
1 
 

รายงานผลการด าเนนิโครงการประชุมชี้แจง 
แนวทางการประเมนิคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 (ส าหรับคณะวิชา) 

 
ระยะเวลา วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
สถานที่  ห้องประชุมธีระ  สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 

ที่มาของการด าเนินงาน 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก 

และหน่วยงานเทียบเท่า อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และ
ประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  รวมถึงติดตาม
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในในรอบปีที่ผ่านมา 
และรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงาน
เทียบเท่า ยังคงด าเนินการตามแนวทางการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2555 โดยคณะวิชาให้ประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ฯ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปี
การศึกษา 2555 ส่วนสถาบัน ส านัก ให้ประเมินฯ ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับ
สถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 โดยก าหนดให้ประเมินฯ ทุกหน่วยงานแล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2557 

อย่างไรก็ตาม ทุกปีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานประกันคุณภาพจะ
ด าเนินการชี้แจงแนวทางการประเมินฯ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ให้กับทุกหน่วยงานที่รับ
การประเมินฯ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลให้การประเมินฯ มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพ จึงได้จัดโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2556 ขึ้น โดยแยกการด าเนินกิจกรรม เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คณะวิชา และกลุ่มที่ 2 สถาบัน 
ส านัก 

วิธีการด าเนินงานมีการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบ Teleconference ไปยังวิทยาเขต
ก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร โดยมีผู้บริหารคณะวิชา ผู้บริหารภาควิชา 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพ / กรรมการนโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคลากรส านักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งอภิปราย แลกเปลี่ยน ประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการประเมินคุณภาพ
ภายใน และความชัดเจนในการประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ฯ ปีการศึกษา 2556 โดยก าหนดจัดโครงการฯ ใน
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ  สูตะบุตร ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี ซึ่งการประเมินผลการจัดโครงการฯ พิจารณาจากมีผู้แทนจากหน่วยงานที่รับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมโครงการฯ ครบทุกหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
เข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ผลการด าเนินงานโดยสรุป 

 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 (ส าหรับคณะวิชา) 

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 153 คน ซึ่งเกินจ านวนเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (เป้าหมาย 120 คน) แต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดให้มีผู้แทนจากทุกคณะเข้าร่วม เนื่องจากมีคณะที่ส่งผู้เข้าร่วมจ านวน 25 คณะ จากเป้าหมาย 29 คณะ  
คิดเป็นร้อยละ 86.21 โดยคณะที่ไม่มีผู้เข้าร่วม จ านวน 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวนศาสตร์ คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รายละเอียดดังตารางที่ 1 โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 8,267 บาท จากยอดที่ขออนุมัติ 17,500 บาท (เฉลี่ยจากยอดที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 35,000 บาท 
แบ่งเป็นกลุ่มคณะวิชา 17,500 บาท และกลุ่มสถาบัน ส านัก 17,500 บาท) คิดเป็นร้อยละ 47.24  

ผลการประเมินโครงการฯ พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 126 คน จากผู้เข้าร่วม 153 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.35 โดยมีผลการประเมินในภาพรวมที่ค่าเฉลี่ย 3.70 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 
และเม่ือพิจารณาตามวัตถุประสงค์การด าเนินงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2556 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.3 และมีความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2556 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 56.3 ซึ่งไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 70) 
 

ตารางที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส าหรับคณะวิชา แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน จ านวน หน่วยงาน จ านวน 
คณะกรรมการนโยบายฯ 7 วิทยาเขตก าแพงแสน 34 
วิทยาเขตบางเขน 88 18. คณะเกษตร ก าแพงแสน 10 
1. คณะเกษตร 14 19. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7 
2. คณะบริหารธุรกิจ - 20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 9 
3. คณะประมง 3 21. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ - 
4. คณะมนุษยศาสตร์ 9 22. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 
5. คณะวนศาสตร ์ - 23. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน * 4 
6. คณะวิทยาศาสตร ์ 2 วิทยาเขตศรีราชา 13 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 2 24. คณะวิทยาการจัดการ 3 
8. คณะศึกษาศาสตร์ 6 25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 6 
9. คณะเศรษฐศาสตร์ 2 26. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 1 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8 27. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 1 
11. คณะสังคมศาสตร ์ 8 28. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 1 
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 29. ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา * 1 
13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 11 
14. คณะสิ่งแวดล้อม 1 30. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2 
15. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ - 31. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   4 
16. ส านักงานประกันคุณภาพ * 10 32. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 
 
* หมายถึง   หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มเติม นอกเหนือจาก

ระดับคณะวิชา 

33. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 
34. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร * 2 

รวม 153 
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สาระส าคัญจากการประชุมชี้แจง 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์  งามเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และนางสาววิไลรัตน์  

วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ ได้อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2556 ส าหรับคณะวิชา โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 
2. แนวทางการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2556  
3. หลักการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
4. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน ปีการศึกษา 2556 
5. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 
6. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 
7. การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 
 

สาระส าคัญที่ได้จากการประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 โดยแบ่งเป็น 3 
ระดับ ประกอบด้วย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสถาบัน ส านัก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมชี้แจงหมายเลข 2 – 4 ตามล าดับ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกคณะ 
โดยการประเมินคุณภาพภายในแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขา ดังนี้  

1) ผลการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทั้งหมด 16 คณะ มี 6 
คณะ (ร้อยละ 37.50) ที่ผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร 
คณะเกษตร ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

2) ผลการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทั้งหมด 9 คณะ  
มี 3 คณะ (ร้อยละ 33.33) ที่ผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และคณะศึกษาศาสตร์  

3) ผลการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีทั้งหมด 3 คณะ มี 1 คณะ 
(ร้อยละ 33.33) ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก คือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ส าหรับในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยพบปัญหาในการประเมินฯ ดังนี้ 
1) ผลการประเมินระดับคณะจากเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินฯ 

ในระบบ CHE QA Online ไม่ตรงกัน ซึ่งคณะควรให้ความส าคัญกับการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
ให้ครบถ้วน เพราะเป็นข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 

2) CHE QA Online คิดคะแนนผลการประเมินฯ ในตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า และตัวบ่งช้ีที่ 5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการเฉลี่ยผลการประเมินฯ ใน CHE QA Online 
ระดับคณะ ท าให้คะแนนประเมินของ มก. ลดลง ดังนั้น ในการประเมินปีการศึกษา 2556 นี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน
เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อท าให้คะแนนเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัยสูงขึ้น 
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2. แนวทางการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 
 

มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 
1) รอบการประเมินปีการศึกษา 2556 ก าหนดให้เป็นช่วงตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 

พฤษภาคม 2557 รวม 12 เดือน ถึงแม้ว่าในปีการศึกษา 2557 จะมีการปรับรอบปีการศึกษาใหม่เป็น 1 
สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะท าให้ผลการด าเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 
ไม่ถูกรายงานไว้ทั้งในรอบปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 

2) ก าหนดให้ทุกคณะรับประเมินฯ ในเดือนกรกฎาคม 2557 โดยให้ทุกหน่วยงานเริ่มตรวจประเมิน
ต้นเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพจะได้ก าหนดให้เริ่มประเมินจากคณะที่มีขนาดเล็กก่อน 

3) ให้คณะวิชาประเมินผ่านระบบ CHE QA Online เท่านั้น ซึ่งผลการประเมินจะปรากฏสู่สาธารณะ 
และใช้เทียบเคียงในระดับประเทศ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ทุกคณะกรอกข้อมูล และแนบหลักฐานในระบบ CHE 
QA Online ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรองรับการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบด้วย โดยการแนบหลักฐานควรจัดท าใบ
สรุปให้ชัดเจน และแนบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ต้องสแกนทั้งเล่ม เพื่อความสะดวกของกรรมการประเมินฯ และไม่
เปลืองเนื้อที่ในระบบ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการประเมินฯ ให้คณะประสานงานกับกรรมการด้วยว่าจะมีการประเมิน
ผ่านระบบ CHE QA Online เท่านั้น และจะไม่มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นเล่ม เว้นเสียแต่
หากการประสานงานกรรมการฯ แล้วมีการตกลงให้มีการจัดท าเล่ม SAR ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะ  

4) ผลการประเมินฯ จากระบบ CHE QA Online จะเป็นข้อมูลที่ใช้น าเสนอต่อที่ประชุมคณบดีเพื่อ
พิจารณา เนื่องจากในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา มีการน าเสนอผลประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณบดี โดยน าเสนอผล
การประเมินฯ จากเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลประเมินฯ จากระบบ CHE QA Online ซึ่งข้อมูล
ในเล่มกับในระบบไม่ตรงกัน จ านวน 7 หน่วยงาน ส าหรับในปีการศึกษา 2556 นี้จะน าข้อมูลจากระบบ CHE QA 
Online น าเสนอที่ประชุมคณบดีเท่านั้น โดยการน าเสนอจะเป็นคะแนนรวมจาก สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 
ตัวบ่งชี ้

2.1 แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน 

กิจกรรมด าเนินการ 

พ.
ย.
-พ
.ค
. 

มิ.
ย.
 

ก.
ค.
 

ส.
ค.
 

ก.
ย.
 

ต.
ค.
 

พ.
ย.
 

ธ.
ค.
 

ม.
ค.
 

ก.
พ.
 

มี.
ค.
 

เม
.ย
. 

พ.
ค.
 

มิ.
ย.
 

ก.
ค.
 

ส.
ค.
 

ก.
ย.
 

ต.
ค.
 

1. วางแผน และปรับปรุงแผนด าเนินการ (P)                   

2. เก็บข้อมูล 12 เดือน ตามตัวบง่ชี้ (D)  
 

                

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายใน รอบ 9 เดอืน 

         
 

        

4. ภาควิชา / หน่วยงานย่อย จัดท า SAR 
เตรียมการประเมิน และมีการแต่งตัง้
กรรมการประเมินภาควิชา / หน่วยงานย่อย 

 
 

         
 

      

5. ประเมินภาควิชา / หน่วยงานย่อย (C)             
 

      

6.1 คณะน าผล (5) มาจัดท า SAR บน
ระบบ CHE QA Online และเตรยีมการ
ประเมินคณะ และมีการแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินคณะ / แต่งตั้งกรรมการประเมิน
วิทยาเขต 

 
 

          
 

     

6.2  สถาบัน ส านัก น าผล (5) มาจัดท า 
SAR และเตรียมการประเมินสถาบนั ส านัก 
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
สถาบัน ส านัก 
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กิจกรรมด าเนินการ 

พ.
ย.
-พ
.ค
. 

มิ.
ย.
 

ก.
ค.
 

ส.
ค.
 

ก.
ย.
 

ต.
ค.
 

พ.
ย.
 

ธ.
ค.
 

ม.
ค.
 

ก.
พ.
 

มี.
ค.
 

เม
.ย
. 

พ.
ค.
 

มิ.
ย.
 

ก.
ค.
 

ส.
ค.
 

ก.
ย.
 

ต.
ค.
 

7.1 ประเมินคณะวิชาบนระบบ CHE QA 
Online (C)  

                  

7.2 ประเมินสถาบัน ส านัก (C)                   

7.3 ประเมินวิทยาเขต (C)                   

8. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย 

                  

9. มก. น าผล (7) มาจัดท า SAR บนระบบ 
CHE QA Online เตรียมรับการประเมิน 

                  

10. ประเมินมหาวิทยาลัยบนระบบ CHE 
QA Online 

                  

11. มก. ส่งรายงานประกันคุณภาพประจ าปี 
ให้ สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online 
(ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา) 
ภายใน 30 กันยายน 

                 
 

30 

 

12. หน่วยงานทุกระดบัจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) และน าผล
การประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีต่อไป (P) ภายใน 30 ตุลาคม 

                  
 

30 

2.2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

การประเมินคุณภาพภายในมีกระบวนการด าเนินงาน 3 ช่วง ดังนี ้

1) ก่อนการประเมิน มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ส านักงานประกันคุณภาพก าหนด Username และ Password ให้ผู้ดูแลระบบระดับคณะวิชา 

ประธานกรรมการประเมิน และกรรมการและเลขานุการ 
- คณะวิชาบันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online ที่ติดตั้งบน Server ของ มก.  
- คณะวิชา จัดท า SAR และรวบรวมเอกสารหลักฐาน บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพ (CHE QA Online) ให้เรียบร้อยก่อนกรรมการเข้าประเมินฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
- ผู้ดูแลระบบระดับคณะวิชา ก าหนด Username และ Password ส าหรับกรรมการ และส่งให้

กรรมการก่อนประเมินฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้กรรมการฯ ประเมินล่วงหน้าผ่านระบบ 
CHE QA Online ได ้

 
2) ระหว่างการประเมิน มีการด าเนินการ ดังนี้ 

- คณะกรรมการฯ ประเมินผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
ตามวัตถุประสงค์ และกรอบการประเมินฯ ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์การประเมิน กรอบการประเมินประสิทธิผล 
 ยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน และประเมิน
คุณภาพท่ีสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 พิจารณาการด าเนินงานของทุกตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบ
ในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
ค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบตัิท่ีดีของหน่วยงาน 
 ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานของแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในรอบ
ปีท่ีผ่านมา  
 รายงานผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 ประสิทธิผลของการด าเนนิงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน
ของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้าน
การบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
 ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
การประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา  
 การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน 
หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ  

 

- ผู้บริหารน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะ ปีการศึกษา 2556 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 
ดังนี้ 
  สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมิน

คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต รวมทั้งผล
การประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

  ประสิทธิผลของการด าเนินงานของแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
  แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต  
  นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

3) หลังการประเมิน มีการด าเนินการ ดังนี้ 
- หลังจากคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละคณะวิชาแล้วเสร็จ ต้อง

จัดส่งรายงานผลการประเมินฯ ไปยังคณะวิชา ภายใน 4 สัปดาห์  
- ภายหลังรับรายงานผลการประเมินฯ แล้ว ให้คณะวิชาส่ง CD ของรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR ที่ปรับแก้ไขตามผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ 
และผลการประเมินคุณภาพภายใน) ที่ได้สอบทานข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลในระบบ CHE 
QA Online เรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 ชุด ให้ส านักงานประกันคุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห์ 
เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร 

- หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) เสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
2557 
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3. หลักการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ยังคงใช้แนวทางการแต่งตั้ง

เหมือนปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้ (ศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับ
คณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 หัวข้อ 1.4 หน้า 5) 

1) มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยให้แต่ละคณะวิชา น าเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ และกรรมการประเมินฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม 
ผู้ประเมินฯ ตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คน โดยมี 
ผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน 
 

หมายเหตุ ประธานตรวจประเมินในแต่ละคณะที่น าเสนอมานั้น ส านักงานประกันคุณภาพอาจเชิญ
มาตรวจระดับมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ การเชิญประธานฯ และกรรมการฯ ควรเชิญผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ได้รับเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานมากที่สุด  

 

2) แต่ละหน่วยงานสามารถพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ จาก
www.mua.go.th หรือ http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/kubatko/tamneap.html เพื่อน าเสนอให้
ส านักงานประกันคุณภาพพิจารณาและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งภายในวันที่ 1 เมษายน 2557 ทั้งนี้  
ในการประเมินระดับคณะวิชาควรมีอาจารย์ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

3) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยส านักงานประกันคุณภาพจะจัด
บุคลากรจากส านักงานประกันคุณภาพ หรือบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ส านักงานประกันคุณภาพจัดอบรมให้ 
ท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละชุด 

 
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ ของ สกอ. หลักสูตร 2 

(ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ได้ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ ของ สกอ. ได้ 
ภายใน 2 ปีหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ส านักงานประกันคุณภาพจึงขอพิจารณาเลือกกรรมการเสริม 1 คน ต่อการ
ประเมิน 1 หน่วยงาน จากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ ตามหลักสูตร สกอ. และยังไม่มีประสบการณ์ประเมินจึง
ท าให้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ ของ สกอ. เข้าร่วมในทีมประเมินฯ ด้วย โดยกรรมการเสริมจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนการตรวจ เพราะถือว่าได้มาเรียนรู้เพื่อฝึกประสบการณ์ และส านักงานประกันคุณภาพจะใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ประธานฯ ให้ลงนามรับรองการเข้าตรวจประเมินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนจาก สกอ. ได้ 
 

4. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ปีการศึกษา 2556  
 

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ส าหรับคณะวิชา ยังคงประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ฯ ในคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 
2555 และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา โดยไม่มีการลดทอนเกณฑ์ ดังนี้ 

ให้คณะประเมินตาม 9 องค์ประกอบ 43 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
- ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี ้ 
- ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี ้(ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 
- ตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 ไม่คิดคะแนน) ใน

ระดับ มก. ไม่น ามาคิดคะแนนเช่นเดียวกัน แต่หากมีผลการด าเนินงานควรเขียนรายงานไว้ให้
สมบูรณ์ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต ส าหรับคณะให้พิจารณาว่ามีผลการด าเนินงานหรือไม่ 
ให้เขียนอธิบายไว้ด้วย อาจเป็นการด าเนินงานร่วมกับ มก. สามารถเขียนผลการด าเนินงานไว้ได้ 

http://www.mua.go.th/
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การก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสามารถอ้างอิงจากตัวบ่งชี้
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ได้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 คะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์เป็นคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

การก าหนดตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ในการประเมินฯ ระดับวิทยาเขต คณะวิชา สถาบัน ส านัก และ
หน่วยงานเทียบเท่า ให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
มก. ก าหนดเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
มก. ก าหนดเป็น เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ 

เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องตรงกัน มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการอ้างอิงผลการด าเนินงานในบาง 
ตัวบ่งชี้ หรือบางเกณฑ์ จากข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ี / เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งอ้างอิง 

2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
เกณฑ์ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.... 
เกณฑ์ข้อ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ 50 .... 
เกณฑ์ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน มีจ านวนนิสิตที่
ศึกษาในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30...  

 
กองบริการการศึกษา  
(เกณฑ์ข้อ 3 และ 7) 

 
 

คณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย  
(เกณฑ์ข้อ 8) 

2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง  

-  ส านักบริการคอมพิวเตอร์  (จ านวน
คอมพิวเตอร์) 
-  กองแผนงาน (FTES)  

2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑ์ข้อ 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา...  

 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 

2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
เกณฑ์ข้อ 7 มีการพัฒนาทักษะในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์ และมีการ
น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

 
คณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย (จ านวนบทความที่
ตีพิมพ์ ของ ป.โท และ ป.เอก)  

4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์ข้อ 1 …และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ  

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (จ านวนบทความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่) 

4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
และนักวิจัยประจ า 

-  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (เงิน
สนับสนุนงานวิจัย) 
-  กองการเจ้าหน้าที่ (จ านวนอาจารย์ประจ า 
และนักวิจัยประจ า) 

1 (สมศ.)บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  กองแผนงาน  

2 (สมศ.) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

-  กองแผนงาน (ปริญญาตรี) 
-  บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท และปริญญาเอก)  

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  คณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย  
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ตัวบ่งช้ี / เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งอ้างอิง 

4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  คณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย 

5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

13 (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  กองกลาง (คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
และผู้อ านวยการส านัก)  

14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย์  กองการเจ้าหน้าที่  

15 (สมศ.) ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
หน่วยงาน (เฉพาะ 23 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ.) 
ปีการศึกษา 2556  

 

5. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556  
 
ให้ทุกคณะวิชา จัดท า SAR และรวบรวมเอกสารหลักฐาน บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 

(CHE QA Online) ให้เรียบร้อยก่อนกรรมการเข้าประเมินฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อกรรมการสามารถ
เตรียมการประเมินในเบื้องต้นได้ก่อนวันเข้าประเมิน โดยไม่ต้องจัดท าเล่ม SAR ส่งกรรมการฯ ก่อนเข้าประเมิน 
ทั้งนี้ สามารถด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ซึ่งการจัดท า SAR ในระบบ CHE QA Online มีข้อ
ควรรู้ ดังนี้ 

1) ส านักงานประกันคุณภาพก าหนด Username และ Password ให้ผู้ดูแลระบบระดับคณะวิชา 
ประธานกรรมการประเมิน และกรรมการและเลขานุการ  

2) การเข้าระบบ CHE QA Online ให้ login ที่ www.cheqa.ku.ac.th เป็นระบบภายในที่
มหาวิทยาลัยติดตั้งไว้ท่ีส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

3) ระบบ CHE QA Online ที่เปิดให้บริการ อยู่บน Server ของ มก. จะยังไม่สามารถค านวณผล
การประเมินตามตัวบ่งชี้ได้ แต่สามารถกรอกข้อมูล และ Upload เอกสารหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 
2556 

4) การน าเข้าตัวบ่งชี้เพิ่มในระบบ CHE QA Online ทุกตัว จะถูกนับเป็นตัวหารในการประเมิน หาก
คณะใดใส่ตัวบ่งชี้เพิ่มจะถูกนับเป็นตัวหารทั้งหมด ซึ่งส านักงานประกันคุณภาพจะจัดอบรมชี้แจงการลงข้อมูลในระบบ 
CHE QA Online อีกครั้ง 

 
6. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 

 
ถึงแม้หน่วยงานต่างๆ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพมากว่า 10 ปี แต่ก็ยังมีปัญหาความไม่เข้าใจใน

กระบวนการรวบรวมข้อมูล การเก็บหลักฐาน การรายงานข้อมูลที่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงในการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองและการจัดเตรียมหลักฐาน ตลอดจนการลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online  เพื่อ
เตรียมรับการประเมิน อีกทั้งหลายหน่วยงานมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพบ่อยจึงเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีพี่เลี้ยงที่สามารถให้ข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน สามารถเตรียม
รับการประเมินได้ถูกต้องครบถ้วน และส านักงานประกันคุณภาพสามารถให้ข้อแนะน าระหว่างการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพได้ ส านักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2556 – ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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1) เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ  
2) เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีกับส านักงานประกันคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง

กันและกัน และหน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางเดียวกัน  
3) หน่วยงานสามารถด าเนินงานประกันคุณภาพได้ถูกต้องตามแผนและก าหนดเวลาที่ส านักงานประกัน

คุณภาพก าหนด 
เป้าหมายในการด าเนินงานครั้งนี้มุ่งหวังให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจะช่วย

ผลักดันให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในสูงขึ้น และมีกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน ซึ่งวิธีการด าเนินงานนั้นบุคลากรส านักงานประกันคุณภาพจะรับผิดชอบดูแลหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมาย โดยท าหน้าที่สื่อสารโดยตรงในทุกเรื่องกับหน่วยงาน รวมทั้งให้ค าแนะน า/ปรึกษา การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง หลักฐานและการลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online และรวบรวมค าถาม บันทึกการ
ปฏิบัติงานรายหน่วยงาน และมีการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ การลงระบบ CHE QA Online เป็น
ระยะทุก 2 เดือน และรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยเริ่มต้นเดือน
ธันวาคม 2556 และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน/ผลการประเมินของหน่วยงาน ในเดือนตุลาคม 2557 ส่ง
ผู้อ านวยการเพื่อรายงานให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพทราบ ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมประชุม “จิบชา/กาแฟ 
กินขนม” ส าหรับวิทยาเขตให้ประชุมผ่านเครือข่าย ทั้งนี้ สามารถแลกเปลี่ยนสถานที่ประชุมระหว่างหน่วยงาน (ขอ
งบประมาณอาหารว่างจากส านักงานประกันคุณภาพ) 
 

7. การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  
 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จะพิจารณาผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งจะเริ่มเข้าตรวจประเมินฯ ในปี
การศึกษา 2559 โดยจะประกาศชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับรอง และไม่รับรอง ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 
บนเว็บไซต์ของ สมศ. และจะประกาศแบบเจาะลึกเป็นรายคณะ และโปรแกรมวิชา ไม่ใช่ประกาศเหมารวมเป็นราย
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะมีการขอความเห็นชอบจากสถาบันต่างๆ และในขณะนี้ได้มีร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่ ออกมาแล้ว ส านักงานประกันคุณภาพจะด าเนินการเวียนให้คณะร่วมพิจารณาในรายละเอียด และให้
ข้อเสนอแนะกลับมาภายในเดือนธันวาคม 2556 ด้วย รวมทั้งจะน าข้ึนไว้บนเว็บไซต์ของส านักงานประกันคุณภาพ 

กรอบการก าหนดตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ สมศ. ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ ดังนี้ 

1) อิงจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
2) สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
3) ให้น้ าหนักกับการประเมินผลผลิต และผลกระทบตามพันธกิจของสถานศึกษา 
4) ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่าเอกสาร 
5) ให้มีความเหมือนและเชื่อมโยงระหว่างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

 
ที่มา : ข่าวตัดโดยงานประชาสัมพันธ์ มก. กองกลาง จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ หน้า 9 วันที่ 11 พฤศจิกายน 

2556 
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ค าถาม – ค าตอบ 

 
1. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดจ านวนวันตรวจประเมินฯ คณะ ในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ให้เหลือเพียง

คณะละ 2 วัน 
ตอบ เป็นไปได้ เนื่องจากเป็นคณะที่มีขนาดเล็ก 
 

2. ในปีการศึกษา 2556 คณะต้องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 16.1 16.2 17 18.1 และ 18.2 ไว้
ใน SAR หรือไม่ 
ตอบ คณะควรมีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฯ ในระดับ

มหาวิทยาลัย แต่หากคณะใดที่มีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยให้ใช้ผลของมหาวิทยาลัยมารายงาน 
และระบุความเชื่อมโยงของคณะที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยไว้ให้ชัดเจน 

 
3. ระบบ CHE QA Online จะมีการทวนสอบคะแนนกับทางคณะ ก่อนส่งคะแนนไปยัง สกอ. หรือไม่ 

ตอบ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาไม่ได้ทวนสอบคะแนนกับทางคณะก่อนส่งไป สกอ. และมีหลายคณะที่กรอก
ข้อมูลในระบบ CHE QA Online ไม่สมบูรณ์ จึงมีผลท าให้คะแนนในระบบ กับในเล่มรายงานผล
การประเมินฯ ของกรรมการไม่ตรงกัน ต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย ส าหรับในปีการศึกษา 2556 นี้ 
ปัญหานี้ก็จะหมดไป เพราะจะให้ประเมินผ่านระบบเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม จะด าเนินการทวนสอบ
ข้อมูลก่อนส่ง สกอ. เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ รวมทั้งจะท าบันทึกแจ้งคณบดีเพื่อทราบผล
การประเมินของหน่วยงานก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบต่อไป 

 
4. ปีการศึกษา 2556 ส านักงานประกันคุณภาพจะก าหนดตัวบ่งชี้ในระดับภาควิชา/สาขาวิชาหรือไม่ ถ้ามี  

มีจ านวนกี่ตัวบ่งชี้ และมีตัวบ่งชี้อะไรบ้าง และต้องด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ด้วย
หรือไม่ 
ตอบ ปัจจุบันระบบ CHE QA Online ให้กรอกข้อมูลในระดับคณะเท่านั้น ยังไม่มีการด าเนินการในระดับ

ภาควิชา คณะจะประเมินภาควิชาตามระบบของคณะ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้ ยังไม่มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ในระดับภาควิชา/สาขาวิชา แต่มีการก าหนดตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 
ส านักงานเลขานุการของคณะ และแจ้งไปที่คณบดีให้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

 
5. เนื่องจากในระบบ CHE QA Online มีการค านวณ 2 ส่วน คือ รายงานตาราง ป.1-ป.5 (เฉพาะตัวบ่งชี้ตาม

ก าหนดของ สกอ. และ สมศ.) และรายงานตาราง ป.1+ - ป.5+ (รวมตัวบ่งชี้ทั้งของ สกอ. สมศ. และตัวบ่งชี้
เพิ่ม) อยากทราบว่าจะน าผลคะแนนในส่วนไหนมาใช้ เนื่องจากตาราง ป.2 ธรรมดา กับตาราง ป.2+ คะแนน
ต่างกัน 
ตอบ รายงาน สกอ. ตามตาราง ป.1-ป.5 (เฉพาะตัวบ่งช้ีตามก าหนดของ สกอ. และ สมศ.) เท่านั้น 
 

6. ถ้าข้อมูลจ านวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ของหน่วยงาน ไม่ตรงกับข้อมูลของกองการเจ้ าหน้าที่ จะให้ใช้
ข้อมูลจากแหล่งใด 
ตอบ ระหว่างนี้ก่อนการประเมินขอความกรุณาท าให้ตรงกัน หากไม่ตรงกันจะใช้ข้อมูลของกองการ

เจ้าหน้าทีเ่พื่อให้ผลการรวมยอดจากทุกหน่วยงานกับมหาวิทยาลัยเป็นตัวเลขเดียวกัน 
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7. การนับจ านวนนักวิจัยในปัจจุบันให้นับเฉพาะต าแหน่งนักวิจัยเท่านั้นใช่หรื อไม่ ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่วิจัย 
นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะได้รับมอบหมายให้ท าวิจัย 
ตอบ ใช่ ให้นับเฉพาะต าแหน่งนักวิจัยเท่านั้นไม่รวมเจ้าหน้าที่วิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ 

ถึงแม้ว่าจะได้รับมอบหมายให้ท าวิจัยก็ตาม  
 

8. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของ มก. มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง 
ตอบ ปัจจุบันมีการแบ่งระยะเวลาการพัฒนาฐานข้อมูลเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เริ่มด าเนินการปี

การศึกษา 2556 และมีการเจรจากับบริษัทเรื่องการส่งงาน รอบที่ 1 พิจารณาโครงสร้างของข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในระยะที่ 1 จะเน้นข้อมูลกลาง ข้อมูลที่เป็นเชิงตัวเลข ระยะที่ 2 เป็นข้อมูลเชิง
พรรณนา และจะมีการนัดประชุมเครือข่ายว่าจะใช้ข้อมูลกลางตัวไหนจากที่ไหน และข้อมูลตัวใดที่คณะ
ต้องป้อนเข้าระบบ ซึ่งขณะนี้ได้หารือกับผู้ดูแลข้อมูลกลางเรียบร้อยแล้ว 

 
9. ในปีการศึกษา 2556 คณะยังต้องรายงานข้อมูลในตารางแบบเก็บข้อมูลดิบอยู่หรือไม่ 

ตอบ ควรท าตารางแบบเก็บข้อมูลดิบ และใส่ไว้ในภาคผนวกเพื่อเป็นหลักฐานในตัวบ่งชี้นั้นๆ 
 

10. ตัวบ่งชี้ที่ 7 (สมศ.) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ที่มีการก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพผลงาน
วิชาการ โดยค่าน้ าหนัก 0.75 หมายถึง ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด ค าถามคือ มหาวิทยาลัยก าหนดไว้อย่างไร ต าราหรือหนังสือแบบไหนจึงจะได้ค่าน้ าหนัก 
0.75 ถ้าพิมพ์จากส านักพิมพ์ต่างๆ ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาด้วยหรือไม่ว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านหรือไม่ และ
ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิกี่คน มหาวิทยาลัยควรจะก าหนดให้ชัดเจน 
ตอบ มหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนด แต่เกณฑ์ไม่ให้ต่ ากว่าการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งอาจผลิตเป็นต ารา 

ในวิชาที่สอน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในรายการ (list) ของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน มาเป็นผู้ตรวจ
อ่าน 

 
11. ตัวบ่งชี้ที่ 7 (สมศ.) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ที่มีการก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพผลงาน

วิชาการ โดยค่าน้ าหนัก 1.00 หมายถึง ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ ค าถามคือ ถ้าอาจารย์ประสงค์ที่จะด าเนินการ จะมีระบบและกลไก
อย่างไร ใครจะเป็นผู้ด าเนินการให้ ใช้ช่องทางของการขอต าแหน่งทางวิชาการได้เลยหรือไม่ และจะใช้เกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. หรือ ศ. มหาวิทยาลัยควรจะก าหนดวิธีปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อจะได้มี
ผลงานตามเกณฑ์ในตัวบ่งชี้นี้มากขึ้น (เนื่องจากมีอาจารย์ที่เป็น รศ. จ านวนมากที่ไม่ต้องการขอ ศ. แต่มีการ
เขียนต าราหรือหนังสือ แต่ไม่รู้ว่าผลงานของเขาจะนับได้ค่าน้ าหนักใด) 
ตอบ คณะต้องทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามรายการ (list) ของ สกอ. ให้ตรวจอ่าน โดยคณะต้องท าบันทึก

เชิญ และประสานงานเอง หากไม่ได้ใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการจะได้ 0.75 
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ผลประเมินการจัดโครงการ 
 

การด าเนินโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 153 คน จาก 25 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายฯ 
4 คน วิทยาเขตบางเขน 88 คน วิทยาเขตก าแพงแสน 34 คน วิทยาเขตศรีราชา 13 คน และวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 11 คน ส่งแบบสอบถาม 126 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 โดยเป็นสายวิชาการ 
จ านวน 53 คน และสายสนับสนุน จ านวน 73 คน   

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามต าแหน่ง 

n = 126 คน  
คณบดี / รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

15 7 7 31 66 

ส านักงานประกันคุณภาพประเมินผลการจัดโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี ้  
 

ตัวบ่งชี้การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1) มีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2556 เข้าร่วมโครงการฯ 

ครบทุก
หน่วยงาน 

ไม่บรรลุเป้าหมาย มี 25 คณะ จาก 29 คณะ ท่ีส่งผู้เข้าร่วม 
คิดเป็นร้อยละ 86.21 โดยคณะท่ีไม่มีผู้เข้าร่วม 4 คณะ คือ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะวนศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2556 ในระดับด ี

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ไม่บรรลุเป้าหมาย มีผู้เข้าใจระดับดี 61 คน และระดับดีมาก 15 
คน จากผู้ตอบแบบสอบถาม 126 คน คิดเป็นร้อยละ 60.32 
ส่วนท่ีเหลือจ านวน 50 คน มคีวามเข้าใจระดับปานกลาง 45 คน 
ระดับน้อย 3 คน และระดับน้อยที่สุด 2 คน 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2556 ในระดับด ี

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ไม่บรรลุเป้าหมาย มีผู้เข้าใจระดับดี 58 คน และระดับดีมาก 13 
คน จากผู้ตอบแบบสอบถาม 126 คน คิดเป็นร้อยละ 56.35 
ส่วนท่ีเหลือจ านวน 55 คน มคีวามเข้าใจระดับปานกลาง 50 คน 
ระดับน้อย 3 คน และระดับน้อยที่สุด 2 คน 

 
ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้   
 

ตัวบ่งชี้การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ด้านคณุภาพการให้บริการ 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 

บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.68 

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ด้านกระบวนการ ข้ันตอน การให้บริการ 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 

บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.67 

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 

บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.67 

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 

ไม่บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.70 

 
รายละเอียดผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานรายข้อ สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
n = 126 คน 

ประเด็นการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด x  S.D 

ภาพรวม 3.70 
มาก 

0.56 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.55 
มาก 

0.68 

1. ท่านมีความเข้าใจแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 

จ านวน 15 61 45 3 2 3.67 
มาก 

0.78 
ร้อยละ 11.9 48.4 35.7 2.4 1.6 

2. ท่านมีความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 

จ านวน 13 58 50 3 2 3.61 
มาก 

0.77 
ร้อยละ 10.3 46.0 39.7 2.4 1.6 

3. ท่านมีความเข้าใจแนวทางการจัดท า 
SAR บนระบบ CHE QA Online 

จ านวน 7 50 55 12 2 3.38 
ปานกลาง 

0.80 
ร้อยละ 5.6 39.7 43.7 9.5 1.6 

4. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับความคาดหวัง จ านวน 7 61 51 5 2 3.52 
มาก  

0.73 
ร้อยละ 5.6 48.4 40.5 4.0 1.6 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.86 
มาก 

0.65 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาการประชุม
ชี้แจง (1/2 วัน) 

จ านวน 26 64 34 2 - 3.90 
มาก 

0.73 
ร้อยละ 20.6 50.8 27.0 1.6 - 

6. ความเหมาะสมของช่วงเวลาการจัด
ประชุมชี้แจง (เดือนธันวาคม) 

จ านวน 19 68 34 4 1 3.79 
มาก 

0.76 
ร้อยละ 15.1 54.0 27.0 3.2 0.8 

7. ความเหมาะสม/สะดวกในการสมัครเข้า
ร่วมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

จ านวน 32 60 25 5 4 3.88 
มาก 

0.94 
ร้อยละ 25.4 47.6 19.8 4.0 3.2 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.18 
มาก 

0.67 

8. อัธยาศัยไมตรีของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ประกันคุณภาพ 

จ านวน 41 70 14 1 - 4.20 
มาก 

0.66 
ร้อยละ 32.5 55.6 11.1 0.8 - 

9. ประสิทธิภาพในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันคุณภาพ 

จ านวน 40 68 16 2 - 4.16 
มาก 

0.70 
ร้อยละ 31.7 54.0 12.7 1.6 - 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 3.42 
ปานกลาง 

0.70 

10. ความมีประสิทธิภาพของสื่อ และ
โสตทัศนูปกรณ์ 

จ านวน 4 29 38 29 26 2.65 
ปานกลาง 

1.14 
ร้อยละ 3.2 23.0 30.2 23.0 20.6 

11. ความเหมาะสมของสถานที่ จ านวน 16 73 30 3 4 3.75 
มาก 

0.83 
ร้อยละ 12.7 57.9 23.8 2.4 3.2 

12. ความเหมาะสมของอาหารว่าง จ านวน 19 74 30 2 1 3.86 
มาก 

0.71 
ร้อยละ 15.1 58.7 23.8 1.6 0.8 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าด้านคุณภาพการให้บริการมี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยข้อค าถามส่วนใหญ่มีผลการประเมินฯ ระดับมาก อย่างไรก็ตาม หัวข้อความเข้าใจ
แนวทางการจัดท า SAR บนระบบ CHE QA Online มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางซึ่งน้อยที่สุดในด้านนี้ (ค่าเฉลี่ย 
3.38) ในขณะเดียวกันด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก แต่ความมีประสิทธิภาพของสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ซึ่งน้อยที่สุดในด้านนี้ (ค่าเฉลี่ย 2.65) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความ
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คิดเห็นของทางวิทยาเขต ซึ่งในวันที่ด าเนินการสัญญาณ Teleconference ทุกวิทยาเขตมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบ
เสียง จึงไม่สามารถรับฟังได้จนจบการประชุม ส าหรับด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มีประสิทธิภาพในระดับมาก  
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แนวทางการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

1. บางตัวบ่งชี้ค าอธิบายควรละเอียดกว่านี้ เพ่ือให้
รวบรวมผลการด าเนินได้มากขึน้ เช่น สมศ. 3, 4, 
5, 6, 7 และอื่นๆ เป็นต้น  

ใช้เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ผ่านเครือข่ายการประกันคุณภาพ
ของ มก. เพ่ือท าความเข้าใจรว่มกันให้ชัดเจนขึ้น 

2. บางตัวบ่งชี้ที่ก าหนดให้ส่วนกลาง หรือบาง
หน่วยงานให้ข้อมูล ขอใหม้ีการแจ้งข้อมลูให้คณะ
ทราบก่อนมีการตรวจประเมินระดับคณะ 

ส านักงานประกันคุณภาพจะด าเนินการติดตามข้อมูลจากหนว่ยงาน
กลาง และแจ้งขอ้มูลไว้บนเว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพ 

3. ควรใช้เวลาประชุมมากกว่านี้ เช่น 1 วัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งน้ี เป็นไปเพ่ือชี้แจงแนว
ทางการประเมินฯ ปีการศึกษา 2556 ดังนั้น จึงใช้ระยะเวลาเพียง
ครึ่งวัน ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นอื่นๆ 
อาจจะใช้เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการประกัน
คุณภาพของ มก. แทน 

4. การประชุมเครือข่าย ควรมีการทดสอบระบบ
ก่อนการใช้งานจริงในแต่ละครัง้ ควรเลือกห้องท่ี
สามารถส่งสัญญาณได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณใหม่ และมีการทดสอบระบบ
กอ่นการประชุมจริงในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2556 ส าหรับสถาบัน ส านัก เมื่อวันท่ี 11 
ธันวาคม 2556 เรียบร้อยแลว้ 

5. การประชุม teleconference เป็นแนวทางการ
ประชุมที่สะดวกและประหยัดคา่ใช้จ่ายแต่
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบให้มีความเสถียร หรือ
มีระบบส ารองกรณีระบบหลกัขดัข้อง เช่น การ
ถ่ายทอดออนไลน์ จะได้มีตัวเลอืกอื่นเพ่ือให้การ
ด าเนินการประชุมราบร่ืน 

สาเหตุ อาจจะเกิดจากระบบสง่สัญญาณทางไกลยี่ห้อ Polycom 
เพราะปัญหาดังกล่าวไม่เกิดกับเครื่องส่งสัญญาณยี่ห้อ Trancend 
รวมทั้งปัญหาสัญญาณ Internet ระหว่างวิทยาเขตบางเขนกับวิทยาเขต
ต่างๆ ไม่เสถยีร 
แนวทางการแก้ไข อาจใชก้ารถ่ายทอดสัญญาณบนเครือข่ายนนทรี
ควบคู่กับการประชุมทางไกล เพื่อให้ได้สัญญาณเสียงท่ีชัดเจนแต่อาจมี
การหน่วงสัญญาณเสียงและภาพเนื่องจากการถ่ายทอดบนเครือข่ายด้วย 

6. เสียงสัญญาณขัดขอ้ง ฟังไม่รู้เรื่องในบางช่วง 
และตอนท้ายตั้งแต ่slide ท่ี 20 เป็นต้นไปจนจบ 

ด าเนินการส่งไฟล์เสียงจากการประชุมให้ผู้ประสานงานทุกวิทยาเขต 
และน าเอกสารการน าเสนอขึ้นบนเว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพ 

7. ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ โทรแจ้งไปท่ีเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานประกันคุณภาพท่ีบางเขน แจ้งให้เปลี่ยน 
password ของ user ท่ีใช้ของมหาวิทยาลัยซึ่งควร
แก้ท่ีระบบ ไม่ใช่แก้ท่ีข้อมูลของตัวผู้ใช้  

สาเหตุ มีการย้าย Server ของระบบฐานข้อมูลท าให้มีความผิดพลาด
ในการ Login เข้าระบบกับบุคลากรบางท่านไม่สามารถ Login เข้า
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ของส านักงานประกันคุณภาพได้ แต่ยัง
สามารถ Login เข้าระบบต่างๆ ท่ีมีการยืนยันตัวบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไดทุ้กประการ  
แนวทางการแก้ไข ผู้เข้าร่วมตอ้งเปลี่ยน Password การยืนยันบุคคล
เข้าระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใหม่ด้วยตนเอง โดยใน 
Password ใหม่จะต้องไมม่ีอักขระพิเศษ เช่น $, %, &  จะท าให้
สามารถ Login เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ของส านักงานประกัน
คุณภาพและระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได ้
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
รายนามผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจง 

 

 คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ จ านวน 7 คน 
1. รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
3. อ.ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ กรรมการ 
4. อ.เบญญา  กสานติกุล กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สถาพร  เชื้อเพ็ง กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อภิชาต  แจ้งบ ารุง กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

 

 วิทยาเขตบางเขน จ านวน 88 คน 
 

คณะเกษตร  จ านวน 10 คน 
8. อ.ดร.สุจิตตา เรืองรัศม ี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
9. ผศ.ดร.ณัฏฐ  พิชกรรม หัวหน้าภาควิชาพืชสวน 
10. รศ.ดร.อลิศรา  มีนะกนิษฐ อาจารย์ 
11. ผศ.ดร.สุพัตรา  ศรีสุวรรณ อาจารย์ 
12. ผศ.ทิพวรรณ  ดวงปัญญา อาจารย์ 
13. อ.ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น อาจารย์ 
14. น.ส.ฉันทนา  สาฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
15. น.ส.ณัฎฐิณี  ทะนะแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
16. น.ส.นภัสนันท์  สวัสดิ์ม่ันคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
17. นายเสถียร แสงแถวทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
คณะประมง  จ านวน 3 คน 

18. อ.ดร.ศิริสุดา  จ านงทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
19. นายก าจัด  รื่นเริงดี หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  
20. นายประคุณ  ศาลิกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 คน 

21. อ.จันทวรรณ  อนันตประยูร  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
22. น.ส.ฐิติรัตน์  สุพลธวณิชย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน 
23. ผศ.สมจิตร์  สิริรัตนวิทย์   อาจารย์ 
24. อ.ดร.พิมณฑน์พัทธ์  รอดทุกข์  อาจารย์ 
25. อ.นิลาลักษณ์  จันหาญ   อาจารย์ 
26. อ.สุมิดา   อังศวานนท์   อาจารย์ 
27. อ.ธารดล  ธาดาดุสิตา   อาจารย์  
28. อ.รภัส ศิลป์ศรีกุล   อาจารย์  
29. นางอันธิกา  แก้วมูลกิจ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 2 คน 
30. อ.ดร.สุรพล  ภัทราคร คณบดี 
31. น.ส.อุษาวดี  แซ่หลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 2 คน 

32. รศ.ดร.พัชราภรณ์  ญาณภิรัต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  
33. น.ส.รัชภร  พานิชเฮง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
คณะศึกษาศาสตร์  จ านวน 6 คน 

34. ผศ.ดรสุดารัตน ์  สารสว่าง รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
35. รศ.ดร.จิตตินันท์   บุญสถิรกุล หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
36. ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักดิ์ อาจารย์  
37. ผศ.ดร.วิสุทธิ ์ วิจิตรพัชราภรณ์ อาจารย์ 
38. น.ส.สุวรรณา  ปรมาพจน์ นักวิชาการศึกษา 
39. น.ส.พัทธนันท์   แม้นเมฆ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน 2 คน 
40. น.ส.กันทิมา  จันทร์อ าไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
41. น.ส.ขนิษฐา  พงษ์สุชาติ นักวิชาการศึกษา 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน 8 คน 

42. อ.ดร.นวลวรรณ  ทวยเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
43. อ.ดร.ศิรเดช   สุริต อาจารย์  
44. อ.กัญญาภา   อร่ามรักษ์ อาจารย์ 
45. อ.พุดตาน   จันทรางกูร อาจารย์ 
46. อ.จตุพล อังศุเวช อาจารย์ 
47. น.ส.พุทธภรณ์  มะละค า นักวิชาการศึกษา 
48. น.ส.สุปณิตา  ม่ันเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
49. น.ส.สุวัจนา   สวัสดิ์วงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
คณะสังคมศาสตร์  จ านวน 8 คน 

50. น.ส.จรรยา จัตตานนท ์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  
51. นางปัญจวรรณ มณีโทน นักวิชาการศึกษา 
52. น.ส.มยุลดา ทาสุรินทร์ นักวิชาการศึกษา 
53. น.ส.รองใจ ก าเหนิดผล นักวิชาการศึกษา  
54. นางอรพรรณ พงศ์พงัน นักวิชาการศึกษา  
55. น.ส.เทพปรีดา วงค์กาวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
56. น.ส.ขนิษฐา ไชยฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
57. น.ส.สาวิณี ภู่ภูสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์  จ านวน 2 คน 
58. น.ส.เสาวลักษณ์   สีงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
59. น.ส.วัชรี  จันทร์จ านง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  จ านวน 21 คน 

60. รศ.ดร.ปริศนา   สุวรรณาภรณ์  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
61. อ.ดร.ประกิต   สุขใย   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
62. ผศ.ดร.สุดสาย  ตรีวานิช   อาจารย์ 
63. อ.สุมัลลิกา   โมรากุล   อาจารย์ 
64. อ.จุมพล   วรสายัณห์   อาจารย์ 
65. น.ส.วัชรี   อรุณกิจสกุล   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
66. นายธีรุตม์  ฤทธิสนธิ์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
67. นางนงค์คราญ  กลิ่นจันทร ์  นักวิทยาศาสตร์ 
68. นางศศิธร  พลโยธา   นักวิชาการศึกษา 
69. น.ส.รุจิมาศ   โรจน์สุรางค์  นักวิชาการศึกษา 
70. น.ส.นารี   พิมพ์สอน   นักวิชาการเงินและบัญชี 
71. นางดวงสมร   นามกระโทก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
72. น.ส.ฟารีดา   เราะห์มานีย์  เจ้าหน้าที่บุคคล 
73. นางจิตติมา   บุญอินทร์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
74. นางร าพวน   ม่วงสีตอง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
75. น.ส.กนกพร   เทียมปาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
76. น.ส.กฤติกา   สาโร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
77. น.ส.นงนุช  บุญบุตร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
78. น.ส.นุจรี   นากา    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
79. น.ส.ศิริพร   แย้มวันเพ็ญ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
80. น.ส.สินีนารถ   สุวรรณสิงห ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

คณะสิ่งแวดล้อม  จ านวน 1 คน 
81. น.ส.กอบกาญจน์  เผือกชอุ่ม นักวิชาการศึกษา 

 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร   จ านวน  4  คน 

82. นางทฤษฎี   อ่วมกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
83. นายนิธาน   ทองโคตร นักวิจัย 
84. น.ส.กัญญารัตน์   หิรัญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
85. น.ส.เกตุกานต์   ก่อเกิดสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
ส านักงานประกันคุณภาพ  จ านวน 10 คน 

86. นางมุกดา   เกตุแก้ว นักวิชาการศึกษา 
87. น.ส.ณัฏยา   เบ้าสุภี นักวิชาการศึกษา 
88. น.ส.นงนาฏ   พัวประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
89. นายธเนศ   ดาวรุ่งโรจน์ นักวิจัย 
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90. น.ส.สุรีย ์  วงศ์อกนิษฐ์ นักวิชาการศึกษา 
91. น.ส.อรอุมา   แก้วมณีโชติ นักวิชาการศึกษา 
92. น.ส.วาสิฏฐี   ไวตี นักวิชาการศึกษา 
93. นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ นักวิชาการศึกษา 
94. นางมณฑ์ภัสสร   สุวรรณาพิสิทธิ ์ นักวิชาการศึกษา 
95. น.ส.เพชร์รัตน์   โชครุ่ง นักวิชาการศึกษา 
 

 วิทยาเขตก าแพงแสน  จ านวน 34 คน 
 

คณะเกษตร ก าแพงแสน  จ านวน 10 คน 
96. รศ.ดร.คนึงนิตย์   เหรียญวรากร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
97. ผศ.ดร.อรประพันธ์   ส่งเสริม เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
98. ผศ.อุไรวรรณ   นิลเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา 
99. อ.ดร.พรทิพย์  เรือนปานันท์ อาจารย์ 
100. อ.ดร.มณฑาทิพย์  คงม ี อาจารย์ 
101. อ.คัทลียา  ฉัตรเที่ยง อาจารย์ 
102. อ.นงลักษณ์  เทียนเสร ี อาจารย์ 
103. น.ส.กัลยวรรต ธงทอง นักวิชาการศึกษา 
104. น.ส.สารภี ตั้งเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
105. นางสุปราณี   สระทองฮ่วม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จ านวน 7 คน 

106. รศ.ดร.ศิริภัทรา   เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์ 
107. รศ.จิตราภรณ์   ธวัชพันธุ ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
108. รศ.ชุติมณฑน์   บุญมาก อาจารย์ 
109. รศ.วิรัตน์   สุวรรณาภิชาติ อาจารย์ 
110. อ.ณภัทร   ส าราญราษฎร์ อาจารย์ 
111. น.ส.วิไล   แจ้งบุญ บุคลากร 
112. น.ส.กมลธนัสร์   สามสีเนียม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  จ านวน 9 คน 

113. อ.ดร.วงศ์ผกา   วงศ์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
114. นางวัฒนา   พึ่งชัย หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 
115. รศ.ดร.รังสินี   โสธรวิทย ์ อาจารย์ 
116. อ.นิภาวรรณ   เฉลียวฉลาด อาจารย์ 
117. นางปนิตา   มีหมู่ นักวิชาการศึกษา 
118. น.ส.คนิจฐา   บุญเฟื่อง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 
119. นางยุพิน   เจนจริยโกศล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
120. นางสมบูรณ์   พรมชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
121. น.ส.สุนิสา   จ้อยร่อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จ านวน 4 คน 
122. ผศ.ดร.ราตรี  เรืองไทย คณบดี 
123. ผศ.ดร.อภิลักษณ์   เทียนทอง อาจารย์ 
124. อ.ดร.อรอุมา บุณยารมย ์ อาจารย์ 
125. น.ส.เรวดี   ภูอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  จ านวน 4 คน 

126. นางธนาภรณ์ สระทองมา นักวิชาการศึกษา 
127. น.ส.พิชากรณ์ เพ่งพิศ นักวิชาการศึกษา 
128. น.ส.กชพร ว่องไววุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
129. นางสุนทร ี กลิ่นบุปผา พนักงานพิมพ ์

 

 วิทยาเขตศรีราชา  จ านวน 13 คน 
 

คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 3 คน 
130. อ.ดร.ศุภาภาส  ค าโตนด รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
131. อ.รัชรินทร์ แสงอรุณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
132. น.ส.มัณฑนา  ขวัญเนตร นักวิชาการศึกษา 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  จ านวน 6 คน 

133. นางกฤติยา  เนียมรอด นักวิชาการศึกษา 
134. นางวิมล   ใจใส นักวิชาการศึกษา 
135. น.ส.วลีรัตน์   พุทราศร ี นักวิชาการศึกษา 
136. น.ส.ศรีรัตน์   พงษ์เจริญ นักวิชาการศึกษา 
137. นางจิรดาวัลย์   จรุงธรรมโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
138. น.ส.จตุพร   เหรียญเจริญ เจ้าหน้าที่บุคคล 
 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  จ านวน 1 คน 
139. น.ส.จันทร์จิรา   ชินโท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  จ านวน 1 คน 

140. รศ.ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา  อาจารย์ 
  

วิทยาลัยพาณิชยนาวี นานาชาติ  จ านวน 1 คน  
141. น.ส.สายชล  เต็มพร้อม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา   จ านวน  1  คน 

142. นางอนุตรา  สุนทรส   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  จ านวน 11 คน 
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  จ านวน 2 คน 
143. น.ส.เสาวคนธ์  ต่วนเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
144. น.ส.มโนรม มาลัยกรอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 5 คน 

145. อ.ดร.ประครอง   วรกา อาจารย์ 
146. อ.พีรียา  ทักษานันท์ อาจารย์ 
147. น.ส.นารีรัตน์   กิติศรีปัญญา บุคลากร 
148. น.ส.สิริปรางค์   ไชยภูมิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
149. นางวนันยา  มหาวงศ์วรรณ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  จ านวน 2 คน 

150. น.ส.ชวพร   โพธิ์เมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
151. น.ส.สุนิสา   โถหินัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  จ านวน 2 คน 

152. นางอรุณศรี  นิภานันท์ นักวิชาการศึกษา 
153. น.ส.พลอยไพลิน   เพ็ญเพียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 


