
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         พบกับจดหมายข่ า วส านั ก งาน
ประกันคุณภาพกันอีกเช่นเคย กับเดือนแห่งวันมหามงคลของปวงชนชาวไทย 
เนื่องในวันที่ 5 ธันวา มหาราช ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบอีกรอบ ส าหรับ
จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 2558 ซึ่งส านักงานประกัน
คุณภาพก็ยังมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคย เริ่มด้วย ก้าวข้าม
ขีดจ ากัด ของการศึกษาไทยไปพร้อมกัน !  สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา และวิทยาเขต ประจ าปี 
2558-2561 ตลอดจนภาพกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ 

 

                                           

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 ประจ าเดือนธันวาคม 2558 

       ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา การประกันคุณภาพการศึกษาไทย พบว่า มีปัญหาต่างๆ มากมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย เช่น 
การขาดความต่อเนื่องเชิงนโยบาย รูปแบบการศึกษาของไทยถูกปรับเปล่ียนตามแนวคิดของผู้บริหารในแต่ละช่วง ท าให้นโยบายด้านการศึกษาไม่ได้รบัการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง การเปิดหลักสูตรที่ยังไม่ได้การรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้นักศึกษาที่จบออกไปไม่ได้รับการยอมรับด้านคุณวุฒิ  ไม่สามารถหางานได้ตาม
หลักสูตรที่จบ ยังพบปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผู้เรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธ์ิการเรียนอยู่ในระดับต่ า เหล่านี้นับเป็นปัญหา
และอุปสรรคด้านการศึกษาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง  
 คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วนทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ ภายใต้ปัญหาและ
อุปสรรค เราต้อง ก้าวข้ามขีดจ ากัด ไปด้วยกัน 
 “ข้อจ ากดั” หมายถึง ปัญหา อุปสรรค หรือเง่ือนไขที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการไปสู่เป้าหมายตามความต้องการหรือความปรารถนาที่ตั้งไว้ 
 “ก้าวขา้มขดีจ ากดั” หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ปัญหา อุปสรรค หรือเง่ือนไขต่างๆ 
 “ข้อจ ากัด” หรือ “ขีดจ ากัด” สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเผชิญกับปัญหา อุปสรรค
หรือเง่ือนไขต่างๆ การก้าวข้ามขีดจ ากัดเป็นการสร้างความพร้อมในการเผชิญปัญหา โดยการดึงศักยภาพของตนเองหรือผู้อื่นมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การตั้งเป้าหมายให้สามารถก้าวข้ามขีดจ ากัดได้นั้น เราต้องเริ่มจาก “การปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส” น าปัญหา อุปสรรคกลับมาสร้างเป็นพลัง 
สร้างโอกาส 
    
  
  
                         
                                             
                                                                                                                                                                                     
 
 

     
            

            
 

หัวใจของการกา้ว
ขา้มขดีจ ากดั 

ปรบัความคดิ : มนุษย์เราคิดอย่างไรก็
เป็นอยา่งนั้น ดังนั้น ต้องคิดดี คิดให้
เป็นไปได้ คิดเปล่ียนวิกฤตให้เปน็
โอกาส จึงจะท าให้ประสบความส าเร็จ 

 

เปลีย่นการกระท า : ถ้าเราท า
แบบเดิมๆ ก็ไมม่ีวันจะเกิดสิ่ง
ใหม่ ดังนั้น ต้องคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์  

 

สรา้งการมสีว่นรว่ม : ต้องให้ทกุคนทุกภาคส่วน 
ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ภาค
การศึกษา ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เข้ามาร่วมมือกัน
ในการขับเคล่ือน  

รว่มสรา้งเครอืขา่ย : สัมพันธภาพ พันธมิตร 
พิชิตขีดจ ากัด การท างานแบบเครือข่าย แบ่งปนั
ทรัพยากร และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนั 
จะช่วยเสริมแรง ปลุกพลังให้เกิดคุณภาพ
การศึกษาที่ดีข้ึนและยั่งยนื 

ก้าวข้ามขีดจ ากัด ของการศึกษาไทยไปพร้อมกัน! 

สรา้งความหวงั :  “ทลายก าแพงแห่ง
ความกลัว และต้องกล้าที่จะท า” คิดว่า
พรุ่งนี้ต้องดีกวา่วันนีแ้ละอนาคตต้องดกีว่านี้ 

ขอน้อมกร น ำพรถวำย นำยหลวงท่ำน 
เนื่องในวำระ สมภพ จบสมยั 

5 ธันวำ มหำรำช ของชำติไทย 
ร่มโพธิ์ไทร พสกนิกร พรจงดล 

 

ขอพรพระ บำรมี ที่สถติย ์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรดำลให้ได้เกิดผล 
ทั้งองค์เทพฯ ใหญย่ิ่ง มิ่งมงคล 

ผองปวงชน ขอถวำย ชัยพระพร 
จาก http:/www.kapook.com 

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่มขอเดชะ ขา้พระพทุธเจา้ 
ส านกังานประกนัคณุภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 เป็นการด าเนินการตามกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ . 2554 ซึ่ งมีก าหนดรับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่า งวันที่  8-10 พฤศจิกายน 2558  
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เรียนเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 7 ท่าน น าโดย  
ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. มีดังนี้ 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลลัพธ ์ คะแนนเฉลี่ย 

SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร 
  1.กำรผลิตบัณฑิต 3.33  3.33 5.00  4.00 2.52  2.52 3.84  3.43 ด ี พอใช้ 
  2.กำรวิจัย 4.34  4.34 5.00  5.00 3.56  3.56 4.30  4.30 ด ี ดี 
  3.กำรบริกำรวิชำกำร  -  - 5.00  4.00   -  - 5.00  4.00 ดีมาก  ดี 
  4.กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ 
    และวัฒนธรรม 

 -  - 4.00  3.00  -  - 4.00  3.00 ด ี พอใช้ 

  5.กำรบริหำรจัดกำร  -  - 4.00  3.50 3.65  3.65 3.88  3.55 ด ี ดี 
รวม 3.51  3.51 4.24  3.70 3.24  3.24 4.06  3.67 ด ี ดี 

ผลกำรประเมิน ด ี ดี ด ี ดี พอใช้  พอใช้ 
 

 
 

 
 

 

3.84 

4.30 

5.00 

4.00 

3.88 

3.43 

4.30 

4.00 
3.00 

3.55 
0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 
องค์ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

องค์ 2 กำรวิจัย 

องค์ 3 กำรบริกำร
วิชำกำร 

องค์ 4 กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ 5 กำรบริหำร
จัดกำร 

SAR 

กรรมกำร 

สรุปผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยสรุปผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยสรุปผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย   
ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 255725572557   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบระบบระบบประกันคุณภาพประกันคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับคณะวิชา และวิทยาเขต การศึกษาภายในส าหรับคณะวิชา และวิทยาเขต การศึกษาภายในส าหรับคณะวิชา และวิทยาเขต    
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 255825582558---256125612561   

ตามที่ ส านักงานประกันคุณภาพได้จัด โครงการประชุมเชิ งปฏิบั ติการ การก าหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมคลาสสิค 
คามิโอ อยุธยา โดยได้เรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะวิชา และคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. เข้าร่วมประชุมหารือ 
จ านวน 63 คน ผลจากการประชุมหารือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับคณะวิชา และวิทยาเขต ปีการศึกษา 2558 – 2561 
สรุปได้ดังนี้ 

 

ปีการศกึษา การประเมนิฯ ระดบัคณะวชิา และวทิยาเขต 

2558 ประเมินฯ ตามเกณฑ์ สกอ. + โครงร่างองค์การ (OP) + รายงานผลลัพธ์ตามพันธกจิ 
(Mission/Vision) 

2559 ประเมินฯ ตามเกณฑ์ สกอ. + โครงร่างองค์การ (OP) + รายงานผลลัพธ์ตามเกณฑ์  
EdPEx หมวด 7 

2560 ประเมินฯ ตามเกณฑ์ EdPEx โดยแสดงแนวทางการด าเนนิงานตามขอ้ก าหนดพ้ืนฐาน 
(Basic Requirement) 

2561 ประเมินฯ ตามเกณฑ์ EdPEx เต็มรูปแบบ 

 
 

 

ส านักงานประกันคุณภาพ ขอขยายเวลาการส่งผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2558  
จากวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยก าหนดประเภทรางวัลเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 ประเภทที ่1 : ผลงานดเีดน่ ประจ าปกีารศึกษา 2558 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก ่
1.1 ระดับหลักสูตร จะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ 4.01 - 5.00 คะแนน ระดับดีมาก  
1.2 ระดับคณะวิชา จะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ 4.51 – 5.00 คะแนน ระดับดีมาก  
1.3 ระดบัส่วนงานสนบัสนนุหรอืเทยีบเทา่ระดบัคณะ พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
    ของส่วนงานสนับสนุน ตั้งแต่คะแนนช่วงท่ี 2 ขึ้นไป ของทุกหมวด  

 ประเภทที ่2 : การพัฒนาและปรบัปรงุกระบวนงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
2.1 การพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตังิาน หมายถึงความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้ 

เกิดการเปล่ียนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของการท างาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลขององค์กร สามารถลดเวลาและลดข้ันตอนการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง กระบวนการที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้ส่วนงาน 
ประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐาน 
ของความส าเร็จปรากฏอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้ส่วนงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์  

2.3 นวตักรรมสนบัสนุนการปฏบิตังิาน หมายถึง การท าส่ิงต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจ 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร เพื่อท าให้ส่ิงต่างๆ เกิดเปล่ียนแปลง 
ในทางที่ดีขึ้น ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มมากขึ้น ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มข้ึน เพิ่มมูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต 
 จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่ 
http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html และส่งผลงานตามแบบฟอร์ม มาที่ส านักงานประกันคุณภาพ จ านวน 8 ชุด พร้อมไฟล์บันทึก 
ลงแผ่นซีดี จ านวน 8 ชุด  
 

ขยายเวลาการสง่ผลงานโครงการรางวลัคณุภาพ ครัง้ที ่9 

 

http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html%20และส่งผลงานตามแบบฟอร์ม%20มาที่สำนักงานประกันคุณภาพ%20จำนวน


 

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดการประชุมหารือเพ่ือร่วมกันก าหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี และมีการ
ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกล (Teleconference) ไปทุกวิทยาเขต มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 มีความสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรและคณะวิชาเจ้าของหลักสูตร โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. เข้าร่วมจ านวน  110 คน 

 

ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การก าหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ปีการศึกษา 2558 เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ในวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ณ  โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558 และ
ก าหนดตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558 ตามแนวทางการด าเนินการ      
ที่เป็นเลิศ  โดยมี รองอธิการบดี คณบดี คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจ านวน 63 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.28 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

จดัท ำโดย          งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
ทีป่รึกษำ   รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
กองบรรณำธิกำร  บุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ท่ี www.qa.ku.ac.th  หรือ โทร. 0 2942 8299 ภำยใน 4923-24 ต่อ 41-43 
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