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ปีที่ ผ่ านมา  นั บ เป็ นปี แห่ งความ โศก เศร้ า อาดู ร หาที่ เ ป รี ยบมิ ไ ด้                  
ของพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงบ าเพ็ญคุาานุประโยชน์ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์ 
เพื่อประชาชนชาวไทย เสด็จสวรรคต เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม บรรยากาศความโศกเศร้า
ได้บรรเทาลงด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรา สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์        
สืบสันตติวงศ์  เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่ หั ว  มหาวชิ ราลงกรา บดินทรเทพยวรางกู ร  รัช กาลที่  10                        
เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระผมขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุาาธิคุา และร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย พร้อมน้อมน าพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและประเทศชาติ และพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรา บดินทร
เทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน อาราธนาคุาพระศรีรัตนตรัย และอ านาจ      
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ในปี พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อให้ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงแห่งยุคดิจิทัล ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ
สู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีภารกิจส าคัญที่ต้องเดินหน้าพัฒนาคุาภาพ
การศึกษาซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งด าเนินการ เพื่อสร้างบัาฑิตที่มีคุาภาพ ก้าวทันยุคสมัย
พร้อมๆ กับการมีคุาธรรม เพื่อการเป็นผู้สร้างสังคมที่ดีงามในโลกแห่งการท างาน ตลอดจนการสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีคุาภาพ เพื่อพัฒนาชาติและสังคมโลก 

กระผมขอขอบคุาบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ในการ
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่สากล ดังผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกของ QS Ranking มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย         
ในสาขาวิชาเกษตรและป่าไม้ 4 ปีซ้อน ซึ่งเราต้องร่วมแรงร่วมใจในการรักษาคุาภาพนี้ไว้ให้ดียิ่งขึ้นไป       
รวมทั้งให้สามารถติดอันดับในสาขาอื่นๆ ด้วย กระผมขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อน าพา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับสากล และขอเป็นก าลังใจให้บุคลากรของส านักงาน    
ประกันคุาภาพในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ประสานงาน และรวบรวมข้อมูล ที่จะสะท้อนผลการด าเนินงาน  
ให้ปรากฏเชิงประจักษ์แก่สาธาราชน 

 
 
 

สารจากรักษาการแทนอธิการบด ี

(ดร.จงรกั วัชรินทร์รัตน)์                    
รักษาการแทนอธกิารบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 
 

 
เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่นี้ ขออาราธนาอ านาจคุาพระศรีรัตนตรัยและ 

ส่ิงศักดิ์ สิทธิ์ทั้ งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงปกปักรักษาท่านและครอบครัว                
ให้มีความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ภยันตรายใดๆ และมีพลังกาย พลังใจ 
มุ่งมั่นในการท างาน เพื่อขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราสู่ความเป็นเลิศ และได้รับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกที่ดีขึ้นต่อไป 

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2560 ขอต้อนรับปีใหม่กับการเดินหน้าการพัฒนาคุาภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การประกันคุาภาพระดับหลักสูตร ที่เริ่มใช้เกาฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ. 2558  ในการประเมิน
คุาภาพหลักสูตรส าหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงในปีที่ผ่านมา ดังนั้นทุกหลักสูตรต้องเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินตามเกาฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ. 2558 ในปีใหม่นี้ ส าหรับคาะวิชา และส่วน
งานสนับสนุนยังคงเดินหน้ากับการพัฒนาคุาภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น ทั้งในส่วน
คาะวิชาและส่วนงานสนับสนุน ซึ่งความส าเร็จของการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของส่วนงานต่างๆ อยู่ที่ผู้บริหาร
ส่วนงานในการน าองค์กร และบุคลากรร่วมกันปฏิบัติงานในการร่วมกันขับเคล่ือนส่วนงานให้สู่ความเป็นเลิศ 
และประกันคุาภาพของส่วนงาน ขอขอบคุาทุกส่วนงานในการร่วมแรงร่วมใจ การทุ่มเท พลังกาย พลังใจ ใน
การท างานมาตลอดรอบปีที่ผ่านมา และขอให้พลังนี้มีมากขึ้นในปีใหม่นี้และปีต่อๆ ไป ขอเป็นก าลังใจให้กับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทุกส่วนงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีคุาภาพและร่วมกันน าส่วนงานสู่ความ
เป็นเลิศ ซึ่งจะส่งผลต่อมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ รวมทั้งมีผล การจัดอันดับในอันดับที่ดีขึ้นต่อไป รวมทั้งขอเป็นก าลังใจให้บุคลากรส านักงานประกัน
คุาภาพทุกท่าน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาคุาภาพสู่ความเป็นเลิศให้ประชาคม
เกษตรศาสตร์ อย่างเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น  

 ท้ายนี้ ขออาราธนาคุาพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอ านวยพรแก่บุคลากร      
และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีพลังกายพลังใจ                
ในการท าตามภารกิจและความรับผิดชอบให้ส าเร็จอย่างมีคุาภาพ ตลอดปีใหม่  พ.ศ. 2560 นี้ และตลอดไป
ด้วยค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารจากรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจติร)                    
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 



 
 

(นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลยก์ิจ)                      
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคณุภาพ 

 

 
 

ขอต้อนรับปีใหม่ ปีไก่ ปีระกา 2560 ขออ าลาปีเก่าด้วยความโศกเศร้าอาดูร 
ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
กษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ งของชาวไทย ขอต้อนรับปีใหม่กับการเข้าสู่ รัชกาลใหม่         
รัชกาลที่ 10 ปีแห่งการเปล่ียนรัชกาลใหม่ ปีแห่งการขับเคล่ือน Thailand 4.0 ตามที่รัฐบาลประกาศไว้              
ปีแห่งการเร่งพัฒนา สู่ยุคดิจิทัล เราทุกคนต้องเร่งพัฒนาตนเองให้อยู่ในยุคการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ      
อย่างทั่วหน้า การผลิตบัาฑิตที่มีคุาภาพทั้งวิชาการและสามารถก้าวทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนไปพร้อมๆ กับ   
การสร้างคนดีมีคุาธรรม จึงเป็นส่ิงที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญ เครื่องมือที่ส าคัญคือ การพัฒนาคุาภาพ
การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศและการประกันคุาภาพการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คาะวิชา 
ส่วนงาน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ให้มีคุาภาพท่ีสูงขึ้นทุกปี 
 จดหมายข่าวฉบับพิเศษ ปีระกานี้ ส านักงานประกันคุาภาพขอน าเสนอการจัดอันดับ (Ranking) 
จากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ทราบการเคล่ือนไหวของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นสถานะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับสากล มุมมองของส่วนงานที่เริ่มใช้แนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ         
ตามเกาฑ์ EdPEx แนวทางการพัฒนาคุาภาพส่วนงานในรอบปีใหม่นี้ นอกจากนี้ยังมีสรุปผลการประเมิน
คุาภาพภายใน ทุกระดับอีกด้วย  เพื่อให้เห็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของส่วนงาน  รวมทั้งกิจกรรมที่ส านักงานประกันคุาภาพจะด าเนินงานในรอบปีใหม่นี้  หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าข่าวสารต่างๆ ที่น าเสนอในจดหมายข่าวฉบับนี้  จะสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน และจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง หากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเป็นแนวทางพัฒนางานตามภารกิจของส่วนงานให้ลุล่วง          
เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาส่วนงาน 
 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ขออาราธนาคุาพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย          
จงดลบันดาลให้ผู้อ่าน บุคลากรด้านประกันคุาภาพและครอบครัวทุกท่าน มีความสุขกาย สุขใจ มีสุขภาพ
แข็งแรง สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัญหาใดที่เป็นอุปสรรคในปีที่ผ่านมา ก็ให้สามารถแก้ไข
ลุล่วง ขอให้ความรัก ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความผูกพัน มิตรภาพของเรา ชาวประกันคุาภาพจงประสาน
สัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น  สร้างพลังขับเคล่ือนผลงานคุาภาพ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวหน้า     
ก้าวไกล เป็นที่ประจักษ์สู่สากล 
 
 
 
 
       

สารจากผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 

(นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ)                    
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคณุภาพ 
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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 โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก ในปีนี้ ของ Times Higher Education 
หรือ THE  มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559  ซึ่งปีนี้มีการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกมากถึง 980 อันดับ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จัดอันดับ 800 อันดับ โดยตัวชี้วัด
การจัดอันดับของ THE ยังคงใช้เกณฑ์การจัดอันดับ 5 ด้าน 13 ตัวชีว้ัดย่อย ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์ตัวชีว้ัด 5 ด้าน ของ THE World University Rankings 2016-2017 
 

ตัวบ่งชี ้ น า้หนัก (%) 
Teaching: the learning environment 30 
 - Academic Reputation Survey for Teaching 15 

 - Doctorate Awarded per Academic Staff 6 
 - Staff-to-Students Ratio 4.5 
 - Doctorate-to-bachelor’s Ratio 2.25 

 - Institutional Income per Academic Staff 2.25 
Research: volume, income and reputation 30 
 - Academic Reputation Survey for Research 18 
 - Research Income per Staff 6 
- Papers per Staff 6 
Citations: research influence 30 
- Citations in “Thomson Reuters” Web of Science Database 30 
International Outlook: staff, students and research 7.5 
- International to Domestic Students Ratio 2.5 

- International to Domestic Staff Ratio 2.5 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย 

กับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี ค.ศ. 2016 
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ตัวบ่งชี ้ น า้หนัก (%) 
- Proportion of total publication with at least one international co-author 2.5 
Industrial Income: innovation 2.5 
- Industrial Income per Staff 2.5 
 

แผนภาพที่ 1 แสดง World University Rankings 2016-2017 methodology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  2 แสดงผลการจัดอันดับ 10 มหาวทิยาลัยในการจัดอันดับของ 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 

 
 
 
 
 

ทีม่า :  การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกโดย 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 
 

https://www.timeshighereducation.com/sites/default/files/the-world-university-rankings-2016-2017-methodology-large.jpg
https://www.timeshigher/
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 จากตารางที่ 2 ผลการจัดอันดับ 10 อันดับแรกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปีนี้
อันดับเปล่ียนแปลงเล็กน้อย 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 เหมือนปีที่ ผ่ านมา  คื อ  อันดับที่  3  Stanford University อันดับที่  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 ส าหรับ Asia University Rankings 2016 มีวิธีการและผลการจัดอันดับ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์ตัวชีว้ัด 5 ด้านของ THE Asia University Rankings 2016 
 

ตัวบ่งชี ้ น า้หนัก (%) 
Teaching : the learning environment 25 

     - Reputation Survey 10 
     - Doctorate Awarded to Academic Staff ratio 6 

     - Staff-to-Student Ratio 4.5 
     - Doctorate-to-bachelor’s Ratio 2.25 
     - Institutional Income 2.25 
Research : volume, income and reputation 30 
     - Reputation Survey 15 

     - Research Income 7.5 
     - Reseach productivity 7.5 
Citations : research influence  30 
International Outlook : staff, students and research 7.5 
     - International to Domestic Students Ratio 2.5 
     - International to Domestic Staff Ratio 2.5 
     - International collaboration 2.5 
Industrial Income : Knowledge transfer 7.5 
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ตารางที่  4  แสดงผลการจัดอันดับ 10 มหาวทิยาลัยในการจัดอันดับของ THE Asia University  
                Rankings 2016 

Asia Rank 
University Country 

2016 2015 

 1 2 National University of Singapore Singapore 

 2 10 Nanyang Technology University Singapore 

 2 4 Peking University China 

 4 3 University of Hong Kong China 

= 5 5 Tsinghua University China 

 6 7 Hong Kong University of Science and Technology China 

 7 1 University of Tokyo Japan 

 8 11 Pohang University of Science and Technology South Korea 

 9 6 Seoul National University South Korea 

 10 8 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 
 ทีม่า : การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัเอเชียโดย 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 

University 
No. of 
FTE 

Student 

Student 
Staff 

Ratio 

International 
Students 

Female. 
  male Ratio 

1 501-600 90 มหาวิทยาลัยมหิดล 28,665 7.7 3% 63 : 37 
2 601-800 141-150 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 37,084 16.8 1% 45 : 55 
3 601-800 151-160 จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย 38,368 14.7 3% 59 : 41 

4 601-800 98 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

16,801 22.8 1% 57 : 43 

5 601-800 161-170 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10,548 26.8 1% 53 : 47 

6 801+ n/a มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 67,148 23.0 1% 60 : 40 

7 801+ 181-190 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 37,320 15.6 1% 63 : 37 
8 801+ n/a สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุาทหารลาดกระบัง 
24,642 25.3 n/a 51 : 49 

9 801+ 181-190 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 41,043 17.2 1% 71 : 29 
 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/%202016/regional-ranking#!/page/0/ length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/%202016/regional-ranking#!/page/0/ length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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จากการท่ี THE ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 800 อันดับเป็น 
980 อันดับ ท าให้มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับเพิ่มขึ้นจาก 7 มหาวิทยาลัยเป็น 9 มหาวิทยาลัย ผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยจากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University 
Rankings มีการเปล่ียนแปลงตามตารางที่ 5 คือ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ 501 – 
600  ในอันดับที่ 601 – 800 มี 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรา์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่  801+                 
มี 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุาทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 

                                                                      
 

  

ส าหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประจ าปี 2016 จากสถาบันจัดอันดับชื่อดังของประเทศ
อังกฤษที่รู้จักกันเป็นอย่างดี QS World University Rankings ล่าสุดทาง QS ก็เพิ่งประกาศอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี 2016 หรือ QS World University Rankings 2016 ในปีนี้ 10 อันดับแรก 
ของมหาวิทยาลัยโลกจะยังคงรักษามาตรฐานและครองต าแหน่งเดิมไว้ได้หรือไม่ พร้อมกับอันดับทั้งใน
ระดับเอเชีย และในประเทศไทย ก่อนอื่นขอน าเสนอเกาฑ์การประเมินของ  QS University 
Rankings ทั้ง Asia Ranking และ World Ranking กันก่อน ดังนี ้
 

ตารางที่ 6 ตัวชีว้ัดการจัดอันดับของ  QS World University Rankings 2017 
 

ล าดับที่ ตัวชีว้ัด สัดส่วน 
1 Academic Reputation : ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการส ารวจผ่าน QS Global 

Academic Survey 
40% 

2 Employer Reputation : การได้รับการยอมรับจากนายจ้างบัาฑิตจากการส ารวจผ่าน 
QS Global Employer Survey 

10% 

3 Faculty/Student Ratio : สัดส่วนนิสิตต่อจ านวนอาจารย์ 20% 
4 Citations per Paper : จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus 20% 

5-6 international staff ratio : อัตราส่วนอาจารย์ต่างชาติ (5%) และ international 
students ratio : สัดส่วนนิสิตต่างชาติ (5%) 

10% 

 

 
 
 

การจัดอันดับโดย QS University Rankings 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการจัดอันดับ 10 มหาวทิยาลัยในการจัดอันดับของ  QS Asian University  
              Rankings 2016 

World 
Rank 

University Country 

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 

 

จากตารางที่ 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 
อันดับ 9  Imperial College London ตกจากอันดับ 8 ในปีที่แ ล้ว  อันดับ10  University of 
Chicago คงที่จากปีที่แล้ว 
 
ตารางที่ 8 ตัวชีว้ัดการจัดอันดับของ  QS Asian University Rankings 
 

ล าดับที่ ตัวชีว้ัด 
สัดส่วน 

2016 2015 
1 Academic Reputation : ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการส ารวจผ่าน QS Global 

Academic Survey 
30% 30% 

2 Employer Reputation : การได้รับการยอมรับจากนายจ้างบัาฑิตจากการ
ส ารวจผ่าน QS Global Employer Survey 

20% 10% 

3 Faculty/Student Ratio : สัดส่วนนิสิตต่อจ านวนอาจารย์ 15% 20% 

4-5 Citations per Paper : จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล 20% 30% 



 7 

ล าดับที่ ตัวชีว้ัด 
สัดส่วน 

2016 2015 
Scopus (10%) และ Papers per Faculty : จ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ของอาจารย์ (10%) 

6 Staff with a PhD : จ านวนอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 5% - 
7-8 Proportion of international faculty : สัดส่วนของอาจารย์ต่างชาติ (2.5%) และ 

Proportion of international students : สัดส่วนของนิสิตต่างชาติ (2.5%)  
5% 5% 

9-10 Proportion of inbound exchange students : สัดส่วนของนิสิตแลกเปลี่ยน
ต่างชาติท่ีเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย (2.5%) และ Proportion of outbound 
exchange students : สัดส่วนนิสิตแลกเปลี่ยนท่ีออกไปเรียนในต่างประเทศ 
(2.5%) 

5% 5% 

 

ในขาะที่ 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นน าในเอเชีย ที่ติดอันดับเข้ามาในอันดับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก ประจ าปี 2016 (QS World University Rankings 2016) ดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 แสดงผลการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในการจัดอันดับของ QS Asia University Rankings   
              2016 

Asia 
Ranking 

World 
Ranking 

University Country 

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 
 

 จากตารางที่ 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)  
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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 = 551-600  101 

5 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  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 

ทีม่า : การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโดย 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 
 

ส าหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยใน QS Asia Rankings 2016 ส่วนใหญ่มีอันดับที่ดีขึ้น
จ านวน 11 มหาวิทยาลัย  มี เพียง  1  มหาวิทยา ลัย  ที่ อั นดับตกลงกว่า ปีที่ ผ่ านมา ได้ แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Cybermetrics Lab 
 
 

การจัดอันดับ Ranking Web of Universities โดย Cybermetrics Lab กลุ่มวิจัยของ the 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ประเทศสเปน ซึ่งเดิมคือ การจัดอันดับ 
Webometrics  ได้ด าเนินการจัดอันดับสมรรถนะของมหาวิทยาลัยบนโลกอินเตอร์เน็ตตามเกาฑ์         
ที่ก าหนดมาตั้งแต่ปี 2004 จะประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคม      
และช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info ล่าสุดได้ประกาศผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เมื่อประมาาเดือนกรกฎาคม 2016 ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัด  
ผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร 

http://www.topuniversities/
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หรืออื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)" เกาฑ์การจัดอันดับ
ของ Webometrics เดือนกรกฎาคม 2016 มีการปรับเปล่ียนเกาฑ์เล็กน้อย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 11 เกณฑ์ สัดส่วน ของ Ranking Web of Universities 2016 
ตัวชีว้ัด ความหมาย สัดส่วน 

Presence วัดค่าคะแนนจากจ านวนเว็บเพจ (รวมไดนามิคเพจ) ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน และ
รวม Rich File เช่น PDF ท่ีค้นหาเจอได้จาก Google Search Engine ด้วย  

10% 

Openess วัดจากจ านวนงานทางด้านวิชาการท่ีถูกอ้างอิงใน Google Scholar ของแต่ละ
มหาวิทยาลัย โดยข้อมูลส่วนน้ีได้มีการเผยแพร่อันดับดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้าน้ี 

10% 

Impacy or 
Visibility 

วัดจากจ านวน Inlink จากผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลในเว็บไซต์จ านวน 2 ค่าย
ได้แก่  Ahrefs และ MajesticSEO มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ โดยการไม่รวม 
Inlink 20 อันดับแรก แล้วน ามาเปรียบเทียบกับ Backlinks ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหา
ในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน 

50% 

Excellence วัดค่าคะแนนจากข้อมูลของ Scimago ท่ีเป็นองค์กรท่ีรวบรวมผลงานทางด้าน
วิชาการจากหลาย ๆ แหล่งท่ีมีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Scopus 
โดยค านวาจาก 10% ของผลงานวิชาการท่ีถูกอ้างอิงสูงท่ีสุด นับย้อนหลัง 5 ปี 
(2010 - 2014) 

30% 

   
 

ตารางที่ 12 แสดงผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโลก 10 อันดับแรก 
               โดย Ranking  Web of  Universities  2016 
 World 
Rank 

University Country 
Presence   

Rank 
 Impact 
Rank 

 Openness  
Rank 

Excellence 
Rank 

1 = Harvard University USA 1 1 1 1 
2 = Massachusetts Institute of Technology USA 2 1 6 11 
3 = Stanford University USA 3 3 2 3 
4  University of California Berkeley  USA 15 4 4 13 
5  University of Michigan USA 7 7 12 4 
6  Cornell University USA 4 5 31 21 
7  University of Washington USA 23 8 23 6 
8  Columbia University New York USA 29 9 10 14 
9  University of Pennsylvania  USA 14 10 43 12 

10  University of Oxford  UK 20 18 9 5 
 

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

http://www.berkeley.edu/
http://umich.edu/
http://www.cornell.edu/
http://www.upenn.edu/
http://www.ox.ac.uk/
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จากประเทศอังกฤษเพียง 1 มหาวิทยาลัยเท่านั้น คือ University of Oxford โดยอันดับ 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 แสดงผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยเอเชีย 10 อันดับแรก 
               โดย Ranking Web of Universities 2016 
Asia 
Rank 

World 
Rank 

University Country 
Presence 

Rank 
 Impact 
Rank 

Openness 
Rank 

Excellence 
Rank 

1 34  Zhejiang University (National Che 
Kiang University)  

CHINA 129 36 97 41 

2 38  Peking University  CHINA 54 65 111 23 
3 42  Tsinghua University CHINA 350 60 91 19 
4 56  University of Tokyo JAPAN 90 104 160 27 
5 64  National Taiwan University TAIWAN 9 76 170 106 
6 68  National University of Singapore SINGAPORE 334 133 35 29 
7 70  = Shanghai Jiao Tong University  CHINA 90 103 202 61 
8 72  Nanyang Technological 

University 
SINGAPORE 631 100 128 47 

9 75  Seoul National University  KOREA 51 143 37 68 
10 76  University of Science & 

Technology of China 
CHINA 473 63 213 109 

 

จากตารางที่ 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 

Asia 
Rank 

World 
Rank 

University 
Presence 

Rank 
Impact 
Rank 

Openness 
Rank 

Excellence 
Rank 

July Jan 
= 1 1 43 310 มหาวิทยาลัยมหิดล 159 122 858 663 

 2 9 52 347 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 45 1680 1182 

 3 2 64 407 จุฬาลงกราม์หาวิทยาลัย 98 309 766 627 

 4 10 103 568 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 76 291 1931 989 

 5 3 138 724 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 109 560 2086 1037 

 6 4 172 832 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

629 961 1275 1078 

 7 5 173 834 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 87 920 1888 1160 

 8 14 191 899 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 218 845 1714 1400 

 9 6 199 921 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 652 677 1373 1584 

 10 7 235 1043 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุาทหารลาดกระบัง 

1710 885 1794 1489 

ทีม่า : การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโดย Ranking Web of Universities 2016 : http://www.webometrics.info/en/world 
 

ส าหรับผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทยโดย 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 

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับ 7 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับ 10 สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจ้าคุาทหารลาดกระบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ku.ac.th/
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การจัดอันดับโดย 4 International Colleges &  
Universities (4icu.org) 

      

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดย 4 International Colleges & Universities (4icu.org) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีส านักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ด าเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ 
ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงานผลปีละ   
2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย 
และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง      
ที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ 
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่
สม่ าเสมอจะถูกน ามาใช้ในการพิจาราาจัดอันดับอีกด้วย 
  การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดย 4 International Colleges & Universities ไม่มีการ
รายงานเกาฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัด
อันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้น 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 แสดงผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยไทย 10 อันดับแรก โดย 4ICU.org 2016 
 

Thai Rank World Rank University 
1 351 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 398 มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 495 จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย 

4 551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5 838 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6 899 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

7 964 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8 1034 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9 1228 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10 1251 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
  ทีม่า : การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโดย 4 International Colleges & Universities (4icu.org) 2016 : http://www.4icu.org/th/ 

 

http://www.ku.ac.th/
http://www.4icu/
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ส าหรับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยโดย 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 
 

มหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย ได้ท าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยเน้นการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งเริ่มด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2010 เป็นปีแรก ส าหรับผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในปี 2016 เป็นดังตารางที่ 16 
 

ตารางที่ 16 แสดงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 10 อันดับแรก โดย UI Green Metric 2016 

Thai 
Rank 

World 
Ranking 

University 

To
ta

l S
co

re
 

Se
ttin

g 
an

d 
Inf

ra
str

uc
tur

e 

En
er

gy
 a

nd
 C

lim
at

e 
Ch

an
ge

 

W
as

te
 

W
at

er
 

Tr
an

sp
or

ta
tio

n 

Ed
uc

at
ion

 

1 70 มหาวิทยาลัยมหิดล  5992 928 1077 1251 485 1345 906 
2 102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5678 1301 961 798 320 731 1567 
3 109 จุฬาลงกราม์หาวิทยาลัย 5638 858 846 1101 470 1200 1163 
4 112 มหาวิทยาลัยนเรศวร 5619 1027 759 1026 525 1202 1080 
5 122 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
5515 828 657 1149 256 1266 1359 

6 125 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  5483 1118 962 798 800 673 1132 
7 136 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5377 896 626 825 400 1188 1442 
8 158 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5209 946 505 948 584 1076 1150 
9 166 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  5162 1237 656 573 320 1016 1360 
10 173 มหาวิทยาลัยศิลปากร  5116 564 870 1074 577 1226 804 

  ทีม่า : การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโดย UI Green Metric : http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/ 
 

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

http://greenmetric.ui.ac.id/detailranking2016?univ=mahidol.ac.th
http://greenmetric.ui.ac.id/detailranking2016?univ=mfu.ac.th
http://www.ku.ac.th/
http://greenmetric.ui.ac.id/detailranking2016?univ=msu.ac.th
http://greenmetric.ui.ac.id/detailranking2016?univ=su.ac.th
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นับแต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พยายามขับเคล่ือนแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ตามเกาฑ์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุาภาพอย่างก้าวกระโดด และยั่งยืน โดยใช้เกาฑ์
คุาภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :  
EdPEx) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ตามที่ส านักงานคาะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้         
แนวทางการน าการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามเกาฑ์ EdPEx มาประยุกต์ใช้ในการประกันคุาภาพ 
ส านักงานประกันคุาภาพได้มีการจัดให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกาฑ์การพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ แก่ประชาคมหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเกาฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือ
ในการจัดระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งประกอบการวิเคราะห์องค์กร           
และการตอบค าถามถึงแนวทางการด าเนินงานขององค์กร จ านวน 6 หมวด และหมวดสุดท้ายจะให้มอง
ถึงผลลัพธข์ององค์กร ซึ่งขอสรุปโครงสร้างการด าเนินงานตามเกาฑ์ EdPEx ประกอบด้วย 
 

1) โครงร่างองค์กร ประกอบด้วย พื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน รวมถึงสภาพแวดล้อม    
     การแข่งขันและความท้าทาย 
2) หมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) ดังนี ้

หมวด 1 การน าองค์กร 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
             และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 

3) หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 

เพื่อให้การขับเคล่ือนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทิศทาง   
และสามารถด าเนินงานได้จริง คาะกรรมการนโยบายประกันคุาภาพ จึงได้จัดท านโยบายพัฒนา
คุาภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 – 2561 ขึ้น ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  

จากนโยบายดังกล่าวจึงน ามาสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดแนวทางด าเนินงานให้ส่วนงาน
สนับสนุนทั้งสถาบัน ส านัก และส่วนงานอื่นเทียบเท่า จ านวน 15 ส่วนงาน ด าเนินงานตามเกาฑ์ 

เส้นทาง...สู่ความเป็นเลิศ... 
ประสบการณ์ส่วนงานสนับสนุน 

ภาพที่ 1 ระบบการบริหารเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
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EdPEx ก่อนคาะวิชา โดยไม่มีการประเมินคุาภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
ของส่วนงานสนับสนุนเหมือนท่ีเป็นมา แต่ประเมินตามเกาฑ์ EdPEx แทน ซึ่งได้ด าเนินการมาเป็นเวลา     
2 รอบปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2557-2558   

ปีการศึกษา 2557 ก าหนดให้ส่วนงานรับการประเมินคุาภาพภายใน ระดับพัฒนาการ       
ระบุจุดเด่น และข้อเสนอแนะหรือโอกาสเพื่อการพัฒนา เพื่อจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง  (Action Plan) 
ด าเนินการประเมินในช่วงเดือนกันยายน 2558 โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการศึกษาตนเอง          
(Self – Study Report: SSR) ประกอบด้วย 
 1) โครงร่างองค์การ (OP) ในบทท่ี 1 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามระบบบริหารที่มุ่ง สู่ความเป็นเลิศ (หมวดที่  1 – 6)              
ไว้ในบทที่ 2 ทั้งนี้ ให้แสดงแนวทางการด าเนินงานตามข้อก าหนดพื้นฐาน (Basic Requirement)     
ของแต่ละหมวด 

3) รายงานผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (หมวดที่ 7) ไว้ในบทท่ี 3 
 ประสบการา์ที่ได้ส าหรับปีแรกของการด าเนินการ...ส่วนงานยังใหม่ต่อการปรับเปล่ียน        
ยังขาดความเข้าใจในการด าเนินงานเกาฑ์ EdPEx การตอบค าถามการด าเนินงานตามเกาฑ์ ทั้ง 7 
หมวดยังไม่ตรงตามเกาฑ์ จึงไม่สามารถประเมินแบบให้คะแนนตามเกาฑ์ EdPEx ได้ ดังนั้นจึงต้อง
ปรับแนวทางการประเมินในปีการศึกษา 2558 ดังนี ้

ปีการศึกษา 2558 ให้ส่วนงานสนับสนุนแสดงแนวทางการด าเนินงานตามข้อก าหนดพื้นฐาน 
(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 โดยรูปแบบการจัดท ารายงานการศึกษาตนเองเหมือนเดิม และปรับเวลา
ประเมินยาวขึ้น เป็นช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559  
 จากประสบการา์ปีที่ 2 ของการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามเกาฑ์ EdPEx พบว่าส่วนงาน
ทั้ง 15 ส่วนงาน สามารถน าแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้ต่างกัน 
บางส่วนงานสามารถวิเคราะห์และมองเห็นตนเองได้ชัดเจนขึ้น และเริ่มเข้าใจแนวทางที่เกาฑ์ได้บอกไว้
ให้ค านึงถึงและน าไปปฏิบัติ ก็สามารถพัฒนาองค์กรได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งความส าเร็จของการพัฒนา           
สู่ความเป็นเลิศของส่วนงานตามแนวทาง EdPEx จะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ความร่วมมือของผู้บริหารทุกระดับ
และผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดซึ่งเป็นผู้ก าหนดทิศทางและตัดสินใจขององค์กร  
 เพื่อให้เห็นภาพของมุมมองส่วนงานที่ด าเนินงานตามเกาฑ์ EdPEx มาแล้ว ร่วม 2 ปี          
ขอน าประสบการา์การด าเนินงานจาก 4 ส่วนงาน มาแบ่งปันกัน ดังนี้ 
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โดย...ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ   ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

 

ปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุน เริ่มใช้ระบบการพัฒนาคุาภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) หลายคนคงมีค าถามว่า ท าไมจึงเริ่มต้นกับ
หน่วยงานสนับสนุน และระบบการประกันคุาภาพ EdPEx จะน าพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความ
เป็นเลิศได้ด้วยการเขียน OP และจัดท ารายงานให้ถูกต้องตามข้อก าหนดกระน้ันหรือ 

ส านักหอสมุด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานน าร่อง โดยต้องเริ่มต้น
เรียนรู้ระบบใหม่ เข้ารับการอบรมและเขียนรายงานในรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิม ทีมพี่เล้ียงต้องใช้
ความอดทนอย่างมาก ในการให้ค าชี้แนะเพื่อแก้ไขรายงานซ้ าแล้วซ้ าอีก จนกระทั่งผู้เขียนรายงานเอง     
ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าหน่วยงานสนับสนุนจ าเป็นต้องก้าวสู่ความเป็นเลิศหรือ ในขาะที่ยังติดอยู่ในวังวนของ
ปัญหาพื้นฐานในการบริหารจัดการ 

เมื่อส านักหอสมุดเขียน OP เสร็จ และเริ่มเชื่อมโยงกับเนื้อหาในแต่ละหมวด ผนวกกับ         
การชี้แนะจากคาะที่ปรึกษาและทีมพี่เล้ียง ท าให้เริ่มเข้าใจได้ว่า สาระส าคัญของ EdPEx ไม่ใช่การ
เขียนรายงานให้ถูกใจกรรมการ แต่เป็นการจัดท ารายงานเพื่อใช้เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว
ของคุาภาพการด าเนินงานให้กรรมการรับรู้ ซึ่งต้องสามารถอธิบายได้ว่าท าไม และท าอย่างไรเพื่อให้
กระบวนงานเกิดความยั่งยืน สามารถท าซ้ าได้ การอธิบายแนวคิดและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 
ตลอดจนการเชื่อมโยงสาระส าคัญของเรื่องราวแต่ละหมวดมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อมูล หรือจัดท ารายงานด้วยตนเอง  และไม่ส าคัญว่ารายงานที่เขียนขึ้นจะได้รับการประเมิน
ในระดับใด การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้ส านักหอสมุดได้พบจุดบกพร่องในการ
ด าเนินงาน และได้ท าการปรับปรุงกระบวนงานจนส าเร็จไปหลายกระบวนงานแล้ว ซึ่งต้องขอบคุา 
คาะที่ปรึกษาหน่วยงานน าร่อง ทีมพี่เลี้ยง และกรรมการผู้ตรวจประเมินคุาภาพ EdPEx  ที่ได้สละเวลา
มาให้ความรู้ ชี้ประเด็น และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาและเป็นกัลยาามิตร 
เพื่อให้ส านักหอสมุดสามารถพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรท่ีมีบริการเป็นเลิศ 
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โดย...รศ.ประดนเดช  นีละคุปต์   ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 ผมขอเล่าประสบการา์การใช้ EdPEx ในการบริหารงานส านัก
บริการคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดให้หน่วยงานระดับส านัก สถาบัน ใช้ EdPEx ในการประเมิน
คุาภาพหน่วยงาน ในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินการก็ต้องท าความเข้าใจกับ 

EdPEx ก่อนว่าคืออะไร ซึ่งไม่ใช่เป็นการประกันคุาภาพ แต่เป็นการ
บริหารงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะแตกต่างจากระบบประกันคุาภาพแบบเดิม ดังนั้นผมจึง
ต้องท าความเข้าใจกับ EdPEx ว่าคืออะไร มีองค์ประกอบและเกาฑ์อย่างไร เพื่อน ามาถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรในส านัก ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก โดยใช้เวลาในการเข้าอบรมกับ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา 
หลายครั้ง กว่าจะเริ่มรู้ว่า EdPEx คืออะไร (ถึงตอนนี้ก็ยังรู้แบบผิวเผิน) และจะน ามาใช้ประโยชน์       
กับส านัก ได้อย่างไร 

ส่ิงที่ผมได้ท าคือจัดสัมมนาภายในให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ เนื่องจาก EdPEx เป็นส่ิงที่
ใหม่ส าหรับทุกคน ดังนั้น ผมกับหัวหน้าฝ่ายทุกคน รวมถึงผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการประกันคุาภาพ   
ใช้เวลาในการประชุม เพื่อท่ีจะเริ่มเขียน OP โดยการประชุมทุกครั้งผมก็จะอยู่ในที่ประชุมเกือบทุกครั้ง
เพื่อท าความเข้าใจร่วมกันกับหัวหน้าฝ่าย แม้ว่าอาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตาม EdPEx     
เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจนัก มีการมอบหมายแบ่งทีมแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในแต่ละหมวด และมาประชุม
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันโดยมีการประชุมเรื่อง EdPEx ประมาา 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลาประมาา 4 
เดือน ก่อนการตรวจประเมินครั้งแรก ส่ิงที่ด าเนินการนั้นมีผลกระทบกับงานประจ าของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการน้อยมาก เนื่องจากยังท างานแบบเดิมเพียงแต่อาจมีการเก็บข้อมูลบางตัวเพิ่มเติม 

หลังจากเริ่มเขียน OP ก็พบว่า OP เป็นส่ิงที่ท าให้เราเข้าใจบริบทของส านักฯ เป็นอย่างดี     
ไม่ว่าจะเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ บริการ และกลุ่มลูกค้า สมรรถนะของส านักฯ ซึ่งใน
การเขียน OP นั้นใช้เวลากับค าว่าบริการค่อนข้างมาก เนื่องจากมีความคิดที่หลากหลาย เพราะทุกฝ่าย
ก็จะมองว่าเรื่องเล็กน้อยทุกอย่างเป็นบริการไปทั้งหมด ซึ่งจะมีผลต่อการเขียนกระบวนการ ตั้งแต่การ
ออกแบบกระบวนการ ที่มาของบริการ กระบวนการในการให้บริการ การก าหนดตัวชี้วัดต่างๆ ตั้ งแต่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จนถึง output และ outcome ทุกส่ิงทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด ในการเขียน
แต่ละหมวดจะดูว่ามีความสัมพันธ์กับหมวดไหนบ้างและสอดคล้องกับ OP หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยากถ้าเป็นการเขียนแบบแยกส่วน แต่ส่ิงที่ส านักฯ ด าเนินการนั้นหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ จะมาตรวจสอบร่วมกันว่าการเขียนมีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
เกาฑ์หลายข้อส านักฯ เองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ก็ได้เขียนตามความเข้าใจของเราเอง ซึ่งอาจจะ
ไม่ตรงกับความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นเมื่อมีการมาประเมินก็อาจมีความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนไปบ้าง    
ซึ่งก็จะมีการปรับแก้ไขในครั้งต่อๆ ไป 
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ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่า EdPEx เป็นส่ิงที่มีประโยชน์ในการบริหารงานของส านักฯ            
เพื่อให้บริการที่ดีต่อทุกคน แม้ว่าขาะนี้ได้ด าเนินการมากว่า  2 ปีแล้ว แต่ก็ยังคงต้องท าความเข้าใจ 
EdPEx ให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาส านักฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งเอาไว้ ส่ิงที่อยากฝากไว้  คือ ผู้บริหารต้อง
เชื่อมั่นในระบบ EdPEx และต้องท าความเข้าใจ EdPEx ให้ดี ผมคิดว่าถ้าไม่ลงมือท าด้วยตัวเองแล้วก็
จะไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และจะไม่เข้าใจ EdPEx เลย หรือถึงแม้จะอบรมมาแล้วถ้าไม่ลงมือท าเอง
ก็จะไม่มีโอกาสเข้าใจแก่นของ EdPEx ซึ่งผมเองก็พยายามท าความเข้าใจอยู่ ท้ายนี้ขอเป็นก าลังใจให้
ทุกคนและขอให้โชคดีในการใช้ EdPEx บริหารงานครับ 
 

โดย...นางวรางคณา  พันธุมโพธิ   รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 

 EdPEx เป็นระบบการประเมินที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินกิจการ โดยพิจาราาลงไปที่ระบบการบริหารจัดการองค์การ
โดยรวมในมิติต่าง ๆ ที่ส าคัญเกี่ยวเนื่องกับการได้ผลลัพธ์ที่น าไปสู่การ
พัฒนาองค์การให้ยั่งยืนและโดดเด่น เป็นความท้าทายในกระบวนการ
บริหารจัดการของผู้น าองค์การ วัดความสามารถของผู้น า และความร่วมมือพัฒนาองค์การของ
บุคลากร โดยมีกรอบทิศทางที่ประกันคุาภาพ การท างานให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สัมพันธ์กับ
องค์การเชื่อมั่นในองค์การโดยรวม องค์การมีอิสระและสามารถสร้างสรรค์ระบบการจัดการภายใน    
ขึ้นเองตามบริบทขององค์การนั้น เพื่อความส าเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งความส าคัญอันดับแรก ในการ
พัฒนาองค์การโดยอาศัยกรอบแนวทางที่ EdPEx ระบุเสมือนเช็คลิสต์ในการท างาน ที่สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัาฑ์อาหารใช้ คือ การท าความเข้าใจกับสมาชิกในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
จนถึงผู้ปฏิบัติในส่ิงที่หน่วยงานก าลังท าและจะท าในอนาคต ในส่ิงที่แต่ละบุคคลมีภาระรับผิดชอบอยู่
ว่าเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไร ดังนั้น ตราบใดที่องค์การมีบุคลากรในทุกระดับร่วมมือท างานที่มุ่งสู่
เป้าหมายที่ชัดเจนมั่นคงตามกรอบ และระบบที่พัฒนากันขึ้นในองค์การก็จะสามารถเป็นตัวยึดโยงให้
เกิดความส าเร็จในการพัฒนาองค์การ  
  ซึ่งการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยส านักงานประกันคุาภาพในการส่งทีมกรรมการ
ประเมิน  ที่มีมาตรฐาน มีความเข้าใจและมีประสบการา์การประเมินในระบบ EdPEx ที่จะท าให้
หน่วยงานที่รับการประเมินมีก าลังใจในการที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องตามบริบทขององค์การ
รวมถึงในส่วนการรายงานผลการประเมินฯ ที่ระบุประเด็นการพัฒนาที่มีความชัดเจนและกระชับ    
เข้าใจง่าย และใช้ในการติดตามการพัฒนาองค์การหลังการประเมิน จึงเป็ นเรื่องที่มีความส าคัญ      
และสามารถใช้เชื่อมโยงกับการติดตามประเมินการท างานของผู้บริหารที่จะส่งผลถึงระบบบริหาร
จัดการระดับมหาวิทยาลัยเป็นองค์รวม นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งปันประสบการา์     
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และตัวอย่างที่ดีระหว่างส่วนงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกันก็จะช่ วยท าให้ส่วนงานได้มีการพัฒนาไป 
พร้อมๆ กัน 
 

โดย..ดร.ปฐมา  จาตกานนท์   รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  
       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ ได้ด าเนินการประเมินคุาภาพ 
ตามรูปแบบใหม่  โดย เริ่มจากการศึกษาเกาฑ์และข้อก าหนดของ 
การพัฒนาคุาภาพสู่ความเป็นเลิศ   (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) ซึ่งอาศัยระยะเวลาและการปรับตัวมาก เนื่องจาก

แตกต่างจากเกาฑ์เดิมในหลากหลายด้านด้วยกัน ทั้งนี้สถาบันฯเล็งเห็นว่า  
การศึกษาตนเองตามเกาฑ์ดังกล่าวนั้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันฯ โดยเฉพาะในส่วนของ
โครงร่างองค์การ สถาบันฯได้มองเห็นภาพรวมของลักษาะองค์การและสภาวการา์ขององค์การชัดเจน
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีมุมมองของการรู้จักตนเองมากขึ้น อย่างไรก็ดี สถาบันฯยังคงต้องการการพัฒนาเพื่อ
ปรับตัวเข้าสู่เกาฑ์ดังกล่าวอีกมาก 
 ส่งท้าย..การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขององค์กรซึ่งจะเป็นการน าพาให้องค์กรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และมั่งคงได้ นับเป็นการก้าวกระโดดจากการประกันคุาภาพภายใน ซึ่งเป็นการวัด
มาตรฐานการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้น ขอให้ก าลังใจส่วนงานต่างๆ ในการน าเกาฑ์ EdPEx  มาใช้
ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ....ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของเรา..หากเราพร้อมที่จะลง
มือท า.. 
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เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาคุาภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนด
แนวทางประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คาะวิชา ส่วนงานสนับสนุน และวิทยาเขต 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี ้
 

 ระดับหลักสูตร 

 การประเมินคุาภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559        
ตาม 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ที่ส านักงานคาะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยมี
แนวทาง ดังนี ้

หัวข้อ การด าเนินงาน 
การด าเนินงาน  หลักสูตรด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานใน มคอ.7 ระบบจะน าเข้าข้อมูลเข้าใน

ระบบ CHE QA Online  

 ทุกหลักสูตรต้องตรวจสอบความถูกต้องในระบบ CHE QA Online ก่อนรับการ
ประเมิน 

วิธีการประเมิน ประเมินตามเกาฑ์ สกอ. 

ก าหนดการประเมิน ระหว่างวันท่ี 15-31 สิงหาคม  2560 
เป้าหมาย  ทุกหลักสูตรผ่านเกาฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร  

 ร้อยละ 20 ของหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว 
และสามารถขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ. 

 มีหลักสูตรได้รับรองตามมาตรฐานสากล ได้แก่  AUN-QA  หรือ สมาคมวิชาชีพ
สากล 

 

 
 ระดับคณะวิชา 

การประเมินคุาภาพภายในระดับคาะวิชา จ านวน 29 คาะ ตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
ตามที่ส านักงานคาะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และเพื่อให้คาะวิชาสามารถพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกาฑ์ EdPEx ได้ จึงมีแนวทางดังนี้ 

 
 
 
 
 

แนวทางการประกันคุณภาพ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา 2559 
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หัวข้อ การด าเนินงาน 

การด าเนินงาน การประกันคุาภาพภายใน (IQA) ตามที่ สกอ.ก าหนด 

 ทุกคาะให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ในระบบ QAIS 

 ทุกคาะมีการประกันคาุภาพภายใน 5 องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งช้ี ตามที่ สกอ.ก าหนด โดย
มีการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ CHE QA Online  และรับประเมินผา่นระบบ CHE 
QA Online 

การด าเนินการตามเกาฑ์ EdPEx  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 เข้าโครงการบ่มเพาะของ สกอ. ได้แก่ คาะสัตวแพทยศาสตร์ 
คาะวิทยาศาสตร ์ 
กลุ่มที่ 2 มีคะแนนผลประเมินปีที่ผา่นมาเฉลี่ยมากกว่า 3.51 คะแนน และสมัครใจท า EdPEx 
ครบ 7 หมวด โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุาภาพ สู่ความ 
เป็นเลิศ (ด าเนินการตามโครงการบ่มเพาะของ สกอ.) จัดโดยมหาวิทยาลัย  มีพี่เลี้ยง 
ให้ จ านวนไม่เกิน 5 คาะ 
กลุ่มที่ 3 คาะที่ยังไม่พร้อมท าตามเกาฑ์ EdPEx  ให้รับความรู้ EdPEx และเขียนโครงร่าง
องค์การ (OP) รายงานผลลัพธ์ตามหมวด 7 ซึ่งเลือกจากตัวชี้วัด  ที่ มก.ก าหนด 

*วิธีการประเมิน ประเมิน IQA ทุกคาะ ตามเกาฑ์สกอ. 
ประเมินตามเกาฑ์ EdPEx 
กลุ่มที่ 1 ประเมินตามเกาฑ์ EdPEX ตามที่โครงการบ่มเพาะของ สกอ.ก าหนด 
กลุ่มที่ 2 ประเมินตามเกาฑ์ EdPEx  มีการประเมินระดับคะแนน และ OFI 
               เน้นเฉพาะบางหมวด 
กลุ่มที่ 3 พิจาราา OP และ ผลลัพธ์ตามหมวด 7 และแผนพัฒนาปรบัปรุง 

ก าหนดการประเมิน ประเมิน IQA ทุกคาะ ตามเกาฑ์ สกอ. 
ช่วงเดือน 21 -29 กันยายน 2560 
ประเมินตามเกาฑ์ EdPEx  
กลุ่มที่ 1 ตามที่ สกอ. ก าหนด 
กลุ่มที่ 2 และ 3 หลังประเมิน IQA  ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 

เป้าหมาย ประเมิน IQA ทุกคาะ ตามเกาฑ์ สกอ.  

 ไม่มีคาะใดมีผลประเมินระดับพอใช ้

 ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิสิต/ศิษย์
เก่า ตามตัวบ่งช้ีที่ 1.5 และ 1.6 และกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการ ตาม
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 

ประเมินตามเกาฑ์ EdPEx   
กลุ่มที่ 1 มีผลประเมินอยู่ในระดับ EdPEx ได้ 200 คะแนน 
กลุ่มที่ 2 สามารถเข้าโครงการบ่มเพาะของ สกอ.ได้ 
กลุ่มที่ 3 มีผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดดขีึ้นจากปีที่ผ่านมา 
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 ระดับส่วนงานสนับสนุน (ส านัก สถาบัน ส านักงานวิทยาเขต)  
 ส่วนงานสนับสนุนได้ด าเนินการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยก าหนดให้เขียน
โครงร่างองค์การ และมีการตรวจประเมินแบบไม่มีคะแนน ในปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 7 หมวด      
และปีการศึกษา 2558 มีการตรวจประเมินเฉพาะ หมวด 3.1  4.1  6.1 และหมวด 7 ส าหรับปีการศึกษา 
2559 จึงมีแนวทางดังนี้ 
 

หัวข้อ การด าเนินงาน 

การด าเนินงาน  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการด าเนินงานของหมวดต่างๆ 
ตามเกาฑ์ EdPEx  

 จัดท าคู่มือ KU.QA. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามเกาฑ์ 
EdPEx 

 จัดท าตัวชี้วัดผลการด าเนินงานให้หน่วยงานใช้วัดคุาภาพ 

 หน่วยงานเขียนโครงร่างองค์การ (OP) ผลการด าเนินงานตามหมวด 1 3 4 6 และ 7 

วิธีการประเมิน ประเมินเน้นหมวด 1  3  4  6  และ 7 

ก าหนดการประเมิน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560  
เป้าหมาย ร้อยละ 40 ของส่วนงานได้รับการประเมินตามเกาฑ์ EdPEx  แบบมีคะแนน 
 

 
 ระดับวทิยาเขต 

 ด าเนินการประเมินคุาภาพตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตวับ่งชี้ และเกาฑ์การประเมิน ระดับ
มหาวิทยาลัย มีแนวทางดงันี ้
 

หัวข้อ การด าเนินงาน 

การด าเนินงาน  ด าเนินการประกันคุาภาพภายใน (IQA) ระดับมหาวิทยาลัยตามที่ สกอ.ก าหนด 

 ให้รับความรู้ EdPEx และเขียนโครงร่างองค์การ (OP) รายงานผลลัพธ์ตามหมวด 7 
ซึ่งเลือกจากตัวชี้วัดท่ี มก.ก าหนด 

วิธีการประเมิน ประเมินตามเกาฑ์ สกอ. ระดับมหาวิทยาลัย 
ก าหนดการประเมิน เดือนตุลาคม 2560  

เป้าหมาย  ผลการประเมินระดับวิทยาเขตอยู่ระดับดี 

 ก ากับติดตามการท าโครงการ/กิจกรรมของคาะวิชาท่ีสัมพันธ์ในระดับวิทยาเขต 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2558 ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคาะวิชา ระดับส่วนงานสนับสนุน และระดับวิทยาเขต โดยพิจาราา
ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ซึ่งก าหนดให้มี
การประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ทั้ง  3 ระดับ ในช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2559                
ตามองค์ประกอบคุาภาพ และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคาะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคาะ และระดับวิทยาเขต ส าหรับส่วนงานสนับสนุน 
ก าหนดให้ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุาภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รายละเอียดดังนี้ 

 

 ระดับหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่เปิดสอน           
ในปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2559 จ านวนทั้งส้ิน 379 หลักสูตร โดยมีหลักสูตร
ยืม จ านวน 50 หลักสูตร ด าเนินการตามแนวทางที่ สกอ. ก าหนด (IQA) จ านวน 6 องค์ประกอบ 14 ตัว
บ่งชี้ มีผลประเมินเฉล่ียในภาพรวม 2.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ได้คุาภาพระดับ   
ปานกลาง โดยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมิน ได้คุาภาพระดับดี จ านวน 208 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
54.88 ระดับปานกลาง จ านวน 155 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 40.90 และระดับน้อย จ านวน 11 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 2.90 นอกจากนี้มีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกาฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จ านวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.32 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัาฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสากล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัาฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสากล หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัาฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัาฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัาฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) เนื่องจาก
หลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ าซ้อน ไม่เป็นไปตามเกาฑ์การประเมินที่ก าหนดคือ     
ระดับปริญญาตรี ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า               
1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ส่วนระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น           
แต่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน     
หรือหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับส่วนงานสนับสนุน 

และระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา 2558 
 



 24 

 หากพิจาราารายคาะ พบว่า หลักสูตรของคาะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการ
ประเมินคะแนนเฉล่ียสูงสุด คะแนนเฉล่ีย 3.60 ได้คุาภาพระดับดี รองลงมาคือ คาะศึกษาศาสตร์   
และคาะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  คะแนนเฉล่ีย 3.24 ได้คุาภาพระดับดี           
ส่วนคาะที่มีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ หลักสูตรของโครงการสหวิทยาการระดับ
บัาฑิตศึกษา คะแนนเฉล่ีย 1.61 ได้คุาภาพระดับน้อย ดังตารางที่ 1 

เกาฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 

3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศกึษา 2558 
              ของแต่ละคณะ 
ล า 
ดับ 

คณะ จ านวนหลักสูตรในแต่ละระดับคุณภาพ ผลประเมิน 
ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
น้อย ไม่

ผ่าน 
รวม ผลรวม

คะแนน
ประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

รวม 0 208 155 11 5 379 1,117.91 2.95 
1 คาะเกษตร 0 12 13 2 0 27 76.77 2.84 

2 คาะประมง 0 6 6 1 0 13 37.52 2.89 

3 คาะบริหารธุรกิจ 0 3 6 0 0 9 27.02 3.00 

4 คาะเทคนิคการสัตวแพทย ์ 0 1 2 1 0 4 9.15 2.29 

5 คาะมนุษยศาสตร ์ 0 21 5 0 0 26 82.94 3.19 

6 คาะวนศาสตร ์ 0 5 9 1 0 15 39.74 2.65 

7 คาะวิทยาศาสตร ์ 0 23 19 0 0 42 127.23 3.03 

8 คาะวิศวกรรมศาสตร ์ 0 30 19 0 1 50 151.44 3.03 

9 คาะศึกษาศาสตร ์ 0 24 8 0 0 32 103.73 3.24 

10 คาะเศรษฐศาสตร ์ 0 9 4 0 0 13 40.10 3.08 

11 คาะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 0 3 1 0 0 4 12.47 3.12 

12 คาะสังคมศาสตร ์ 0 7 8 0 0 15 42.94 2.86 

13 คาะสัตวแพทยศาสตร ์ 0 4 9 0 0 13 36.08 2.78 

14 คาะสิ่งแวดล้อม 0 3 2 0 0 5 15.72 3.14 

15 คาะอุตสาหกรรมเกษตร 0 16 7 0 0 23 72.56 3.15 

16 คาะเกษตร ก าแพงแสน 0 11 7 0 0 18 54.22 3.01 
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ล า 
ดับ 

คณะ จ านวนหลักสูตรในแต่ละระดับคุณภาพ ผลประเมิน 
ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
น้อย ไม่

ผ่าน 
รวม ผลรวม

คะแนน
ประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

17 คาะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 2 4 0 0 6 16.71 2.79 

18 คาะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 0 9 3 0 0 12 37.25 3.10 

19 คาะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 5 3 0 2 10 24.91 2.49 

20 คาะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์ 0 4 0 0 0 4 14.39 3.60 

21 คาะพาาิชยนาวีนานาชาต ิ 0 2 1 0 0 3 9.16 3.05 

22 คาะวิทยาการจัดการ 0 1 5 0 0 6 16.69 2.78 

23 คาะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา* - - - - - - - - 

24 คาะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 0 4 5 0 9 18.27 2.03 

25 คาะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา* - - - - - - - - 

26 คาะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

0 5 1 0 0 6 19.44 3.24 

27 คาะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

0 2 2 0 0 4 12.26 3.07 

28 คาะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ* 

- - - - - - - - 

29 คาะสาธาราสขุศาสตร์ 0 0 3 0 0 3 7.91 2.64 

30 โครงการสหวิทยาการ ระดบั
บัาฑิตศึกษา 

0 0 4 1 2 7 11.29 1.61 

31 วิทยาลัยการชลประทาน* - - - - - - - - 

หมายเหต ุ: * หมายถึง คณะวิชาทีไ่ม่มีหลกัสตูรหลกั 
 

 หากพิจาราากลุ่มสาขาวิชา พบว่า หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 105 หลักสูตร มีคะแนนเฉล่ีย 3.12 ได้คุาภาพระดับดี ซึ่งมีหลักสูตรเป็นไปตามเกาฑ์
มาตรฐานฯ ทั้งหมดจ านวน 105 หลักสูตร ได้คุาภาพระดับดี 69 หลักสูตร ระดับปานกลาง                
36 หลักสูตร  รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 145 หลักสูตร มีผลการ
ประเมินคะแนนเฉล่ีย 2.91 ได้คุาภาพระดับปานกลาง ซึ่งมีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกาฑ์มาตรฐานฯ 
จ านวน 142 หลักสูตร ได้คุาภาพระดับดี 76 หลักสูตร ระดับปานกลาง 60 หลักสูตร ระดับน้อย            
6 หลักสูตร และไม่ได้มาตรฐาน 3 หลักสูตร ส่วนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร จ านวน 129 
หลักสูตร มีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ มีคะแนนเฉล่ีย 2.86 ได้คุาภาพระดับปานกลาง 
ซึ่งมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน จ านวน 127 หลักสูตร ได้คุาภาพระดับดี 63 หลักสูตร ระดับปานกลาง     
59 หลักสูตร ระดับน้อย 5 หลักสูตร และไม่ได้มาตรฐาน 2 หลักสูตร ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม ระดับหลักสูตร 
               ปีการศกึษา 2558 แยกตามกลุ่มสาขา 

ระดับหลักสูตร 
จ านวน
หลักสูตร 

คะแนน 

จ านวนหลักสูตรในแต่ละระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

(คะแนน 4.01-5.00) 
ดี 

(คะแนน 3.01-4.00) 
ปานกลาง 

(คะแนน 2.01-3.00) 
น้อย 

(คะแนน 0.01-2.00) 
ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภาพรวม 379 2.95 - - 208 54.88 155 40.90 11 2.90 5 1.32 
วิทยาศาสตร์
เกษตร 

129 2.86 - - 63 48.84 59 45.74 5 3.88 2 0.53 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

145 2.91 - - 76 52.41 60 41.38 6 4.14 3 2.07 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

105 3.12 - - 69 65.71 36 34.29 0 0.00 0 0.00 

 

 เมื่อพิจาราาผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบในภาพรวม จ านวน 379 หลักสูตร พบว่า 
องค์ประกอบที่หลักสูตรส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ได้คุาภาพระดับดีมาก 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บณัฑิต (205 หลักสูตร)องค์ประกอบที่หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับดี 
ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 การก ากบัมาตรฐาน (208 หลักสูตร) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร
การเ รียนการสอนและการประเมินผู้เ รียน  (201 หลักสูตร) และองค์ประกอบที่  4 อาจารย์                 
(193 หลักสูตร) องค์ประกอบที่หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 
นิสิต (248 หลักสูตร) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (172 หลักสูตร) และองค์ประกอบที่ 1 
การก ากบัมาตรฐาน (155 หลักสูตร) อย่างไรก็ตาม ยังมีหลักสูตรส่วนใหญ่ที่องค์ประกอบมีผลการ
ประเมินได้คุาภาพระดับน้อย คือ องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ (145 หลักสูตร รองลงมาคือ 
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต (103 หลักสูตร) และองค์ประกอบที่ 2 บณัฑิต (28 หลักสูตร) รายละเอียด        
ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 สรุปจ านวนหลักสูตรท่ีมีระดับผลการประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 

จ านวนหลักสูตรในแต่ละระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
(คะแนน 4.01-5.00) 

ดี 
(คะแนน 3.01-4.00) 

ปานกลาง 
(คะแนน 2.01-3.00) 

น้อย 
(คะแนน 0.01-2.00) 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ฯ/ 
ไม่ประเมิน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 374 หลักสูตร 5 1.32 

2. บัาฑิต 205 54.09 58 15.30 44 11.61 28 7.39 44 11.61 
3. นิสิต 0 0.00 27 7.12 248 65.44 103 27.18 1 0.26 
4. อาจารย ์ 6 1.58 193 50.92 172 45.38 7 1.85 1 0.26 



 27 

องค์ประกอบ 

จ านวนหลักสูตรในแต่ละระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
(คะแนน 4.01-5.00) 

ดี 
(คะแนน 3.01-4.00) 

ปานกลาง 
(คะแนน 2.01-3.00) 

น้อย 
(คะแนน 0.01-2.00) 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ฯ/ 
ไม่ประเมิน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

3 0.79 201 53.03 153 40.37 21 5.54 1 0.26 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 2 0.53 24 6.33 207 54.62 145 38.26 1 0.26 
 

เมื่อพิจาราารายละเอียดผลการประเมินรายองค์ประกอบคุาภาพ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
พบว่า  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มีคะแนนเฉล่ียภาพรวมน้อยที่สุด เท่ากับ 2.86 คะแนน 
ได้คุาภาพระดับปานกลาง โดยมีผลการประเมินรายองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
องค์ประกอบที่ 2 บณัฑิต (คะแนนเฉล่ีย 3.86) เนื่องจากหลักสูตรส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุาภาพใน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศึกษา  และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และมีผลงานวิจัยระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้คุาภาพระดับดี รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (คะแนนเฉล่ีย 3.08) 
เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับดีมาก      
แต่ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไก แต่การน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน ท าให้มีคะแนนเฉล่ีย 2.31 ได้คุาภาพ
ระดับปานกลาง รวมทั้งตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย์ มีการรายงานผลการด าเนินงาน แต่การแสดง
แนวโน้มที่ดีขึ้นยังไม่ครบทั้งในเรื่องการคงอยู่ และความพึงพอใจของอาจารย์ส่วนองค์ประกอบที่ มี
คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต (คะแนนเฉล่ีย 2.34) เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้
ที่ 3.1 การรับนิสิต ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานิสิต หลักสูตรส่วนใหญ่มีระบบและกลไก       
แต่การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน และตัวบ่งชี้ที่ 3.3       
ผลที่เกิดกับนิสิต มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง แต่ไม่แสดงให้เห็นแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉล่ียภาพรวม 2.91 ได้คุาภาพระดับ
ปานกลาง โดยมีผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 บัาฑิต 
(คะแนนเฉล่ีย 3.75) เนื่องจากหลักสูตรส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุาภาพในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณุภาพ
บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี และมีผลงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่              
ได้คุาภาพระดับดี รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (คะแนนเฉล่ีย 3.06) เนื่องจากผลการ
ประเมินตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับดีมาก แต่ตัวบ่งชี้ที่ 4.1     



 28 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์  หลักสูตรมีระบบและกลไก แต่การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ        
และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน ท าให้มีคะแนนเฉล่ีย 2.44 ได้คุาภาพระดับปานกลาง 
รวมทั้งตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย์ มีการรายงานผลการด าเนินงาน แต่การแสดงแนวโน้มที่ดีขึ้น
ยังไม่ครบทั้งในเรื่องการคงอยู่ และความพึงพอใจของอาจารย์ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียน้อย
ที่สุด คือ องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต (คะแนนเฉล่ีย 2.50) เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิด
กบันิสิต หลักสูตรส่วนใหญ่มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง แต่ไม่แสดงให้เห็นแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันา
นิสิต หลักสูตรส่วนใหญ่มีระบบและกลไก แต่การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการยังไม่ชัดเจน  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียภาพรวมสูงที่สุด เท่ากับ 
3.12 คะแนน ได้คุาภาพระดับดี โดยมีผลการประเมินรายองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด                 
คือ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (คะแนนเฉล่ีย 3.72) เนื่องจากมีบางหลักสูตรที่ไม่มีผลการประเมิน
คุาภาพในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศึกษา ผลการประเมิน
ได้คุาภาพระดับดี  และตัวบ่งชี้ที่  2.2  การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี                 
และมีผลงานวิจัยระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่  มีผลการประเมินได้คุาภาพ    
ระดับปานกลาง รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร หลักสูตรส่วนใหญ่          
มีระบบและกลไก และมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ทั้งตัวบ่งชี้ที่ 5.1   
สาระของรายวิชาในหลกัสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน              
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน และตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 
นิสิต (คะแนนเฉล่ีย 2.68) เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันิสิตหลักสูตรส่วนใหญ่    
มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง แต่ไม่แสดงให้เห็นแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นใน       
ทุกเรื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานิสิต หลักสูตรส่วนใหญ่     
มีระบบและกลไก แต่การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร แยกตามกลุ่มสาขาวชิา 
กลุ่มสาขาวิชา คะแนน

ภาพ 
รวม 

องค์ 1  องค์ 2  ตัวบ่งชี ้ องค์ 3 ตัวบ่งชี ้ องค์ 
4 

ตัวบ่งชี ้ องค์ 
5 

ตัวบ่งชี ้ องค์ 6 ตัว
บ่งชี ้

เป็นไป 
ตามเกาฑ์
มาตรฐานฯ 

ไม่เป็นไป
ตามเกาฑ์
มาตรฐาน 

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 

ภาพรวม 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 

วิทยาศาสตร์เกษตร 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 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2.91 142 3 145  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 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.12 105 0 105  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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 หากพิจาราาผลการประเมินรายองค์ประกอบคาุภาพ แยกตามวทิยาเขต พบว่า  
 วิทยาเขตบางเขน มีคะแนนเฉล่ียภาพรวม เท่ากับ 2.97 คะแนน ได้คุาภาพระดับปานกลาง 
โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 บณัฑิต (คะแนนเฉล่ีย 3.82) เนื่องจาก
หลักสูตรส่วนใหญ่มีผลประเมินคุาภาพในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หรือผลงานวิจยั
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ได้คุาภาพทั้งในระดับดีถึงระดับดีมาก ท าให้มี
คะแนนเฉล่ีย 3.93 และ 3.72 ตามล าดับ รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (คะแนนเฉล่ีย 3.13) 
เนื่องจากการประเมินตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์) หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับดีถึงดีมาก   
ท าให้มีคะแนนเฉล่ีย 4.38 แต่ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ หลักสูตรส่วนใหญ่มีระบบ
และกลไก แต่การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจนท าให้ได้
คุาภาพระดับน้อย มีคะแนนเฉล่ีย 2.48 รวมทั้งตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย์ ยังไม่มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานครบทั้งในเรื่องการคงอยู่ และความพึงพอใจของอาจารย์ ท าให้มีคะแนนเฉล่ีย 2.53 
ได้คุาภาพระดับปานกลางส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
(คะแนนเฉล่ีย 2.51) เนื่องจากการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต หลักสูตรส่วนใหญ่มีการ
รายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง แต่ไม่แสดงให้เห็นแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 
นอกจากนี้ ยังมีตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน ได้คุาภาพระดับน้อย คะแนนเฉล่ีย 2.31 
 วิทยาเขตก าแพงแสน มีคะแนนเฉล่ียภาพรวม เท่ากับ 2.95 คะแนน ได้คุาภาพระดับ    
ปานกลาง โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 บณัฑิต (คะแนนเฉล่ีย 4.20) 
เนื่องจากผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศึกษา 
(คะแนนเฉล่ีย 4.34) มีบางหลักสูตรไม่มีผลการประเมิน และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี หรือมีผลงานวิจยัระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (คะแนน
เฉล่ีย 4.11) ส่วนใหญ่มีผลการประเมินได้คุาภาพทั้งในระดับดีถึงระดับดีมาก รองลงมาคือ 
องค์ประกอบที่ 5 มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ ได้คุาภาพระดับน้อยถึงระดับปานกลาง 
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร (คะแนนเฉล่ีย 2.86) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน (คะแนนเฉล่ีย 2.45) และตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน 
(คะแนนเฉล่ีย 2.45) เนือ่งจากหลักสูตรส่วนใหญ่มีระบบและกลไกการด าเนินงาน แต่การน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ และการน าผลประเมินปรับปรุง/พัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน ส่วนองค์ประกอบที่มี
คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 นิสิต (คะแนนเฉล่ีย 2.49) เนื่องจากการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 
3.1 การรับนิสิต และตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานิสิต หลักสูตรส่วนใหญ่มีระบบและกลไก    
แต่การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน   
 วิทยาเขตศรีราชา มีคะแนนเฉล่ียภาพรวม เท่ากับ 2.45 คะแนน ได้คุาภาพระดับปานกลาง 
โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด คือองค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
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ผูเ้รียน (คะแนนเฉล่ีย 2.81) เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียนหลักสูตรส่วน
ใหญ่ มีระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน แต่การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และการน าผลประเมิน
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน ท าให้มีคะแนนเฉล่ีย 1.83 รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ (คะแนนเฉล่ีย 2.62) เนื่องจากการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ 
หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับน้อย คือ มีระบบและกลไก แต่การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
และปรับปรุงพัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน ท าให้มีคะแนนเฉล่ีย 2.33 และตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบั
อาจารย์ มีการรายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่แสดงให้เห็นในเรื่องการคงอยู่  และความพึงพอใจ  
ของอาจารย์ ท าให้มีคะแนนเฉล่ีย 2.00 ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือองค์ประกอบที่ 
2 บณัฑิต (คะแนนเฉล่ีย 1.98) เนื่องจากหลักสูตรส่วนใหญ่ไม่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
คณุภาพบณัฑิตไดต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศึกษาท าให้มีคะแนนเฉล่ีย 1.88 และตัวบ่งชี้ 
ที่ 2.2 ผลงานวิจยัของนิสิตระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทีตี่พิมพ์เผยแพร่ มีคะแนนเฉล่ีย 2.07 
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคะแนนเฉล่ียภาพรวม เท่ากับ 3.05 คะแนน 
ได้คุาภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 บณัฑิต (คะแนน
เฉล่ีย 3.93) เนื่องจากหลักสูตรส่วนใหญ่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบณัฑิตได้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจยัของนิสิตระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้คุาภาพระดับดีถึงระดับดีมาก ท าให้มีคะแนนเฉล่ีย 3.79 และ 4.21 
ตามล าดับ รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน(คะแนนเฉล่ีย 
3.23) เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  และตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน หลักสูตรส่วนใหญ่
ได้คุาภาพระดับน้อยถึงระดับปานกลาง คือ มีระบบและกลไกการด าเนินงาน แต่การน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ และการน าผลประเมินปรับปรุง/พัฒนากระบวนการยังไม่ชัดเจน ท าให้มีคะแนนเฉล่ีย 
2.77 2.54 และ 2.62 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร แยกตามกลุ่มวทิยาเขต 
วิทยาเขต คะแนน

ภาพรวม 
องค์ 1  องค์ 

2  
ตัวบ่งชี้ องค์ 

3 
ตัวบ่งชี้ องค์ 

4 
ตัวบ่งชี้ องค์ 

5 
ตัวบ่งชี้ องค์ 

6 
ตัว
บ่งชี้ 

เป็นไปตาม
เกาฑ์

มาตรฐานฯ 

ไม่เป็นไป    
ตามเกาฑ์
มาตรฐาน 

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 

ภาพรวม 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 
บางเขน 2.97 295 3 298   3.82 3.93  3.72 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 

ก าแพงแสน 2.95 48 2 50 4.20 4.34 4.11 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 

ศรีราชา 2.45 18 - 18 1.98 1.88 2.07 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 

สกลนคร 3.05 13 - 13 3.93 3.79 4.21 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 ประจ าปีการศึกษา 
2558 พบว่า หลักสูตรส่วนใหญ่ จะมีปัญหาการด าเนินงานตามเกาฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ที่เป็น
กระบวนการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเพียงระบบและกลไกในการด าเนินงาน แต่ยังไม่สามารถน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมินให้เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้       
เชิงปริมาา ที่สะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นได้ครบทุกเรื่อง จนเกิดผลงานท่ีโดดเด่น ดังนั้น มหาวิทยาลัย
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ควรวางระบบกลไกการปฏิบัติที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตร
สามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามเกาฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งมีการติดตามการ
ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

 ระดับคณะ 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับคาะ ในปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 จ านวน 29 คาะ ตามระบบประกันคุาภาพการศึกษา
ภายใน 5 องค์ประกอบคุาภาพ 13 ตัวบ่งชี้  ส าหรับผลการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน          
ระดับคาะ จ านวน 29 คาะ พบว่า มีคะแนนเฉล่ียภาพรวม 3.96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5              
ได้คุาภาพระดับดี โดยคาะที่มีผลการประเมิน ได้คุาภาพระดับดีมาก จ านวน 6 คาะ คิดเป็นร้อยละ 
20.69 ได้แก่ คาะเกษตร ก าแพงแสน คาะประมง คาะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คาะ
วิทยาศาสตร์ คาะวิศวกรรมศาสตร์ และคาะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้คุาภาพระดับดี จ านวน 18 
คาะ คิดเป็น  ร้อยละ 62.07 และได้คุาภาพระดับพอใช้ จ านวน 5 คาะ คิดเป็นร้อยละ 17.24 

หากพิจาราาตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร จ านวน 9 คาะ          
มีผลการประเมินสูงที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.34 ได้คุาภาพระดับดี รองลงมา คือ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 9 คาะ คะแนนเฉล่ีย 3.86 ได้คุาภาพระดับดี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 11 คาะ คะแนนเฉล่ีย 3.72 ได้คุาภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 6          
และตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 6 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม ระดับคณะ ปีการศกึษา 2558 
              แบ่งเป็นรายคณะ 
 

ล า 
ดบั 

คณะ 
องค์ประกอบ 

ที่ 1 
องค์ประกอบ 

ที่ 2 
องค์ประกอบ 

ที่ 3 
องค์ประกอบ 

ที่ 4 
องค์ประกอบ

ที่ 5 
คะแนน 

13  
ตวับ่งชี ้

ระดบั
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 

สรุปภาพรวมมก. 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 ด ี
กลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์เกษตร 
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 ด ี

1 เกษตร 
ก าแพงแสน 

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 ดมีาก 

2 ประมง 2.89 5.00 3.70 5.00 5.00 5.00 4.43 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.50 4.66 ดมีาก 

3 ส่ิงแวดล้อม 3.14 5.00 4.35 5.00 5.00 4.00 4.42 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.50 4.50 ด ี
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ล า 
ดบั 

คณะ 
องค์ประกอบ 

ที่ 1 
องค์ประกอบ 

ที่ 2 
องค์ประกอบ 

ที่ 3 
องค์ประกอบ 

ที่ 4 
องค์ประกอบ

ที่ 5 
คะแนน 

13  
ตวับ่งชี ้

ระดบั
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 

4 สัตว-
แพทยศาสตร์ 

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 ด ี

5 วนศาสตร์ 2.68 5.00 3.90 5.00 5.00 5.00 4.43 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.50 4.35 ด ี

6 อุตสาหกรรม- 
เกษตร 

3.16 5.00 4.19 5.00 4.00 4.00 4.23 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.50 4.33 ด ี

7 เกษตร 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 ด ี

8 เทคนิคการสัตว
แพทย ์

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 ด ี

9 ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
อุตสาหกรรม
เกษตร 

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 ด ี

กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

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 ด ี

1 วิทยาศาสตร์ 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 ดมีาก 

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 ดมีาก 

3 สถาปัตยกรรม-
ศาสตร์ 

3.12 2.88 3.10 5.00 5.00 5.00 4.02 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.55 ดมีาก 

4 วิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

3.10 3.72 2.32 5.00 5.00 5.00 4.02 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.50 4.47 ด ี

5 วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา 

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 ด ี

6 วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

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 ด ี

7 วิทยาศาสตร์- 
การกีฬา 

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 ด ี

8 พาาิชยนาวี-
นานาชาติ 

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 

9 ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

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 

10 วิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

* 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 

11 สาธาราสุข
ศาสตร์ 

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 

กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

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 ด ี

1 ศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

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 ดมีาก 

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 ด ี

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 ด ี
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ล า 
ดบั 

คณะ 
องค์ประกอบ 

ที่ 1 
องค์ประกอบ 

ที่ 2 
องค์ประกอบ 

ที่ 3 
องค์ประกอบ 

ที่ 4 
องค์ประกอบ

ที่ 5 
คะแนน 

13  
ตวับ่งชี ้

ระดบั
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 

4 บริหารธุรกิจ 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 ด ี

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 ด ี

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 ด ี

7 เศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

* 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 ด ี

8 มนุษยศาสตร์ 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 ด ี

9 ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

* 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 

*ไม่มีหลักสูตรเป็นของตนเอง 

 

ตารางที่ 7 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม ระดับคณะ ปีการศกึษา 2558 
             แบ่งตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
จ านวน 
คณะ 

คะแนน 

ผลการประเมินคุณภาพ 
ดีมาก 
(คะแนน  
4.51-5.00) 

ดี 
(คะแนน  
3.51-4.50) 

พอใช้ 
(คะแนน  
2.51-3.50) 

ต้องปรับปรุง 
(คะแนน  
1.51-2.50) 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
(คะแนน  
0.00-1.50) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภาพรวมคณะ 29 3.96 6 20.69 18 62.07 5 17.24 - - - - 

วิทยาศาสตร์เกษตร 9 4.34 2 22.00 7 78.00 - - - - - - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11 3.72 3 27.28 4 36.36 4 36.36 - - - - 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 3.86 1 11.11 7 77.78 1 11.11 - - - - 
 

 เมื่อพิจาราาผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบในภาพรวม 29 คาะ พบว่า องค์ประกอบ  
ที่คาะส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุาภาพภายใน ได้คุาภาพระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2     
การวิจัย (17 คาะ จาก 29 คาะ) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (17 คาะ จาก 29 คาะ)       
และองค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (20 คาะ จาก 29 คาะ) ส่วนองค์ประกอบ   
ที่คาะส่วนใหญ่ได้คุาภาพระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ (17 คาะ จาก 29 คาะ) 
ส าหรับองค์ประกอบที่คาะได้คุาภาพระดับพอใช้ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต (10 คาะ 
จาก 29 คาะ) อย่างไรก็ตาม ยังมีคาะที่องค์ประกอบมีผลการประเมินได้คุาภาพระดับต้องปรับปรุง 
คือ องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต  (5  คาะ ได้แก่  คาะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                 
คาะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คาะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คาะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ        
คาะสาธาราสุขศาสตร์ และองค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ (1 คาะ คือ คาะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ) รายละเอียดดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 สรุปจ านวนคณะที่มีระดับผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2558 
             แบ่งรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ จ านวนคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพแยกรายองค์ประกอบ 
ดีมาก 

(คะแนน 4.51-5.00) 
ดี 

(คะแนน 3.51-4.50) 
พอใช้ 

(คะแนน 2.51-3.50) 
ต้องปรับปรุง 

(คะแนน 1.51-2.50) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
(คะแนน 0.00-1.50) 

ภาพรวม 6 18 5 0 0 
องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัาฑิต 

0 14 10 5 0 

องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย 

17 6 5 1 0 

องค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ 

17 5 7 0 0 

องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

20 4 5 0 0 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ 

9 17 3 0 0 

 

 หากพิจาราารายตัวบ่งชี้เชิงปริมาา พบว่า ตัวบ่งชี้ที่คาะมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียน้อย
ที่สุด อยู่ในองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
คะแนนเฉล่ีย 2.49 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม คะแนนเฉล่ีย 
2.95 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า คะแนนเฉล่ีย 2.95 

ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุาภาพ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่คาะมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด 
องค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดบัปริญญาตรี คะแนนเฉล่ีย 4.10 ซึ่งพบว่ายังมี
คาะที่ไม่สามารถด าเนินงานตามเกาฑ์ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 5 คาะ จาก 29 คาะ เกณฑ์ข้อ 5 ประเมินความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ไม่สามารถด าเนินการได้ 13 คาะ จาก 29 คาะ และเกณฑ์ข้อ 6 น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา  ไม่สามารถด าเนินการได้       
9 คาะ จาก 29 คาะ รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนิสิตระดบัปริญญาตรี คะแนนเฉล่ีย 4.28 
ซึ่งพบว่ายังมีคาะที่ไม่สามารถด าเนินงานตาม เกณฑ์ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม      
และการจดับริการในข้อ 1-3 ทกุข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ไม่สามารถด าเนินการได้ 7 คาะ 
จาก 29 คาะ เกณฑ์ข้อ 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้
ข้อมูลเพือ่ส่งใหผ้ลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนกัศึกษา ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ 10 คาะ จาก 29 คาะ และเกณฑ์ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า ไม่สามารถด าเนินการได้ 6 คาะ จาก 29 คาะ และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพือ่
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การก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของคณะ  คะแนนเฉล่ีย 4.28          
ซึ่งพบว่ายังมีคาะที่ไม่สามารถด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 5 คน้หาแนวปฏิบติัทีดี่จากความรู้ทัง้ที่มีอยู่ใน
ตวับคุคลทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างนอ้ยครอบคลมุ
พนัธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบติังานจริง ไม่สามารถด าเนินการได้ 7 คาะ จาก 29 คาะ           
และเกณฑ์ข้อ 6 การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพฒันาบคุลากรสาย
วิชาการและสายสนบัสนนุ ไม่สามารถด าเนินการได้ 8 คาะ จาก 29 คาะ 
 เมื่อพิจาราารายละเอียดผลการประเมินรายองค์ประกอบคุาภาพ แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา 
พบว่า  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร  มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.34 ได้คุาภาพระดับดี       
โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียผลการประเมินสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั (คะแนนเฉล่ีย 
4.81) เนื่องจากคาะส่วนใหญ่มีผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ยกเว้นคาะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นกัวิจัย ได้คุาภาพระดับดีถึงดีมาก รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ (คะแนนเฉล่ีย 
4.61) เนื่องจากคาะส่วนใหญ่มีผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั และเอกลกัษณ์ของคณะ และตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากบัการ
ประกนัคณุภาพหลกัสูตร ยกเว้นคาะ วน.พบว่ายังไม่สามารถด าเนินการได้ในเกณฑ์ข้อ 4 การประเมิน
หลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และเกณฑ์ข้อ 5 การน าผลประเมินและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรบัปรุงหลกัสูตรใหมี้คณุภาพดีข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนน
เฉล่ียน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต (คะแนนเฉล่ีย 4.01) เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 1.1      
ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม (คะแนนเฉล่ีย 2.86) คาะส่วนใหญ่มีผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม ได้คุาภาพระดับปานกลางถึงดี และมีตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (คะแนนเฉล่ีย 3.18) พบว่า ยังมีคาะที่มีคะแนนผลการประเมินได้คุาภาพระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จ านวน 2 คาะ จาก 9 คาะ ได้แก่ คาะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร และคาะเทคนิคการสัตวแพทย์  และระดับพอใช้  จ านวน 2 คาะ จาก 9 คาะ ได้แก่            
คาะเกษตร และคาะสัตวแพทยศาสตร์ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 3.72 ได้คุาภาพระดับ
ดี โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียผลการประเมินสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม (คะแนนเฉล่ีย 4.55) เนื่องจากคาะส่วนใหญ่มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมผ่านเกาฑ์ทั้ง 6 ข้อ ยกเว้น คาะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คาะพาาิชยนาวีนานาชาติ และ
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คาะสาธาราสุขศาสตร์ รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉล่ีย 4.36) 
เนื่องจาก ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพือ่การก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบนั และ
เอกลกัษณ์ของคณะ คาะส่วนใหญ่มีผลการประเมินผ่านเกาฑ์ 1-6 ข้อ แต่มีบางคาะจะไม่ผ่านเกณฑ์
ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบติัที่ดีจากความรู้ทัง้ที่มีอยู่ในตวับคุคล...ครอบคลุมพนัธกิจด้านการผลิตบณัฑิต
และดา้นการวิจยั จดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง และเกณฑ์ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด         
คือ องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต (คะแนนเฉล่ีย 3.14) เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (คะแนนเฉล่ีย 1.89) เนื่องจากมี 6 คาะที่มีคะแนนผลการประเมินได้
คุาภาพระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ คาะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คาะวิทยาศาสตร์  
การกีฬา คาะพาาิชยนาวีนานาชาติ คาะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คาะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา     
และคาะสาธาราสุขศาสตร์ รวมทั้งตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า (คะแนนเฉล่ีย 2.81) เนื่องจากมีคาะที่ได้ค่าความแตกต่างสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกาฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ท าให้ได้คะแนนเท่ากับ 0 จ านวน 4 คาะ ได้แก่ คาะวิทยาศาสตร์การกีฬา               
คาะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คาะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และคาะสาธาราสุขศาสตร์ 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 3.86 ได้คุาภาพ
ระดับดี โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียผลการประเมินสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ (คะแนนเฉล่ีย 4.56) เนื่องจากคาะส่วนใหญ่มีระบบและกลไกการบริการวิชาการผ่านเกาฑ์
ทั้ง 6 ข้อ ยกเว้น คาะศึกษาศาสตร์ คาะเศรษฐศาสตร์ และคาะสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 
ประเมินความส าเร็จตามตวับ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมในข้อ  1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพือ่พิจารณา และเกณฑ์ข้อ 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พฒันาการใหบ้ริการวิชาการสงัคม องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม(คะแนนเฉล่ีย 
4.56) เนื่องจากคาะส่วนใหญ่มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเกาฑ์ 5-6 ข้อ 
ยกเว้น คาะศึกษาศาสตร์ คาะบริหารธุรกิจ และคาะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 
ประเมินความส าเร็จตามตวับ่งชี้ที่วดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม และเกณฑ์ข้อ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต     
(คะแนนเฉล่ีย 3.10) เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า (คะแนนเฉล่ีย 1.20) เนื่องจากมีคาะส่วนใหญ่ที่ได้ค่าความแตกต่างสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกาฑ์
มาตรฐาน ตั้งแต่ร้อยละ 20 ท าให้ได้คะแนนเท่ากับ 0-0.78 จ านวน 7 คาะ ยกเว้น คาะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ และคาะศึกษาศาสตร์ ที่มีค่าความแตกต่างร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 
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หรือค่าความแตกต่างร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 และมีตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (คะแนนเฉล่ีย 2.52) เนื่องจากมี 4 คาะที่มีคะแนนผลการ
ประเมินได้คุาภาพระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนถึงระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ คาะมนุษยศาสตร์         
คาะวิทยาการจัดการ คาะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และคาะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
รายละเอียดดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ปีการศกึษา 2558 
              แบ่งตามกลุ่มสาขาวชิา 
คณะ องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบ 

ท่ี 3 
องค์ประกอบ 

ท่ี 4 
องค์ประกอบท่ี 5 ภาพ 

รวม 
13  
ตัว
บ่งชี ้

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 คะแนน
องค์ 1 

2.1 2.2 2.3 คะแนน
องค์ 2 

3.1 คะแนน
องค์ 3 

4.1 คะแนน
องค์ 4 

5.1 5.2 คะแนน
องค์ 5 

สรุปผล
ภาพรวม 

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 

วิทยาศาสตร์
เกษตร 

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 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

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 

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

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 

 

 ระดับส่วนงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน              

ในปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 20 ธันวาคม 2559 จ านวน 15 หน่วยงาน แบ่งการ
ประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการ          
กลุ่มสนับสนุนภารกิจการวิจัย และกลุ่มสนับสนุนภารกิจการเรียนการสอน ด าเนินการตามแนวทางการ
พัฒนาคุาภาพสู่ความเป็นเลิศที่แสดงแนวทางการด าเนินงานตามข้อก าหนดพื้นฐาน (Basic 
Requirements) เพื่อประเมินระดับพัฒนาการท่ีระบุจุดเด่น 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 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ในปีการศึกษา 
2558 ระหว่างวันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2559 จ านวน 3 วิทยาเขต ตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้      
ระดับมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 3.28 ได้คุาภาพระดับพอใช้ เมื่อพิจาราารายละเอียด
ผลการประเมิน พบว่า วิทยาเขตก าแพงแสน มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด เท่ากับ 3.80 คะแนน ได้คุาภาพ
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ระดับดี รองลงมาคือ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 3.05 คะแนน             
ได้คุาภาพระดับพอใช้ ส่วนวิทยาเขตศรีราชา มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด เท่ากับ 2.98 คะแนน              
ได้คุาภาพระดับพอใช้  
 ผลการประเมินรายองค์ประกอบและรายตัวบ่งชี้ พบว่าสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ  
ผลการประเมินระดับคาะวิชา คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต มีผลการประเมินภาพรวมคะแนน
เฉล่ียต่ าสุด คะแนนเฉล่ีย 2.67 คะแนน ได้คุาภาพระดับพอใช้ ซึ่งวิทยาเขตศรีราชา มีคะแนนน้อยที่สุด 
2.05 คะแนน  ได้คุาภาพระดับต้องปรับปรุง โดยตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนเฉล่ียภาพรวมน้อยที่สุด ได้แก่       
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเฉล่ีย 1.59 คะแนน โดยวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลประเมินฯ คะแนนน้อยที่ สุด 1.02 คะแนน รองลงมา                 
คือ วิทยาเขตศรีราชา  คะแนน 1.37 ได้คุาภาพระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ทั้ง 2 วิทยาเขต 
 เมื่อพิจาราารายละเอียดผลการประเมินรายองค์ประกอบคุาภาพ แยกตามกลุ่มวิทยาเขต 
พบว่า  

วิทยาเขตก าแพงแสน มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 3.80 ได้คุาภาพระดับดี โดยองค์ประกอบ       
ที่มีคะแนนเฉล่ียผลการประเมินสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉล่ีย 5.00 
เนื่องจากวิทยาเขตมีระบบและกลไกการบริการวิชาการ ได้คุาภาพระดับดีมาก รองลงมาคือ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉล่ีย 4.38 เนื่องจากวิทยาเขตมีผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ได้คุาภาพระดับดีมาก ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 
2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นกัวิจัย ยังมีคาะได้คุาภาพระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ คาะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่วนองค์ประกอบ     
ที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต คะแนนเฉล่ีย 3.23 เนื่องจากตัวบ่งชี้     
ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเฉล่ีย 2.37  
 วิทยาเขตศรีราชา มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 2.98 ได้คุาภาพระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบ     
ที่มีคะแนนเฉล่ียผลการประเมินสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉล่ีย 4.01 เนื่องจาก      
วิทยาเขตมีผลการประเมิน  ในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ได้คุาภาพระดับดีมาก ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์          
และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัได้คุาภาพระดับพอใช้ถึงดี รองลงมา
คือ องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ คะแนนเฉล่ีย 3.81  ส่วนองค์ประกอบท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด 
คือ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คะแนนเฉล่ีย 2.00 ผลประเมินในระดับ    
วิทยาเขต พบว่าอยู่ในระดับต้องปรับปรุง เนื่องจากในระดับวิทยาเขตไม่สามารถด าเนินการได้ในเกณฑ์
ข้อ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้ว ัดความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผน รวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  เกณฑ์ข้อ 3 



 39 

ก ากบัติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  เกณฑ์ข้อ 4 ประเมิน
ความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่ว ัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม และเกณฑ์ข้อ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ        
และวฒันธรรม 
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 3.05 ได้คุาภาพระดับ
พอใช้ โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียผลการประเมินสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ คะแนนเฉล่ีย 5.00 เนื่องจากระดับวิทยาเขตมีระบบและกลไกการบริการวิชาการ ได้คุาภาพ
ระดับดีมาก ส่วนองค์ประกอบท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต คะแนน
เฉล่ีย 2.72 เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเฉล่ีย 1.02  
รายละเอียดดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ปีการศกึษา 2558 
               แยกตามกลุ่มวทิยาเขต 
ล า 
ดบั 
  

วิทยา 
เขต 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบ 
ที่ 3 

องค์ประกอบ 
ที่ 4 

องค์ประกอบที่ 5 คะแนน
ภาพรวม 
13 ตวั
บ่งชี ้

ระดบั
คุณ 
ภาพ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 คะแนน

องค์ 1 
2.1 2.2 2.3 คะแนน

องค์ 2 
3.1 คะแนน

องค์ 3 
4.1 คะแนน

องค์ 4 
5.1 5.2 5.3 คะแนน

องค์ 5 
สรุปผล
ภาพรวม 

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 พอใช้ 

1 ก าแพง 
แสน 

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 3.80 ด ี

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 2.98 พอใช้ 

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 3.05 พอใช้ 
  

 จากผลการประเมิน ยังพบว่า วิทยาเขต ทั้ง 3 วิทยาเขต ยังไม่สามารถด าเนินงานในตัวบ่งชี้
เชิงคุาภาพได้เช่นเดียวกับคาะวิชา เช่น การประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม   
/แผน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการกิจกรรม/แผนครั้งต่อไป ทั้งในประเด็นการบริการนิสิต 
กิจกรรมนิสิต การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ดังนั้น วิทยาเขตทั้ง 3 วิทยาเขต ต้องก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานและ
รายงานผลการประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของโครงการและแผนฯ รวมทั้งน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรม 
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 ในการประเมินคุาภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 18 
พฤศจิกายน 2559 โดยคาะกรรมการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน จ านวน 7 ท่าน ได้แก่ 
 

1. ผศ.ปรานี  พรราวิเชียร อนุกรรมการพัฒนาการประกันคาุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

ประธานกรรมการ 

2. ศ.ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ 
3. รศ.จันทน ี เพชรานนท ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุา

ทหารลาดกระบัง 
กรรมการ 

4. รศ.ดร.มาฑิชา  พุทซาค า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ 
5. ผศ.ดร.อาาดี  นิติธรรมยง มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานกุิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.อุษาพร  เสวกว ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและ

เลขานุการ 
 

 คาะกรรมการประเมินฯ ได้พิจาราารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษา์รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี คาบดี 
ประธานหลักสูตร ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ผู้แทนอาจารย์ นิสิตทุกชั้นปี ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัาฑิต    
ผู้แทนชุมชน นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน หน่วยงานหารายได้ และหน่วยงานเครือข่าย พร้อมทั้ง
การศึกษาร่องรอยเอกสารและหลักฐานอ้างอิงต่างๆ  พบว่า ในการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุาภาพ   
5 ด้าน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ ในระดับดี         

คะแนนเฉลี่ย 3.76 จากคะแนนเต็ม 5 โดยได้ผลการประเมินในระดับดี  4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัาฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ และระดับพอใช้ 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส าหรับการพิจาราาจากมุมมองของแต่ละส่วนประกอบของระบบการประเมินฯ คือ ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานด้านปัจจัยน าเข้า (Input)     
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ (Process) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.86 อยู่ใน
ระดับดีและด้านผลผลิต (Output) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับดี ดังรายละเอียดตามตาราง 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบคุาภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ 

1. การผลิตบัาฑิต 3.49 3.49 5.00 4.00 2.95 2.95 3.98 3.58 ดี ดี 

2. การวิจัย 4.02 4.02 5.00 5.00 4.04 4.04 4.35 4.35 ดี ดี 

3. การบริการวิชาการ - - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00  ดีมาก ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 5.00 3.00 - - 5.00 3.00  ดีมาก พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ - - 4.50 3.50 3.96 3.96 4.32 3.65 ดี ดี 

รวม 3.66 3.66 4.86 3.86 3.65 3.65 4.30 3.76 ดี ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส าหรับการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2558  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุาภาพตามแนวทางของ สกอ .             

 3.98  

 4.35  

 5.00  

 5.00  

 4.32  
 3.58  

 4.35  

 4.00  
 3.00  

 3.65   -    

 1.00  

 2.00  

 3.00  

 4.00  

 5.00  

องค์ที่ 1 การผลิต
บัณฑิต 

องค์ที่ 2 การวิจัย 

องค์ที่ 3 การบริการ
วิชาการ 

องค์ที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนกรรมการ  
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ในลักษาะของพิชญพิจารา์ (Peer review) โดยคาะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง                
และข้อเสนอแนะในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาปรับปรุงคุาภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี ้
 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย แต่ละคาะมีความโดดเด่นทางด้าน

วิชาการ และเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ  
2. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรกระจายอยู่ทั่วประเทศ สร้างประโยชน์

และเป็นที่พ่ึงให้กับชุมชนท้องถิ่น 
3. ศิษย์เก่ามีศักยภาพและมีต าแหน่งบริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน มีความรัก ผูกพัน      

และเต็มใจที่จะมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานและมีประเด็น

ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับทุกภารกิจ ในการด าเนินการในแต่ละปี ควรน าตัวบ่งชี้เชิงคุาภาพของแต่ละ
ภารกิจมาเป็นหลักในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อท าให้ทิศทางการ
ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้น ผู้บริหารควรมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์
ของการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุาค่าเป็นจ านวนมาก มหาวิทยาลัยควรน ามาต่อยอด
และวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งเชิงพาาิชย์ และประโยชน์ที่เกิดกับ
ประเทศชาติในองค์รวม 

3. มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต ศูนย์ สถานีวิจัย จ านวนมาก ที่กระจายครอบคลุมพื้นที่ในประเทศ       
จึงควรมีการวางแผนและการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อให้
เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และน าทรัพยากรที่เกิดขึ้นมา
พัฒนามหาวิทยาลัย 

4. ผู้ใช้บัาฑิตและศิษย์เก่า เสนอให้การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นหลักสูตรเชิง
บูราาการเพิ่มขึ้น และควรให้ความส าคัญด้านเทคนิคการส่ือสาร การใช้ภาษาอังกฤษ การเขียน
รายงานภาษาไทย การพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากการปฏิบัติงานจริง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในทุกชั้นปี 

5. มหาวิทยาลัยควรใช้พลังศิษย์เก่าที่มีศักยภาพมาร่วมกันในการแก้ปัญหาและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ 
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6. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ มีพื้นที่ในการด าเนินงานกว้างขวางครอบคลุม 
ทั่วประเทศ มีบุคลากรจ านวนมากกระจัดกระจายตามพื้นที่จัดการศึกษาและบริการวิชาการ                 
ที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ จึงควรวางแผนในการส่ือสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
จะท าให้การด าเนินงานในมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในการขับเคล่ือนการน าผลจากการประเมินคุาภาพ
การศึกษาภายใน มาเป็นข้อมูลในการพัฒนา โดยการน าข้อเสนอแนะของการประเมินคุาภาพท้ังระดับ
หลักสูตร ระดับคาะ และระดับมหาวิทยาลัย มาปรึกษาหารือและหาแนวทางในการขับเคล่ือน เพื่อให้
การด าเนินการของมหาวิทยาลัยมีคุาภาพเพิ่มขึ้น 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชีคุ้ณภาพ 
เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
  ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลลัพธ ์

ภาพรวม 4.30 3.76 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  3.98 3.58 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนน 

3.51 
1,118.96 

2.95 
1,118.96 

2.95 2.95 2.95 
379 379 

1.2 อาจารย์ประจ าคาะที่มีคุาวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ  
63  

1,927.50 
65.43 

1,927.50 
65.43 4.09 4.09 

2,946 2,946 

1.3 อาจารย์ประจ าคาะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  
45  

1,358.50 
46.11 

1,358.50 
46.11 2.88 2.88 

2946 2946 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 6 5.00 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 3  

(ได้ข้อ 1, 2, 3) 
5.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  4.35 4.35 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
6 ข้อ 6 6 5.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนน 
4.35 

128.51 
4.02 

128.51 
4.02 4.02 4.02 

32 32 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
คะแนน 

3.60 
129.14 

4.04 
129.14 

4.04 4.04 4.04 
32 32 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  5.00 4.00 
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 
 
 

6 ข้อ 6  5   (ได้ข้อ 1-5) 5.00 4.00 
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ตัวบ่งชีคุ้ณภาพ 
เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
  ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 3.00 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
6 ข้อ 6 4 

(ข้อ 1, 2, 3, 6) 
5.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.32 3.65 
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบนั 
และเอกลักษา์ของสถาบนั 

7 ข้อ 7 4 
(ได้ข้อ 2, 4, 5, 7) 

5.00 3.00 

5.2 ผลการบริหารงานของคาะ 3.70 
คะแนน 

 114.72 3.9
6 

 114.72 3.96 
3.96 3.96 

29 29 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุาภาพหลักสูตร

และคาะ 
3 ข้อ 5 5 

(ได้ข้อ 1-5) 
4.00 4.00 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับโดย  QS Ranking 2015 ในสาขาการเกษตร   

และป่าไม ้อยู่ในล าดับที่ 47 ของโลก ล าดับที่ 4 ของเอเชีย และล าดับที่ 1 ของประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพตอบสนอง

ความต้องการของการพัฒนาประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาด้านการเกษตร และสาขา   
ที่สัมพันธ์กับการเกษตร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการกินดีอยู่ดี
ของชาติ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาพิเศษต่างๆ  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมให้สาขาการเกษตรและป่าไม้ได้รับการจัดอันดับโดย  QS 

Ranking อย่างต่อเนื่อง รวมถึงก าหนดแผนที่เป็นระบบเพื่อการส่งเสริมให้สาขาอื่น ๆ ได้รับการจัด
อันดับดัวยเช่นกัน 

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม เพื่อสร้างคุาภาพของการจัด
การศึกษาที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3. มหาวิทยาลัยควรมีระบบในการสร้างองค์ความรู้จากการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี        
เพื่อท าให้ระบบการให้บริการนิสิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นตามเกาฑ์ที่ สกอ . 

ก าหนด   
2. กิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี มีการด าเนินการหลากหลาย และมีโครงการจ านวนมาก 

แต่ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบในการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ       

ให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการกับแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)  
2. การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย ควรมีการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตที่น า       

ตัวบ่งชี้มาจากแผนกลยุทธ์มาก ากับการปฏิบัติงาน และน ามาเชื่อมโยงการจัดท าโครงการกิจกรรม      
ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการประเมินผลเชิง output และ outcome ที่สามารถเชื่อมโยงกับ IDKU 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

จุดแข็ง 
1. มีงานวิจัยที่หลากหลาย เป็นงานวิจัยที่มีคุาค่าจ านวนมาก และมีประโยชน์ระดับประเทศ 
2. มีระบบกลไกในการจัดการงานวิจัยของคาาจารย์ที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาอาจารย์ และพัฒนา

ผลงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ  โดยเฉพาะระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยที่รวดเร็ว 
และสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ รวมถึงเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธาราชน 

3. มีนโยบายที่ดีในการพัฒนางานวิจัยให้กับกลุ่มสาขาวิชาและคาะวิชาที่ยังมีผลงานวิจัย /
สร้างสรรค์น้อย โดยจัดกลุ่มวิจัยแบบบูราาการระหว่างศาสตร์ 

4. มีเงินสนับสนุนงานวิจัย/สร้างสรรค์จากภายนอกสูงมากกว่าภายในถึงสามเท่าของเงินสนับสนุน
ภายใน และเงินวิจัยต่อหัวสูง (384,782.40 บาท/คน) 

5. ผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติมีจ านวนมาก และมีความโดดเด่น  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรน างานวิจัยมาสังเคราะห์องค์ความรู้และรวบรวมเป็นแหล่งข้อมูล  เพื่อน ามาบูราาการกับ    

การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น และควรมีการวิเคราะห์และสรุปการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อกิจกรรมดังกล่าว 
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จุดที่ควรพัฒนา 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า มีผลงานวิชาการตีพิมพ์น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์

ทั้งหมดทุกวิทยาเขต โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรสร้างแนวทางในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้

คาะวิชาที่มีปัญหาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์น้อย  โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์     
และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
และมหาวิทยาลัยชั้นน าใน World Class 

2. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น
อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา รวมถึงวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ ของงานวิจัย          
ให้เป็นหมวดหมู่ และน าความรู้ไปเผยแพร่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. ควรมีระบบการประชาสัมพันธ์ผลงานจากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในลักษาะต่างๆ ทั้งในเชิงพาาิชย์ เชิงสังคม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์
เอกลักษา์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Image and Brand) 

4. ควรมีการค้นหา และรวบรวมนักวิจัย นักสร้างสรรค์ ที่จะสามารถสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ในก ากับ ซึ่งต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงในการให้บริการทางวิชาการแบบหารายได้ 
2. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจ านวนมาก และมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน จนเกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยแยกการให้บริการวิชาการท่ีให้เปล่าและหารายได้  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ และไม่ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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2. การน าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมไปบูราาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย             
ยังไม่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรน าตัวบ่งชี้จากแผนกลยุทธ์ด้านประเด็นยุทธศาสตร์การให้บริการทางวิชาการมาเป็นเป้าหมาย

ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ก ากับติดตาม และประเมินผลให้สะท้อนผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 
 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
การก าหนดตวับ่งชี้ยังไม่สะท้อนความส าเรจ็ของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. คาะกรรมการที่รับผิดชอบงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรมีการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ควรมีแผนท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ ง ระบุตั วบ่ งชี้   
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ชัดเจน โดยให้
ค านึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
 

จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งกรรมการมารับผิดชอบการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐานคุาภาพ

ของหลักสูตรอย่างเข้มแข็ง และผู้บริหารด้านวิชาการและการประกันคุาภาพใส่ใจในการพัฒนาเป็น
อย่างดี ท าให้การดูแลกิจกรรมต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาขนาดใหญ่มีคุาภาพ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยควรวางแผนด้านการด าเนินการให้คาะทุกภาคส่วน ช่วยจัดหาทรัพยากรหรือช่วย

แก้ปัญหาให้กับหลักสูตรท่ีไม่ผ่านการประเมินให้ทุกหลักสูตรมีคุาภาพให้ครบถ้วน 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ยังไม่มีการวิเคราะห์หรือจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และตัวบ่งชี้        

ของแผนกลยุทธ์ในบางประเด็นยุทธศาสตร์ ยังขาดความเข้มแข็ง และอาจไม่สามารถน าองค์กร           
ให้ด าเนินการไปจนบรรลุวิสัยทัศน์ได้ 

2. ด้านการบริหารความเส่ียง และการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ได้มีกรรมการ
ด าเนินงาน แต่การด าเนินงานยังไม่ครบถ้วนและไม่สามารถสะท้อน ผลลัพธ์ของงานได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปี 2560 มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ สมควรจะตรวจสอบตัวบ่งชี้ของแผนในแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ว่ามีความเข้มแข็งพอที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อจะ
ท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ผู้ด าเนินการด้านการบริหารความเส่ียง ควรพิจาราาประเด็นที่เป็นความเส่ียง และอาจเกิดผล
ร้ายแรงกับมหาวิทยาลัยประมาา 3 ประเด็น ที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมาวางระบบและ
จัดการความเส่ียง ตามวิธีการของการบริหารความเส่ียงให้ครบถ้วน แล้วก ากับติดตามเพื่อให้ความ
เส่ียงในประเด็นเหล่านั้นลดลง 

3. การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ด าเนินการจน
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยการปฏิบัติสามารถด าเนินการได้ไม่ยาก เนื่องจากระดับ
หลักสูตร และคาะได้ด าเนินการอยู่แล้วตามเกาฑ์ของการประเมิน และมหาวิทยาลัยน าการ
ด าเนินการนั้นมาวิเคราะห์ตามแผนในอนาคตก็จะสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได้ 
นอกจากนั้น ผู้บริหารควรวิเคราะห์ลักษาะงานของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  แล้ววางแผนพัฒนาให้ชัดเจน 

4. การบริหารทรัพยากรทางกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มหาวิทยาลัย
ควรมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพราะประเด็นเหล่านี้จะเป็นความเส่ียงในอนาคต และมีผลกระทบต่อ
การบริหารมหาวิทยาลัย 
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ส านักงานประกันคุาภาพได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นต่อการประเมินคุาภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมข้อมูลป้อนกลับท่ีสะท้อนความคิดเห็นของคาะกรรมการประเมินฯ และประธานหลักสูตรที่รับ
การประเมินฯ ต่อกระบวนการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โดยมีวิธีการรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบส ารวจออนไลน์ ผ่าน Google Form ซึ่งแบ่งประเด็นการส ารวจเป็น 5 ประเด็น            
คือ 1) การจัดการกระบวนการประเมินของส านักงานประกันคุาภาพ 2) การเตรียมความพร้อมก่อนรับ
การประเมิน 3) บทบาทหน้าที่ของคาะกรรมการประเมิน 4) ผลการประเมินกับการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร และ 5) ความยินดีในการรับเป็นผู้ประเมิน นอกจากนี้ได้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นต่อการ
ประเมินฯ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดไว้ด้วย โดยด าเนินการส ารวจในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 
กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย คาะกรรมการประเมินฯ และประธาน
หลักสูตรท่ีรับการประเมินฯ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลสรุปได้ ดังนี้ 

ชุดที่ 1 มีคาะกรรมการประเมินฯ ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 455 คน จากจ านวน 1,137 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.02 ซึ่งมีกรรมการ 406 คน ได้ประเมินหลักสูตรที่ไม่ได้ใช้ร่วมกับวิทยาเขตอื่น         
และอีก 49 คน ได้ประเมินหลักสูตรท่ีใช้ร่วมกันหลายวิทยาเขต  

ชุดที่  2 มีหลักสูตรทั้งหมด 379 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 131 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัาฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 162 หลักสูตร และปริญญาเอก 85 หลักสูตร
ที่ตอบแบบส ารวจ 173 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 45.65 แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 57 หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัาฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 77 หลักสูตร และปริญญาเอก 38 หลักสูตร โดยเป็น
หลักสูตรท่ีไม่มีใช้ร่วมกับวิทยาเขตอื่น 148 หลักสูตร หลักสูตรท่ีใช้ร่วมกันหลายวิทยาเขต (เป็นหลักสูตร
หลัก) 19 หลักสูตร และหลักสูตรท่ีใช้ร่วมกันหลายวิทยาเขต (เป็นหลักสูตรยืม) 6 หลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการประเมินความคิดเห็น 
ต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
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 ผลการส ารวจ 

ประเดน็การส ารวจ 
ชุดที่ 1 คณะกรรมการ ชุดที่ 2 ประธานหลักสูตร 

x  S.D. ผลประเมิน x  S.D. ผลประเมิน 

1. การจัดการกระบวนการประเมินของ 
    ส านักงานประกันคุาภาพ  

4.11 0.84 ระดับดี 4.11 0.89 ระดับดี 

2.การเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน  4.04 0.89 ระดับดี 3.95 0.96 ระดับดี 
3. บทบาทหน้าท่ีของคาะกรรมการประเมิน  4.54 0.63 ระดับดีมาก 4.58 0.70 ระดับดีมาก 
4. ผลการประเมินกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  - - - 4.30 0.79 ระดับดี 

5. ความยินดีในการรับเป็นผู้ประเมิน 4.34 0.80 ระดับดี - - - 
ภาพรวม 4.27 0.82 ระดับดี 4.36 0.83 ระดับดี 

 

 การจัดการกระบวนการประเมินของส านักงานประกันคุณภาพ 

 
 
 

ประเด็นการส ารวจ/กลุ่มสาขา 
คาะกรรมการ ประธานหลักสูตร 

x  S.D. x  S.D. 

1.1 ความชัดเจนของแนวทางการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.24 0.55 4.16 0.71 
วิทยาศาสตร์เกษตร 4.27 0.78 4.17 0.41 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.40 0.59 3.97 0.95 
1.2 ความเหมาะสมของก าหนดการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  
      (หลกัสูตรละ 1 วนั ช่วงเดือนสิงหาคม) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3.91 0.99 3.77 1.10 
วิทยาศาสตร์เกษตร 4.04 1.28 4.33 0.52 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.00 1.07 4.03 1.10 
1.3 ความชัดเจน เหมาะสม ของกระบวนการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.21 0.83 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 4.50 0.55 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.09 1.01 
1.4 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อกระบวนการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.30 0.69 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 4.17 0.75 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.14 0.97 
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 การเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน 
 

 

 

 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมิน 

ประเด็นการส ารวจ/กลุ่มสาขา 
คาะกรรมการ ประธานหลักสูตร 

x  S.D. x  S.D. 
2.1 ความพร้อมของหลักสูตรในการประเมินฯ บนระบบ CHE QA Online 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 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 การประสานงานระหว่างหลักสูตร กับทมีกรรมการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 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 ความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรที่รับการประเมิน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3.86 0.78 NA NA 
วิทยาศาสตร์เกษตร 4.08 0.85 NA NA 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.05 0.79 NA NA 
2.4 ความพร้อมของหลักสูตรในการจัดท า มคอ. 7 เพื่อรับการประเมิน (ด าเนินการได้ครบถว้น ทันเวลา) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.04 0.91 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 4.17 0.98 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.06 0.97 

ประเด็นการส ารวจ/กลุ่มสาขา 
คาะกรรมการ ประธานหลักสูตร 

x  S.D. x  S.D. 
3.1 บรรยากาศการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างกรรมการประเมินฯ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.60 0.55 4.66 0.64 
วิทยาศาสตร์เกษตร 4.65 0.56 4.67 0.52 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.72 0.58 4.31 1.13 
3.2 คณะกรรมการประเมินฯ สร้างบรรยากาศในการประเมินแบบเพื่อนช่วยเพื่อน - Peer Review 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.71 0.59 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 5.00 0.00 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.29 1.07 
3.3 ความเหมาะสม และความสามารถของทีมคณะกรรมการประเมินฯ ที่มาปฏิบัติงานร่วมกัน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.54 0.58 NA NA 
วิทยาศาสตร์เกษตร 4.54 0.76 NA NA 
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ประเด็นการส ารวจ/กลุ่มสาขา 
คาะกรรมการ ประธานหลักสูตร 

x  S.D. x  S.D. 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.70 0.57 NA NA 
3.4 คณะกรรมการประเมินฯ มีความตรงต่อเวลา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.77 0.43 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 4.67 0.52 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.71 0.46 
3.5 คณะกรรมการประเมินฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินประเมิน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.58 0.58 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 4.50 0.55 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.23 1.06 
3.6 คณะกรรมการประเมินฯ มีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล (ครบถ้วน ครอบคลุม ถูกต้องทุกตัวบ่งชี)้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.55 0.58 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 4.67 0.52 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.23 1.03 
3.7 คณะกรรมการประเมินฯ มีความเป็นกลาง เปิดกว้างในการรับฟัง และยอมรับความคิดเหน็ของผู้ อ่ืน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.67 0.61 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 5.00 0.00 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.29 1.13 
3.8 คณะกรรมการประเมินฯ มีทกัษะในการส่ือสารที่ดี ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.64 0.57 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 4.50 0.55 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.26 1.07 
3.9 คณะกรรมการประเมินฯ มีความสามารถในการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.48 0.67 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 4.67 0.52 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.29 1.02 
3.10 ประธานกรรมการท าหน้าที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.64 0.58 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 4.83 0.41 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.34 1.00 
3.11 กรรมการท าหน้าที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.65 0.59 
วิทยาศาสตร์เกษตร 
 

NA NA 4.83 0.41 
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 ผลการประเมินกับการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูร 
 

 

 ความยนิดีในการรับเป็นผู้ประเมิน 

หมายเหต ุ: NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนือ่งจากไม่มีการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการส ารวจ/กลุ่มสาขา 
คาะกรรมการ ประธานหลักสูตร 

x  S.D. x  S.D. 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.37 0.94 
3.12 เลขานุการท าหน้าที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.37 0.70 4.51 0.70 
วิทยาศาสตร์เกษตร 4.38 0.90 4.33 1.03 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.68 0.57 4.63 0.55 

ประเด็นการส ารวจ/กลุ่มสาขา 
คาะกรรมการ ประธานหลักสูตร 

x  S.D. x  S.D. 
4.1 ข้อเสนอแนะของการประเมินเป็นประเด็นส าคัญที่น าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึน้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.38 0.69 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 4.50 0.55 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.23 1.06 
4.2 ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และบอกแนวทาง (how to) ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี NA NA 4.24 0.75 
วิทยาศาสตร์เกษตร NA NA 4.50 0.55 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NA NA 4.26 1.04 

ประเด็นการส ารวจ/กลุ่มสาขา 
คาะกรรมการ ประธานหลักสูตร 

x  S.D. x  S.D. 
5.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ของ มก. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.39 0.61 NA NA 
วิทยาศาสตร์เกษตร 4.54 0.58 NA NA 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.61 0.61 NA NA 
5.2 ท่านยินดีรับค าเชิญเป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.18 0.95 NA NA 
วิทยาศาสตร์เกษตร 4.42 0.64 NA NA 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.42 0.93 NA NA 
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 ข้อคิดเห็นต่อการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

คาะกรรมการประเมินฯ และประธานหลักสูตรที่รับการประเมิน มีความคิดเห็นต่อการประเมินฯ 
ในประเด็นท่ีสอดคล้องกัน ดังนี้  

1. การประเมินหลักสูตรเป็นการลงทุนมหาศาล แต่ยังไม่เห็นผลการเปล่ียนแปลงด้านคุาภาพ
มากนัก ดังนั้น ควรทบทวนรูปแบบการประเมินฯ และความถี่ในการประเมินฯ 

2. ช่วงเวลาการประเมินฯ ควรด าเนินการในช่วงปิดเทอม  
3. การประเมินฯ ผ่านระบบ CHE QA Online ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูลจาก    

มคอ. 7 ไม่ครบถ้วน ความยุ่งยากในการใช้งาน และระบบท างานช้า เนื่องจากมีผู้ใช้งานจ านวนมาก  
4. มาตรฐานของการประเมินยังไม่ใกล้เคียงกัน และความเข้าใจค าว่า “การประเมิน

กระบวนการ” ยังไม่ชัดเจนทั้งในส่วนของผู้ประเมิน และผู้รับประเมิน 
 

 ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
จากข้อคิดเห็นต่อการประเมินคุาภาพภายใน ระดับหลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น ขอเสนอแนว

ทางการปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีกลไกการขับเคล่ือนเพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐาน และพัฒนาคุาภาพการ

จัดการศึกษาได้ตามบริบท และระดับพัฒนาการของแต่ละหลักสูตร (โดยต้องสอดคล้องกับหลักเกาฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุาภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557) ได้แก่  

1.1 การสนับสนุนให้ได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุาภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุาวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) อย่างจริงจัง  

1.2 การพัฒนาระบบการประกันคุาภาพหลักสูตรของ มก. โดยน าระบบประกันคุาภาพซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล เช่น AUN – QA มาเป็นกรอบในการพัฒนา และเสนอผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1.3 การให้ความช่วยเหลือหลักสูตรที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด หรือหลักสูตรที่มี
ระดับพัฒนาการยังไม่ดี (คะแนนประเมินตามเกาฑ์ สกอ. น้อยกว่า 3.01) โดยอาจจัดให้มี
ผู้ทรงคุาวุฒิไปให้ค าปรึกษาในการบริหารหลักสูตร หรือเปิดช่องทางการช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร โดยมีการก ากับติดตามผลหลังจาก
ให้การช่วยเหลือแล้วโดยเฉพาะหลักสูตรท่ียังไม่ได้มาตรฐานอาจต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มข้น
ยิ่งขึ้น 
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2. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนช่วงเวลาในการประเมินคุาภาพภายในระดับหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสม โดยพิจาราาจากเงื่อนไขความเป็นไปได้ของการก าหนดช่วงเวลาประเมินฯ ดังนี้ 

2.1 การตัดรอบระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาาที่ใช้ประกอบการประเมินฯ  ได้แก่ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาวะการได้งานท า ผลการประเมินคุาภาพบัาฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุาวุฒิ ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

2.2 ระยะเวลาการกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรในระบบ CHE QA Online 
2.3 ความพร้อมในการเตรียมทีมผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ให้เพียงพอต่อการประเมินฯ 

ในแต่ละปี 
3. มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจในการประเมินฯ ผ่านระบบ CHE QA Online ระดับ

หลักสูตร ให้ทั่วถึงทั้งในส่วนของเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินฯ และทีมผู้ประเมินฯ  โดยอาจใช้
รูปแบบการด าเนินงาน ได้แก่ การจัดอบรม การใช้ส่ือช่วยสอน การเปิดช่องทางการถาม  – ตอบ         
การขยายความรู้โดยใช้เครือข่ายประกันคุาภาพของคาะเป็นฐานก าลัง 

4. มหาวิทยาลัยควรปรับรูปแบบการพัฒนาผู้ประเมินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินฯ 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการท าความเข้าใจการบริหาร
หลักสูตรกับเจ้าของหลักสูตรเพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ โดยอาจมี
กลไกในการสนับสนุน ดังนี้ 

4.1 การจัดท าคู่มือ หรือเอกสารเผยแพร่ หลักเกาฑ์และแนวทางการประเมินฯ ให้เข้าถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการตีความหมายตามตัวบ่งชี้และเกาฑ์
ประเมิน 

4.3 การจัดท าแหล่งเรียนรู้ หรือรวบรวมกราีศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมิน 
4.4 การเพิ่มช่องทางการส่ือสารระหว่างเครือข่ายผู้ประเมินในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาหลักสูตร 
4.5 การมีทีมที่ปรึกษาส าหรับให้การช่วยเหลือหลักสูตรที่ต้องการปรับปรุงตามการร้องขอ

ของหลักสูตร   
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แนะน าเว็บเพจส านักงานประกันคุณภาพ 

www.qa.ku.ac.th 
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A C E 
หน้าแรก คู่มือ/ e-book ฐานข้อมูล 
www.qa.ku.ac.th  คู่มือภายใน มก. 

 คู่มือ สกอ./สมศ. 
 ฐานข้อมูลผู้ประเมิน 
 ฐานข้อมูล QAIS 
 ฐานข้อมูล CHE QA 

Online 
 ฐานข้อมูล มคอ.ออนไลน์ 
 ฐานข้อมูลแนวปฏบิัติทีด่ี 
 ฐานข้อมูล Scival 
 ฐานข้อมูล ISI 
 ฐานข้อมูล Scopus 
 ฐานข้อมูล TCI 

B D 
เกี่ยวกับส านักฯ รายงาน 
 ประวัติ  
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ   
 วัตถุประสงค์  
 โครงสร้างการบริหารและภาพกิจที่
รับผิดชอบ  

 1 ทศวรรษส านักประกันคุาภาพ   
 ค าสั่งแต่งตั้งคาะกรรมการ QA   
 ท าเนียบผูป้ระเมิน 

 รายงานประกันคุาภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา (IQA KU) 

 รายงานประกันคุาภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา (EQA KU) 

 รายงานการประเมินคุาภาพภายใน  
ระดับหลักสูตร 

 รายงานการประเมินคุาภาพภายใน  
ระดับคาะ 

 รายงานการประเมินคุาภาพภายใน  
ระดับส านัก สถาบัน 

 รายงานการประเมินคุาภาพภายใน  
ระดับวิทยาเขต 

 รายงานประเมินคุาภาพของส านักงาน
ประกันคุาภาพ 

   รายงานผลงานรางวลัคุาภาพ มก. 

F 
ค าถาม-ค าตอบ 
 Web board 
 QA ระดับหลักสูตร 
 QA ระดับคาะ 
 QA ระดับสถาบัน 
 Q&A QAสัญจร 

G H I 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 เอกสารดาวน์โหลด 
 จดหมายข่าว QA  
 ข่าวหนังสือพิมพ ์
 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 โครงการ/กิจกรรม 
 VDO CLIP_QA 
 การประกันคุาภาพกิจกรรมนิสิต 
 ประกาศรับสมัครงาน 

 ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม  
 งานประกันคุาภาพหนว่ยงานใน มก. 
 พ.ร.บ. และมาตรฐานการศึกษา 
 งานประกันคุาภาพสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
 QA ต่างประเทศ 
 Web Link 

Banner Slide ส าหรับการ
สืบค้นข้อมูลที่น่าสนใจ 

Header 

Footer 

Menu 

Content/Ads 

LOGO 

Navigation 

& Ads 

Navigation & Ads 

 

Banner 

Main Menu 

ส านักงานประกันคุณภาพ ได้พัฒนาออกแบบหน้าเว็บเพจให้มี 
ความน่าสนใจ สะดวกต่อการใช้งาน รวมถึงการจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลให้มีความเป็นระเบียบ กระชับมากขึ้น ตลอดจนมีการ update 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม ภาพกิจกรรม/เอกสารประกอบ 
และข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ได้มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์มาจัดหมวดหมู่ส าหรับ
ให้ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ได้ตามความต้องการ 
โดยด าเนินการจัดท า Home Page (Index page)/ Main Sections 
(Site index)/ Subsections (Content) ดังนี ้
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ส านักงานประกันคุาภาพ ส านักงานอธิการบดี เป็นส านักงานกลางในการด าเนินการด้าน 
การประกันคุาภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยระบบการ
ประกันคุาภาพ  โดยปฏิบัติงานตามภารกิจซึ่งเน้นการศึกษาข้อมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
เสริมสร้างภาพลักษา์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสากล  ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติ และน าไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติในเวทีอาเซียน  พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัย      
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ส านักงานประกันคุาภาพได้มีกลยุทธ์เพื่อการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาคุาภาพสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของ EdPEx ที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ
นโยบายให ้ทุกส่วนงานน าหลักการพัฒนาคุาภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกาฑ์ EdPEx ไปใช้
ในการบริหารจัดการองค์กร โดยในปี พ.ศ. 2559 ส านักงานประกันคุาภาพมีการด าเนินงาน 
เชิงรุกตามแผนกลยุทธ์ จ านวน 4 กลยุทธ์ และด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จ านวน 6 พันธกิจ ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        สรุปผลการด าเนินงานในรอบป ี 
       ของส านักงานประกันคุณภาพ 

สนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานก้าวสู่ 
ความเป็นเลิศ 

พันธกิจที่ 1 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย พันธกิจที่ 2 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพสู่สาธารณชน พันธกิจที่ 3 

ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์ของการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ที่เป็นท่ียอมรับ 

พันธกิจที่ 4 

ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

พันธกิจที่ 5 

พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 
 

พันธกิจที่ 6 

  สื่อสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx  
  แก่ประชาคม มก. 

กลยทุธ์ที่ 
1 

  สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารส่วนงานเห็นความส าคัญในการน าหลักการพัฒนา                                     
  คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร 

กลยทุธ์ที ่
2 

  ผลักดันให้ส่วนงานท่ีมีความพร้อมน าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ                         
  ตามเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

กลยทุธ์ที ่
3 

   สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารส่วนงานเห็นความส าคัญในการน าหลักการพัฒนา                                     
   คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร 

กลยทุธ์ที่  
4 
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                            : สื่อสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx  
                              แก่ประชาคม มก. 
 

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ 
 

 โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคตทิี่ดเีกี่ยวกับหลักการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx 
 

 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มก. 
ด าเนินการอบรมให้กับผู้ที่ เคยผ่านการอบรม EdPEx/TQA มาแล้ว จ านวน 60 คน               

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประเมินคุาภาพตามเกาฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
ที่มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของเกาฑ์ EdPEx รวมทั้งวิธีการประเมินตามเกาฑ์ EdPEx   
โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา  อาจารย์ประจ าคาะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ประเมินรางวัล
คุาภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการด าเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้ 

อบรม เรื่อง องค์ประกอบเกาฑ์ EdPEx  จ านวน 2 วัน/รุ่น  รุ่นละ 30 คน 
   รุ่นที่ 1 วันท่ี 13 – 14 มกราคม  2559 
   รุ่นที่ 2 วันท่ี 19 – 20 มกราคม  2559 

อบรม เรื่อง วิธีการประเมินตามเกาฑ์ EdPEx จ านวน 2 วัน 
              ส าหรับผู้เข้าอบรมที่ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย วันท่ี 24 –25 กุมภาพันธ์  2559 
 

ผลการด าเนินงาน พบว่า การอบรม เรื่อง องค์ประกอบเกาฑ์ EdPEx มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 68 คน จากเป้าหมายจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 113.33 ผลการประเมินโครงการฯ             
มีค่าเฉล่ีย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 และมีผู้ผ่านการอบรมเกาฑ์เพื่อเข้าอบรมวิธีการประเมิน
จ านวน 44 คน ผลการประเมินโครงการ มีค่าเฉล่ีย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ทั้งนี้ก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการโดยพิจาราาจากมีผู้ผ่านอบรมผู้ประเมินคุาภาพตาม
เกาฑ์ EdPEx ไม่น้อยกว่า 15 คน (บรรลุ จ านวน 33 คน) 
 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองเพื่อจัดท าโครงร่างองค์การ (OP 
Sharing) ส าหรับส่วนงานสนับสนุน 
ด าเนินการอบรมให้กับผู้บริหาร หรือผู้ที่รับผิดชอบจัดท า OP ของส่วนงานโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดท าโครงร่างองค์การ (OP) และเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการท่ีมุ่งสู่ความเป็น
เลิศซึ่งก าหนดด าเนินการแยกตามกลุ่มภารกิจที่ใกล้เคียงกัน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
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กลุ่มที่ 1 
วันที่ 26 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
า ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
 
 
 
 
วิทยากร : รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา 

คาะวิศวกรรมศาสตร์  
และผูป้ระเมินรางวัลคาุภาพแห่งชาต ิ

กลุ่มที่ 2 
วันที่ 27 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
า ห้องประชุมหยกมาี ชั้น 2 สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภาัฑ์อาหาร 
 
 
 
 
วิทยากร : รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย 

คาะวิทยาศาสตร ์
และผูป้ระเมินรางวัลคาุภาพแห่งชาต ิ

กลุ่มที่ 3 
วันที่ 28 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
า ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
 
 
 
 
วิทยากร : ผศ.วิมล รอดเพ็ชร 

คาะบริหารธุรกิจ 
และผูป้ระเมินรางวัลคาุภาพแห่งชาต ิ

ส่วนงานสนับสนุนที่เข้าร่วม ส่วนงานสนับสนุนที่เข้าร่วม ส่วนงานสนับสนุนที่เข้าร่วม 
1. ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
2. ส านักทะเบียนและประมวลผล 
3. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
4. ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
5. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
6. บัาฑิตวิทยาลัย 

จ านวน 40 คน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
2. สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลติภัาฑ์
อาหาร 

3. สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

4. ส านักหอสมุด 
จ านวน 30 คน 

1. ส านักงานอธิการบด ี
2. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
3. ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
4. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิม 
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
จ านวน 60 คน 

ผลการด าเนินงาน 
มีผู้ เ ข้ า ร่ วม โคร งกา ร  50  คน  จาก
เป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 125 
ผลการประเมินโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.21 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 

ผลการด าเนินงาน 
มีผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โค รงการ  27  คน  จาก
เป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
ผลการประเมินโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.20 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 

ผลการด าเนินงาน 
มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 48 คน จาก
เป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 80  
ผลการประเมินโครงการ มีค่าเฉลี่ย 
3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 

 

ผลการด าเนินงานภาพรวม พบว่า การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
โดยพิจาราาจากร้อยละของผู้บริหารที่เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ไม่บรรลุ     
ร้อยละ 42.40) 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน SSR ตามข้อก าหนดของเกณฑ์ EdPEx 
ด าเนินการในวันท่ี 28 – 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. า ห้องบรรยาย ชั้น 1 

อาคารระพี สาคริก วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร อาจารย์ประจ าคาะพาาิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การน าเกาฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระบบริหารงานทุกภาคส่วน และสร้างความ
เข้าใจในการรายงานผลการด าเนินงานที่สามารถอธิบายระบบและกลไกในการด าเนินงาน รวมถึงความ
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เชื่อมโยงของกระบวนการด าเนินงานกับผลลัพธ์ท่ีส าคัญขององค์กรให้กับผู้บริหาร หรือผู้ที่รับมอบหมาย
ให้รวบรวมผลงานของส่วนงานสนับสนุน 
 ผลการด าเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ 72 คน จากเป้าหมาย 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
102.86 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 ทั้งนี้ ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการโดยพิจาราาจากผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการเขียน     
เพื่อแสดงระบบของการด าเนินงานตามเกาฑ์ รวมทั้งรายงานผลลัพธ์ได้ชัดเจนขึ้นหลังการอบรม        
ในระดับ 3.51 จากคะแนน 5 (บรรลุ ค่าเฉล่ีย 3.79) 
 
 
 

                            : สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารส่วนงานเห็นความส าคัญในการน า   
                            หลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ไป  
                            ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
 

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ 
 

 โครงการอบรมหลักการน าองค์กรด้วยระบบการบริหารส าหรับผู้บริหารสมัยใหม่           
(4 Module) 

 โครงการการอบรมระบบการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ด าเนินการอบรมให้กับผู้บริหารคาะ และผู้บริหารส่วนงานสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้น าได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนมุมมองการบริหารจัดการในมิติต่างๆ ตามแนวคิดการพัฒนา
คุาภาพสู่ความเป็นเลิศซึ่งก าหนดหัวข้ออบรม 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. ผู้น ากับการน าองค์กร 
2. การเข้าใจและเข้าถึงผู้รับบริการ 
3. การเข้าใจและเข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน 
4. เทคนิคการปรับปรุงงาน 
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 ผู้น ากับการน าองค์กร 
มุ่งหวังให้ได้แนวคิดของการชี้น าองค์กรให้เกิดความยั่งยืน

รวมถึงการสื่อสารและสร้างบรรยากาศในการท างาน ตลอดจนการก ากับ
ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วิทยากร 
1) รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ อดตีรักษาการแทนรองอธิการบดี มก. 
2) รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
3) ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คาบดีคาะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
า ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
ผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 51 คน จากเป้าหมาย 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 

 การเข้าใจและเข้าถึงผู้ รับบริการ 
มุ่งหวังให้ได้แนวคิดในการค้นหา และรวบรวมสารสนเทศ

ของผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาผลิตภัาฑ์และบริการให้
ตรงกับความต้องการ หรือเหนือความคาดหมายของผู้รับบริการ จน
สามารถสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันให้กับผู้รับบริการ  

 

วิทยากร ผศ.ดร.ศจี  ศิริไกร   
อาจารย์ประจ าคาะพาาิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

                                       และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
า ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
ผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 46 คน จากเป้าหมาย 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.67  ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.31 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 

 การเข้าใจและเข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน 
มุ่งหวังให้ได้แนวคิดของการบริหารจัดการบุคลากรให้มี

สมรรถนะสูงสุด มีความผูกพัน และรักองค์กร สามารถส่งเสริม
ความส าเร็จขององค์กร 

 

วิทยากร ผศ.วิมล  รอดเพ็ชร   
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

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

 เทคนิคการปรับปรุงงาน 
มุ่งหวังให้ได้แนวคิดของการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง

กระบวนการท างาน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมการท างาน เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 

วิทยากร  รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร    
ที่ปรึกษาอาวุโสคาบดีด้านวิจัย   
คาะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

                                     และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ 
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
า ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
ผลการด าเนินงาน  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 46 คน จากเป้าหมาย 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.40 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 

 

ผลการด าเนินงานภาพรวม การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการโดย
พิจาราาจากทัศนคติของผู้บริหารเกี่ยวกับการน าเกาฑ์ EdPEx ไปใช้ในส่วนงานอยู่ในระดับดี             
มีค่าเฉล่ีย 4.00 ขึ้นไป (บรรลุ ค่าเฉล่ีย 4.31) 
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                          : ผลักดันให้ส่วนงานที่มีความพร้อมน าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ 
                           ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
 

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ 
 

 โครงการการชีแ้จงตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินคุาภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 

รวมถึงตัวบ่งชี้และเกาฑ์ประเมินคุาภาพภายในให้ถูกต้องตรงกัน ด าเนินการ 3 ครั้ง คือ การชี้แจง       
คู่มือฯ ระดับหลักสูตร  การชี้แจงคู่มือฯ ระดับคาะ และการชี้แจงคู่มือฯ ระดับ ส่วนงานสนับสนุน
วิทยากรโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุาภาพ และ รศ.ดร.อนันต์   
มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจ าคาะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ รายละเอียดดังนี้ 

ระดับหลักสูตร ด าเนินการเมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.               
า ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผลการด าเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ 450 คน จากเป้าหมาย 600 คน คิดเป็น ร้อยละ 
75 มีผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉล่ีย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 

ระดับคณะ  ด า เนินการเมื่ อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2559 เวลา 13.00  – 16.30  น.                     
า  ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารคาะ          
ผลการด าเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ 165 คน จากเป้าหมาย 145 คน คิดเป็นร้อยละ 113.79 
ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉล่ีย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 

ระดับส่วนงานสนับสนุน ด าเนินการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
า ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารคาะ           
ผลการด าเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ 165 คน จากเป้าหมาย 145 คน คิดเป็นร้อยละ 113.79 
ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉล่ีย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการโดยพิจาราาจากผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความเข้าใจแนวทางการประกันคุาภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
ระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.00 ขึ้นไป) ซึ่งผลการประเมินท้ัง 3 กิจกรรม บรรลุเป้าหมาย (ระดับหลักสูตร ร้อยละ 
87.25 ระดับคาะ ร้อยละ 86.21 และระดับส่วนงานสนับสนุน ร้อยละ 79.17) 
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                              : สร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความ 
                                เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPExของมหาวิทยาลัย 
 

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ 
 

 การสร้างทีมพี่เลีย้ง 

 โครงการฝึกอบรมพี่เลีย้ง EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นโครงการต่อยอดจากการอบรมผู้ประเมินคุาภาพตามเกาฑ์ EdPEx มก. โดยคัดเลือก

ผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุาภาพตามเกาฑ์ EdPEx จ านวน 24 คน เข้าร่วมอบรม มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมพี่เล้ียง EdPEx มก. ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการให้ค าปรึกษาเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงคุาภาพส่วนงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดย รศ.ดร.อนันต์   มุ่งวัฒนา อาจารย์
ประจ าคาะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการด าเนินการ 3 กิจกรรม  
 

- เรื่อง เครื่องมือการบริหารงาน EdPEx – Voice of Customers 
  วันท่ี 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 
  วันท่ี 5 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. า ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
- เรื่อง เครื่องมือการบริหารงาน EdPEx – Process Improvement 
  วันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. า ห้องประชมุ 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
 

ผลการด าเนินงาน พบว่า ผู้เข้าอบรม จ านวน 24 คน ผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมสังเกตการา์ใน
โครงการ QA สัญจร อย่างน้อย 2 ครั้ง จ านวน 22 คน ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉล่ีย 4.69 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ทั้งนี้ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการโดยพิจาราาจากมี
ทีมพี่เล้ียง EdPEx ที่สามารถให้ค าปรึกษาได้ไม่น้อยกว่า 10 คน (บรรลุ 26 คน : โดยนับรวม
ผู้ทรงคุาวุฒิ วิทยากร และผู้มีประสบการา์เพิ่มเติมอีก 4 คน) 
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                        : สนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพเพื่อบริหารจัดการของ 
                       หน่วยงานก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
 

โครงการและกิจกรรมที่ส าคัญ 
 

 การจัดท าคู่ มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลกัสตูร และระดับคณะ มก. ปีการศึกษา 
2558 และปรับปรุงคู่ มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน มก. ปีการศึกษา 
2558 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการปรับปรุงคู่มือการประกันคุาภาพภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคาะ โดยได้น าแนวทางการก ากับและพัฒนาคุาภาพการจัดการศึกษาที่ สกอ. ก าหนดมา
ด าเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานระบบประกันคุาภาพการศึกษาภายในของแต่ละ
หลักสูตร และคาะ ที่ก่อให้เกิดผลการบริหารจัดการคุาภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดและสร้างความ
เชื่อมั่นในคุาภาพบัาฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และได้จัดท าคู่มือการ
ประกันคุาภาพภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ส่วนงานใช้เป็นกรอบในการ
ประกันคุาภาพภายใน ซึ่งได้จัดพิมพ์เผยแพร่จ านวน 400 เล่มในเดือนพฤษภาคม 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสตูร  ปีการศึกษา 2558 และ
โครงการชีแ้จงการท าหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ปีการศึกษา 
2558 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การทบทวนวธีิการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความเข้าใจแนวทางการประเมินคุาภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ตามเกาฑ์ สกอ. และสามารถเป็นผู้ประเมินคุาภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผ่านอบรมผู้ประเมินคุาภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จ านวน 500 คน (รุ่นละไม่เกิน 100 คน) จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
ระหว่างวันท่ี 18 – 22 เมษายน 2559 า ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารบุญ อินทรัมพรรย์ คาะประมง และเป็น

คู่มือระดับหลักสูตร 
จัดพิมพ์จ านวน 2,000 เล่ม  

เผยแพร่ในเดือนเมษายน 2559 

คู่มือระดับคณะวิชา 
จัดพิมพ์จ านวน 700 เล่ม  

เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2559 

 

คู่มือระดับส่วนงานสนับสนุน 
จัดพิมพ์จ านวน 400 เล่ม  

เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2559 

 

พันธกิจที่ 1 
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พี่เล้ียงให้กับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 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.ลิลล่ี กาวีต๊ะ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบ ารุง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาววิไลรัตน์  
วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุาภาพ 

ผลการประเมินโครงการในภาพรวม 5 รุ่น มีค่าเฉล่ีย 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 
โดยสามารถทบทวนและขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ได้ทั้งหมด 317 คน 
รายละเอียดดังนี้ 
 

 

กลุ่มวทิยาศาสตร์เกษตร 
(99 คน) 

กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(122 คน) 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(96 คน) 

หน่วยงาน ขึน้
ทะเบียน 

หน่วยงาน ขึน้
ทะเบียน 

หน่วยงาน ขึน้
ทะเบียน 

1. คาะเกษตร 
2. คาะประมง 
3. คาะวนศาสตร์ 
4. คาะอุตสาหกรรมเกษตร 
5. คาะสัตวแพทยศาสตร ์
6. คาะเทคนิคการสัตวแพทย ์
7. คาะสิ่งแวดล้อม 
8. คาะเกษตร ก าแพงแสน 
9. คาะทรัพยากรธรรมชาติ 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

 

21 
6 
8 

11 
14 
5 
5 

20 
9 

1. คาะวิทยาศาสตร ์
2. คาะวิศวกรรมศาสตร ์
3. คาะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
4. คาะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
5. คาะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
6. คาะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7. คาะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
8. คาะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
9. คาะพาาิชยนาวีนานาชาติ 
10. คาะวิทยาศาสตร ์

และวิศวกรรมศาสตร ์
11. คาะสาธาราสขุศาสตร ์

21 
21 
- 

28 
8 
3 

11 
13 
3 

12 
 

2 

1. คาะบริหารธุรกิจ 
2. คาะมนุษยศาสตร ์
3. คาะศึกษาศาสตร ์
4. คาะเศรษฐศาสตร ์
5. คาะสังคมศาสตร์ 
6. คาะศึกษาศาสตร ์

และพัฒนศาสตร์ 
7. คาะวิทยาการจัดการ 
8. คาะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 
9. คาะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ 

6 
18 
16 
6 

18 
16 

 
8 
2 
6 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการา์ในการประเมินคุาภาพภายใน       
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประเมินคุาภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร จ านวน 
60 คน/รุ่น และต้องผ่านการเข้าร่วมโครงการสัมมนา KU – KM เพื่อการบริหารงานหลักสูตรและพัฒนา
งานด้านวิชาการ ประจ าปี 2559 ที่จัดโดยฝ่ายบริการการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับ
คาะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 เมษายน 
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2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2559              
า ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญ  อินทรัมพรรย์ คาะประมง และเป็นพี่เล้ียงให้กับวิทยาเขต     
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.ลิลล่ี กาวีต๊ะ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ            
ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบ ารุง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และนางสาววิไลรัตน์             
วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุาภาพ 

ผลการประเมินโครงการในภาพรวม 3 รุ่น มีค่าเฉล่ีย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 โดย
สามารถสร้างผู้ประเมินฯ ใหม่ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ได้ทั้งหมด 155 คน รายละเอียด ดังนี ้
 

 

กลุ่มวทิยาศาสตร์เกษตร 
(40 คน) 

กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(59 คน) 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(56 คน) 

หน่วยงาน ผ่าน
อบรม 

หน่วยงาน ผ่าน
อบรม 

หน่วยงาน ผ่าน
อบรม 

1. คาะเกษตร 
2. คาะประมง 
3. คาะวนศาสตร์ 
4. คาะอุตสาหกรรมเกษตร 
5. คาะสัตวแพทยศาสตร ์
6. คาะเทคนิคการสัตวแพทย ์
7. คาะสิ่งแวดล้อม 
8. คาะเกษตร ก าแพงแสน 
9. คาะทรัพยากรธรรมชาติ 

และอุตสาหกรรมเกษตร 

15 
5 
2 
5 
- 
1 
4 
1 
7 

1. คาะวิทยาศาสตร ์
2. คาะวิศวกรรมศาสตร ์
3. คาะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
4. คาะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
5. คาะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
6. คาะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7. คาะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
8. คาะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
9. คาะพาาิชยนาวีนานาชาติ 
10. คาะวิทยาศาสตร ์

และวิศวกรรมศาสตร ์
11. คาะสาธาราสขุศาสตร ์

4 
14 
1 
10 
1 
2 
1 
5 
3 
16 
 
2 

1. คาะบริหารธุรกิจ 
2. คาะมนุษยศาสตร ์
3. คาะศึกษาศาสตร ์
4. คาะเศรษฐศาสตร ์
5. คาะสังคมศาสตร์ 
6. คาะศึกษาศาสตร ์

และพัฒนศาสตร์ 
7. คาะวิทยาการจัดการ 
8. คาะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 
9. คาะศิลปะศาสตร์และวิทยาการ 

จัดการ 

- 
23 
7 
1 
2 
2 
 
10 
7 
4 
 

หมายเหต ุ: มีสถาบนัภายนอกทีเ่ข้าร่วมอบรมดว้ยในรุ่นที ่3 คือ สถาบนัเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่ น จ านวน 12 คน และทีไ่ดไ้ปช่วยจดั
อบรม ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร มีสถาบนัภายนอกเข้าร่วมอบรมดว้ย 44 คน 
 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการโดยพิจาราาจากผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจตามข้อก าหนดของหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ซึ่งผลการประเมินทั้ง 2 โครงการ บรรลุเป้าหมาย (ทบทวนผู้ประเมินฯ ร้อยละ 96.94 และ
สร้างผู้ประเมินฯ ใหม่ ร้อยละ 88.07) 
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 โครงการชีแ้จงการท าหน้าที่ เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.        
ปีการศึกษา 2558 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นเลขานุการ            
ผู้ประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ด าเนินการวันเดียวกันในวันที่ 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 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในทีมเลขานุการผู้ประเมินฯ 
ระดับหลักสูตร และระดับคาะ จ านวน 200 คน 

ผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 202 คน จากเป้าหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 
101 ผลประเมินโครงการฯ มีค่าเฉล่ีย 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 ทั้งนี้  ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการโดยพิจาราาจากผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่    
ของการเป็นเลขานุการผู้ประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (บรรลุ 
ร้อยละ 76.05) 
 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลือกตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนและกิจกรรม   
ด าเนินการอบรมให้กับหัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผน /กิจกรรม ระดับ      

คาะวิชา สถาบัน ส านัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการวัดความส าเร็จขององค์กร
และความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกาฑ์การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ขององค์กร รวมทั้งการน าตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ วิทยากรโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รักษาการแทน     
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุาภาพ และ ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี     
ฝ่ายประกันคุาภาพ มีการจัดกิจกรรม 2 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่  1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. า ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารบุญ   
อินทรัมพรรย ์คาะประมง ผลการด าเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 93 คน จากเป้าหมาย 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 103.33 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉล่ีย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 

รุ่นที่  2 วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. า ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารบุญ      
อินทรัมพรรย์ คาะประมง ผลการด าเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 91 คน จากเป้าหมาย 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 101.11 ผลการประเมินโครงการฯ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 

ผลการด าเนินงานภาพรวม พบว่า การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
โดยพิจาราาจากผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจวิธีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเพิ่มขึ้น  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 (ไม่บรรลุ ร้อยละ 61.25) 
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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP) และตัวชีว้ัด
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ ระดับคณะ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความครอบคลุมของโครงร่าง
องค์การ (OP) และความเหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจของคาะ ปีการศึกษา 2558      
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ พ่ีเล้ียง EdPEx มก. จ านวน 26 คน วิทยากรโดย รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์
ประจ าคาะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ประเมินรางวัลคุาภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการด าเนินการ 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. า ห้องประชุม 1 ส านักงาน
ประกันคุาภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าประชุมจ านวน 24 คน 

ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. า ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าประชุมจ านวน 23 คน 

ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. า ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าประชุมจ านวน 13 คน 

ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. า ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าประชุมจ านวน 14 คน 
 

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 การประชุมชีแ้จงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
  จัดประชุมชี้แจงเกาฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 วันท่ี 6 มกราคม 2559 

เวลา 08.30 – 12.00 น. า ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าร่วม
ทั้งส้ิน 593 คน แบ่งเป็นบางเขน 352 คน วิทยาเขตก าแพงแสน 130 คน วิทยาเขตศรีราชา 75 คน   
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 36 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 325 คนคิดเป็นร้อยละ 
54.81 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม 4.10 ค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 
 

 โครงการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองเพื่ อจัดท าโครงร่างองค์การ           
(OP Sharing) ส าหรับคณะวิชา  

 ด าเนินการจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การวิเคราะห์
ตนเองเพื่อจัดท าโครงร่างองค์การ (OP Sharing) ส าหรับคาะ
วิชา เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดท าโครงร่างองค์การ (OP)    
และเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบจัดท า OP ของคาะวิชา จ านวน 5 คน/
คาะวิชา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  
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กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2559 มีทีมผู้บริหารเข้าร่วม 35 
คน จาก 39 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 16 คน ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.21 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 
 กลุ่มที่ 2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2559 มีทีมผู้บริหาร
เข้าร่วม 28 คน จาก 50 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 21 คน ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 
4.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 
 กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2559 มีทีมผู้บริหารเข้า
ร่วม 23 คน จาก 30 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 15 คน ผลการประเมินในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 
4.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 
 

 โครงการติดตามการจัดท าโครงร่างองค์การ (OP Follow-up) ส าหรับคณะวิชา 
 ด าเนินการจัดโครงการติดตามการจัดท าโครงร่าง

องค์การ (OP Follow-up) ส าหรับคาะวิชา เพื่อติดตามให้
องค์การสามารถวิเคราะห์ตนเองได้อย่างชัดเจน และพัฒนา
องค์การสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีทิศทาง  

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  คาบดี  ผู้บริหารระดับสูงที่
รับผิดชอบจัดท า OP ของคาะวิชา ประมาาคาะละ 5 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน      
มีผู้ตอบแบบประเมิน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 92 และมีผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.47        
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับดี จ านวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 
 รุ่นที่  1  ได้แก่ คาะเกษตร คาะสัตวแพทยศาสตร์ คาะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คาะ
วิศวกรรมศาสตร์ คาะเกษตร ก าแพงแสน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 มีทีมผู้บริหารเข้าร่วม 20 คน 
จาก 27 คน 
 รุ่นที่  2 ได้แก่ คาะประมง คาะมนุษยศาสตร์ คาะอุตสาหกรรมเกษตร คาะพาาิชยนาวี
นานาชาติ คาะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 มีทีมผู้บริหาร
เข้าร่วม 17 คน จาก 23 คน 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "วิธีการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะวิชา
และสถาบัน"  

เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการา์ในการประเมินคุาภาพภายใน         
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมินคุาภาพภายใน ระดับคาะและสถาบัน ในปีการศึกษา 
2558 โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาผู้ประเมินคุาภาพภายใน ระดับคาะและสถาบัน ที่ได้มาตรฐาน 
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคาะ 
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(คาบดี รองคาบดี ผู้ช่วยคาบดี และหัวหน้าภาควิชา) ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ที่ปฏิบัติหน้าที่
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จ านวน 120 คน     
(รุ่นละไม่เกิน 60 คน) จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่  1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 มีผู้เข้าอบรม 31 คน 
มีผู้ตอบแบบประเมิน 29 คน มีผลการประเมินเฉล่ียในภาพรวม 
4.53 ระดับมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 
 รุ่นที่  2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีผู้เข้าอบรม 35 คน 
มีผู้ตอบแบบประเมิน 34 คน มีผลการประเมินเฉล่ียในภาพรวม 
4.49 ระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "ทบทวนวิธีการประเมินฯ ระดับคณะและสถาบัน"  
  เพื่อทบทวนความเข้าใจแนวทางการประเมินคุาภาพ
ภายใน ระดับคาะ ตามเกาฑ์ สกอ. และสามารถเป็นผู้ประเมิน
คุาภาพภายใน ระดับคาะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี
การศึกษา 2558 ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผ่านอบรมผู้
ประเมินคุาภาพภายใน ระดับคาะ และสถาบัน ปีการศึกษา 
2557 า ห้องประชุม 1 ชั้น 1 (ห้องบรรยาย) อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าอบรม 32 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 32 คน มีผลการ
ประเมินเฉล่ียในภาพรวม 4.60 ระดับมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 
 รุ่นที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าอบรม 32 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 32 คน มีผลการ
ประเมินเฉล่ียในภาพรวม 4.47 ระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 
 

 ชีแ้จงแนวทางการประเมินฯ ส าหรับคณะกรรมการประเมินฯ ก่อนลงพืน้ที่ 
- การประชุมหารือแนวทางการประเมินคุาภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2558 (กราีหลักสูตรยืม) วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. 
า ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มี
ผู้เข้าร่วมทั้งส้ิน 257 คน แบ่งเป็น วิทยาเขตบางเขน 76 คน                 
วิทยาเขตก าแพงแสน 62 คน วิทยาเขตศรีราชา 39 คน วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 24  คน และรับฟังผ่าน Nontri 
Live 56 คน 

- การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน มก. ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 ส าหรับคาะกรรมการประเมินฯ เพื่อให้คาะกรรมการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน 
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ระดับหลักสูตร รับทราบแนวทางการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และสามารถ
ด าเนินการได้สอดคล้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมีกลุ่มเป้าหมาย 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 ทั้งส้ิน 194 
คน จากบางเขน จ านวน 126 คน วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน  26 คน วิทยาเขตศรีราชา จ านวน 27 
คน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ านวน 15 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 112 คน 
ภาพรวมของการประเมิน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมาก  มีค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.62 
 -  การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุาภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคาะ ปีการศึกษา 2558 ส าหรับคาะกรรมการประเมินฯ  
เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุาภาพภายใน ระดับคาะ ประจ าปี
การศึกษา 2558  ข้อควรรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้  และเกาฑ์ประเมิน   
ระดับคาะ บทบาทหน้าที่ของคาะกรรมการประเมินฯ การจัดท า
รายงานผลประเมินในระบบ CHE QA Online จรรยาบรรา และคุาลักษาะของผู้ประเมินฯ แนวทาง
ปฏิบัติส าหรับผู้สังเกตการา์การประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับคาะวิชา เมื่อวันที่ 1 
กันยายน  2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. า ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งส้ิน 60 คน (รวม 4 วิทยาเขต) ดังนี้ จากบางเขน 33 คน วิทยาเขตก าแพงแสน 7 
คน วิทยาเขตศรีราชา 12 คน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 8 คน  
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจ าปีการศึกษา 2558  

ด าเนินการจัดการอบรมให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุาภาพระดับ      
คาะวิชา  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุาภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โครงสร้างของข้อมูลและระดับชั้นในการใช้งาน          
ความเชื่อมโยงระบบการประเมินคุาภาพภายในทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคาะวิชา    
และระดับมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. า ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวนทั้งส้ิน 63 คน 
ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ มีคะแนนเฉล่ีย 4.18  อยู่ในระดับดี 
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 โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่าง
วันที่ 16-18 พฤศจกิายน 2559 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉล่ีย 3.76    
จากคะแนนเต็ม 5.00   
           ผลการประเมินความพึงพอใจของคาะกรรมการประเมินฯ ต่อกระบวนการประเมินการประเมิน
คุาภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดี      
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52  ส าหรับผลการพิจาราาตามรายการหลักเรียงล าดับค่าคะแนนเฉล่ียจากสูงสุด
ไปต่ าสุด ได้แก่ 

ด้านความรู้ความสามารถของคาะกรรมการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ   4.71 
 ด้านบทบาทการมีส่วนร่วม    มีค่าเฉล่ียเท่ากับ   4.80 
  ด้านการประสานงานของส านักงานประกันคุาภาพ   มีค่าเฉล่ียเท่ากับ   4.80 

 ด้านความถูกต้อง ครบถว้นของขอ้มูล   มีค่าเฉล่ียเท่ากับ   4.07 
 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุาภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online 
ส่ง สกอ. ภายในก าหนด า วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
 จัดท าเล่มรายงานการประเมินคุาภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2558  เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ 
 

                      : พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นภาพรวม 
                        ของมหาวิทยาลัย 
 

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ 
 

 การน าเข้าข้อมูลพืน้ฐานบนระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุาภาพ (QAIS)  

เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมผลการด าเนินงานส าหรับรองรับการประเมินคุาภาพการศึกษา โดยระบบ
ดังกล่าวสามารถน าเข้าข้อมูลได้ 2 ลักษาะ คือ การน าส่งข้อมูลโดยหน่วยงานที่ให้ข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย และการป้อนข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆ  โดยในรอบปี 2559 มีกิจกรรมการ
ด าเนินงาน ได้แก่ 
 

 การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลบนระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ (QAIS)  โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานกลางที่น าเข้าข้อมูลในระบบ เพื่อท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูลพื้นฐานบนระบบ จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน กองกิจการนิสิต สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก . 
ส านักงานบริการวิชาการ พร้อมทั้งด าเนินการประสานงานติดตามการน าเข้าข้อมูลของหน่วยงานกลาง   

พันธกิจที่ 2 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) 
 เพื่ อสร้างความเข้าใจในการป้อนข้อมูลของ
หน่วยงานเข้าระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุาภาพได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง  แ ละ ค รบถ้ ว น  โ ด ยจั ด อบ รม ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559       
เวลา 09.00-12.00 น. า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 ชั้น 4 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์        
มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งสิ้น 88 คน 
 
 

                     : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกนัคุณภาพสู่สาธารณชน 
 

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ 
 

 การผลิตสื่อเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการประกนัคุณภาพ 
  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุาภาพการศึกษาให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุาภาพที่ถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนด าเนินการฝึกอบรม /สัมมนาฯ                
ของส านักงานประกันคุาภาพ จึงได้ด าเนินการผลิตส่ือสารสนเทศต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ในระบบการประกันคุาภาพ โดยในปี 2559 ได้เลือกช่องทางการผลิตส่ือเพื่อการส่ือสาร จ านวน           
3 ช่องทาง ได้แก่ จดหมายข่าว โปสเตอร์ และแผ่นประชาสัมพันธ์งานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ               
ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 จดหมายข่าวส านักงานประกันคุณภาพ 
ในรอบปี 2559 ส านักงานประกันคุาภาพ      

ได้ รวบรวมข้อมูลการประกันคุาภาพที่ น่ าสนใจ 
ตลอดจนผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านจดหมายข่าว QA.KU 

ฉบับรายเดือน ขนาด A3 หน้า-หลัง และจดหมายข่าวฉบับพิเศษ ขนาด A5  เพื่อเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุาภาพ ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่อยู่
อีเมล์ส าหรับผู้สนใจรับข่าวสาร และผู้สนใจยังสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าว QA.KU ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.qa.ku.ac.th ได้อีกทางหนึ่งด้วย และจากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

พันธกิจที่ 3 
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จดหมายข่าว QA.KU ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 174 คน พบว่าภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 3.87 อยู่ใน
ระดับมาก 
 

 แผ่นพับ และโปสเตอร์ EdPEx 
ด าเนินการออกแบบและจัดท าแผ่นพับ และ

โปสเตอร์ เพื่อการพัฒนาคุาภาพการศึกษ สู่ความเป็นเลิศ
ด้วยเกาฑ์ EdPEx เพื่อขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรภายใน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกาฑ์ประเมิน
และข้อก าหนดตามเกาฑ์ EdPEx ซึ่งประกอบดว้ย 7 
หมวด ได้แก่ หมวด 1 การน าองคก์ร หมวด 2 กลยุทธ์  
หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4    การวดั การวเิคราะห์และการ
จัดการความรู้ หมวด 5 บุคลากร 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ                   
และหมวด 7 ผลลัพธ ์  
 
 
 
 การพัฒนา และปรับปรุงข้อมูลการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพ 
(www.qa.ku.ac.th) 

ด าเนินการปรับปรุงหน้าเว็บเพจของส านักงาน
ประกันคุาภาพใหม่ เพื่อให้การน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
มีความกระชับ  พร้อมทั้งปรับปรุงเมนูหลัก เมนูย่อยต่างๆ 
อาทิเช่น โครงสร้างคาะกรรมการนโยบายการประกัน
คุาภาพ โครงสร้างบุคลากร  ปรับปรุงฐานข้อมูลการประกัน
คุาภาพภายในระดับคาะวิชา สถาบัน ส านัก ประจ าปี
การศึกษา 2552 - 2558 และฐานข้อมูลส านักงานประกัน
คุาภาพ โดยในปี         พ.ศ. 2559 มีการเผยแพร่ผ่านเมนู
ข่าวประชาสัมพันธ์ จ านวนทั้งส้ิน 25  เรื่อง จดหมายข่าวรายเดือน ข่าวจากหนังสือพิมพ์ จ านวน 40 
ฉบับ ค าถาม-ค าตอบ QA ภาพโครงการ/กิจกรรม จ านวน 29 โครงการ และจัดท าคู่มือต่างๆ ในรูปของ 
e-book และจากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ (www.qa.ku.ac.th) ซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามกลับมา จ านวน 167 คน พบว่าภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.88 อยู่ในระดับมาก   
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                       : ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์ของ   
                         การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่   
                         ยอมรับ 
 

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ 
 

 การจัดอนัดบัมหาวิทยาลยั 
ประสานงานขอความร่วมมือจากคาบดีทุกคาะวิชา ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก กอง        

เพื่อขอให้กรอกตารางข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS Ranking ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยได้มี
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุาภาพ (QAIS) เพื่อด าเนินการ
พัฒนาระบบให้สามารถกรอกข้อมูลต่างๆ ส าหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้หน่วยงาน       
และคาะวิชาต่างๆ สามารถกรอกข้อมูลต่างๆ บนระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุาภาพได้ อีกทั้ง    
ได้จัดท า Score Board เพื่อสรุปข้อมูลท่ีมีการน าเข้าข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
ทราบความก้าวหน้าในการน าเข้าข้อมูลของแต่ละหน่วยงานได้  นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูล        
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS Ranking ของทุกคาะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อด าเนินการ
น าส่งข้อมูลในระบบซึ่งด าเนินการโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

                     : ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน 
                       การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
 

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ 
 

 โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 10 ประจ าปี 2559  

 จัดท าเล่มคู่มือโครงการรางวัลคุาภาพ จ านวน 480 เล่ม 
คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 7,920 บาท และจัดส่ง ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ จ านวน  56 หน่วยงาน 

 ก าหนดประเภทผลงานที่ ส่งเข้าร่วมประกวด มี  2 
ประเภท คือ 

 
ประเภทที่ 1 : ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 ระดับหลักสูตร  
 การบริหารหลักสูตรดีเด่น คะแนนผลการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประเมินครั้งที่ 2 มีคะแนนระดับดีอย่างต่อเนื่อง และผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558 เป็นไปตาม
เงื่อนไขของ สกอ.โดยพิจาราาคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก  

พันธกิจที่ 4 

พันธกิจที่ 5 
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 พัฒนาการหลักสูตรอย่างก้าวกระโดด พิจาราาจากพัฒนาการของผลการประเมิน
คุาภาพการศึกษาภายใน โดยพิจาราาจากเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงผลต่างของคะแนนการประเมิน
ของปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา พิจาราาสูงสุด 10 อันดับแรก 
 ระดับคณะวิชา  
 พิจาราาจากคะแนนผลการประเมินคุาภาพการศึกษาภายใน ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด                      
โดยไม่มีองค์ประกอบใดได้ระดับพอใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร    
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ระดับส่วนงานสนับสนุน 
 ให้คาะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้พิจาราาคัดเลือกส่วนงานที่มีพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศที่ดี 
ในภาพรวมระดับส่วนงาน  แบ่งเป็น 2 รางวัล ระดับสถาบัน และระดับส านัก  
 

ประเภทที่ 2 : การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน หมายถึง ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง     
เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของการท างาน      
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร สามารถลดเวลาและลดขั้นตอนการด าเนินงาน  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 แนวปฏิบัติที่ ดี หมายถึง กระบวนการที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้       
ส่วนงานประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  
หรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี        
ให้ส่วนงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์  
 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน หมายถึง การท า
ส่ิงต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทาง
ความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร เพื่อท าให้ส่ิงต่างๆ            
เกิดเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มมากขึ้น เพิ่ม
มูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต 
 

 ผลงานส่งเขา้ประกวด จ านวน 32 ผลงาน ดังนี ้
การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิาน จ านวน 13 ผลงาน 
แนวปฏิบตัิที่ดี จ านวน 9 ผลงาน  

 นวตักรรมสนับสนุนการปฏิบตัิงาน จ านวน 10 ผลงาน  
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 การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต  
 ส านักงานประกันคุาภาพร่วมกับกองกิจการนิสิตด าเนินงานพัฒนาคุาภาพกิจกรรมนิสิต 
เพื่อให้นิสิตสามารถน าระบบประกันคุาภาพไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมนิสิตได้อย่างมีคุาภาพ          
 

 โครงการการประชุมชีแ้จงตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
  เพื่อชี้แจงตัวบ่งชี้เกาฑ์การประเมินคุาภาพกิจกรรมนิสิต  และให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุาภาพกิจกรรม
นิสิตขององค์กร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธาน/ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุาภาพของชมรมกิจกรรม
นิสิต จ านวน 37 ชมรม ๆ ละ 2 คน และคาะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุาภาพ         
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 คะแนนเฉล่ีย 3.75 อยู่ในระดับมาก  
 

 โครงการประชุมชีแ้จงการก าหนดตัวชีว้ัดโครงการและแนวทางการเขียน โครงการ
รางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการได้ถูกต้อง มีความเข้าใจการเขียน
รายงานคุาภาพกิจกรรมนิสิตได้ถูกต้องตามที่ก าหนด กระตุ้นให้องค์กรนิสิตให้เห็นความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมนิสิตให้มีคุาภาพอย่างต่อเนื่อง และให้องค์กรนิสิตได้น าความรู้ด้านการ
ประกันคุาภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมนิสิตจนเกิดผลสัมฤทธิ์ และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
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 คะแนนเฉล่ีย 3.80 อยู่ในระดับมาก  
 
 

 โครงการประชุมชีแ้จงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตและเอกสาร
หลักฐานที่ต้องจัดเตรียม 

เพื่อให้องค์กรกิจกรรมนิสิตสามารถเตรียมความพร้อมรับการประเมินได้อย่างถูกต้อง 
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 
เพื่อประเมินคุาภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตตามมาตรฐานคุาภาพที่ก าหนด 6 มาตรฐาน      

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 – 19.00 น. า ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก         
กองกิจการนิสิต โดยด าเนินการตรวจประเมินคุาภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต  จ านวน 18 องค์กร โดยมีผล
ประเมิน อยู่ในระดับดีมาก 14 องค์กร ระดับดี 3 องค์กร และมีผลประเมินระดับพอใช้ 1 องค์กร ได้แก่ 
ชมรมชาวตึกชาวหอ 
 

 โครงการประกวดรางวัลคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
เพื่อให้สโมสรนิสิต/องค์กรนิสิต รวมถึงชมรมกิจกรรมนิสิตที่มีคุาภาพ ด าเนินงานตาม

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 
 
 

 โครงการและกิจกรรมของเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง C-IQA 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง (C-IQA) ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 35 แห่ง  และได้เข้าร่วมการประชุม
ตามวาระต่างๆ  นั้น  ซึ่งในปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
เครือข่ายฯ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
เป็นการด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานของเครือข่าย

อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุาภาพการศึกษา
ภายใน (C-IQA)  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น.        
า ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มก.         
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
การประกันคุาภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกาฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินงานประกันคุาภาพระดับหลักสูตรของสมาชิกเครือข่ายเพื่อพัฒนา
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มีคุานุชนภา รื่นอบเชย ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและคุาภาพ
อุดมศึกษา ส านักงานคาะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง เกาฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการพัฒนาเกาฑ์มาตรฐานหลักสูตร       เพื่อ
ส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล โดยมีสถาบันในเครือข่าย C-IQA เข้าร่วมจ านวนทั้งส้ิน 26 สถาบัน 
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และมีผู้แทนสถาบันเข้าร่วมจ านวนทั้งส้ิน 98 คน ทั้งนี้ภายหลังการจัดโครงการฯ งานวิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศ ได้สรุปและจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ และจัดส่งให้สถาบันใน
เครือข่าย จ านวนทั้งหมด  35 สถาบนั 
 

 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครัง้ที่ 4/2559 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าภาพการจัดประชุมคาะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง (C-IQA) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2559 เวลา 13.00-16.00 น. า ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร
สารสนเทศ บัาฑิตวิทยาลัย โดยมีสถาบันในเครือข่ายเข้าร่วม
จ านวนทั้งสิ้น 21 สถาบัน และมีผู้แทนสถาบันเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 48 คน 
 
 

                      : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 
 

โครงการและกิจกรรมทีส่ าคัญ 
 

 โครงการการจัดการความรู้ เร่ือง การท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 
โครงการการจัดการความรู้  เรื่อง การท าหน้าที่เลขานุการคาะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคาบดีผู้อ านวยการสถาบันและผู้อ านวยการส านัก เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 
2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. า ห้องประชุม 1 ส านักงานประกันคุาภาพชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการของการติดตามและประเมนิผล
การปฏิบัติงานของคาบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก และเพื่อให้บุคลากรได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการา์ผู้ผ่านการเป็นเลขานุการของการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคาบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 14 คน ส่งแบบ
ตอบรับจ านวน 13 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ผลประเมินความพึงพอใจค่าเฉล่ียรวม 3.66 คะแนน    
อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจที่ 6 
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 โครงการศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
โครงการศึกษาดูงานระบบประกันคุาภาพ ประจ าปีงบประมาา พ.ศ.2559 ของ

คาะกรรมการนโยบายประกันคุาภาพ และบุคลากร
ส านักงานประกันคุาภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 
กุมภาพันธ ์2559 า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      และ
มหาวิทยาลัยทักษิา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ ตาม
โครงการดังนี้ 

1) เพื่อเป็นการศึกษาแลกเปล่ียนประสบการา์
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าแนวทางการพัฒนาคุาภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  (EdPEx) และ
การประเมินคุาภาพตามแนวทางเกาฑ์ รางวัลคุาภาพแห่งชาติ (TQA) มาประยุกต์ใช้กับการ
ด าเนินงานประกันคุาภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) เพื่อน าประโยชน์ที่ได้จากศึกษาดูงานด้านประกันคุาภาพมาปรับใช้ในการพัฒนางาน
ประกันคุาภาพ 

3) เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 23 คน ส่งแบบตอบรับจ านวน 23 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลประเมิน
ความพึงพอใจค่าเฉล่ียรวม 4.41 คะแนน อยู่ในระดับมาก 
 

 โครงการกิจกรรม 5 ส ของส านักงานประกนัคุณภาพ 
โครงการกิจกรรม 5 ส ของส านักงานประกันคุาภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559      

เวลา 13.30 – 16.30 น. า ส านักงานประกันคุาภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.                     
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีสร้างจิตส านึกและร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนา
หน่วยงานให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
เ รี ยบร้อย  และ เพื่ อ เป็นการติดตามผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม “5ส” ในแต่ละพื้นที่ สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษาะ และสร้างนิสัย มี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน  ส่งแบบตอบรับจ านวน 
15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลประเมินความพึง
พอใจค่าเฉล่ียรวม 4.01 คะแนน อยู่ในระดับมาก 
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 การจัดพิธีรดน า้ด าหัวขอพรผู้อาวุโส 
การจัดพิธีรดน้ าด าหัวขอพรผู้อาวุโส เมื่อ

วันที่  12 เมษายน 2559 เวลา 12.00 – 13.00 น. 
า ส านักงานประกันคุาภาพชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 
50 ปี มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพาีที่มี
คุาค่า และเป็นเอกลักษา์อย่างหน่ึงของคนไทยที่ควร
อนุรักษ์สืบสานไว้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 33 คน ประกอบด้วยคาะกรรมการนโยบายประกันคุาภาพ    
และบุคลากรส านักงานประกันคุาภาพ 

 

 โ ค ร ง ก า ร  “ ป ฐ ม นิ เ ท ศ บุ ค ล า ก ร ให ม่ ข อ ง ส า นั ก ง า น ป ร ะกั น คุณภ าพ ”                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของส านักงานประกันคุาภาพ” ประจ าปีงบประมาา      
พ.ศ.2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2559 ส านักงานประกันคุาภาพ ห้องประชุม 1 ชั้น 9        
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์  พันธกิจ นโยบาย 
ภารกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ แนวทางการบริหารการพัฒนา และความมุ่งหวังในปัจจุบันและ
อนาคตของส านักงานประกันคุาภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจริยธรรม เจตคติที่ดีในการท างาน    
เกิดความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คาะ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 คน ส่งแบบตอบ
รับจ านวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลประเมินความพึงพอใจค่าเฉล่ียรวม 4.73 คะแนน อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 

 โค รงกา รก าร จัดการความ รู้ เ ร่ื อ ง  ร ะบบ จัด เก็ บและแช ร์ ข้อ มูลภายใน      
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โครงการการจัดการความรู้ เรื่องระบบจัดเก็บ

และแชร์ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (KU 
Cloud Storage) จัดขึ้นเมื่อวันที ่11 สิงหาคม 2559 เวลา  
09.00 – 12.00 น  า ส านักงานประกันคุาภาพ ชั้น 9 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดเก็บ และแชร์ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(KU Cloud Storage) และเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการา์จากผู้ใช้ระบบจัดเก็บ    
และแชร์ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Cloud Storage) มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12 คน    
ส่งแบบตอบรับจ านวน 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลประเมินความพึงพอใจค่าเฉล่ียรวม 4.30 
คะแนน อยู่ในระดับมาก 
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 การจัดงาน “อธิการบดีพบบุคลากรส านักงานประกันคุณภาพ” 
 การจดังาน “อธิการบดีพบบุคลากรส านักงาน
ประกันคุาภาพ” จดัขึ้นเมื่อวันที ่16 สิงหาคม 2559 เวลา 
09.00 – 11.30 น. า ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ปี มก. โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร
มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมทั้งสร้างเขา้ใจ
การบริหารงานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มีผู้เขา้ร่วม
ทั้งหมด 18 คน 
 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ           
ของส านักงานประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ของส านักงาน

ประกันคุาภาพ ประจ า  ปีงบประมาา พ.ศ.2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559   า แสน
ปาล์มเทรนนิ่งโฮม ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ก าแพงแสน         มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าแผนกล
ยุทธ์  และแผนปฏิบัติการของส านักงานประกัน
คุาภาพ และเพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
เสนอความคิดสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างคาะกรรมการนโยบายการประกันคุาภาพ
ผู้บริหาร และบุคลากร มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน ส่ง

แบบตอบรับจ านวน 19 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 76 ผลประเมินความพึงพอใจค่าเฉล่ียรวม 4.49 คะแนน 
อยู่ในระดับมาก 
 

 โครงการวนัพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2559 
โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.ประจ าปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที ่10 กันยายน 2559 เวลา 

08.30 – 16.30 น.         า ส านักงานประกันคุาภาพชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.    มีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 14 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  

2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล  สมเด็จพระนางเจ้ า สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
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3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดี ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตส านึกร่วมกัน ในการประกอบกิจกรรม
พัฒนา โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯของเรามีความสะอาด         
เกิดความร่มรื่นสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 

5. เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม “7ส” ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสาง สะดวก 
สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษาะ สวยงามและสร้างส่ิงแวดล้อมที่ดีให้กับทุกหน่วยงานภายใน มก 
 
 

 โครงการสัมมนา เร่ือง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานคุณภาพและแสดงมุทิตาจติ
แด่คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ” 
โครงการสัมมนาเรื่อง “การแลกเปล่ียนประสบการา์งานคุาภาพและแสดงมุทิตาจิตแด่

คาะกรรมการนโยบายการประกันคุาภาพ” จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2559  เวลา 09.00 – 14.00 น. 
า ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 และห้องโถงประชุมชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการา์และแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน ประกันคุาภาพจากคาะกรรมการนโยบายการ
ประกันคุาภาพท่ีจะเกษียาอายุราชการ และเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อคาะกรรมการนโยบายการประกัน
คุาภาพที่เกษียาอายุราชการ และเสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันอันดีระหว่างกัน มีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 68 คน ส่งแบบตอบรับจ านวน 25 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 36.76 ผลประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉล่ียรวม 4.50 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังคงมีการประกันคุาภาพภายในทั้ง 3 ระดับ
ตามที่ส านักงานคาะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด แต่จะขับเคล่ือนการพัฒนาคุาภาพสู่ความเป็น
เลิศเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าทุกส่วนงานมีการน าแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกาฑ์ EdPEx ไปใช้แบบค่อยๆ ซึมลึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของ   
ส่วนงาน โดยมีปฏิทินกิจกรรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 

กิจกรรม หน่วยงาน ช่วงเวลาด าเนินการ 
  การประชุมชีแ้จง บรรยาย สัมมนา อบรม ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
1.1 โครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ส่วนงานสนับสนุน  
     และวิทยาเขต 

ก.พ. - ต.ค. 60 

 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ หลักสูตร  ทุกวิทยาเขต ก.พ. 60 
 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ คาะ และวิทยาเขต ทุกวิทยาเขต มี.ค. 60 
 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ส่วนงานสนับสนุน ทุกวิทยาเขต มี.ค. 60 
 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ส าหรบัคาะกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร  

ทุกวิทยาเขต ก.ค. 60 

 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ส าหรบัคาะกรรมการประเมินฯ ระดับคาะ
และวิทยาเขต 

ทุกวิทยาเขต ส.ค. 60 

1.2. การอบรมทบทวนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะวิชา และสร้างทมีเลขานุการ 
      คณะกรรมการประเมิน 
 การอบรมทบทวนผูป้ระเมินระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 บางเขน 1-2 พ.ค. 60 
 การอบรมทบทวนผูป้ระเมินระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 บางเขน 3-4 พ.ค. 60 
 การอบรมทบทวนผูป้ระเมินระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3 บางเขน 15-16 พ.ค. 2560 

 การอบรมทบทวนผูป้ระเมินระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4 สกลนคร 29-30 พ.ค. 2560 

 การอบรมทบทวนผูป้ระเมินระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5 ก าแพงแสน 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 60 
 การอบรมทบทวนผูป้ระเมินระดับคาะ รุ่นที่ 1 บางเขน 17-18 พ.ค. 60 
 การอบรมทบทวนผูป้ระเมินระดับคาะ รุ่นที่ 2 บางเขน 22-23 พ.ค. 60 
 การอบรมทบทวนผูป้ระเมินระดับคาะ รุ่นที่ 3 บางเขน 24-25 พ.ค. 60 
 โครงการสร้างทีมเลขานุการผู้ประเมิน ระดับหลักสูตรและระดับคาะ บางเขน มิ.ย.-ก.ค. 60 
 1.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) และ CHE QA Online 
 ประชุมสรุปปัญหาการใช้งานระบบ QAIS เพ่ือแก้ไขปรับปรุง ทุกวิทยาเขต ก.พ. 60 
 จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศ QAIS  ทุกวิทยาเขต มี.ค. 60 
 อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุาภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 ส าหรบัผู้ดแูลระบบ ระดับหลักสูตร และระดับคาะ
วิชา 

ทุกวิทยาเขต ก.ค. 60 

ปฏิทินกิจกรรมของการประกันคุณภาพ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 
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 1.4 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร AUN QA ทุกวิทยาเขต เม.ย.-มิ.ย. 60 

1.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรมเครือข่ายภายในและภายนอก ทุกวิทยาเขต เม.ย.-มิ.ย. 60 

 โครงการพัฒนาสู่ความเลิศตามเกณฑ์ EdPEx 
2.1 โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับคณะ คาะที่มีความสมัครใจ และมีผลการประเมินคุาภาพภายใน
ตามเกาฑ์ สกอ. (IQA) ระดับคาะ ปกีารศึกษา 2558 
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก คะแนน 3.51 ขึ้นไป จ านวน 5 คาะ 

ทุกวิทยาเขต ก.พ. 60 – ก.พ.61 

 อบรมเกาฑ์ EdPEx ส าหรับผู้บริหาร 3 ก.พ. 60 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การท าแผน เม.ย. 60 
 อบรม tool training 6 หมวด มิ.ย. – ส.ค. 60 
 ติดตามผลและให้ค าปรึกษา ต.ค. 60 และ ธ.ค. 60 
2.2 โครงการอบรม Tool Training ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับส่วน   
       งานสนับสนุน   

ทุกวิทยาเขต ก.พ. – ก.ย. 60 

2.3 โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมิน EdPEx มก.  ทุกวิทยาเขต เม.ย. – มิ.ย. 60 

2.4 โครงการอบรมทบทวนพี่เลีย้ง EdPEx มก.  ทุกวิทยาเขต เม.ย. – มิ.ย. 60 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
        รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานประกอบการประเมินฯ รอบ 12 เดือน  
3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกหลักสตูร  
 ทุกหลักสตูรรายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ของ

หลักสูตรผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ. 7) ให้ครบถ้วน 
มิ.ย. -ก.ค. 60 

 ประธานหลักสูตรเสนอรายชื่อ อาจารย์ที่ท าหน้าที่คาะกรรมการ
ประเมินฯ จ านวนอย่างน้อย 3 คน มาที่ส านักงานประกันคุาภาพเพื่อ
พิจาราาจัดท าประกาศแต่งตั้ง 

เม.ย.-พ.ค. 60 

 ประเมินผลการด าเนินงานของทุกหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online ส.ค. 60 
 คาะกรรมการฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ฉบับ
สมบูรา์ ไปยังประธานหลักสตูรและ คาบดี 

31 ส.ค.- 15 ก.ย. 60 

3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทุกคาะ  
 คาะเสนอรายชื่อกรรมการประเมินฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน
คุาภาพภายในระดบัคาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 
2559 จ านวนอย่างน้อย 3 คน มาที่ส านักงานประกันคุาภาพเพ่ือ
พิจาราาจัดท าประกาศแต่งตั้ง 

พ.ค. –มิ.ย. 60 

 ทุกคาะให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบ QAIS ทุกคาะ 31 ส.ค. 60 
 คาะรวบรวมผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรมาเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคาะ ผ่านระบบ CHE QA 
Online 

ก.ค.-ส.ค. 60 
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 ประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคาะ ผ่านระบบ CHE QA 

Online 
ก.ย. 60 

 คาะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับคาะ ฉบบั
สมบูรา์ ไปยังคาบดี และส านักงาน ประกันคุาภาพ 

1-31 ต.ค. 60 

3.3 การประเมินระดับส่วนงานสนับสนุนและส่วนงานเทยีบเท่า ทุกส่วนสนับสนุน  
 ส านักงานประกนัคุาภาพจัดท าประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินฯ ส่วน
งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 

ส.ค. 60 

 สถาบัน/ส านักจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง
การพัฒนาคุาภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

ก.ค.-ส.ค. 60 

 ประเมินผลการด าเนินงานของสถาบัน/ส านัก ก.ย.-พ.ย.60 

 คาะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับสถาบัน/
ส านัก  ฉบบัสมบูรา์ ไปยังผู้อ านวยการของหน่วยงานที่รับการประเมินฯ 
และส านักงานประกนัคุาภาพ 

ต.ค.- ธ.ค. 60 

3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ทุกวิทยาเขต  
 วิทยาเขตเสนอชื่อคาะกรรมการประเมินวิทยาเขต พ.ค. -มิ.ย. 60 

 วิทยาเขตจัดท ารายงานการประกันคาุภาพภายใน (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2559  

1 ส.ค. – 15 ก.ย. 60 

 ประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขต ต.ค. 60 
 ส่งรายงานผลการประเมินคุาภาพ มก. ฉบับสมบูรา ์ให้ส านักงาน 
    ประกันคุาภาพ 

30 ต.ค. 60 

3.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ทุกส่วนงาน  
 แต่งตั้งคาะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ก.ค. 60 
 จัดท ารายงานการประกนัคุาภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 

1 ส.ค. – 15 ต.ค. 60 

 ส่งรายงานให้คาะกรรมการประเมินคาุภาพการศึกษาภายในและรับ
การประเมินฯ  

15- 30  ต.ค. 60 

 รับการประเมินมหาวิทยาลัย 7-10 พ.ย. 60 
 ส่งรายงานการประกันคุาภาพ มก. ฉบับสมบูราผ์่านระบบ CHE   
    ให้ สกอ. 

30 พ.ย. 60 

 ประสานงาน ติดตาม รวบรวมการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.01)  และรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.02) รอบ 3   6  9  12 เดือนทั้งระดับคาะวิชา ส่วนงานสนบัสนุน 
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 
 
 

ทุกส่วนงาน ธ.ค. 59 
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. 60 



 88 

กิจกรรม หน่วยงาน ช่วงเวลาด าเนินการ 

 โครงการรางวัลคุณภาพ ทุกส่วนงาน  
5.1 โครงการรางวัลคุณภาพครัง้ที่ 10    
 พิจาราากลั่นกรองผลงานรางวลัคุาภาพครั้งที่ 10  11 ม.ค. 60 
 พิจาราาตัดสินรางวัลคาุภาพครั้งที่ 10  16 ก.พ. 60 
 มอบรางวัลคุาภาพครั้งที่ 10  มี.ค. 60 
 โครงการจัดการความรู้ด้านประกันคุาภาพ  ครั้งที่ 1  เม.ย. 60 
 โครงการจัดการความรู้ด้านประกันคุาภาพ ครั้งที่ 2  มิ.ย. 60 
5.2 โครงการรางวัลคุณภาพ ครัง้ที่ 11   
 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารว่มโครงการรางวัลคุาภาพ  มิ.ย. – ก.ย. 60 
 รับผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลคุาภาพ ครั้งที่ 11  ก.ย.- พ.ย. 60 
 พิจาราากลั่นกรองและตดัสินรางวลัคาุภาพ ครั้งที่ 11  ธ.ค. 60 

 การประชุมรองคณบดี ที่ก ากับดูแลด้านประกันคุณภาพ เป็นประจ าทุก 2 เดือน 

        ครั้งที่ 1/2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ทุกวิทยาเขต 10 ก.พ. 60 
      ครั้งที่ 2/2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4 เม.ย. 60 
      ครั้งที่ 3/2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 มิ.ย. 60 
      ครั้งที่ 4/2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 ส.ค. 60 
      ครั้งที่ 5/2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3 ต.ค. 60 
      ครั้งที่ 6/2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12 ธ.ค. 60 

 การรายงานข้อมูลบนฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ QAIS 
Online  

ทุกส่วนงาน  

 การรายงานข้อมูล QS Ranking ทุกรอบ 6 เดือน  มิ.ย. ธ.ค. 60 
 การรายงานข้อมูล THE Ranking  มิ.ย. ธ.ค. 60 
 

 กิจกรรมต่างๆ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านมีส่วนร่วม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้เตรียมจัด
ตารางเวลาเพื่อที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและความสนใจนะคะ...แล้วพบกันค่ะ 
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นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวบิูลย์กิจ    
นักวิชาการศึกษา 8 (ช านาญการพิเศษ) 
ผู้อ านวยการส านักงานประกนัคุณภาพ 

 งานธุรการ 
นางกัลยาณี  รัตนวราหะ           เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป ช านาญการ 
นางสาววาสนา  ชูไสว               เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 
นางสาวเบญจพร  อิทธิไมยยะ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 
 

 
  งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

นางประวีณ์นุช เกตุแกว้ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์          นักวิจัย ช านาญการ 
นางสาวสุรีย์  วงศ์อกนิษฐ ์     นักวิชาการศึกษา 
นายจตุรงค์  ตันนุกูล             นักวิชาการศึกษา 

 งานวิเคราะห์ข้อมลูและสารสนเทศ 
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
                                                 ช านาญการ 
นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสทิธิ์   นักวิชาการศึกษา 
นางสาวนิธนิันท์ พุทธวิริยากร      นักวิชาการศึกษา 

    นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรตัน์       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

 งานพัฒนาและฝึกอบรม 
นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี      นักวิชาการศึกษา 
นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ         นักวิชาการศึกษา 
นางสาววาสิฏฐี ไวตี          นักวิชาการศึกษา 

 
 

แนะน าบุคลากร ส านักงานประกันคุณภาพ 
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               ขอตอ้นรบั  สมาชิกใหม่ของส านกังานประกันคุาภาพ รอบปี พ.ศ.2559  
 ซึ่งในปีนี้มี 1 คน ได้แก ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี พ.ศ.2559 นี้ เป็นที่น่าเสียดายมีบุคลากรของส านักงานประกันคุาภาพ ลาออกเพื่อไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงานใหม่ ส านักงานประกันคุาภาพ ขออวยพรให้โชคดี และเจริญก้าวหน้าในส่ิงที่   
จะท าในอนาคตต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรัชฎา  กิจก าจรกุล  (แอน) 
ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา 
สังกัด   งานวเิคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารมวลชน) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เร่ิมปฏิบัติงาน        วันท่ี 1 เมษายน 2558 

ลาออกจากหน่วยงาน วันท่ี  21 กรกฎาคม 2559 
 

นางสาวนลนิรัตน์ อโศกบุญรัตน์ (อ๊อฟ) 
ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพวิเตอร ์
สังกัด   งานวเิคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  (วิศวกรรมคอมพวิเตอร)์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เร่ิมปฏิบัติงาน วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 

แนะน าบุคลากรใหม่ 

บุคลากรลาออกจากราชการ 
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การให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 

ประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2559 

โครงการประชุมวิพากษ์รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มก. ปีการศึกษา 2558 
     ครั้งที่ 1 วันท่ี 28 กันยายน 2559 
    ครั้งที่ 2 วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง (C-IQA) 

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 4/2559  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 

ประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
ครั้งที่ 1 วันท่ี 8 เมษายน 2559 ครั้งที่ 2 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 
ครั้งที่ 3 วันท่ี 2 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 4 วันท่ี 4 ตุลาคม 2559 

ภาพกิจกรรม
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รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ปีการศึกษา 2558 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัยเข้ารับการ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมิน 

บรรยากาศการเข้ารับการสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินโดย
วาจาให้ผู้บริหารและบุคลากร มก. รับทราบ 
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การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของส่วนงานในมหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันท่ี 13 มกราคม 2559 

เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” 
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 

เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และเปิดงานนิทรรศการ “น้อมน าค าพ่อสอน” 
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 

เข้าร่วมท าบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
ทุกวันพฤหัสบดี (ตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2559 – 20 มกราคม 2560) 

เพื่อน้อมร าลึกและแสดงความไว้อาลัย 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

เข้าร่วมงานวันท่ีระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด  
สืบสานวันทรงดนตรี ครบรอบ 53 ปี 
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2559 
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ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ลดาวลัย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
คณะบรรณาธิการ นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวบิูลย์กิจ ผู้อ านวยการส านักงานประกนัคุณภาพ 
  นางประวีณ์นุช เกตุแกว้ หัวหน้างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ  หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 นางสาวณัฏยา เบ้าสุภ ี หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม 

นางกัลยาณี รัตนวราหะ หัวหน้างานธุรการ 
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์ นักวิจัย ช านาญการ 
นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ ์ นักวิชาการศึกษา 
นายจตุรงค์ ตันนุกูล  นักวิชาการศึกษา 
นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสทิธิ ์ นักวิชาการศึกษา 

  นางสาวนิธนิันท์ พุทธวิริยากร นักวิชาการศึกษา 
นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรัตน ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ  นักวิชาการศึกษา 

  นางสาววาสิฏฐี ไวต ี นักวิชาการศึกษา 
  นางสาววาสนา ชูไสว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 
  นางสาวเบญจพร อิทธิไมยยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 
 
พิมพ์ท่ี  ฝ่ายโรงพิมพ์ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  โทร 0 2942 8049 
 
   

 คณะผูจ้ัดท า 


