00 3.23 5.00 4.11 4.04 4.38 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.08 3.00 3.69
แสน
2 ศรีราชา 2.43 2.44 1.37 3.00 1.00 2.05 5.00 3.72 3.32 4.01 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.44 5.00 3.81
3 สกลนคร 3.05 2.52 1.02 4.00 3.00 2.72 5.00 1.52 2.20 2.91 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.34 3.00 3.11

พอใช้

3.80

ดี

2.98
3.05

พอใช้
พอใช้

จากผลการประเมิน ยังพบว่า วิทยาเขต ทั้ง 3 วิทยาเขต ยังไม่สามารถดาเนินงานในตัวบ่งชี้
เชิงคุาภาพได้เช่นเดียวกับคาะวิชา เช่น การประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม
/แผน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการกิจกรรม/แผนครั้งต่อไป ทั้งในประเด็นการบริการนิสิต
กิจกรรมนิสิต การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ดังนั้น วิทยาเขตทั้ง 3 วิทยาเขต ต้องกาหนดมาตรการในการกากับติดตามให้มีการดาเนินงานและ
รายงานผลการประเมินความสาเร็จของวัตถุประสงค์ของโครงการและแผนฯ รวมทั้งนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรม
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประเมินคุาภาพการศึ กษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 18
พฤศจิก ายน 2559 โดยคาะกรรมการประเมิ นคุ าภาพการศึ กษาภายใน จ านวน 7 ท่ าน ได้แ ก่
1. ผศ.ปรานี พรราวิเชียร
2. ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
3. รศ.จันทนี เพชรานนท์
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.มาฑิชา พุทซาคา
ผศ.ดร.อาาดี นิติธรรมยง
ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ

อนุกรรมการพัฒนาการประกันคุาภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุา
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

คาะกรรมการประเมิ น ฯ ได้ พิ จ าราารายงานการประเมิ น ตนเองของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) และได้รวบรวม
ข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม จากการสั ม ภาษา์ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี คาบดี
ประธานหลั ก สูต ร ผู้อ านวยการสถาบั น สานั ก ผู้แ ทนอาจารย์ นิ สิตทุ ก ชั้น ปี ศิ ษ ย์ เก่ า ผู้ ใ ช้บั า ฑิ ต
ผู้แทนชุมชน นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน หน่วยงานหารายได้ และหน่วยงานเครือข่าย พร้อมทั้ง
การศึกษาร่องรอยเอกสารและหลักฐานอ้างอิงต่างๆ พบว่า ในการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุ าภาพ
5 ด้ า น จ านวน 13 ตั ว บ่ ง ชี้ ภาพรวมระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ในระดั บ ดี
คะแนนเฉลี่ ย 3.76 จากคะแนนเต็ ม 5 โดยได้ ผลการประเมิ น ในระดั บ ดี 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัาฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ และระดับพอใช้ 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สาหรับการพิจาราาจากมุมมองของแต่ละส่วนประกอบของระบบการประเมินฯ คือ ปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินงานด้ านปั จจัยนาเข้ า (Input)
ได้ คะแนนเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับดี ด้ านกระบวนการ (Process) ได้ คะแนนเฉลี่ย 3.86 อยู่ใน
ระดับดีและด้ านผลผลิต (Output) ได้ คะแนนเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับดี ดังรายละเอียดตามตาราง
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สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ ประกอบคุณภาพ
ประจาปี การศึกษา 2558
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบคุาภาพ

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลการประเมิน

รวม

SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ
3.49
4.02
-

3.49
4.02
-

5.00
5.00
5.00
5.00

4.00
5.00
4.00
3.00

2.95
4.04
-

2.95
4.04
-

3.98
4.35
5.00
5.00

3.58
4.35
4.00
3.00

รวม

3.66

3.66

4.50
4.86

3.50
3.86

3.96
3.65

3.96
3.65

4.32
4.30

3.65
3.76

ผลการประเมิน

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

1. การผลิตบัาฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก ดี
ดีมาก พอใช้
ดี
ดี

ดี
ดี

องค์ที่ 1 การผลิต
บัณฑิต
5.00
4.00
3.00
องค์ที่ 5 การบริหาร 4.32
จัดการ

3.98

3.58

4.35

2.00
4.35

1.00
3.65

องค์ที่ 2 การวิจัย
คะแนนประเมินตนเอง

-

คะแนนกรรมการ
3.00
4.00
องค์ที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

5.00
5.00

องค์ที่ 3 การบริการ
วิชาการ

สาหรับการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2558 ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การประเมิ น คุ า ภาพตามแนวทางของ สกอ .
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ในลั ก ษาะของพิ ช ญพิ จ ารา์ (Peer review) โดยคาะกรรมการฯ ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง
และข้อ เสนอแนะในภาพรวม เพื่อ เป็ นแนวทางให้ มหาวิท ยาลัยมี การพั ฒนาปรั บปรุงคุ าภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีการจั ดการเรีย นการสอนที่หลากหลาย แต่ละคาะมีความโดดเด่ น ทางด้า น
วิชาการ และเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ
2. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรกระจายอยู่ทั่วประเทศ สร้างประโยชน์
และเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนท้องถิ่น
3. ศิษย์ เก่ ามี ศัก ยภาพและมี ตาแหน่ง บริ หารระดั บสู งทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน มี ความรัก ผู กพั น
และเต็มใจที่จะมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานและมี ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับทุกภารกิจ ในการดาเนินการในแต่ละปี ควรนาตัวบ่งชี้เชิงคุาภาพของแต่ละ
ภารกิจ มาเป็ นหลัก ในการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรมต่า งๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่ อทาให้ทิศทางการ
ดาเนินการไปในแนวทางเดี ยวกัน นอกจากนั้น ผู้บริหารควรมี การกากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์
ของการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุาค่าเป็นจานวนมาก มหาวิทยาลัยควรนามาต่อยอด
และวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งเชิงพาาิชย์ และประโยชน์ที่เกิดกับ
ประเทศชาติในองค์รวม
3. มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต ศูนย์ สถานีวิจัย จานวนมาก ที่กระจายครอบคลุมพื้นที่ในประเทศ
จึงควรมีการวางแผนและการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อให้
เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และนาทรัพยากรที่เกิดขึ้นมา
พัฒนามหาวิทยาลัย
4. ผู้ใช้บัาฑิตและศิษย์เก่า เสนอให้การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นหลักสูตรเชิ ง
บูราาการเพิ่ม ขึ้น และควรให้ค วามสาคัญ ด้านเทคนิ คการสื่ อสาร การใช้ ภาษาอั งกฤษ การเขีย น
รายงานภาษาไทย การพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากการปฏิบัติงานจริง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในทุกชั้นปี
5. มหาวิ ท ยาลั ย ควรใช้ พ ลั ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ มี ศั ก ยภาพมาร่ ว มกั น ในการแก้ ปั ญ หาและพั ฒนา
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ
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6. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ มีพื้นที่ในการดาเนินงานกว้างขวางครอบคลุม
ทั่ ว ประเทศ มี บุ ค ลากรจ านวนมากกระจั ด กระจายตามพื้ น ที่ จั ด การศึ ก ษาและบริ ก ารวิ ช าการ
ที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ จึงควรวางแผนในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
จะทาให้การดาเนินงานในมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนการนาผลจากการประเมินคุาภาพ
การศึกษาภายใน มาเป็นข้อมูลในการพัฒนา โดยการนาข้อเสนอแนะของการประเมินคุาภาพทั้งระดับ
หลักสูตร ระดับคาะ และระดับมหาวิทยาลัย มาปรึกษาหารือและหาแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อให้
การดาเนินการของมหาวิทยาลัยมีคุาภาพเพิ่มขึ้น
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ ประกอบและตัวบ่ งชี ้ ประจาปี การศึกษา 2558
ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพ

เป้า
หมาย

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์

ภาพรวม
องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

คะแนน
3.51
1.2 อาจารย์ประจาคาะที่มีคุาวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ
63
1.3 อาจารย์ประจาคาะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ร้อยละ
45
6 ข้อ
6 ข้อ

1,118.96
2.95
379
1,927.50
65.43
2,946
1,358.50
46.11
2946
6
6

6 ข้อ
คะแนน
4.35
คะแนน
3.60

128.51
32
129.14
32

6 ข้อ
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3.76

3.98

3.58

2.95

2.95

4.09

4.09

2.88

2.88

5.00
5.00

5.00
3.00

4.35

4.35

5.00

5.00

4.02

4.02

4.02

4.04

4.04

4.04

5.00
5.00

4.00
4.00

6
4.02
4.04

6

4.30
1,118.96
2.95
379
1,927.50
65.43
2,946
1,358.50
46.11
2946
6
3
(ได้ข้อ 1, 2, 3)

6
128.51
32
129.14
32

คะแนนประเมิน
ประเมิน กรรมการ
ตนเอง

5 (ได้ข้อ 1-5)

ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพ

เป้า
หมาย

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์

องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
6 ข้อ
วัฒนธรรม
องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับ
7 ข้อ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษา์ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคาะ
3.70
คะแนน
5.3 ระบบกากับการประกันคุาภาพหลักสูตร
3 ข้อ
และคาะ

6

4
(ข้อ 1, 2, 3, 6)

7

114.72
29
5

4
(ได้ข้อ 2, 4, 5, 7)
3.9
6

114.72 3.96
29
5
(ได้ข้อ 1-5)

คะแนนประเมิน
ประเมิน กรรมการ
ตนเอง
5.00
3.00
5.00
3.00
4.32
5.00

3.65
3.00

3.96

3.96

4.00

4.00

สรุ ปผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้ อเสนอแนะ
ตามองค์ ประกอบคุณภาพ ประจาปี การศึกษา 2558
องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับโดย QS Ranking 2015 ในสาขาการเกษตร
และป่าไม้ อยู่ในลาดับที่ 47 ของโลก ลาดับที่ 4 ของเอเชีย และลาดับที่ 1 ของประเทศ
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพตอบสนอง
ความต้องการของการพัฒนาประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาด้านการเกษตร และสาขา
ที่สัมพันธ์กับการเกษตร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการกินดีอยู่ดี
ของชาติ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาพิเศษต่างๆ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมให้สาขาการเกษตรและป่าไม้ได้รับการจัดอันดับโดย QS
Ranking อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกาหนดแผนที่เป็นระบบเพื่อการส่งเสริมให้สาขาอื่น ๆ ได้รับการจัด
อันดับดัวยเช่นกัน
2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม เพื่อสร้างคุาภาพของการจัด
การศึกษาที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ร ะบบในการสร้ า งองค์ ค วามรู้ จ ากการให้ บ ริ ก ารนิ สิต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
เพื่อทาให้ระบบการให้บริการนิสิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารย์ ประจ าของมหาวิ ทยาลั ยที่ ดารงตาแหน่ง ทางวิ ชาการยั งไม่เ ป็น ตามเกาฑ์ที่ สกอ .
กาหนด
2. กิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี มีการดาเนินการหลากหลาย และมีโครงการจานวนมาก
แต่ยังไม่ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ข้ อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบในการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาได้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการกับแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)
2. การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย ควรมีการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตที่นา
ตัวบ่งชี้มาจากแผนกลยุทธ์มากากั บการปฏิบัติงาน และนามาเชื่อมโยงการจัดทาโครงการกิจกรรม
ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการประเมินผลเชิง output และ outcome ที่สามารถเชื่อมโยงกับ IDKU
องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีงานวิจัยที่หลากหลาย เป็นงานวิจัยที่มีคุาค่าจานวนมาก และมีประโยชน์ระดับประเทศ
2. มีระบบกลไกในการจัดการงานวิจัยของคาาจารย์ที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาอาจารย์ และพัฒนา
ผลงานวิจัยอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยที่รวดเร็ว
และสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ รวมถึงเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธาราชน
3. มี น โยบายที่ ดี ใ นการพั ฒ นางานวิ จั ย ให้ กั บ กลุ่ ม สาขาวิ ช าและคาะวิ ช าที่ ยั ง มี ผลงานวิ จั ย /
สร้างสรรค์น้อย โดยจัดกลุ่มวิจัยแบบบูราาการระหว่างศาสตร์
4. มีเงินสนับสนุนงานวิจัย/สร้างสรรค์จากภายนอกสูงมากกว่าภายในถึงสามเท่าของเงินสนับสนุ น
ภายใน และเงินวิจัยต่อหัวสูง (384,782.40 บาท/คน)
5. ผลงานทางวิ ชาการในกลุ่ มสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร ที่ได้ รับ การ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติมีจานวนมาก และมีความโดดเด่น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรนางานวิจัยมาสังเคราะห์องค์ความรู้และรวบรวมเป็นแหล่งข้อมูล เพื่อนามาบูราาการกับ
การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น และควรมีการวิเคราะห์และสรุปการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อกิจกรรมดังกล่าว
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จุดที่ควรพัฒนา
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า มีผลงานวิชาการตีพิมพ์น้อยเมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์
ทั้งหมดทุกวิทยาเขต โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ข้ อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรสร้างแนวทางในการบริหารจั ดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้
คาะวิชาที่มีปัญหาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์น้อย โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
และมหาวิทยาลัยชั้นนาใน World Class
2. ควรมีการประเมินผลการดาเนินงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น
อย่ างเป็ นระบบ เพื่ อหาจุ ดเด่น จุ ดด้ อย ปั ญหา รวมถึง วิเ คราะห์แ ละสรุ ปองค์ ความรู้ ข องงานวิ จั ย
ให้เป็นหมวดหมู่ และนาความรู้ไปเผยแพร่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. ควรมี ร ะบบการประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานจากงานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม ที่ น าไปใช้
ประโยชน์ในลักษาะต่างๆ ทั้งในเชิงพาาิชย์ เชิงสังคม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์
เอกลักษา์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Image and Brand)
4. ควรมีการค้นหา และรวบรวมนักวิจัย นักสร้างสรรค์ ที่จะสามารถสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม
และผลงานบริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ในกากับ ซึ่งต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น
องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงในการให้บริการทางวิชาการแบบหารายได้
2. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจานวนมาก และมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน จนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยแยกการให้บริการวิชาการที่ให้เปล่าและหารายได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. การกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ และไม่ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ
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2. การน าโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมไปบู ร าาการกั บ การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย
ยังไม่ชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ
ควรนาตัวบ่งชี้จากแผนกลยุทธ์ด้านประเด็นยุทธศาสตร์การให้บริการทางวิชาการมาเป็นเป้าหมาย
ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม กากับติดตาม และประเมินผลให้สะท้อนผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้
องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
การกาหนดตัวบ่งชี้ยังไม่สะท้อนความสาเร็จของแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้ อเสนอแนะ
1. คาะกรรมการที่รับผิดชอบงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรมีการกากับติดตามการ
ด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผน โดยมี ก ารประเมิ น ความสาเร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด ความสาเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนควรนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ควรมี แ ผนท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มทั้ ง ระบุ ตั ว บ่ ง ชี้
ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ชัดเจน โดยให้
คานึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งกรรมการมารับผิดชอบการดาเนินการด้านการกากับมาตรฐานคุาภาพ
ของหลักสูตรอย่างเข้มแข็ง และผู้บริหารด้านวิชาการและการประกันคุาภาพใส่ใจในการพัฒนาเป็น
อย่างดี ทาให้การดูแลกิจกรรมต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาขนาดใหญ่มีคุาภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยควรวางแผนด้านการดาเนินการให้คาะทุกภาคส่วน ช่วยจัดหาทรัพยากรหรือช่วย
แก้ปัญหาให้กับหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินให้ทุกหลักสูตรมีคุาภาพให้ครบถ้วน
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จุดที่ควรพัฒนา
1. การจั ดท าแผนกลยุ ท ธ์ยั งไม่ มีก ารวิเ คราะห์ ห รือ จัด ทาแผนกลยุท ธ์ ทางการเงิน และตั วบ่ ง ชี้
ของแผนกลยุ ท ธ์ใ นบางประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ยั ง ขาดความเข้ม แข็ ง และอาจไม่ สามารถนาองค์ ก ร
ให้ดาเนินการไปจนบรรลุวิสัยทัศน์ได้
2. ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง และการจั ด ท าแผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ได้ มี ก รรมการ
ดาเนินงาน แต่การดาเนินงานยังไม่ครบถ้วนและไม่สามารถสะท้อน ผลลัพธ์ของงานได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ปี 2560 มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ สมควรจะตรวจสอบตัวบ่งชี้ของแผนในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ว่ามีความเข้มแข็งพอที่จะนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และการจัดทา
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อจะ
ทาให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่กาหนดอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ผู้ดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ควรพิจาราาประเด็นที่เป็นความเสี่ยง และอาจเกิดผล
ร้ายแรงกับมหาวิทยาลัยประมาา 3 ประเด็น ที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมาวางระบบและ
จัดการความเสี่ยง ตามวิธีการของการบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วน แล้วกากับติดตามเพื่อให้ความ
เสี่ยงในประเด็นเหล่านั้นลดลง
3. การจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ดาเนินการจน
เป็ น แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล โดยการปฏิ บั ติสามารถด าเนิ น การได้ ไม่ย าก เนื่ อ งจากระดั บ
หลั ก สู ต ร และคาะได้ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว ตามเกาฑ์ ข องการประเมิ น และมหาวิ ท ยาลั ย น าการ
ดาเนิน การนั้ นมาวิ เคราะห์ ตามแผนในอนาคตก็จ ะสามารถวางแผนพัฒ นาบุค ลากรรายบุ คคลได้
นอกจากนั้น ผู้บริหารควรวิเคราะห์ลักษาะงานของบุคลากรแต่ละกลุ่ม แล้ววางแผนพัฒนาให้ชัดเจน
4. การบริหารทรัพยากรทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ มหาวิทยาลัย
ควรมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพราะประเด็นเหล่านี้จะเป็นความเสี่ยงในอนาคต และมีผลกระทบต่อ
การบริหารมหาวิทยาลัย
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รายงานผลการประเมินความคิดเห็น
ต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
สานั ก งานประกั น คุ า ภาพได้ ด าเนิ น การส ารวจความคิ ด เห็ น ต่ อ การประเมิ น คุ า ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมข้อมูลป้อนกลับที่สะท้อนความคิดเห็นของคาะกรรมการประเมินฯ และประธานหลักสูตรที่รับ
การประเมินฯ ต่อกระบวนการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โดยมีวิธีการรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสารวจออนไลน์ ผ่าน Google Form ซึ่งแบ่งประเด็นการสารวจเป็น 5 ประเด็น
คือ 1) การจัดการกระบวนการประเมินของสานักงานประกันคุาภาพ 2) การเตรียมความพร้อมก่อนรับ
การประเมิน 3) บทบาทหน้าที่ของคาะกรรมการประเมิน 4) ผลการประเมินกับการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร และ 5) ความยินดีในการรับเป็นผู้ประเมิน นอกจากนี้ได้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นต่อการ
ประเมินฯ ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิดไว้ด้วย โดยดาเนินการสารวจในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559
กลุ่ มเป้าหมายในการสารวจแบ่ งเป็น 2 กลุ่ ม ประกอบด้ วย คาะกรรมการประเมิ นฯ และประธาน
หลักสูตรที่รับการประเมินฯ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลสรุปได้ ดังนี้
ชุดที่ 1 มีคาะกรรมการประเมินฯ ตอบแบบสารวจทั้งหมด 455 คน จากจานวน 1,137 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 40.02 ซึ่ ง มี ก รรมการ 406 คน ได้ ป ระเมิ น หลั ก สู ต รที่ ไม่ ได้ ใ ช้ ร่ ว มกั บ วิ ท ยาเขตอื่ น
และอีก 49 คน ได้ประเมินหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันหลายวิทยาเขต
ชุดที่ 2 มีหลักสูตรทั้งหมด 379 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 131
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัาฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 162 หลักสูตร และปริญญาเอก 85 หลักสูตร
ที่ตอบแบบสารวจ 173 หลั กสู ตร คิ ดเป็น ร้อยละ 45.65 แบ่ง เป็ นระดั บปริ ญญาตรี 57 หลัก สูต ร
ประกาศนียบัตรบัาฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 77 หลักสูตร และปริญญาเอก 38 หลักสูตร โดยเป็น
หลักสูตรที่ไม่มีใช้ร่วมกับวิทยาเขตอื่น 148 หลักสูตร หลักสูตรที่ใช้ร่วมกันหลายวิทยาเขต (เป็นหลักสูตร
หลัก) 19 หลักสูตร และหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันหลายวิทยาเขต (เป็นหลักสูตรยืม) 6 หลักสูตร
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 ผลการสารวจ
ประเด็นการสารวจ
1. การจัดการกระบวนการประเมินของ
สานักงานประกันคุาภาพ
2.การเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน
3. บทบาทหน้าที่ของคาะกรรมการประเมิน
4. ผลการประเมินกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
5. ความยินดีในการรับเป็นผู้ประเมิน
ภาพรวม

ชุดที่ 1 คณะกรรมการ ชุดที่ 2 ประธานหลักสูตร
S.D. ผลประเมิน
x S.D. ผลประเมิน x
4.11 0.84
ระดับดี 4.11 0.89 ระดับดี
4.04
4.54
4.34
4.27

0.89
ระดับดี
0.63 ระดับดีมาก
0.80
ระดับดี
0.82
ระดับดี

3.95
4.58
4.30
4.36

0.96 ระดับดี
0.70 ระดับดีมาก
0.79 ระดับดี
0.83 ระดับดี

 การจัดการกระบวนการประเมินของสานักงานประกันคุณภาพ
ประเด็นการสารวจ/กลุ่มสาขา

คาะกรรมการ

ประธานหลักสูตร

S.D.
x
x
1.1 ความชัดเจนของแนวทางการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปี การศึกษา 2558
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.24
0.55
4.16
วิทยาศาสตร์เกษตร
4.27
0.78
4.17
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.40
0.59
3.97
1.2 ความเหมาะสมของกาหนดการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปี การศึกษา 2558
(หลักสูตรละ 1 วัน ช่วงเดือนสิ งหาคม)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.91
0.99
3.77
วิทยาศาสตร์เกษตร
4.04
1.28
4.33
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.00
1.07
4.03
1.3 ความชัดเจน เหมาะสม ของกระบวนการแต่ งตัง้ คณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.21
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.50
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.09
1.4 ความพึงพอใจในภาพรวมต่ อกระบวนการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปี การศึกษา 2558
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.30
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.17
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.14
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S.D.
0.71
0.41
0.95

1.10
0.52
1.10
0.83
0.55
1.01
0.69
0.75
0.97

 การเตรียมความพร้ อมก่ อนรับการประเมิน
ประเด็นการสารวจ/กลุ่มสาขา

คาะกรรมการ

ประธานหลักสูตร

S.D.
S.D.
x
x
2.1 ความพร้ อมของหลักสูตรในการประเมินฯ บนระบบ CHE QA Online
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.71
0.99
3.48
0.99
วิทยาศาสตร์เกษตร
3.81
1.17
4.00
0.89
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.86
0.93
3.54
0.85
2.2 การประสานงานระหว่ างหลักสูตร กับทีมกรรมการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.41
0.74
4.28
0.77
วิทยาศาสตร์เกษตร
4.62
0.64
4.50
0.55
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.65
0.56
4.31
0.99
2.3 ความถูกต้ อง ครบถ้ วน ของรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรที่รับการประเมิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.86
0.78
NA
NA
วิทยาศาสตร์เกษตร
4.08
0.85
NA
NA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.05
0.79
NA
NA
2.4 ความพร้ อมของหลักสูตรในการจัดทา มคอ. 7 เพื่อรับการประเมิน (ดาเนินการได้ครบถ้วน ทันเวลา)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.04
0.91
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.17
0.98
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.06
0.97

 บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการประเมิน
ประเด็นการสารวจ/กลุ่มสาขา

คาะกรรมการ

ประธานหลักสูตร

S.D.
x
x
3.1 บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่ างกรรมการประเมินฯ กับอาจารย์ ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.60
0.55
4.66
วิทยาศาสตร์เกษตร
4.65
0.56
4.67
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.72
0.58
4.31
3.2 คณะกรรมการประเมินฯ สร้ างบรรยากาศในการประเมินแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน - Peer Review
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.71
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
5.00
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.29
3.3 ความเหมาะสม และความสามารถของทีมคณะกรรมการประเมินฯ ที่มาปฏิบัติงานร่ วมกัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.54
0.58
NA
วิทยาศาสตร์เกษตร
4.54
0.76
NA
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S.D.
0.64
0.52
1.13
0.59
0.00
1.07
NA
NA

ประเด็นการสารวจ/กลุ่มสาขา

คาะกรรมการ
x
4.70

S.D.
0.57

ประธานหลักสูตร
x
NA

S.D.
NA

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.4 คณะกรรมการประเมินฯ มีความตรงต่ อเวลา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.77
0.43
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.67
0.52
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.71
0.46
3.5 คณะกรรมการประเมินฯ มีความรู้ ความเข้ าใจ ในตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ ประเมินประเมิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.58
0.58
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.50
0.55
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.23
1.06
3.6 คณะกรรมการประเมินฯ มีความสามารถในการตรวจสอบข้ อมูล (ครบถ้ วน ครอบคลุม ถูกต้ องทุกตัวบ่ งชี)้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.55
0.58
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.67
0.52
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.23
1.03
3.7 คณะกรรมการประเมินฯ มีความเป็ นกลาง เปิ ดกว้ างในการรั บฟั ง และยอมรั บความคิดเห็นของผู้อ่ ืน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.67
0.61
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
5.00
0.00
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.29
1.13
3.8 คณะกรรมการประเมินฯ มีทกั ษะในการสื่อสารที่ดี ทาให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.64
0.57
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.50
0.55
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.26
1.07
3.9 คณะกรรมการประเมินฯ มีความสามารถในการระบุจุดแข็ง จุดอ่ อน และข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.48
0.67
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.67
0.52
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.29
1.02
3.10 ประธานกรรมการทาหน้ าที่เหมาะสมกับตาแหน่ งที่ได้ รับมอบหมาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.64
0.58
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.83
0.41
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.34
1.00
3.11 กรรมการทาหน้ าที่เหมาะสมกับตาแหน่ งที่ได้ รับมอบหมาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.65
0.59
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.83
0.41
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ประเด็นการสารวจ/กลุ่มสาขา

คาะกรรมการ

x
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
3.12 เลขานุการทาหน้ าที่เหมาะสมกับตาแหน่ งที่ได้ รับมอบหมาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.37
วิทยาศาสตร์เกษตร
4.38
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.68

ประธานหลักสูตร

S.D.
NA

x
4.37

S.D.
0.94

0.70
0.90
0.57

4.51
4.33
4.63

0.70
1.03
0.55

 ผลการประเมินกับการพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตร
ประเด็นการสารวจ/กลุ่มสาขา

คาะกรรมการ

ประธานหลักสูตร

S.D.
S.D.
x
x
4.1 ข้ อเสนอแนะของการประเมินเป็ นประเด็นสาคัญที่นาไปสู่การปรั บปรุ งหลักสูตรให้ มีคุณภาพยิ่งขึน้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.38
0.69
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.50
0.55
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.23
1.06
4.2 ข้ อเสนอแนะมีความชัดเจน และบอกแนวทาง (how to) ในการพัฒนาปรั บปรุ งหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NA
NA
4.24
0.75
วิทยาศาสตร์เกษตร
NA
NA
4.50
0.55
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
NA
NA
4.26
1.04

 ความยินดีในการรับเป็ นผู้ประเมิน
ประเด็นการสารวจ/กลุ่มสาขา

คาะกรรมการ

S.D.
x
5.1 ประโยชน์ ท่ไี ด้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ของ มก.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.39
0.61
วิทยาศาสตร์เกษตร
4.54
0.58
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.61
0.61
5.2 ท่ านยินดีรับคาเชิญเป็ นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ในปี การศึกษา 2559
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.18
0.95
วิทยาศาสตร์เกษตร
4.42
0.64
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.42
0.93
หมายเหตุ : NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนือ่ งจากไม่มีการสารวจ
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ประธานหลักสูตร
x

S.D.

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA



ข้ อคิดเห็นต่ อการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

คาะกรรมการประเมินฯ และประธานหลักสูตรที่รับการประเมิน มีความคิดเห็นต่อการประเมินฯ
ในประเด็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้
1. การประเมินหลักสูตรเป็นการลงทุนมหาศาล แต่ยังไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงด้านคุาภาพ
มากนัก ดังนั้น ควรทบทวนรูปแบบการประเมินฯ และความถี่ในการประเมินฯ
2. ช่วงเวลาการประเมินฯ ควรดาเนินการในช่วงปิดเทอม
3. การประเมินฯ ผ่านระบบ CHE QA Online ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการนาเข้าข้อมูลจาก
มคอ. 7 ไม่ครบถ้วน ความยุ่งยากในการใช้งาน และระบบทางานช้า เนื่องจากมีผู้ใช้งานจานวนมาก
4. มาตรฐานของการประเมิ น ยั ง ไม่ ใ กล้ เ คี ย งกั น และความเข้ า ใจค าว่ า “การประเมิ น
กระบวนการ” ยังไม่ชัดเจนทั้งในส่วนของผู้ประเมิน และผู้รับประเมิน


ข้ อเสนอแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
จากข้อคิดเห็ นต่อการประเมินคุาภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ดัง กล่าวข้างต้น ขอเสนอแนว
ทางการปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรมีกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐาน และพัฒนาคุาภาพการ
จัดการศึกษาได้ตามบริบท และระดับพัฒนาการของแต่ละหลักสูตร (โดยต้องสอดคล้องกับหลักเกาฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุาภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557) ได้แก่
1.1 การสนับสนุนให้ได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุาภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุาวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) อย่างจริงจัง
1.2 การพัฒนาระบบการประกันคุาภาพหลักสูตรของ มก. โดยนาระบบประกันคุาภาพซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล เช่น AUN – QA มาเป็นกรอบในการพัฒนา และเสนอผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.3 การให้ความช่วยเหลือหลักสูตรที่ยั งไม่ได้มาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด หรือหลักสูตรที่มี
ระดับพัฒนาการยังไม่ดี (คะแนนประเมินตามเกาฑ์ สกอ. น้อยกว่า 3.01) โดยอาจจัดให้มี
ผู้ท รงคุ า วุ ฒิไปให้ค าปรึก ษาในการบริ ห ารหลั กสู ต ร หรื อ เปิ ด ช่ องทางการช่ว ยเหลื อ ใน
รูปแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร โดยมีการกากับติดตามผลหลังจาก
ให้การช่วยเหลือแล้วโดยเฉพาะหลักสูตรที่ยังไม่ได้มาตรฐานอาจต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มข้น
ยิ่งขึ้น
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2. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนช่วงเวลาในการประเมินคุาภาพภายในระดับหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสม โดยพิจาราาจากเงื่อนไขความเป็นไปได้ของการกาหนดช่วงเวลาประเมินฯ ดังนี้
2.1 การตัดรอบระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาาที่ใช้ประกอบการประเมินฯ ได้แก่
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ภาวะการได้งานทา ผลการประเมินคุาภาพบัาฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุาวุฒิ ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
2.2 ระยะเวลาการกรอกข้อมูลผลการดาเนินงานของหลักสูตรในระบบ CHE QA Online
2.3 ความพร้อมในการเตรียมทีมผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ให้เพียงพอต่อการประเมินฯ
ในแต่ละปี
3. มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจในการประเมินฯ ผ่านระบบ CHE QA Online ระดับ
หลักสูตร ให้ทั่วถึงทั้งในส่วนของเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินฯ และทีมผู้ประเมินฯ โดยอาจใช้
รูปแบบการดาเนินงาน ได้แก่ การจัดอบรม การใช้สื่อช่วยสอน การเปิดช่องทางการถาม – ตอบ
การขยายความรู้โดยใช้เครือข่ายประกันคุาภาพของคาะเป็นฐานกาลัง
4. มหาวิทยาลัยควรปรับรูปแบบการพัฒนาผู้ประเมินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินฯ
ที่ก่อ ให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุ ดต่ อการพั ฒนาปรั บปรุ งหลักสู ตร รวมทั้ งการท าความเข้า ใจการบริ หาร
หลักสูตรกับเจ้าของหลักสูตรเพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ โดยอาจมี
กลไกในการสนับสนุน ดังนี้
4.1 การจัดทาคู่มือ หรือเอกสารเผยแพร่ หลักเกาฑ์และแนวทางการประเมินฯ ให้เข้าถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
4.2 การจั ดอบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู นความเข้ า ใจในการตี ค วามหมายตามตั ว บ่ง ชี้ แ ละเกาฑ์
ประเมิน
4.3 การจัดทาแหล่งเรียนรู้ หรือรวบรวมกราีศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
4.4 การเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้ประเมินในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาหลักสูตร
4.5 การมีทีมที่ปรึกษาสาหรับให้การช่วยเหลือหลักสูตรที่ต้องการปรับปรุงตามการร้องขอ
ของหลักสูตร
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แนะนาเว็บเพจสานักงานประกันคุณภาพ
www.qa.ku.ac.th
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สานั ก งานประกั น คุ ณ ภาพ ได้ พั ฒ นาออกแบบหน้ า เว็ บ เพจให้ มี
ความน่าสนใจ สะดวกต่อการใช้ งาน รวมถึงการจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลให้มีความเป็นระเบียบ กระชับมากขึ้น ตลอดจนมีการ update
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม ภาพกิจกรรม/เอกสารประกอบ
และข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการสามารถนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ได้มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์มาจัดหมวดหมู่สาหรับ
ให้ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ได้ตามความต้อ งการ
โดยดาเนินการจัดทา Home Page (Index page)/ Main Sections
(Site index)/ Subsections (Content) ดังนี้
A

หน้ าแรก
www.qa.ku.ac.th

C

คู่มือ/ e-book
 คู่มือภายใน มก.
 คู่มือ สกอ./สมศ.

B

เกี่ยวกับสานักฯ
 ประวัติ
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 วัตถุประสงค์
 โครงสร้างการบริหารและภาพกิจที่
รับผิดชอบ
 1 ทศวรรษสานักประกันคุาภาพ
 คาสั่งแต่งตั้งคาะกรรมการ QA
 ทาเนียบผูป้ ระเมิน

G

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 เอกสารดาวน์โหลด
 จดหมายข่าว QA
 ข่าวหนังสือพิมพ์
 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
 โครงการ/กิจกรรม
 VDO CLIP_QA
 การประกันคุาภาพกิจกรรมนิสิต
 ประกาศรับสมัครงาน

LOGO

D

รายงาน
 รายงานประกันคุาภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา (IQA KU)
 รายงานประกันคุาภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา (EQA KU)
 รายงานการประเมินคุาภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
 รายงานการประเมินคุาภาพภายใน
ระดับคาะ
 รายงานการประเมินคุาภาพภายใน
ระดับสานัก สถาบัน
 รายงานการประเมินคุาภาพภายใน
ระดับวิทยาเขต
 รายงานประเมินคุาภาพของสานักงาน
ประกันคุาภาพ
 รายงานผลงานรางวัลคุาภาพ มก.
H

 ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
 งานประกันคุาภาพหน่วยงานใน มก.
 พ.ร.บ. และมาตรฐานการศึกษา
 งานประกันคุาภาพสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
 QA ต่างประเทศ
 Web Link
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Header
Main Menu
Banner
Menu

Navigation
& Ads

Content/Ads

Navigation & Ads
Footer

E

ฐานข้ อมูล
 ฐานข้อมูลผู้ประเมิน
 ฐานข้อมูล QAIS
 ฐานข้อมูล CHE QA
Online
 ฐานข้อมูล มคอ.ออนไลน์
 ฐานข้อมูลแนวปฏิบัติทดี่ ี
 ฐานข้อมูล Scival
 ฐานข้อมูล ISI
 ฐานข้อมูล Scopus
 ฐานข้อมูล TCI
F

คาถาม-คาตอบ
 Web board
 QA ระดับหลักสูตร
 QA ระดับคาะ
 QA ระดับสถาบัน
 Q&A QAสัญจร
I

Banner Slide สาหรับการ
สืบค้นข้อมูลที่น่าสนใจ

สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี
ของสานักงานประกันคุณภาพ
สานักงานประกันคุาภาพ สานักงานอธิการบดี เป็นสานักงานกลางในการดาเนินการด้าน
การประกันคุาภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยระบบการ
ประกันคุ าภาพ โดยปฏิบั ติงานตามภารกิจซึ่ งเน้นการศึ กษาข้อ มูลเพื่อ เสนอแนะแนวทางในการ
เสริมสร้างภาพลักษา์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสากล ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติ และนาไปสู่การ
เป็น มหาวิ ทยาลั ยนานาชาติ ในเวทีอ าเซีย น พร้อ มทั้ งตอบสนองนโยบายเชิ งรุ กของมหาวิ ทยาลั ย
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา สานักงานประกันคุาภาพได้มี กลยุทธ์เพื่อ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุ าภาพสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของ EdPEx ที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ
นโยบายให้ ทุกส่วนงานนาหลักการพัฒนาคุาภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกาฑ์ EdPEx ไปใช้
ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร โดยในปี พ.ศ. 2559 ส านั ก งานประกั น คุ า ภาพมี ก ารด าเนิ น งาน
เชิงรุกตามแผนกลยุทธ์ จานวน 4 กลยุทธ์ และดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จานวน 6 พันธกิจ ได้แก่
กลยุทธ์ที่
1

สื่อสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
แก่ประชาคม มก.

กลยุทธ์ที่
2

สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารส่วนงานเห็นความสาคัญในการนาหลักการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร
กลยุทธ์ที่
ผลักดันให้ส่วนงานที่มีความพร้อมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
3
ตามเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่
4

สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารส่วนงานเห็นความสาคัญในการนาหลักการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร
พันธกิจที่ 1
สนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานก้าวสู่
ความเป็นเลิศ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย พันธกิจที่ 2
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพสู่สาธารณชน

พันธกิจที่ 3

ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์ของการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ที่เป็นที่ยอมรับ

พันธกิจที่ 4

ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร
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พันธกิจที่ 6

กลยุทธ์ ท่ ี 1

: สื่อสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
แก่ ประชาคม มก.

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ
 โครงการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และทัศนคติท่ ดี เี กี่ยวกับหลักการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็ นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
 โครงการฝึ กอบรมผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มก.
ด าเนิ น การอบรมให้ กั บ ผู้ ที่ เ คยผ่ า นการอบรม EdPEx/TQA มาแล้ ว จ านวน 60 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้ประเมินคุาภาพตามเกาฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของเกาฑ์ EdPEx รวมทั้งวิธีการประเมินตามเกาฑ์ EdPEx
โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจาคาะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ ประเมินรางวัล
คุาภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการดาเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
อบรม เรื่อง องค์ประกอบเกาฑ์ EdPEx จานวน 2 วัน/รุ่น รุ่นละ 30 คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 13 – 14 มกราคม 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 20 มกราคม 2559
อบรม เรื่อง วิธีการประเมินตามเกาฑ์ EdPEx จานวน 2 วัน
สาหรับผู้เข้าอบรมที่ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 24 –25 กุมภาพันธ์ 2559
ผลการดาเนินงาน พบว่า การอบรม เรื่อง องค์ประกอบเกาฑ์ EdPEx มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 68 คน จากเป้ า หมายจ านวน 60 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 113.33 ผลการประเมิ น โครงการฯ
มีค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 และมีผู้ผ่านการอบรมเกาฑ์เพื่อเข้าอบรมวิธีการประเมิน
จานวน 44 คน ผลการประเมินโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ทั้งนี้กาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินโครงการโดยพิจาราาจากมีผู้ผ่านอบรมผู้ประเมินคุาภาพตาม
เกาฑ์ EdPEx ไม่น้อยกว่า 15 คน (บรรลุ จานวน 33 คน)
 โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ การวิ เ คราะห์ ต นเองเพื่ อจั ดท าโครงร่ างองค์ ก าร (OP
Sharing) สาหรับส่ วนงานสนับสนุน
ดาเนินการอบรมให้กับผู้บริหาร หรือผู้ที่รับผิดชอบจัดทา OP ของส่วนงานโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทาโครงร่างองค์การ (OP) และเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศซึ่งกาหนดดาเนินการแยกตามกลุ่มภารกิจที่ใกล้เคียงกัน 3 กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มที่ 1
วันที่ 26 มกราคม 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น.
า ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

กลุ่มที่ 2
วันที่ 27 มกราคม 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น.
า ห้องประชุมหยกมาี ชั้น 2 สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัาฑ์อาหาร

วิทยากร : รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
วิทยากร : รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
คาะวิศวกรรมศาสตร์
คาะวิทยาศาสตร์
และผูป้ ระเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ
และผูป้ ระเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ
ส่ วนงานสนับสนุนที่เข้ าร่ วม
ส่ วนงานสนับสนุนที่เข้ าร่ วม
1. สานักบริการคอมพิวเตอร์
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
2. สานักทะเบียนและประมวลผล
2. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัาฑ์
3. สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
อาหาร
4. สานักหอสมุด กาแพงแสน
3. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
5. สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
6. บัาฑิตวิทยาลัย
4. สานักหอสมุด
จานวน 40 คน
จานวน 30 คน
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงกา ร 50 ค น จา ก มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโค รงการ 27 ค น จา ก
เป้ า หมาย 40 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 125 เป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90
ผลการประเมินโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.21 ผลการประเมินโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72

กลุ่มที่ 3
วันที่ 28 มกราคม 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น.
า ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

วิทยากร : ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
คาะบริหารธุรกิจ
และผูป้ ระเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ
ส่ วนงานสนับสนุนที่เข้ าร่ วม
1. สานักงานอธิการบดี
2. สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
3. สานักงานวิทยาเขตศรีราชา
4. สานักงานวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
จานวน 60 คน
ผลการดาเนินงาน
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ 48 คน จาก
เป้าหมาย 60 คน คิด เป็นร้อยละ 80
ผลการประเมิน โครงการ มีค่ า เฉลี่ ย
3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71

ผลการดาเนินงานภาพรวม พบว่า การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
โดยพิจาราาจากร้อยละของผู้บริหารที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ไม่บรรลุ
ร้อยละ 42.40)
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน SSR ตามข้ อกาหนดของเกณฑ์ EdPEx
ดาเนินการในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. า ห้องบรรยาย ชั้น 1
อาคารระพี สาคริก วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร อาจารย์ประจาคาะพาาิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การนาเกาฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระบบริหารงานทุกภาคส่วน และสร้างความ
เข้าใจในการรายงานผลการดาเนินงานที่สามารถอธิบายระบบและกลไกในการดาเนินงาน รวมถึงความ
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เชื่อมโยงของกระบวนการดาเนินงานกับผลลัพธ์ที่สาคัญขององค์กรให้กับผู้บริหาร หรือผู้ที่รับมอบหมาย
ให้รวบรวมผลงานของส่วนงานสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ 72 คน จากเป้าหมาย 70 คน คิดเป็นร้อยละ
102.86 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 ทั้งนี้ กาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินโครงการโดยพิจาราาจากผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการเขียน
เพื่อแสดงระบบของการดาเนิ นงานตามเกาฑ์ รวมทั้ งรายงานผลลั พธ์ได้ชั ดเจนขึ้ นหลังการอบรม
ในระดับ 3.51 จากคะแนน 5 (บรรลุ ค่าเฉลี่ย 3.79)

กลยุทธ์ ท่ ี 2

: สร้ างความตระหนักให้ แก่ ผ้ บู ริหารส่ วนงานเห็นความสาคัญในการนา
หลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ไป
ใช้ ในการบริหารจัดการองค์ กร

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ
 โครงการอบรมหลั ก การน าองค์ ก รด้ ว ยระบบการบริ ห ารส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสมั ย ใหม่
(4 Module)
 โครงการการอบรมระบบการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
ดาเนินการอบรมให้กั บผู้บริหารคาะ และผู้ บริหารส่วนงานสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้นาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารจัดการในมิติต่างๆ ตามแนวคิดการพัฒนา
คุาภาพสู่ความเป็นเลิศซึ่งกาหนดหัวข้ออบรม 4 เรื่อง ดังนี้
1. ผู้นากับการนาองค์กร
2. การเข้าใจและเข้าถึงผู้รับบริการ
3. การเข้าใจและเข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน
4. เทคนิคการปรับปรุงงาน
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 การเข้ าใจและเข้ าถึงผู้รับบริ การ

 ผู้นากับการนาองค์ กร

มุ่งหวังให้ได้แนวคิดของการชี้นาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน
มุ่งหวังให้ได้แนวคิดในการค้นหา และรวบรวมสารสนเทศ
รวมถึงการสื่อสารและสร้างบรรยากาศในการทางาน ตลอดจนการกากับ ของผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาผลิตภัาฑ์และบริการให้
ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรงกับความต้องการ หรือเหนือความคาดหมายของผู้รับบริการ จน
วิทยากร
สามารถสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันให้กับผู้รับบริการ
1) รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ อดีตรักษาการแทนรองอธิการบดี มก.
วิทยากร ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร
2) รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์ประจาคาะพาาิชยศาสตร์และ
3) ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คาบดีคาะอุตสาหกรรมเกษตร
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
า ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 46 คน จากเป้าหมาย 60
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.31
า ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 51 คน จากเป้าหมาย 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 85 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

 การเข้ าใจและเข้ าถึงผู้ปฏิบัติงาน

 เทคนิคการปรับปรุ งงาน

มุ่งหวังให้ได้แนวคิดของการบริหารจัดการบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูงสุด มีความผูกพัน และรักองค์กร สามารถส่งเสริม
ความสาเร็จขององค์กร

มุ่งหวังให้ได้แนวคิดของการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง
กระบวนการทางาน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมการทางาน เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วิทยากร ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วิทยากร รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
ที่ปรึกษาอาวุโสคาบดีด้านวิจัย
คาะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
า ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 46 คน จากเป้าหมาย 60
คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.40
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
า ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน จากเป้าหมาย 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70

ผลการด าเนิ นงานภาพรวม การกาหนดตั วชี้ วัดความสาเร็จของการดาเนินโครงการโดย
พิจาราาจากทั ศนคติข องผู้บริ หารเกี่ ยวกับการนาเกาฑ์ EdPEx ไปใช้ ในส่ว นงานอยู่ในระดับ ดี
มีค่าเฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป (บรรลุ ค่าเฉลี่ย 4.31)
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กลยุทธ์ ท่ ี 3

: ผลักดันให้ ส่วนงานที่มีความพร้ อมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็ นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ ในการบริหารจัดการองค์ กร

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ
 โครงการการชีแ้ จงตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2558
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินคุาภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
รวมถึงตัวบ่งชี้และเกาฑ์ประเมินคุาภาพภายในให้ถูกต้องตรงกัน ดาเนินการ 3 ครั้ง คือ การชี้แจง
คู่มื อฯ ระดั บหลัก สูต ร การชี้แ จงคู่ มือ ฯ ระดับ คาะ และการชี้แ จงคู่ มือ ฯ ระดับ ส่ว นงานสนั บสนุ น
วิทยากรโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุาภาพ และ รศ.ดร.อนันต์
มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจาคาะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ รายละเอียดดังนี้
ระดั บ หลั ก สู ต ร ด าเนิ น การเมื่ อ วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
า ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผลการดาเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ 450 คน จากเป้าหมาย 600 คน คิดเป็น ร้อยละ
75 มีผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81
ระดั บ คณะ ด าเนิ น การเมื่ อ วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.
า ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารคาะ
ผลการดาเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ 165 คน จากเป้าหมาย 145 คน คิดเป็นร้อยละ 113.79
ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72
ระดับส่ วนงานสนับสนุน ดาเนินการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.
า ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารคาะ
ผลการดาเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ 165 คน จากเป้าหมาย 145 คน คิดเป็นร้อยละ 113.79
ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72
ทั้งนี้ ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินโครงการโดยพิจาราาจากผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความเข้าใจแนวทางการประกั นคุาภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป) ซึ่งผลการประเมินทั้ง 3 กิจกรรม บรรลุเป้าหมาย (ระดับหลักสูตร ร้อยละ
87.25 ระดับคาะ ร้อยละ 86.21 และระดับส่วนงานสนับสนุน ร้อยละ 79.17)
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กลยุทธ์ ท่ ี 4

: สร้ างทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้ านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็ นเลิศตามเกณฑ์ EdPExของมหาวิทยาลัย

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ
 การสร้ างทีมพี่เลีย้ ง
 โครงการฝึ กอบรมพี่เลีย้ ง EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นโครงการต่อยอดจากการอบรมผู้ประเมินคุาภาพตามเกาฑ์ EdPEx มก. โดยคัดเลือก
ผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุาภาพตามเกาฑ์ EdPEx จานวน 24 คน เข้าร่วมอบรม มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมพี่เลี้ยง EdPEx มก. ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการให้คาปรึกษาเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงคุาภาพส่วนงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดย รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์
ประจาคาะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการดาเนินการ 3 กิจกรรม
- เรื่อง เครื่องมือการบริหารงาน EdPEx – Voice of Customers
วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. า ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
- เรื่อง เครื่องมือการบริหารงาน EdPEx – Work Systems/ Work Processes/ Indicators
วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. า ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
- เรื่อง เครื่องมือการบริหารงาน EdPEx – Process Improvement
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. า ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
ผลการดาเนินงาน พบว่า ผู้เข้าอบรม จานวน 24 คน ผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมสังเกตการา์ใน
โครงการ QA สัญจร อย่างน้อย 2 ครั้ง จานวน 22 คน ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.69 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ทั้งนี้ กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินโครงการโดยพิจาราาจากมี
ทีม พี่เ ลี้ ยง EdPEx ที่ สามารถให้ ค าปรึ กษาได้ ไม่ น้ อยกว่า 10 คน (บรรลุ 26 คน : โดยนั บรวม
ผู้ทรงคุาวุฒิ วิทยากร และผู้มีประสบการา์เพิ่มเติมอีก 4 คน)
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พันธกิจที่ 1

: สนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพเพื่อบริหารจัดการของ
หน่ วยงานก้ าวสู่ความเป็ นเลิศ

โครงการและกิจกรรมที่สาคัญ
 การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ มก. ปี การศึกษา
2558 และปรับปรุ งคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับส่ วนงานสนับสนุน มก. ปี การศึกษา
2558
ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการปรับปรุงคู่มือการประกันคุาภาพภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดั บ คาะ โดยได้ น าแนวทางการก ากั บและพั ฒนาคุ า ภาพการจั ดการศึ กษาที่ สกอ. ก าหนดมา
ดาเนินการ เพื่ อเป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานระบบประกั นคุ า ภาพการศึ ก ษาภายในของแต่ ละ
หลักสูตร และคาะ ที่ก่อให้เกิดผลการบริหารจัดการคุาภาพตามมาตรฐานที่กาหนดและสร้างความ
เชื่อมั่นในคุาภาพบัาฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้จัดทาคู่มือการ
ประกันคุาภาพภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ส่วนงานใช้เป็นกรอบในการ
ประกันคุาภาพภายใน ซึ่งได้จัดพิมพ์เผยแพร่จานวน 400 เล่มในเดือนพฤษภาคม 2559

คู่มือระดับหลักสูตร
จัดพิมพ์จานวน 2,000 เล่ม
เผยแพร่ในเดือนเมษายน 2559

คู่มือระดับคณะวิชา
จัดพิมพ์จานวน 700 เล่ม
เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2559

คู่มือระดับส่วนงานสนับสนุน
จัดพิมพ์จานวน 400 เล่ม
เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2559

 โครงการฝึ กอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี การศึกษา 2558 และ
โครงการชีแ้ จงการทาหน้ าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ปี การศึกษา
2558
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความเข้าใจแนวทางการประเมินคุาภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ตามเกาฑ์ สกอ. และสามารถเป็ น ผู้ ป ระเมิ น คุ า ภาพภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผ่านอบรมผู้ประเมินคุาภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จานวน 500 คน (รุ่นละไม่เกิน 100 คน) จานวน 5 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2559 า ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารบุญ อินทรัมพรรย์ คาะประมง และเป็น
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พี่เลี้ยงให้กับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการจัดอบรมเพิ่มเติมอีก 1 รุ่น ในวันที่ 22
มิถุนายน 2559 โดยมีทีมวิทยากรร่วมทบทวนผู้ประเมินฯ ดังนี้ ผศ.ปรานี พรราวิเชียร ผู้ทรงคุาวุฒิ
รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม ผู้ทรงคุาวุฒิ รศ.กมลพรรา นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุาวุฒิ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาววิไลรัตน์
วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อานวยการสานักงานประกันคุาภาพ
ผลการประเมินโครงการในภาพรวม 5 รุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64
โดยสามารถทบทวนและขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ได้ทั้งหมด 317 คน
รายละเอียดดังนี้
กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตร
(99 คน)
หน่ วยงาน
ขึน้
ทะเบียน
1. คาะเกษตร
21
2. คาะประมง
6
3. คาะวนศาสตร์
8
4. คาะอุตสาหกรรมเกษตร
11
5. คาะสัตวแพทยศาสตร์
14
6. คาะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5
7. คาะสิ่งแวดล้อม
5
8. คาะเกษตร กาแพงแสน
20
9. คาะทรัพยากรธรรมชาติ
9
และอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(122 คน)
หน่ วยงาน
ขึน้
ทะเบียน
1. คาะวิทยาศาสตร์
21
2. คาะวิศวกรรมศาสตร์
21
3. คาะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. คาะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 28
5. คาะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
8
6. คาะวิทยาศาสตร์การกีฬา
3
7. คาะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
11
8. คาะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
13
9. คาะพาาิชยนาวีนานาชาติ
3
10. คาะวิทยาศาสตร์
12
และวิศวกรรมศาสตร์
11. คาะสาธาราสุขศาสตร์
2

กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
(96 คน)
หน่ วยงาน
ขึน้
ทะเบียน
1. คาะบริหารธุรกิจ
6
2. คาะมนุษยศาสตร์
18
3. คาะศึกษาศาสตร์
16
4. คาะเศรษฐศาสตร์
6
5. คาะสังคมศาสตร์
18
6. คาะศึกษาศาสตร์
16
และพัฒนศาสตร์
7. คาะวิทยาการจัดการ
8
8. คาะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
2
9. คาะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
6
จัดการ

 โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร วิ ธี ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน ระดับ หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อ พัฒ นาอาจารย์ที่ยั งไม่มี ประสบการา์ใ นการประเมิน คุา ภาพภายใน
ให้ มี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ ป ระเมิ น คุ า ภาพภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร จานวน
60 คน/รุ่น และต้องผ่านการเข้าร่วมโครงการสัมมนา KU – KM เพื่อการบริหารงานหลักสูตรและพัฒนา
งานด้านวิชาการ ประจาปี 2559 ที่จัดโดยฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับ
คาะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 เมษายน
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2559 รุ่ น ที่ 2 วั น ที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 และรุ่ น ที่ 3 วั น ที่ 7 – 8 มิ ถุ น ายน 2559
า ห้ องประชุ ม 303 ชั้น 3 อาคารบุญ อิน ทรัม พรรย์ คาะประมง และเป็ นพี่เ ลี้ย งให้ กับวิ ทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการจัดอบรมเพิ่มเติมอีก 1 รุ่น ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2559
โดยมีทีมวิทยากรร่วมทบทวนผู้ประเมินฯ ดังนี้ ผศ.ปรานี พรราวิเชียร ผู้ทรงคุาวุฒิ รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น
ศรีงาม ผู้ทรงคุาวุฒิ รศ.กมลพรรา นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุาวุฒิ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ธีระศัก ดิ์ พราพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.อภิ ช าต แจ้ ง บ ารุ ง รั ก ษาการแทนผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ และนางสาววิ ไ ลรั ต น์
วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อานวยการสานักงานประกันคุาภาพ
ผลการประเมินโครงการในภาพรวม 3 รุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 โดย
สามารถสร้างผู้ประเมินฯ ใหม่ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ได้ทั้งหมด 155 คน รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตร
(40 คน)
หน่ วยงาน
ผ่ าน
อบรม
1. คาะเกษตร
15
2. คาะประมง
5
3. คาะวนศาสตร์
2
4. คาะอุตสาหกรรมเกษตร
5
5. คาะสัตวแพทยศาสตร์
6. คาะเทคนิคการสัตวแพทย์ 1
7. คาะสิ่งแวดล้อม
4
8. คาะเกษตร กาแพงแสน
1
9. คาะทรัพยากรธรรมชาติ
7
และอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
(59 คน)
(56 คน)
หน่ วยงาน
ผ่ าน
หน่ วยงาน
ผ่ าน
อบรม
อบรม
1. คาะวิทยาศาสตร์
4 1. คาะบริหารธุรกิจ
2. คาะวิศวกรรมศาสตร์
14 2. คาะมนุษยศาสตร์
23
3. คาะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 3. คาะศึกษาศาสตร์
7
4. คาะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
10 4. คาะเศรษฐศาสตร์
1
5. คาะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
1 5. คาะสังคมศาสตร์
2
6. คาะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 6. คาะศึกษาศาสตร์
2
7. คาะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
1
และพัฒนศาสตร์
8. คาะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
5 7. คาะวิทยาการจัดการ
10
9. คาะพาาิชยนาวีนานาชาติ
3 8. คาะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
7
10. คาะวิทยาศาสตร์
16 9. คาะศิลปะศาสตร์และวิทยาการ
4
และวิศวกรรมศาสตร์
จัดการ
11. คาะสาธาราสุขศาสตร์
2
หมายเหตุ : มี สถาบันภายนอกทีเ่ ข้าร่ วมอบรมด้วยในรุ่นที ่ 3 คื อ สถาบันเทคโนโลยี ไทยญี ่ปนุ่ จานวน 12 คน และทีไ่ ด้ไปช่วยจัด
อบรม ณ วิ ทยาเขตเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดสกลนคร มี สถาบันภายนอกเข้าร่ วมอบรมด้วย 44 คน

ทั้งนี้ ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินโครงการโดยพิจาราาจากผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจตามข้อกาหนดของหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ซึ่งผลการประเมินทั้ง 2 โครงการ บรรลุเป้าหมาย (ทบทวนผู้ประเมินฯ ร้อยละ 96.94 และ
สร้างผู้ประเมินฯ ใหม่ ร้อยละ 88.07)
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 โครงการชี แ้ จงการท าหน้ าที่ เ ลขานุ ก ารผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มก.
ปี การศึกษา 2558
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ ข องการเป็ น เลขานุ ก าร
ผู้ป ระเมิ นคุ า ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ หลัก สู ต ร และระดั บ คาะ มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์
ดาเนินการวันเดียวกันในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. า ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในทีมเลขานุการผู้ประเมินฯ
ระดับหลักสูตร และระดับคาะ จานวน 200 คน
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 202 คน จากเป้าหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ
101 ผลประเมิ น โครงการฯ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.01 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.77 ทั้ ง นี้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จของการดาเนินโครงการโดยพิจาราาจากผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของการเป็นเลขานุการผู้ประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (บรรลุ
ร้อยละ 76.05)
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลือกตัวชีว้ ัดความสาเร็จของแผนและกิจกรรม
ด าเนิ น การอบรมให้ กั บ หั ว หน้ า งาน และผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ของแผน/กิ จ กรรม ระดั บ
คาะวิชา สถาบัน สานัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการวัดความสาเร็จขององค์กร
และความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกาฑ์การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
ขององค์กร รวมทั้งการนาตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ วิทยากรโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุาภาพ และ ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุาภาพ มีการจัดกิจกรรม 2 รุ่น ดังนี้
รุ่ นที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. า ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารบุญ
อินทรัมพรรย์ คาะประมง ผลการดาเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 93 คน จากเป้าหมาย 90 คน
คิดเป็นร้อยละ 103.33 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89
รุ่ นที่ 2 วัน ที่ 2 มี นาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. า ห้ อ ง 303 ชั้ น 3 อาคารบุ ญ
อินทรัมพรรย์ คาะประมง ผลการดาเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 91 คน จากเป้าหมาย 90 คน
คิดเป็นร้อยละ 101.11 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80
ผลการดาเนินงานภาพรวม พบว่า การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
โดยพิจาราาจากผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจวิธีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 (ไม่บรรลุ ร้อยละ 61.25)
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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ โครงร่ างองค์ การ (OP) และตัวชีว้ ัด
ผลลัพธ์ ตามพันธกิจ ระดับคณะ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความครอบคลุมของโครงร่าง
องค์การ (OP) และความเหมาะสมของการกาหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจของคาะ ปีการศึกษา 2558
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ พี่เลี้ยง EdPEx มก. จานวน 26 คน วิทยากรโดย รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์
ประจาคาะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการดาเนินการ 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. า ห้องประชุม 1 สานักงาน
ประกันคุาภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าประชุมจานวน 24 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. า ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าประชุมจานวน 23 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. า ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าประชุมจานวน 13 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. า ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าประชุมจานวน 14 คน
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 การประชุมชีแ้ จงเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
จัดประชุมชี้แจงเกาฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 วันที่ 6 มกราคม 2559
เวลา 08.30 – 12.00 น. า ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 593 คน แบ่งเป็นบางเขน 352 คน วิทยาเขตกาแพงแสน 130 คน วิทยาเขตศรีราชา 75 คน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 36 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง สิ้น 325 คนคิดเป็นร้อยละ
54.81 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 4.10 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68
 โครงการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ การวิ เ คราะห์ ตนเองเพื่ อจั ด ท าโครงร่ างองค์ การ
(OP Sharing) สาหรับคณะวิชา
ดาเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์
ตนเองเพื่อจัดทาโครงร่างองค์การ (OP Sharing) สาหรับคาะ
วิ ช า เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจการจั ด ท าโครงร่ า งองค์ ก าร (OP)
และเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบจัดทา OP ของคาะวิชา จานวน 5 คน/
คาะวิชา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
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กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 มีทีมผู้บริหารเข้าร่วม 35
คน จาก 39 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจานวน 16 คน ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.21 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มีทีมผู้บริหาร
เข้าร่วม 28 คน จาก 50 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 21 คน ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
4.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 มีทีมผู้บริหารเข้า
ร่วม 23 คน จาก 30 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 15 คน ผลการประเมินในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
4.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69
 โครงการติดตามการจัดทาโครงร่ างองค์ การ (OP Follow-up) สาหรับคณะวิชา
ด าเนิ น การจั ด โครงการติ ด ตามการจั ด ท าโครงร่ า ง
องค์การ (OP Follow-up) สาหรับคาะวิชา เพื่ อติดตามให้
องค์ ก ารสามารถวิ เ คราะห์ ต นเองได้ อ ย่ า งชั ด เจน และพั ฒ นา
องค์การสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีทิศทาง
กลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ คาบดี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่
รับผิดชอบจัดทา OP ของคาะวิชา ประมาาคาะละ 5 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน
มีผู้ตอบแบบประเมิน 46 คน คิด เป็นร้ อยละ 92 และมีผลการประเมิน ในภาพรวมมีค่ าเฉลี่ย 4.47
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับดี จานวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
รุ่ นที่ 1 ได้ แ ก่ คาะเกษตร คาะสั ต วแพทยศาสตร์ คาะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ คาะ
วิศวกรรมศาสตร์ คาะเกษตร กาแพงแสน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 มีทีมผู้บริหารเข้าร่วม 20 คน
จาก 27 คน
รุ่ นที่ 2 ได้แก่ คาะประมง คาะมนุษยศาสตร์ คาะอุตสาหกรรมเกษตร คาะพาาิชยนาวี
นานาชาติ คาะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 มีทีมผู้บริหาร
เข้าร่วม 17 คน จาก 23 คน
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง "วิธีการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะวิชา
และสถาบัน"
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร และอาจารย์ ที่ ยั ง ไม่ มี ป ระสบการา์ ใ นการประเมิ น คุ า ภาพภายใน
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมินคุาภาพภายใน ระดับคาะและสถาบัน ในปีการศึกษา
2558 โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาผู้ประเมินคุาภาพภายใน ระดับคาะและสถาบัน ที่ได้มาตรฐาน
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคาะ
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(คาบดี รองคาบดี ผู้ช่วยคาบดี และหัวหน้าภาควิชา) ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ที่ปฏิบัติหน้าที่
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จานวน 120 คน
(รุ่นละไม่เกิน 60 คน) จานวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่ นที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 มีผู้เข้าอบรม 31 คน
มีผู้ตอบแบบประเมิน 29 คน มีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวม
4.53 ระดับมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
รุ่ นที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีผู้เข้าอบรม 35 คน
มีผู้ตอบแบบประเมิน 34 คน มีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวม
4.49 ระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิธีการประเมินฯ ระดับคณะและสถาบัน"
เพื่อทบทวนความเข้าใจแนวทางการประเมินคุาภาพ
ภายใน ระดับคาะ ตามเกาฑ์ สกอ. และสามารถเป็นผู้ประเมิน
คุาภาพภายใน ระดับคาะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี
การศึ ก ษา 2558 ได้ โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ ผู้ ผ่ า นอบรมผู้
ประเมิ น คุา ภาพภายใน ระดั บ คาะ และสถาบัน ปีก ารศึ ก ษา
2557 า ห้องประชุม 1 ชั้น 1 (ห้องบรรยาย) อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต จานวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่ นที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าอบรม 32 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 32 คน มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยในภาพรวม 4.60 ระดับมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55
รุ่ นที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าอบรม 32 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 32 คน มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยในภาพรวม 4.47 ระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53
 ชีแ้ จงแนวทางการประเมินฯ สาหรับคณะกรรมการประเมินฯ ก่ อนลงพืน้ ที่
- การประชุมหารือแนวทางการประเมินคุาภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2558 (กราีหลักสูตรยืม) วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.
า ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มี
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มทั้ ง สิ้ น 257 คน แบ่ ง เป็ น วิ ท ยาเขตบางเขน 76 คน
วิทยาเขตกาแพงแสน 62 คน วิทยาเขตศรีราชา 39 คน วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 24 คน และรับฟังผ่าน Nontri
Live 56 คน
- การประชุมชี้แ จงแนวทางการประเมินคุาภาพการศึ กษาภายใน มก. ระดับหลั กสูตร ปี
การศึกษา 2558 สาหรับคาะกรรมการประเมินฯ เพื่อให้คาะกรรมการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน
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ระดับหลักสูตร รับทราบแนวทางการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสูตร และสามารถ
ดาเนิ นการได้ สอดคล้ องเป็ นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดโดยมี กลุ่ มเป้ าหมาย คือ คาะกรรมการ
ประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา
13.00 – 16.00 น. า ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 194
คน จากบางเขน จานวน 126 คน วิทยาเขตกาแพงแสน จานวน 26 คน วิทยาเขตศรีราชา จานวน 27
คน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จานวน 15 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 112 คน
ภาพรวมของการประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมาก มีค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ
0.62
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุาภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคาะ ปีการศึกษา 2558 สาหรับคาะกรรมการประเมินฯ
เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุาภาพภายใน ระดับคาะ ประจาปี
การศึ ก ษา 2558 ข้ อ ควรรู้ เ กี่ ย วกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ และเกาฑ์ ป ระเมิ น
ระดับคาะ บทบาทหน้าที่ของคาะกรรมการประเมินฯ การจัดทา
รายงานผลประเมินในระบบ CHE QA Online จรรยาบรรา และคุาลักษาะของผู้ประเมินฯ แนวทาง
ปฏิ บั ติ สาหรั บ ผู้ สัง เกตการา์ ก ารประเมิ น คุ า ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คาะวิ ช า เมื่ อ วั น ที่ 1
กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. า ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
มีจานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน (รวม 4 วิทยาเขต) ดังนี้ จากบางเขน 33 คน วิทยาเขตกาแพงแสน 7
คน วิทยาเขตศรีราชา 12 คน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 8 คน
 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อง การใช้ ง านระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจาปี การศึกษา 2558
ด าเนิ น การจั ด การอบรมให้ กั บ บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นการประกั น คุ า ภาพระดั บ
คาะวิชา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกั นคุาภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โครงสร้างของข้อมูลและระดับชั้นในการใช้งาน
ความเชื่อมโยงระบบการประเมินคุาภาพภายในทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคาะวิชา
และระดับ มหาวิทยาลัย เมื่อวั นที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. า ห้องปฏิบั ติการ
คอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สานักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จานวนทั้งสิ้น 63 คน
ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับดี
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 โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2558 ระหว่ าง
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559
ภาพรวมมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี คะแนนเฉลี่ ย 3.76
จากคะแนนเต็ม 5.00
ผลการประเมินความพึงพอใจของคาะกรรมการประเมินฯ ต่อกระบวนการประเมินการประเมิน
คุาภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึ กษา 2558 อยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 สาหรับผลการพิจาราาตามรายการหลักเรียงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุด
ไปต่าสุด ได้แก่
ด้านความรู้ความสามารถของคาะกรรมการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71
ด้านบทบาทการมีสว่ นร่วม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80
ด้านการประสานงานของสานักงานประกันคุาภาพ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80
ด้านความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07
ดาเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ลผลการประเมิน คุ า ภาพภายในผ่ า นระบบ CHE QA Online
ส่ง สกอ. ภายในกาหนด า วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
จัดทาเล่มรายงานการประเมินคุาภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2558 เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ
พันธกิจที่ 2

: พัฒนาระบบฐานข้ อมูล และเชื่อมโยงข้ อมูลของหน่ วยงานให้ เป็ นภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ
 การนาเข้ าข้ อมูลพืน้ ฐานบนระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุาภาพ (QAIS)
เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมผลการดาเนินงานสาหรับรองรับการประเมินคุาภาพการศึกษา โดยระบบ
ดังกล่าวสามารถนาเข้าข้อมูลได้ 2 ลักษาะ คือ การนาส่งข้อมูลโดยหน่วยงานที่ให้ข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย และการป้อนข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆ โดยในรอบปี 2559 มีกิจกรรมการ
ดาเนินงาน ได้แก่
 การประชุมเพื่อหารื อแนวทางการจัดเตรี ยมข้ อมูลบนระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ (QAIS) โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานกลางที่นาเข้าข้อมูลในระบบ เพื่อทาความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกับ การน าเข้ าข้ อ มู ลพื้ น ฐานบนระบบ จ านวน 6 หน่ วยงาน ได้ แ ก่ สานัก ทะเบีย นและ
ประมวลผล กองการเจ้ า หน้ า ที่ กองแผนงาน กองกิ จ การนิ สิต สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห่ ง มก .
สานักงานบริการวิชาการ พร้อมทั้งดาเนินการประสานงานติดตามการนาเข้าข้อมูลของหน่วยงานกลาง
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในการป้ อ นข้ อ มู ล ของ
หน่วยงานเข้าระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุาภาพได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ค ร บ ถ้ ว น โ ด ย จั ด อ บ ร ม ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในวั น ที่ 30 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.00-12.00 น. า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 ชั้น 4 อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์
มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวนทั้งสิ้น 88 คน
พันธกิจที่ 3

: เผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารด้ านประกันคุณภาพสู่สาธารณชน

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ
 การผลิตสื่อเพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเรื่องการประกันคุณภาพ
เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ า ภาพการศึ ก ษาให้ บุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุาภาพที่ถูกต้องและเป็นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร และเพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น แผนด าเนิ น การฝึ ก อบรม /สั ม มนาฯ
ของสานักงานประกันคุาภาพ จึงได้ดาเนินการผลิตสื่อ สารสนเทศต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการประกัน คุา ภาพ โดยในปี 2559 ได้ เลื อกช่อ งทางการผลิต สื่อ เพื่ อการสื่อ สาร จานวน
3 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ จดหมายข่ า ว โปสเตอร์ และแผ่ น ประชาสั ม พั น ธ์ ง านโครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆ
ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
 จดหมายข่ าวสานักงานประกันคุณภาพ
ในรอบปี 2559 ส านั ก งานประกั น คุ า ภาพ
ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล การประกั น คุ า ภาพที่ น่ า สนใจ
ตลอดจนผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านจดหมายข่ าว QA.KU
ฉบับรายเดือน ขนาด A3 หน้า-หลัง และจดหมายข่าวฉบับพิเศษ ขนาด A5 เพื่อเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุาภาพ ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่อยู่
อีเมล์สาหรั บผู้สนใจรับ ข่าวสาร และผู้สนใจยั งสามารถดาวน์โ หลดจดหมายข่าว QA.KU ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.qa.ku.ac.th ได้อีกทางหนึ่งด้วย และจากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
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จดหมายข่าว QA.KU ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 174 คน พบว่าภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.87 อยู่ใน
ระดับมาก


แผ่ นพับ และโปสเตอร์ EdPEx
ดาเนินการออกแบบและจัดทาแผ่นพับ และ
โปสเตอร์ เพื่อการพัฒนาคุาภาพการศึกษ สู่ความเป็นเลิศ
ด้วยเกาฑ์ EdPEx เพื่อขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรภายใน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกาฑ์ประเมิน
และข้อกาหนดตามเกาฑ์ EdPEx ซึ่งประกอบด้วย 7
หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนาองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์
หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ หมวด 5 บุคลากร
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
และหมวด 7 ผลลัพธ์

 การพัฒนา และปรั บปรุ งข้ อมูลการเผยแพร่ ผ่านหน้ าเว็บไซต์ สานั กงานประกันคุณภาพ
(www.qa.ku.ac.th)
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หน้ า เว็ บ เพจของส านั ก งาน
ประกันคุาภาพใหม่ เพื่อให้การนาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ
มีความกระชับ พร้ อมทั้ งปรั บปรุง เมนู หลัก เมนู ย่อยต่างๆ
อาทิ เ ช่ น โครงสร้ า งคาะกรรมการนโยบายการประกั น
คุาภาพ โครงสร้างบุคลากร ปรับปรุงฐานข้อมูลการประกัน
คุ า ภาพภายในระดั บ คาะวิ ช า สถาบั น ส านั ก ประจ าปี
การศึกษา 2552 - 2558 และฐานข้อมูลสานักงานประกั น
คุาภาพ โดยในปี
พ.ศ. 2559 มีการเผยแพร่ผ่านเมนู
ข่าวประชาสัมพันธ์ จานวนทั้งสิ้น 25 เรื่อง จดหมายข่าวรายเดือน ข่าวจากหนังสือพิมพ์ จานวน 40
ฉบับ คาถาม-คาตอบ QA ภาพโครงการ/กิจกรรม จานวน 29 โครงการ และจัดทาคู่มือต่างๆ ในรูปของ
e-book และจากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ (www.qa.ku.ac.th) ซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามกลับมา จานวน 167 คน พบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับมาก
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พันธกิจที่ 4

: ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์ ของ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็ นที่
ยอมรับ

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ
 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ประสานงานขอความร่ ว มมื อ จากคาบดี ทุ ก คาะวิ ช า ผู้ อ านวยการสถาบั น สานั ก กอง
เพื่อขอให้กรอกตารางข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS Ranking ประจาปีการศึกษา 2558 โดยได้มี
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุาภาพ (QAIS) เพื่อดาเนินการ
พัฒ นาระบบให้ สามารถกรอกข้อ มู ลต่ า งๆ สาหรั บการจั ด อัน ดับ มหาวิท ยาลั ย ซึ่ งท าให้ หน่ ว ยงาน
และคาะวิชาต่างๆ สามารถกรอกข้อมูลต่างๆ บนระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุาภาพได้ อีกทั้ง
ได้จัดทา Score Board เพื่อสรุปข้อมูลที่มีการนาเข้าข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
ทราบความก้ า วหน้ า ในการน าเข้ า ข้ อ มู ลของแต่ ละหน่ ว ยงานได้ นอกจากนี้ ยั ง ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS Ranking ของทุกคาะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อดาเนินการ
นาส่งข้อมูลในระบบซึ่งดาเนินการโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พันธกิจที่ 5 : ส่ งเสริม สนับสนุนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่ างต่ อเนื่อง
โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ
 โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 10 ประจาปี 2559
 จัดทาเล่มคู่มือโครงการรางวัลคุาภาพ จานวน 480 เล่ม
คิดเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 7,920 บาท และจัดส่ง ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ จานวน 56 หน่วยงาน
 ก าหนดประเภทผลงานที่ ส่ ง เข้ า ร่ ว มประกวด มี 2
ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 : ผลงานดีเด่ น ประจาปี การศึกษา 2559 แบ่ งเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
ระดับหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรดีเด่ น คะแนนผลการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประเมินครั้งที่ 2 มีคะแนนระดับดีอย่างต่อเนื่อง และผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558 เป็นไปตาม
เงื่อนไขของ สกอ.โดยพิจาราาคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก
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พัฒ นาการหลั ก สู ต รอย่ า งก้ า วกระโดด พิ จ าราาจากพั ฒ นาการของผลการประเมิ น
คุาภาพการศึกษาภายใน โดยพิจาราาจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงผลต่างของคะแนนการประเมิน
ของปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา พิจาราาสูงสุด 10 อันดับแรก
ระดับคณะวิชา
พิ จ าราาจากคะแนนผลการประเมิ น คุ า ภาพการศึ ก ษาภายใน ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด
โดยไม่มีองค์ประกอบใดได้ระดับพอใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับส่ วนงานสนับสนุน
ให้คาะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้พิจาราาคัดเลือกส่วนงานที่มีพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศที่ดี
ในภาพรวมระดับส่วนงาน แบ่งเป็น 2 รางวัล ระดับสถาบัน และระดับสานัก
ประเภทที่ 2 : การพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนงาน แบ่ งเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่
การพัฒนาปรั บปรุ งการปฏิ บัติ งาน หมายถึ ง ความพยายามอย่ างมี แผนและต่อเนื่อ ง
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการทางาน
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร สามารถลดเวลาและลดขั้นตอนการดาเนินงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวปฏิ บั ติ ท่ ี ดี หมายถึ ง กระบวนการที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ห รื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ท าให้
ส่วนงานประสบความสาเร็จหรือนาไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ให้ส่วนงานอื่นนาไปใช้ประโยชน์
นวัตกรรมสนับสนุ นการปฏิบัติงาน หมายถึง การทา
สิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์ กร เพื่อทาให้สิ่งต่างๆ
เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดีขึ้น ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มมากขึ้น เพิ่ม
มูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต
ผลงานส่งเข้าประกวด จานวน 32 ผลงาน ดังนี้
การพัฒนาปรับปรุ งการปฏิบัตงิ าน จานวน 13 ผลงาน
แนวปฏิบตั ิท่ ดี ี จานวน 9 ผลงาน
นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน จานวน 10 ผลงาน
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 การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต
สานักงานประกันคุาภาพร่วมกับกองกิจการนิสิต ดาเนินงานพัฒนาคุาภาพกิจกรรมนิสิต
เพื่อให้นิสิตสามารถนาระบบประกันคุาภาพไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมนิสิตได้อย่างมีคุาภาพ
 โครงการการประชุมชีแ้ จงตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
เพื่อชี้แจงตัวบ่งชี้เกาฑ์การประเมินคุาภาพกิจกรรมนิสิต และให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานการประกันคุาภาพกิจกรรม
นิสิตขององค์กร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธาน/ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุาภาพของชมรมกิจกรรม
นิสิต จ านวน 37 ชมรม ๆ ละ 2 คน และคาะอนุ ก รรมการประสานงานด้ า นการประกั น คุ า ภาพ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 16.30 – 18.30 น. า ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก
กองกิจการนิสิต มีผู้เข้าร่วม 108 คน ผู้ตอบแบบประเมิน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.96 มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก
 โครงการประชุมชีแ้ จงการกาหนดตัวชีว้ ัดโครงการและแนวทางการเขียน โครงการ
รางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต
เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจการกาหนดตัวชี้วัดของโครงการได้ถูกต้อง มีความเข้าใจการเขียน
รายงานคุาภาพกิจกรรมนิสิตได้ถูกต้องตามที่กาหนด กระตุ้นให้องค์กรนิสิตให้เห็นความสาคัญและมี
ส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมนิสิตให้มีคุาภาพอย่างต่อเนื่อง และให้องค์กรนิสิต ได้นาความรู้ด้านการ
ประกันคุ าภาพไปใช้ในการจัดกิ จกรรมนิ สิตจนเกิดผลสัม ฤทธิ์ และสร้างชื่อเสีย งแก่มหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร์ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สโมสร/องค์กรนิสิต และชมรมกิจกรรมนิสิต ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาา นักวิชาการศึกษาที่ดูแลด้านกิจกรรมนิสิต คาะอนุกรรมการประสานงานด้านการ
ประกันคุาภาพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.00 – 19.00 น. า ห้องประชุม 1 ชั้น 1
อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต มีผู้เข้าร่วม 126 คน ผู้ตอบแบบประเมิน 90 คน คิดเป็นร้อยละ
71.43 มีผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับมาก
 โครงการประชุมชีแ้ จงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิ สิตและเอกสาร
หลักฐานที่ต้องจัดเตรียม
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รกิ จ กรรมนิ สิ ต สามารถเตรี ย มความพร้ อ มรั บ การประเมิ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สโมสร/องค์กรนิสิต และชมรมกิจกรรมนิสิต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา
17.00 – 19.00 น. า ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต
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 โครงการการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
เพื่ อ ประเมิ น คุา ภาพองค์ ก รกิ จ กรรมนิ สิตตามมาตรฐานคุ าภาพที่ ก าหนด 6 มาตรฐาน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 – 19.00 น. า ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก
กองกิจการนิสิต โดยดาเนินการตรวจประเมินคุาภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต จานวน 18 องค์กร โดยมีผล
ประเมิน อยู่ในระดับดีมาก 14 องค์กร ระดับดี 3 องค์กร และมีผลประเมินระดับพอใช้ 1 องค์กร ได้แก่
ชมรมชาวตึกชาวหอ
 โครงการประกวดรางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต
เพื่ อ ให้ ส โมสรนิ สิต /องค์ ก รนิ สิต รวมถึ ง ชมรมกิ จ กรรมนิ สิต ที่ มี คุ า ภาพ ด าเนิ น งานตาม
กระบวนการ PDCA เข้าร่วมประกวดรางวัลคุาภาพกิจกรรมนิสิต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา
09.00 – 12.00 น. า ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต โดยมีผลงานได้รับรางวัล
6 ผลงาน ระดับดีมาก 3 ผลงาน ได้แก่ สโมสรคาะวนศาสตร์ สโมสรคาะเกษตร และชมรมสมาธิ
และระดับดี 3 ผลงาน ได้แก่ สโมสรคาะประมง สโมสรคาะวิทยาศาสตร์ และชมรมสาธาราสุข
 โครงการและกิจกรรมของเครือข่ ายภาคกลางตอนล่ าง C-IQA
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง (C-IQA) ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษา จานวน 35 แห่ง และได้เข้าร่วมการประชุม
ตามวาระต่ างๆ นั้น ซึ่งในปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
เครือข่ายฯ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 โครงการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ การบริ หารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
เป็น การดาเนิ นกิ จกรรมตามแผนการด าเนินงานของเครือ ข่า ย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุาภาพการศึกษา
ภายใน (C-IQA) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
า ห้ อ งประชุ ม ก าพล อดุ ล วิ ท ย์ ชั้ น 2 อาคารสารนิ เ ทศ 50 ปี มก.
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
การประกันคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลัก สูตร ตามเกาฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานประกันคุาภาพระดับหลักสูตรของสมาชิกเครือข่ายเพื่อพัฒนา
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มีคุานุชนภา รื่นอบเชย ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและคุาภาพ
อุดมศึกษา สานักงานคาะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง เกาฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการพัฒนาเกาฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพื่อ
ส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล โดยมีสถาบันในเครือข่าย C-IQA เข้าร่วมจานวนทั้งสิ้น 26 สถาบัน
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และมีผู้แทนสถาบันเข้าร่วมจานวนทั้งสิ้น 98 คน ทั้งนี้ภายหลังการจัดโครงการฯ งานวิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศ ได้สรุปและจัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ และจัดส่งให้สถาบันใน
เครือข่าย จานวนทั้งหมด 35 สถาบัน
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ าย C-IQA ครัง้ ที่ 4/2559
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น
เจ้าภาพการจัดประชุมคาะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง (C-IQA) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2559 เวลา 13.00-16.00 น. า ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 7 อาคาร
สารสนเทศ บัาฑิตวิทยาลัย โดยมีสถาบันในเครือข่ายเข้าร่วม
จานวนทั้งสิ้น 21 สถาบัน และมีผู้แทนสถาบันเข้าร่วมจานวนทั้งสิ้น 48 คน
พันธกิจที่ 6

: พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในองค์ กร

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ
 โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก
โครงการการจั ด การความรู้ เรื่ อ ง การท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารคาะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคาบดีผู้อานวยการสถาบันและผู้อานวยการสานัก เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. า ห้องประชุม 1 สานักงานประกันคุาภาพชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการของการติดตามและประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของคาบดี ผู้ อ านวยการสถาบั น และผู้ อ านวยการสานั ก และเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้
แลกเปลี่ยนเรีย นรู้จากประสบการา์ ผู้ผ่านการเป็นเลขานุการของการติ ดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคาบดี ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 14 คน ส่งแบบ
ตอบรับจานวน 13 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ผลประเมินความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวม 3.66 คะแนน
อยู่ในระดับมาก
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 โครงการศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการศึ ก ษาดู ง านระบบประกั น คุ า ภาพ ประจ าปี ง บประมาา พ.ศ.2559 ของ
คาะกรรมการนโยบายประกั น คุ า ภาพ และบุ ค ลากร
สานั ก งานประกั น คุ า ภาพ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 3 – 5
กุมภาพันธ์ 2559 า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยทักษิา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ ตาม
โครงการดังนี้
1) เพื่อเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการา์
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาแนวทางการพัฒนาคุาภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และ
การประเมิ นคุา ภาพตามแนวทางเกาฑ์ รางวั ลคุ าภาพแห่ งชาติ (TQA) มาประยุก ต์ใ ช้กับ การ
ดาเนินงานประกันคุาภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) เพื่อนาประโยชน์ที่ได้จากศึกษาดูงานด้านประกันคุาภาพมาปรับใช้ในการพัฒนางาน
ประกันคุาภาพ
3) เพื่ อ ศึ ก ษาศิ ล ปวั ฒ นธรรมทางภาคใต้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 23 คน ส่งแบบตอบรับจานวน 23 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลประเมิน
ความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวม 4.41 คะแนน อยู่ในระดับมาก
 โครงการกิจกรรม 5 ส ของสานักงานประกันคุณภาพ
โครงการกิ จ กรรม 5 ส ของสานั ก งานประกั น คุ า ภาพ จั ด ขึ้น เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2559
เวลา 13.30 – 16.30 น. า ส านั ก งานประกั น คุ า ภาพ ชั้ น 9 อาคารสารนิ เ ทศ 50 ปี มก.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีสร้างจิตสานึกและร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนา
หน่วยงานให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
เรี ย บร้ อ ย และเพื่ อ เป็ น การติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานกิจกรรม “5ส” ในแต่ละพื้นที่ สะสาง
สะดวก สะอาด สุ ข ลั ก ษาะ และสร้ า งนิ สั ย มี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน ส่งแบบตอบรับจานวน
15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลประเมินความพึง
พอใจค่าเฉลี่ยรวม 4.01 คะแนน อยู่ในระดับมาก
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 การจัดพิธีรดนา้ ดาหัวขอพรผู้อาวุโส
การจั ด พิ ธี ร ดน้ าด าหั ว ขอพรผู้ อ าวุ โ ส เมื่ อ
วั น ที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 12.00 – 13.00 น.
า สานักงานประกันคุาภาพชั้น 9 อาคารสารนิเทศ
50 ปี มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพาีที่มี
คุาค่า และเป็นเอกลักษา์อย่างหนึ่งของคนไทยที่ควร
อนุรักษ์สืบสานไว้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 33 คน ประกอบด้วยคาะกรรมการนโยบายประกันคุาภาพ
และบุคลากรสานักงานประกันคุาภาพ
 โ ค ร ง ก า ร “ ป ฐ ม นิ เ ท ศ บุ ค ล า ก ร ใ ห ม่ ข อ ง ส า นั ก ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ”
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการ “ปฐมนิเทศบุ คลากรใหม่ของสานัก งานประกั นคุ าภาพ” ประจ าปี งบประมาา
พ.ศ.2559 จั ด ขึ้ นเมื่ อ วัน ที่ 1 4 กรกฎาคม 2559 สานั ก งานประกั น คุา ภาพ ห้ อ งประชุม 1 ชั้ น 9
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
ภารกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ แนวทางการบริหารการพัฒนา และความมุ่งหวังในปัจจุบันและ
อนาคตของสานักงานประกันคุาภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจริยธรรม เจตคติที่ดีในการทางาน
เกิดความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คาะ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 คน ส่งแบบตอบ
รับจานวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลประเมินความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวม 4.73 คะแนน อยู่ในระดับ
มากที่สุด
 โ ค รง ก า รก า ร จั ด ก า รค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ร ะบ บ จั ด เ ก็ บ แล ะแ ช ร์ ข้ อ มู ล ภ า ยใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการจัดการความรู้ เรื่องระบบจัดเก็บ
และแชร์ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU
Cloud Storage) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา
09.00 – 12.00 น า สานักงานประกันคุาภาพ ชั้น 9
อาคารสารนิ เทศ 50 ปี มก. โดยมีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดเก็บ และแชร์ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(KU Cloud Storage) และเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการา์จากผู้ใช้ระบบจัดเก็บ
และแชร์ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Cloud Storage) มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12 คน
ส่งแบบตอบรั บจานวน 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลประเมินความพึง พอใจค่ าเฉลี่ ยรวม 4.30
คะแนน อยู่ในระดับมาก
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 การจัดงาน “อธิการบดีพบบุคลากรสานักงานประกันคุณภาพ”
การจัดงาน “อธิการบดีพบบุคลากรสานักงาน
ประกันคุาภาพ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา
09.00 – 11.30 น. า ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร
มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสร้างเข้าใจ
การบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 18 คน
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่ อ ง การจัดทาแผนกลยุ ทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ของสานักงานประกันคุณภาพ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ของสานักงาน
ประกันคุาภาพ ประจา ปีงบประมาา พ.ศ.2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559 า แสน
ปาล์ ม เทรนนิ่ ง โฮม ส านั ก ส่ ง เสริ ม และฝึ ก อบรม
กาแพงแสน
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาแผนกล
ยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารของส านั ก งานประกั น
คุาภาพ และเพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
เสนอความคิ ด สร้ า งสรรค์ และแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น
ระหว่างคาะกรรมการนโยบายการประกันคุาภาพ
ผู้บริหาร และบุคลากร มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน ส่ง
แบบตอบรับจานวน 19 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 76 ผลประเมินความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวม 4.49 คะแนน
อยู่ในระดับมาก
 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้ นไม้ มก. ประจาปี 2559
โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.ประจาปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา
08.30 – 16.30 น.
า สานักงานประกันคุาภาพชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 14 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
2. เพื่ อ ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคล สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
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3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดี ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตสานึกร่วมกัน ในการประกอบกิจกรรม
พัฒ นา โดยให้ ทุ ก หน่ ว ยงานได้ ร่ ว มแรงร่ ว มใจกัน พั ฒ นาให้ ม หาวิ ท ยาลั ยฯของเรามี ค วามสะอาด
เกิดความร่มรื่นสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อเป็นการติดตามผลการดาเนินงานกิจกรรม “7ส” ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสาง สะดวก
สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษาะ สวยงามและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกหน่วยงานภายใน มก
 โครงการสัมมนา เรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ งานคุณภาพและแสดงมุทิตาจิต
แด่ คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ”
โครงการสัมมนาเรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการา์งานคุ าภาพและแสดงมุ ทิตาจิตแด่
คาะกรรมการนโยบายการประกันคุาภาพ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 14.00 น.
า ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 และห้องโถงประชุมชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการา์และแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงาน ประกันคุาภาพจากคาะกรรมการนโยบายการ
ประกันคุาภาพที่จะเกษียาอายุราชการ และเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อคาะกรรมการนโยบายการประกัน
คุาภาพที่เกษียาอายุราชการ และเสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันอันดีระหว่างกัน มีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 68 คน ส่ง แบบตอบรั บจานวน 25 ฉบับ คิดเป็นร้อ ยละ 36.76 ผลประเมิ นความพึง พอใจ
ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด
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ปฏิทินกิจกรรมของการประกันคุณภาพ
ประจาปี พ.ศ. 2560
ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังคงมีการประกันคุาภาพภายในทั้ง 3 ระดับ
ตามที่สานักงานคาะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด แต่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุาภาพสู่ความเป็น
เลิศเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าทุกส่วนงานมีการนาแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกาฑ์ EdPEx ไปใช้แบบค่อยๆ ซึมลึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของ
ส่วนงาน โดยมีปฏิทินกิจกรรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้
กิจกรรม
หน่ วยงาน
ช่ วงเวลาดาเนินการ
 การประชุมชีแ้ จง บรรยาย สัมมนา อบรม ให้ ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1.1 โครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ส่ วนงานสนับสนุน
ก.พ. - ต.ค. 60
และวิทยาเขต
 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ หลักสูตร
ทุกวิทยาเขต
ก.พ. 60
 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ คาะ และวิทยาเขต
ทุกวิทยาเขต
มี.ค. 60
 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ส่วนงานสนับสนุน
ทุกวิทยาเขต
มี.ค. 60
 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ สาหรับคาะกรรมการประเมินฯ ระดับ
ทุกวิทยาเขต
ก.ค. 60
หลักสูตร
 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ สาหรับคาะกรรมการประเมินฯ ระดับคาะ ทุกวิทยาเขต
ส.ค. 60
และวิทยาเขต
1.2. การอบรมทบทวนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะวิชา และสร้ างทีมเลขานุการ
คณะกรรมการประเมิน
 การอบรมทบทวนผูป
้ ระเมินระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1
บางเขน
1-2 พ.ค. 60
 การอบรมทบทวนผูป
้ ระเมินระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2
บางเขน
3-4 พ.ค. 60
 การอบรมทบทวนผูป
้ ระเมินระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3
บางเขน
15-16 พ.ค. 2560
สกลนคร
29-30 พ.ค. 2560
 การอบรมทบทวนผูป
้ ระเมินระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 การอบรมทบทวนผูป
้ ระเมินระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5

กาแพงแสน
31 พ.ค.-1 มิ.ย. 60
 การอบรมทบทวนผูป
้ ระเมินระดับคาะ รุ่นที่ 1
บางเขน
17-18 พ.ค. 60
 การอบรมทบทวนผูป
้ ระเมินระดับคาะ รุ่นที่ 2
บางเขน
22-23 พ.ค. 60
 การอบรมทบทวนผูป
้ ระเมินระดับคาะ รุ่นที่ 3
บางเขน
24-25 พ.ค. 60
 โครงการสร้างทีมเลขานุการผู้ประเมิน ระดับหลักสูตรและระดับคาะ
บางเขน
มิ.ย.-ก.ค. 60
1.3 โครงการพัฒนาปรับปรุ งระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) และ CHE QA Online
 ประชุมสรุปปัญหาการใช้งานระบบ QAIS เพื่อแก้ไขปรับปรุง
ทุกวิทยาเขต
ก.พ. 60
 จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศ QAIS
ทุกวิทยาเขต
มี.ค. 60
 อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุาภาพการศึกษา
ทุกวิทยาเขต
ก.ค. 60
ปีการศึกษา 2559 สาหรับผู้ดแู ลระบบ ระดับหลักสูตร และระดับคาะ
วิชา
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กิจกรรม
1.4 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร AUN QA
1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเครื อข่ ายภายในและภายนอก

หน่ วยงาน
ทุกวิทยาเขต
ทุกวิทยาเขต

ช่ วงเวลาดาเนินการ
เม.ย.-มิ.ย. 60
เม.ย.-มิ.ย. 60

 โครงการพัฒนาสู่ความเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
2.1 โครงการเตรี ยมความพร้ อมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็ นเลิศ ทุกวิทยาเขต
ก.พ. 60 – ก.พ.61
ระดับคณะ คาะที่มีความสมัครใจ และมีผลการประเมินคุาภาพภายใน
ตามเกาฑ์ สกอ. (IQA) ระดับคาะ ปีการศึกษา 2558
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก คะแนน 3.51 ขึ้นไป จานวน 5 คาะ
 อบรมเกาฑ์ EdPEx สาหรับผู้บริหาร
3 ก.พ. 60
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทาแผน
เม.ย. 60
 อบรม tool training 6 หมวด
มิ.ย. – ส.ค. 60
 ติดตามผลและให้คาปรึกษา
ต.ค. 60 และ ธ.ค. 60
2.2 โครงการอบรม Tool Training ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับส่ วน
ก.พ. – ก.ย. 60
ทุกวิทยาเขต
งานสนับสนุน
2.3 โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมิน EdPEx มก.
เม.ย. – มิ.ย. 60
ทุกวิทยาเขต
2.4 โครงการอบรมทบทวนพี่เลีย้ ง EdPEx มก.
เม.ย. – มิ.ย. 60
ทุกวิทยาเขต
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานประกอบการประเมิ นฯ รอบ 12 เดือน
3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
 ทุกหลักสูตรรายงานผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอน ของ
มิ.ย. -ก.ค. 60
หลักสูตรผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ. 7) ให้ครบถ้วน
 ประธานหลักสูตรเสนอรายชื่อ อาจารย์ที่ทาหน้าที่คาะกรรมการ
เม.ย.-พ.ค. 60
ประเมินฯ จานวนอย่างน้อย 3 คน มาที่สานักงานประกันคุาภาพเพื่อ
พิจาราาจัดทาประกาศแต่งตั้ง
 ประเมินผลการดาเนินงานของทุกหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
ส.ค. 60
 คาะกรรมการฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ฉบับ
31 ส.ค.- 15 ก.ย. 60
สมบูรา์ ไปยังประธานหลักสูตรและ คาบดี
3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ทุกคาะ
 คาะเสนอรายชื่อกรรมการประเมินฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน
พ.ค. –มิ.ย. 60
คุาภาพภายในระดับคาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
2559 จานวนอย่างน้อย 3 คน มาที่สานักงานประกันคุาภาพเพื่อ
พิจาราาจัดทาประกาศแต่งตั้ง
 ทุกคาะให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบ QAIS
ทุกคาะ
31 ส.ค. 60
 คาะรวบรวมผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ก.ค.-ส.ค. 60
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคาะ ผ่านระบบ CHE QA
Online
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กิจกรรม
หน่ วยงาน
ช่ วงเวลาดาเนินการ
 ประเมินผลการดาเนินงานตามพันธกิจของคาะ ผ่านระบบ CHE QA
ก.ย. 60
Online
 คาะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับคาะ ฉบับ
1-31 ต.ค. 60
สมบูรา์ ไปยังคาบดี และสานักงาน ประกันคุาภาพ
3.3 การประเมินระดับส่ วนงานสนับสนุนและส่ วนงานเทียบเท่ า
ทุกส่วนสนับสนุน
 สานักงานประกันคุาภาพจัดทาประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินฯ ส่วน
ส.ค. 60
งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
สถาบัน/สานักจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง
การพัฒนาคุาภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
 ประเมินผลการดาเนินงานของสถาบัน/สานัก
 คาะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับสถาบัน/
สานัก ฉบับสมบูรา์ ไปยังผู้อานวยการของหน่วยงานที่รับการประเมินฯ
และสานักงานประกันคุาภาพ
3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต
ทุกวิทยาเขต
 วิทยาเขตเสนอชื่อคาะกรรมการประเมินวิทยาเขต
 วิทยาเขตจัดทารายงานการประกันคุาภาพภายใน (SAR) ประจาปี
การศึกษา 2559
 ประเมินผลการดาเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขต
 ส่งรายงานผลการประเมินคุาภาพ มก. ฉบับสมบูรา์ ให้สานักงาน
ประกันคุาภาพ
3.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ทุกส่วนงาน
 แต่งตั้งคาะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
 จัดทารายงานการประกันคุาภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
 ส่งรายงานให้คาะกรรมการประเมินคุาภาพการศึกษาภายในและรับ
การประเมินฯ
 รับการประเมินมหาวิทยาลัย
 ส่งรายงานการประกันคุาภาพ มก. ฉบับสมบูรา์ผ่านระบบ CHE
ให้ สกอ.
 ประสานงาน ติดตาม รวบรวมการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุ ง
ทุกส่วนงาน
(สปค.01) และรวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุ ง
(สปค.02) รอบ 3 6 9 12 เดือนทั้งระดับคาะวิชา ส่วนงานสนับสนุน
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย
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ก.ค.-ส.ค. 60
ก.ย.-พ.ย.60
ต.ค.- ธ.ค. 60

พ.ค. -มิ.ย. 60
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 60
ต.ค. 60
30 ต.ค. 60

ก.ค. 60
1 ส.ค. – 15 ต.ค. 60
15- 30 ต.ค. 60
7-10 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60
ธ.ค. 59
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. 60

กิจกรรม
 โครงการรางวัลคุณภาพ
5.1 โครงการรางวัลคุณภาพครั ง้ ที่ 10
 พิจาราากลั่นกรองผลงานรางวัลคุาภาพครั้งที่ 10
 พิจาราาตัดสินรางวัลคุาภาพครั้งที่ 10
 มอบรางวัลคุาภาพครั้งที่ 10
 โครงการจัดการความรู้ด้านประกันคุาภาพ ครั้งที่ 1
 โครงการจัดการความรู้ด้านประกันคุาภาพ ครั้งที่ 2
5.2 โครงการรางวัลคุณภาพ ครัง้ ที่ 11
 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุาภาพ
 รับผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลคุาภาพ ครั้งที่ 11
 พิจาราากลั่นกรองและตัดสินรางวัลคุาภาพ ครั้งที่ 11

หน่ วยงาน
ทุกส่วนงาน

ช่ วงเวลาดาเนินการ

11 ม.ค. 60
16 ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
มิ.ย. 60
มิ.ย. – ก.ย. 60
ก.ย.- พ.ย. 60
ธ.ค. 60

 การประชุมรองคณบดี ที่กากับดูแลด้ านประกันคุณภาพ เป็ นประจาทุก 2 เดือน
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2560
ครั้งที่ 3/2560
ครั้งที่ 4/2560
ครั้งที่ 5/2560
ครั้งที่ 6/2560
 การรายงานข้ อมูลบนฐานข้ อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ QAIS
Online
 การรายงานข้อมูล QS Ranking ทุกรอบ 6 เดือน
 การรายงานข้อมูล THE Ranking

ทุกวิทยาเขต

10 ก.พ. 60
4 เม.ย. 60
6 มิ.ย. 60
1 ส.ค. 60
3 ต.ค. 60
12 ธ.ค. 60

ทุกส่วนงาน
มิ.ย. ธ.ค. 60
มิ.ย. ธ.ค. 60

กิจกรรมต่างๆ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านมีส่วนร่วม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้เตรียมจัด
ตารางเวลาเพื่อที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและความสนใจนะคะ...แล้วพบกันค่ะ
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แนะนาบุคลากร สานักงานประกันคุณภาพ
นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
นักวิชาการศึกษา 8 (ชานาญการพิเศษ)
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ

 งานธุรการ
นางกัลยาณี รัตนวราหะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป ชานาญการ
นางสาววาสนา ชูไสว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
นางสาวเบญจพร อิทธิไมยยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

 งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
นักวิจัย ชานาญการ
นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์ นักวิชาการศึกษา
นายจตุรงค์ ตันนุกูล
นักวิชาการศึกษา

 งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสทิ ธิ์ นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิธนิ ันท์ พุทธวิริยากร นักวิชาการศึกษา
นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 งานพัฒนาและฝึกอบรม
นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ
นางสาววาสิฏฐี ไวตี
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นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

\

แนะนาบุคลากรใหม่
ขอต้อนรับ สมาชิกใหม่ของสานักงานประกันคุาภาพ รอบปี พ.ศ.2559
ซึ่งในปีนี้มี 1 คน ได้แก่
นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรัตน์ (อ๊อฟ)
ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด
งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2559

บุคลากรลาออกจากราชการ
ในปี พ.ศ.2559 นี้ เป็นที่น่าเสียดายมีบุคลากรของสานักงานประกันคุาภาพ ลาออกเพื่อไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงานใหม่ สานักงานประกันคุาภาพ ขออวยพรให้โชคดี และเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่
จะทาในอนาคตต่อไป
นางสาวรัชฎา กิจกาจรกุล (แอน)
ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
สังกัด
งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 เมษายน 2558
ลาออกจากหน่วยงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
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ภาพกิจกรรม
การให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 4 วันที่ 4 ตุลาคม 2559
ประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 31 สิงหาคม 2559

โครงการประชุมวิพากษ์รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มก. ปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2559
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2559

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง (C-IQA)

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 7 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559
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รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ปีการศึกษา 2558
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัยเข้ารับการ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมิน

บรรยากาศการเข้ารับการสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินโดย
วาจาให้ผู้บริหารและบุคลากร มก. รับทราบ
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การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของส่วนงานในมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 13 มกราคม 2559

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
เข้าร่วมทาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ทุกวันพฤหัสบดี (ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 – 20 มกราคม 2560)
เพื่อน้อมราลึกและแสดงความไว้อาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเปิดงานนิทรรศการ “น้อมนาคาพ่อสอน”
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เข้าร่วมงานวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด
สืบสานวันทรงดนตรี ครบรอบ 53 ปี
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
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คณะผูจ้ ัดทา
ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

คณะบรรณาธิการ นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
นางกัลยาณี รัตนวราหะ
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
นายจตุรงค์ ตันนุกูล
นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสทิ ธิ์
นางสาวนิธนิ ันท์ พุทธวิริยากร
นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรัตน์
นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ
นางสาววาสิฏฐี ไวตี
นางสาววาสนา ชูไสว
นางสาวเบญจพร อิทธิไมยยะ
พิมพ์ที่

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
หัวหน้างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
หัวหน้างานธุรการ
นักวิจัย ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

ฝ่ายโรงพิมพ์ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0 2942 8049
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