
 

 

 

 

 



 

 
ส ำนักประกันคุณภำพได้เริ่มก่อตั้งในช่วงที่ รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ เป็นอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ คนที่ 14 โดยประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2545 โดยให้มี

หน้ำที่พัฒนำระบบประกันคุณภำพ พรอ้มๆ กับให้ควำมรู้ระบบประกันคุณภำพแก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย  

ประสำนงำนและรวบรวมข้อมูลเพื่อรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เป็นหน่วยงำนที่มีสถำนะเทียบเท่ำคณะ

วิชำ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงอิสระภำยใต้กำรก ำกับของรองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ซึ่ง 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพคนแรก คอื รศ.รัชต์วรรณ  กำญจนปัญญำคม โดยในเดือนกันยำยน 2555 

ก็จะเป็นเวลำรวม 10 ปีหรือ 1 ทศวรรษ แต่ได้มีกำรปรับสถำนภำพจำกส ำนักประกันคุณภำพเป็นส ำนักงำน

ประกันคุณภำพ มีสถำนะเทียบเท่ำกอง ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยประกำศสภำมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2555 และได้มีกำรปรับภำรกิจเป็นเน้นกำรศึกษำข้อมูลเพื่อให้

ข้อเสนอแนะแนวทำงน ำพำมหำวิทยำลัยสู่สำกลและตอบสนองนโยบำยเชิงรุกของมหำวิทยำลัย จึงท ำให้ อำยุ

ของส ำนักประกันคุณภำพรวมแล้วได้เพยีง 9 ปี 8 เดือน 28 วัน ตำมประกำศฯ อย่ำงไรก็ตำม ถงึเวลำจะขำดไป

เล็กน้อยจึงครบเต็ม 10 ขวบปี แต่ก็ขอจัดท ำหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นควำมทรงจ ำ ประวัติศำสตร์ของ “ครบรอบ  

1 ทศวรรษ ส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์”  

ขอขอบคุณผู้บริหำรทุกระดับ และผู้ปฏิบัติงำนในทุกหน่วยงำนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำร

ด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพด้วยดีตลอด 10 ปีที่ผ่ำนมำ แม้จะมีกำรปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้อยู่บ่อยครั้ง  

จนค ำถำมว่ำ “เมื่อไหร่จึงจะนิ่ง” เริ่มเบำลง เนื่องจำกเข้ำใจแล้วว่ำกำรปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ก็เพื่อให้เกิดกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือกำรสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรลงทุนลงแรงของหน่วยงำน  

เพื่อน ำพำให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรพ์ัฒนำอย่ำงต่อเนื่องสู่ระดับสำกล 

หนังสือ “ครบรอบ 1 ทศวรรษ ส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” เป็นบันทึกแห่ง

กำลเวลำตลอดระยะเวลำ 10 ปี ของส ำนักประกันคุณภำพ ซึ่งได้รวบรวมพัฒนำกำรประกันคุณภำพของ

มหำวิทยำลัย และผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักประกันคุณภำพตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย และ

เป็นบทเรียนของกำรท ำงำนประกันคุณภำพ ส ำหรับกำรเริ่มก้ำวต่อไปของ “ส ำนักงำนประกันคุณภำพ” กับ

ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยใหม่ หวังอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่ำน และหำกมีข้อผิดพลำด

ประกำรใด หรือหำกมีข้อชีแ้นะใดๆ ส ำนักงำนประกันคุณภำพยินดีรับไว้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

ธันวำคม 2555
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ส ำนักงำนประกันคุณภำพ เป็นหน่วยงำนที่ ช่วย

ขับเคลื่อนงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

มำตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ซึ่งตลอดระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้วำงรำกฐำนกำรประกันคุณภำพที่

ได้มำตรฐำนแกห่น่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมำอย่ำงตอ่เนื่อง  

รวมทั้งมีกำรถ่ำยทอด และติดตำมให้ทุกหน่วยงำนมีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเพื่อมุ่งสู่

ควำมเป็นเลิศ ซึ่งนับเป็นฐำนกำรด ำเนินงำนที่ดีต่อกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตรใ์ห้บรรลุเป้ำหมำย “กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยช้ันน ำของโลก ทั้งทำงด้ำนกำรเกษตร 

อำหำร เทคโนโลยี และนวัตกรรม” อีกทำงหนึ่งด้วย 

ในโอกำสวันครบรอบกำรสถำปนำส ำนักงำนประกันคุณภำพ ครบ 1 ทศวรรษ ในวันที่ 

23 กันยำยน พ.ศ.2555 ผมขอแสดงควำมยินดี และชื่นชมกับผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ และเพื่อ

ต่อยอดงำนพัฒนำมหำวิทยำลัยด้วยระบบกำรประกันคุณภำพในปีที่ 11 และปีต่อๆ ไป ผมขอ 

อวยพรให้ผู้บริหำร และบุคลำกร ของส ำนักงำนประกันคุณภำพมีพลังกำยและพลังใจในกำร 

ด ำเนินงำนด้วยศรัทธำที่มุ่งมั่น กับบทบำทหน้ำที่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรเสริมสร้ำง

ภำพลักษณข์องมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้เป็นที่ประจักษใ์นเวทีระดับนำนำชำติต่อไป 

 

                              

รองศำสตรำจำรย์วุฒชัิย   กปิลกำญจน์ 

        อธิกำรบดมีหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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ครบ รอบ ๑  ทศวรรษ   
ส  ำ นกัป ระก นัคณุภำ พ มหำว ิทยำ ลยัเกษ ตรศำ ส ตร์ 

http://www.google.co.th/imgres?q=brown&start=114&num=10&hl=th&biw=1440&bih=633&addh=36&tbm=isch&tbnid=-ZizsHA4uyaANM:&imgrefurl=http://jogindersinghsaini.webs.com/apps/photos/photo?photoid=88327081&docid=8ZUdYHVdYk765M&imgurl=http://jogindersinghsaini.webs.com/photos/Architectural-Materials/Finishes.Flooring.Tile.Square.Brown-1.jpg&w=1024&h=1024&ei=aFCsUP2dM8yOrge4h4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=1079&vpy=314&dur=1688&hovh=225&hovw=225&tx=140&ty=72&sig=102226576076314849597&page=5&tbnh=139&tbnw=139&ndsp=28&ved=1t:429,r:19,s:114,i:163


   ครบรอบ 1 ทศวรรษ ส านักประกันคณุภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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รองศาสตราจารย์รัชตว์รรณ   กาญจนปัญญาคม   

รองอธกิารบดฝี่ายประกันคณุภาพ  

ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2545 - 17 มิถุนายน 2547 

“การประกันคุณภาพเป็นงานที่ต้องอดทน และ

พยายามเรียนรู้เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบ

ประกันคุณภาพเป็ นรากฐาน ในการขั บ เคลื่ อน ให้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ก้าวทันต่อยุคที่เปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล” 

 

 

นางทิพย์   ชยัพิพัฒน ์

รักษาราชการผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 

ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2545 – 31 มีนาคม 2547 

“ในการเดินทางสู่ความส าเร็จ หากมองย้อนหลังไป

จะพบว่ามีมือหนึ่งที่ช่วยดึงฉุดให้รุดหน้า อีกมือคอยผลักให้

ล้ มและท า ลาย  แต่ทั้ ง สองมื อนี้ ช่ วย ให้ ง านประสบ

ความส าเร็จทั้งสิ้น เพราะมือที่ผลักจะสอนให้เรารู้จักค าว่า 

จงลุกขึ้นและอดทน มือที่คอยดึงฉุดจะเป็นก าลังใจให้ 

กา้วเดินต่อไป” 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพศรี   สุทัศน์ ณ อยุธยา 

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายประกนัคุณภาพ 21 เมษายน 2546 – 17 มิถุนายน 2547 

และรักษาราชการผูอ้ านวยการส านักประกนัคุณภาพ 16 เมษายน 2547 – 18 มิถุนายน 2547 

 

 

“ 23 กันยา...มาบรรจบ          ประกันฯ ครบสิบปทีี่รักษา 

คุณภาพคูก่ับเกษตรา      การศึกษากา้วหน้าไมด่้อยใคร 

ชาวประกันฯ ยดึมัน่ด้วยใจรัก     มิเคยจักย่อท้อต่อหน้าที ่

พี่น้องตา่งมุ่งรักษ์...สามัคค ี      ท าชื่อให้นนทรกีอ้งตระการ 

ขออวยพรให้ส านักฯ ประสพสุข     นิราศทุกข์ในกจิที่มุง่สาน 

จิตโอบออ้มอารทีี่เจือจาน      คงตระหงา่นเป็นเสน่ห์คู่...เคย”ู 

 
 

ขอคุณพระรัตนตรัยคุม้ครองปกปักรักษาพี่น้องส านักฯ ที่นา่รักทุกคนนะคะ ด้วยรักและผูกพัน 

 

 

 

รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม 

รองอธกิารดีฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2547 – 30 กันยายน 2554 

 

“การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพเป็น  

เรื่องของเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน ที่

ต้องช่วยกันผลักดันกงล้อแห่งคุณภาพให้ถึงเส้นชัย 

ดังนั้น การขับเคลื่อนได้เร็วหรือช้าจึงอยู่ที่ความสามัคคี

และความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน” 
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รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกนัคุณภาพ  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 – 1 ตุลาคม 2553 

รักษาราชการผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 – 1 ตุลาคม 2549 

 

 “การมีส านักประกันคุณภาพดูแลงาน

ด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย หลายๆ เสียง

ตอบสนองกับงานประกันคุณภาพดีมาก และเช่ือมั่น

ว่าระบบประกันคุณภาพจะช่วยพัฒนางานของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และน าพามหาวิทยาลัย

สู่มหาวิทยาลัยแนวหน้าตลอดกาล” 

 

 

 

 

 

 ดร.วราภรณ์   เทพสัมฤทธิ์พร 

รักษาราชการผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 30 เมษายน 2550 

 

“จากค าขวัญของส านักประกันคุณภาพสะท้อนให้เห็น

ถงึวัฒนธรรมองคก์ร ความมุ่งมั่น และแนวทางการปฏิบัติงาน

ที่มีเปา้หมายชัดเจน และจากผลงานที่ผา่นมา เป็นข้อพิสูจน์ว่า

ส านักประกันคุณภาพประสบความส าเร็จบนเส้นทางคุณภาพ

อย่างต่อเนื่องและมั่นคง” 
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รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง 

รักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝี่ายประกนัคุณภาพ 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 

 

“ตัวบ่งชี้ใหม่และเกณฑ์ที่มีความเข้มข้นมาก

ขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นค าว่า คุณภาพ อย่างชัดเจน 

ค าอธิบายที่ว่าท าไมตัวบ่งชี้ถึงไม่ยอมหยุดนิ่งเสียที...ก็

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเราเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา” 

 

 

 

 

 

ผศ.นงลักษณ์  งามเจรญิ 

รองอธกิารบดฝี่ายประกันคณุภาพ 

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2554 – ปัจจุบัน 

 

“ขอบคุณบุคลากรส านักงานประกัน

คุณภาพทุกคน รวมทั้งผู้อ านวยการด้วยที่

ช่วยกันท างานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจ

ไว้อย่างดีที่สุด ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันรักษา

ผลงานที่ดีไว้ให้ดียิ่งๆ ขึน้ต่อไป” 
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ดร.พีระพงศ์   ตรยิเจริญ 

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายประกนัคุณภาพ 

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2554 – ปัจจุบัน 

 

“ระบบประกันคุณภาพเป็นการพัฒนา

คุณภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ เรียนรู้ และ

สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามกระแสของการ

เปลี่ยนแปลง จะเป็นผู้ที่มีความสุขในการท างาน” 

 

 

 

นางสาววิไลรัตน์   วิรยิะวิบลูย์กิจ 

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2554 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักประกันคณุภาพ  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 20 มิถุนายน 2555 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ ระหว่างวันท่ี 21 มิถนุายน 2555 – ปัจจุบัน 

 

 “ยามเมื่อเหนื่อยและท้อ ขอเพียง

คิดถึงก าลังใจจากผู้มีหัวใจคุณภาพที่ร่วมแรง

ร่วมใจกันขับเคลื่อนคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรใ์ห้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ด้วยมิตรภาพ 

ความร่วมมืออันดีของชาวเกษตรศาสตร์ จึงเป็น

พลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์งานคุณภาพ

ต่อไป” 
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ครบ รอบ ๑  ทศวรรษ   
ส  ำ นกัป ระก นัคณุภำ พ มหำว ิทยำ ลยัเกษ ตรศำ ส ตร์ 
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ปัจจัยที่ท ำให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรต์อ้ง

มีระบบประกันคุณภำพ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร

ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็น

ระบบ มีดังนี้ 

 

1) กำรเติบโตของมหำวิทยำลัยจำกวทิยำเขตเดียวเป็นหลำยวิทยำเขตที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ ท ำให้

มีควำมจ ำเป็นที่ต้องดูแลให้มีมำตรฐำนและคุณภำพที่เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้ำงควำมมั่ นใจให้แก่สังคมว่ำ

สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 

2) กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับท ำให้ทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองพันธกิจหลักและ

สอดคล้องกับยุทธศำสตรใ์นกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงมีควำมสมดุล 

3) กำรแข่งขันในเชิงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำและคุณภำพของบัณฑิตในวงกำรอุดมศึกษำทั้ง

ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศมีมำกขึ้น รวมทั้งควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้เป็น

สำกล เพื่อให้ได้รับกำรยอมรับจำกนำนำชำติ และน ำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับโลก (World Class 

University) 

4) กระแสของสำธำรณะ สังคม ตลอดจนประชำชนทั่วไปที่ต้องกำรให้มหำวิทยำลัยของรัฐมีควำม

โปรง่ใส (Transparency) และควำมรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) 

ปัจจัยต่ำงๆ ดังกล่ำวประกอบกับกำรประกำศพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ระบุไว้ในมำตรำ 47 ว่ำ 

 

 “ให้มรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 

ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
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และในมำตรำ 48 ว่ำ 

“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

 

ประเด็นส ำคัญจำกมำตรำทั้ง 2 ดังกล่ำวพอสรุปได้ดังนี้ 

1. สถำบันอุดมศึกษำต้องมีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อมุ่งพัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำให้ดีขึ้น 

2. ระบบกำรประกันคุณภำพ ต้องมีทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและระบบ

กำรประกันคุณภำพภำยนอก 

3. หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งมีภำระหน้ำที่ร่วมกันในกำรจัดให้มีระบบ

กำรประกันคุณภำพภำยในสถำบันอุดมศึกษำ  

4. กฎหมำยก ำหนดให้กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร

กำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ 

5. สถำบันอุดมศึกษำต้องด ำเนินกำรในกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนำ

คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำให้ดีขึ้น 

6. สถำบันอุดมศึกษำต้องจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นผลจำกกำรประกันคุณภำพภำยใน   

รำยงำนนี้ต้องเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (อำทิ ส ำนักงำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงบประมำณ เป็นต้น) 

7. รำยงำนประจ ำปีของสถำบันอุดมศึกษำต้องเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

8. รำยงำนประจ ำปีของสถำบันอุดมศึกษำถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรประเมินเพื่อกำร

รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำบันอุดมศึกษำ 

9. สถำบันอุดมศึกษำต้องให้ควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ   ที่มีข้อมูล

เก่ียวข้องกับสถำนศึกษำ ตลอดจนให้บุคลำกร คณะกรรมกำรสภำสถำบัน รวมทั้งผู้ปกครอง

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
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ในส่วนของระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยใน ทบวงมหำวิทยำลัยได้ประกำศนโยบำยและ

แนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ 

อุดมศึกษำขึน้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ.2539 เพื่อ

เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรของสถำบันอุดมศึกษำ

ต่ำง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำมีกำร

พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพขึ้นภำยในสถำบัน 

เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นให้มีกำรสร้ำงกลไกกำรควบคุม

คุณภำพ (Quality Control) ขององค์ประกอบต่ำงๆ ที่

มีผลต่อคุณภำพกำรศึกษำที่เป็นรูปธรรมขึ้น ทั้งนี้ 

แต่ละสถำบันอำจจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบ และ

ประเมินผลกำรด ำเนินกำรขึ้นเป็นกำรภำยในได้ตำม

ควำมต้องกำรและให้ปรับปรุงหรือพัฒนำรูปแบบ

ของกำรประกันคุณภำพภำยในให้เหมำะสมกับ

สภำพกำรณข์องแต่ละสถำบันได้ตำมควำมจ ำเป็น 

 

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้จัดท ำ

แนวทำงปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ

มหำวิทยำลัยและประกำศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 

พฤษภำคม 2541 โดยอำศัยแนวทำงของระบบกำร

ประกันคุณภำพ 9 องค์ประกอบ ตำมที่ทบวง 

มหำวิทยำลัยได้ประกำศไว้เมื่อ พ.ศ. 2541 คณะวิชำ

ต่ำงๆ ภำยในวิทยำเขตบำงเขนได้ด ำเนินกำรตำม

แนวทำงของ 9 องคป์ระกอบดังกล่ำว และได้รับกำร

ตรวจสอบคุณภำพภำยในเป็นครั้งแรกในปี พ .ศ. 

2544  ต่อมำมหำวิทยำลัยเล็งเห็นว่ำควรมีกำรจัดตั้ง

หน่วยงำนเฉพำะขึน้เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรพัฒนำระบบ

กำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยและถ่ำยทอด

องคค์วำมรู้เร่ืองกำรประกันคุณภำพให้กับหน่วยงำน

ทุกระดับช้ันและทุกวิทยำเขตได้อย่ำงถูกต้องชัดเจน

และเป็นเอกภำพทั่วทั้งองค์กร  มหำวิทยำลัยจึงได้

จัดตั้ งส ำนักประกันคุณภำพขึ้ นตำมประกำศ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  เมื่อวันที่  23 กันยำยน 

พ.ศ.2545  

หน้าท่ีของส านักประกันคุณภาพ มีดังนี้ 

1. พัฒนำระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

2. ก ำหนดดัชนีตรวจสอบและดัชนีประเมินให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยและตอบสนอง 

แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

3. ด ำเนินกำรและติดตำมผลกำรตรวจสอบ/ประเมินคุณภำพทุกหน่วยงำน ทุกวิทยำเขต เพื่อรวบรวมและ

วิเครำะห์ข้อมูลในภำพรวมน ำเสนอต่อผู้บรหิำรของมหำวิทยำลัย 

4. วิเครำะห์ข้อมูลและเอกสำร เพื่อจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัย 

5. จัดท ำเอกสำรกำรวิเครำะห์ตนเอง (SAR) ของมหำวิทยำลัยเพื่อเตรยีมรับกำรตรวจสอบจำก สมศ. 

6. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กับหน่วยงำน  

ทั้งภำยในและภำยนอก  อำทิ  คณะรัฐมนตร ี  สมศ. มหำวิทยำลัยทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

7. เป็นหน่วยงำนกลำงที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดัชนีกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก  

ตลอดจนให้ค ำปรกึษำในเรื่องระบบกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์แกห่น่วยงำนตำ่งๆ 

8. ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ  กำรตรวจสอบและกำรประเมินคุณภำพแก่ทุกหน่วยงำนภำยใน

มหำวิทยำลัย 



ครบรอบ 1 ทศวรรษ ส านักประกันคณุภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
12 

นับจำกวันที่ 23 กันยำยน 2545 เป็นต้นมำ ส ำนักประกันคุณภำพได้เริ่มต้นปฏิบัติภำรกิจเพื่อ

ขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์อย่ำงเข้มแข็ง โดยมีกำรก ำหนดปณิธำน 

วิสัยทัศน์ และค ำขวัญของส ำนักฯ ให้เป็นแรงขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

ปณิธาน (พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน) ใช้หลักกำร ประสำนกลไก สร้ำงวัฒนธรรมกำรประกันคุณภำพ  

เป็นเคร่ืองมือน ำพำสู่ควำมเป็นเลิศ 

ค าขวัญ (พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน)  เข้ำใจหลักกำร ประสำนกลไก พร้อมให้บริกำร เพื่องำนคุณภำพ 
 

วิสัยทัศน์  (พ.ศ.2545 – 2551)  เป็น

องค์กรสนับสนุนภำรกิจกำรประกันคุณภำพ เพื่อ 

สอดรับกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย สนับสนุนกำร

บริหำรแบบธรรมรัฐ น ำพำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็น

เลิศในระดับสำกล 

วิสัยทัศน์  (พ.ศ.2552) เป็นองค์กรที่

ผลักดันกลไกกำรประกันคุณภำพ สู่กำรบริหำร

จัดกำรของหน่วยงำน เพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ของมหำวิทยำลัย 

วิสัยทัศน์ (พ.ศ.2553) พัฒนำระบบและ

กลไกกำรประกันคุณภำพ ที่ได้มำตรฐำนสำกล 

วิสัยทัศน์ (พ.ศ.2554 - 2555) พัฒนำ

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ เพื่อยกระดับ

มหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล 

 

 
ภารกิจ (พ.ศ.2545 – 2551)  

1. ประสำนงำนในกำรพัฒนำ

ระบบและกลไกกำรประกัน

คุณภำพของมหำวิทยำลยั 

เกษตรศำสตร ์

2. ประสำนงำนในกำร

ด ำเนินกำรประกันคุณภำพ

ภำยใน ตรวจสอบ/ประเมิน

คุณภำพภำยใน 

3. ประสำนงำนกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก 

4. ด ำเนินกำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

เพื่อสรำ้งควำมเข้ำใจใน

ระบบกำรประกันคุณภำพ 

5. ประสำนงำนในกำรจดัท ำ

รำยงำนประจ ำป ี

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ภารกิจ (พ.ศ.2552)  

1. พัฒนำระบบและกลไกกำร

ประกันคุณภำพของ

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

2. สรำ้งองคค์วำมรู้ด้ำนกำร

ประกันคุณภำพและถำ่ยทอด

สู่ประชำคมมหำวิทยำลยั 

เกษตรศำสตร ์

3. ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร

ประกันคุณภำพภำยในและ

ภำยนอกอย่ำงมีแบบแผน 

4. สรำ้งคุณคำ่แกบุ่คลำกรและ

พันธมติร เพื่อกำรบรรลุ

ภำรกิจด้ำนกำรประกัน

คุณภำพ 

5. เป็นศูนย์ขอ้มลูข่ำวสำร

สำรสนเทศและหน่วยงำนที่

ปรกึษำด้ำนประกันคุณภำพ 

 

ภารกิจ (พ.ศ.2553-2554)  

1. พัฒนำระบบประกันคุณภำพ 

และยกระดับคุณภำพของ

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

สู่ระดับสำกล 

2. บรหิำรจัดกำรระบบประกัน

คุณภำพของมหำวิทยำลยั 

เกษตรศำสตร ์

3. ด ำเนินกำรให้มหำวิทยำลัย

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 

จำกภำยนอก 

4. เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรดำ้น

คุณภำพของมหำวิทยำลยั 

สู่สำธำรณชน 
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        ส านักประกันคุณภาพ

ภารกิจ (พ.ศ.2555)  

1. พัฒนำระบบและกลไก

กำรประกันคุณภำพ ให้

กำ้วทันกับสภำวะกำร

เปลี่ยนแปลง 

2. สรำ้งเสริมควำมรู้ควำม

เข้ำใจในระบบประกัน

คุณภำพ 

3. สรำ้งขีดควำมสำมำรถกำร

บรหิำรจัดกำรระบบประกัน

คุณภำพของมหำวิทยำลยัที่

ได้มำตรฐำน 

4. พัฒนำฐำนข้อมลูดำ้น

ประกันคุณภำพ เพื่อกำร

เทยีบเคียงและแขง่ขันใน

ระดับสำกล 

 

ส านักงานประกนัคุณภาพ 
 

ภารกิจท่ีปรับใหม่ภายหลังจากการปรับสถานภาพเป็นส านักงาน  

 

1. เป็นกลไกเชื่อมประสำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ ในเรื่องกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นภำพรวมของมหำวิทยำลัย 

2. ติดตำมผลกำรจัดอันดับคุณภำพของมหำวิทยำลัยในระดับชำติ

และนำนำชำติ และติดตำมศึกษำข้อมูลสถำบันอุดมศึกษำช้ันน ำ

ตำมกำรจัดอันดับขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นข้อมูล

เทยีบเคียงของมหำวิทยำลัย 

3. จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำและเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็นผู้น ำกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก 

4. สรำ้งเครอืข่ำยกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย และพัฒนำ

บุคลำกรในเครือข่ำยอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มีควำมรู้ที่ทันสมัย 

สำมำรถรักษำและพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนิ นงำนของทุก

หน่วยงำนให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนคุณภำพของมหำวิทยำลัย

และหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องในระบบกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำของประเทศ 

 

                 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 16 (4)  

               แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย 

             เกษตรศำสตร์ พ.ศ.2541 และโดยอนุมัติ 

            ของสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ 

           ในกำรประชุมครัง้ท่ี 5/2555 เมื่อวันท่ี 28  

         พฤษภำคม พ.ศ.2555 จงึให้ปรับสถำนภำพ 

        ส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัย 

      เกษตรศำสตร ์เป็นส ำนักงำนประกันคุณภำพ  

     มีฐำนะเทียบเทำ่กอง  

    ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  

และได้มี ประกาศสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับสถานภาพ

ส านักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เป็น ส านักงานประกัน

คุณภาพ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 

โดยมกีำรปรับภำรกิจใหม่ดังนี้ 

 



ครบรอบ 1 ทศวรรษ ส านักประกันคณุภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
14 

ผู้บริหารส านักประกนัคุณภาพในรอบ 1 ทศวรรษ 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น.ส.วิไลรัตน์  วริิยะวิบูลย์กิจ 

1 ต.ค.45 – 30 ก.ย.50 

 

 

 

 

 

รศ.รัชต์วรรณ  กำญจนปัญญำคม 

18 ม.ิย.45 – 17 ม.ิย.47 

ผศ.นงลักษณ์  งำมเจรญิ 

1 ม.ีค.54 – ปัจจุบัน 

รศ.กมลพรรณ  นำมวงศ์พรหม 

18 ม.ิย.47 – 30 ก.ย.54 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคณุภาพ 

รศ.ดร.ประไพศร ี สุทัศน์ ณ อยุธยำ 

21 เม.ย.46 – 17 ม.ิย.47 

ดร.พีระพงศ์  ตรยิเจริญ 

1 ม.ีค.54 – ปัจจุบัน 

รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย 

1 ก.ค.47 – 1 ต.ค.53 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคณุภาพ 

รศ.ดร.ประไพศรี  สุทัศน์ ณ อยุธยำ 

16 เม.ย.47 – 18 มิ.ย.47 

น.ส.วไิลรัตน์  วิริยะวิบูลยก์จิ 

1 ต.ค.50 – ปัจจุบัน 

รศ.ดร.ชุลรีัตน์  จรัสกุลชัย 

1 ก.ค.47 – 1 ต.ค.49 

ผู้อ านวยการส านักประกันคณุภาพ 

ดร.วรำภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร 

1 พ.ย.49 – 30 เม.ย.50 

นำงทพิย์  ชัยพพิัฒน์ 

23 ก.ย.45 – 31 มี.ค.47 

รองผู้อ านวยการส านักประกนัคุณภาพ 
เลขานุการส านักประกันคณุภาพ 

อำจำรย์ฆนิศำ  รุ่งแจ้ง 

6 พ.ค.48 – 1 ม.ค.49 
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ฝ่ายบริหารและ 

ธุรการ 

ฝ่ายตรวจสอบและ 

ประเมนิคุณภาพภายใน 

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลู 

และสารสนเทศ 

ฝ่ายพัฒนาและ 

ฝกึอบรม 

บุคลากรส านักประกันคุณภาพในรอบ 1 ทศวรรษ  

 
 

  

 บุคลำกรท่ีปฏบัิตงิำนในปัจจุบัน 

 

 

 

 

นำงรุง่ทวิำ  โฉมค ำ 

1 พ.ย. 45 – 31 พ.ค. 46 

 

 

 

 

นำงมุกดำ  เกตุแกว้ 

1 พ.ย.45 - ปัจจุบัน 

 

 

 

 

นำยเมธี  ธรรมวัฒนำ 

1 พ.ย. 45 – 1 ก.ค. 47 

 

 

 

 

น.ส.วรำพรรณ  คล้ำยสีแกว้ 

13 ก.ค. 44 – 31 ส.ค. 46 

 

 

 

 

น.ส.ดรุณี  บัวเพชร 

1 พ.ย. 45 – 15 ก.ย. 49 

 

 

 

 

นำยธเนศ   ดำวรุ่งโรจน์ 

18 พ.ย. 45 - ปัจจุบัน 

 

 

 

 

นำยปรีชำ   ดำบส 

1 ต.ค. 45 – 1 ส.ค. 49 

 

 

 

 

น.ส.รัชนก  สำรปรัง 

1 ต.ค. 45 – 1 ก.ค. 46 

 

 

 

 

นำงกัลยำณี  รัตนวรำหะ 

1 ก.ย. 46 – ปัจจุบัน 

 

 

 

 

น.ส.ณัฏยำ  เบ้ำสุภ ี

11 พ.ย. 45 – 30 เม.ย. 49 

 

 

 

 

น.ส.ชำรีนำ  พุฒนวล 

1 พ.ย. 45 – 16 พ.ย. 45 

 

 

 

 

น.ส.ณัฐดำ  ปักษำ 

2 ม.ิย. 46 – 30 พ.ย. 47 

 

 

 

 

 

นำยจริพัฒน ์ ธำรีสบื 

5 ม.ค. 47 – 26 ส.ค. 51 

 

 

 

 

น.ส.ปรียำลักษณ์  เกสรสมบัต ิ

5 ม.ค. 47 – 17 พ.ค. 47 

 

 

 

 

น.ส.คงขวัญ   เจริญจิต 

2 ม.ิย. 46 – 1 เม.ย. 51 

 

 

 

 

น.ส.ชมพูนุท  ภำณุภำส 

1 ก.ค. 46 – 1 ส.ค. 51 

 

 

 

 

น.ส.อัจฉรำ  ภำคแกว้ 

15 ม.ค. 50 – 2 ส.ค. 53 

 

 

 

 

น.ส.จุฑำมำส  กันทอง 

16 ม.ิย. 47 – 31 ธ.ค. 47 

 

 

 

 

น.ส.นงนำฏ   พัวประเสรฐิ 

1ก.ค.47-1 เม.ย.48 / 11ก.ย.50-ปัจจุบัน 

 

 

 

 

นำยวเิชียร   ตันแก้ว 

16 ม.ีค. 47 – 3 พ.ค. 47 
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ฝ่ายบริหารและ 

ธุรการ 

ฝ่ายตรวจสอบและ 

ประเมนิคุณภาพภายใน 

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลู 

และสารสนเทศ 

ฝ่ายพัฒนาและ 

ฝกึอบรม 

 

    

 

 

 

 

 

นำยพงษ์ศักดิ์   แจ้งจอน 

16 ม.ีค. 52 – ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

น.ส.สุภำพร   ดำ่นสวัสดิ ์

1 ก.พ. 48 – 15 ธ.ค. 49 

 

 

 

 

 

น.ส.เพชรรั์ตน์   โชครุ่ง 

5 ม.ค. 47 – ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

นำยณัฐเดช   เชียงกำ 

16 ส.ค. 47 – 2 ก.ย. 47 

 

 

 

 

น.ส.วลัยพรรณ   วัดแก้ว 

16 ก.ย. 53 – ปัจจุบัน 

 

 

 

 

นำยสุทธิศักดิ์  ทองค ำด ี

4 ก.ย. 49 – 16 ม.ิย. 53 

  

 

 

 

น.ส.ลลินทิพย์  ครูรุ่งโรจน์ 

2 พ.ค. 48 – 17 พ.ค. 48 

 

 

 

 

น.ส.พจนำ   สุนทโร 

1 ก.พ. 48 – 16 ส.ค. 48 

  

 

 

 

นำงมณฑ์ภัสสร   สุวรรณำภิสิทธิ์ 

10 ก.ย. 50 – 4 ม.ค. 52 

 

 

  

 

น.ส.สุภณิดำ   พวงผกำ 

1 ม.ิย. 48 – 1 พ.ค. 49 

 

 

 

  

น.ส.มนัสวี   ลิ่มสบืเชือ้ 

4 ม.ค. 49 – 1 เม.ย. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.อรอุมำ   แก้วมณีโชต ิ

1 ม.ิย. 52 – ปัจจุบัน 

 

 

 

 

นำยสุรเกียรติ   โตศะศุข 

15 ม.ค. 50 – 1 ธ.ค. 50 

 

 

 

 

น.ส.วิภำวี   ปั้นนพศรี 

1 ก.พ. 48 – 1 มี.ค. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.ศิริลักษณ ์  โดดหน ู

16 ก.ย.53 – 1 ก.ค.55 

 

 

 

 

นำงมณฑ์ภัสสร สุวรรณำภิสิทธิ์ 

5 ม.ค. 52 – ปัจจุบัน 

 

 

 

 

น.ส.ณัฏยำ   เบ้ำสุภี 

1 พ.ค. 49 – ปัจจุบัน 

  บุคลำกรท่ีปฏบัิตงิำนในปัจจุบัน 
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ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลู 

และสารสนเทศ 

ฝ่ายพัฒนาและ 

ฝกึอบรม 

 

  

 

   

 

 

น.ส.วิชุตำ   บุญเกต ุ

28 เม.ย. 51 – 16 เม.ย. 55 

 

 

 

น.ส.วำสิฏฐี   ไวตี 

31 ม.ีค. 51 – ปัจจุบัน 

    

 

 

นำยจริพัฒน์   ธำรสีืบ 

27 ส.ค. 51 – ปัจจุบัน 

บุคลำกรท่ีปฏบัิตงิำนในปัจจุบัน 

 

จำกกำรรวบรวมสถิติกำรเข้ำ-ออกของบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ 

มีอัตรำกำรลำออกของบุคลำกร จ ำนวน 25 คน โดยฝ่ำยที่มีอัตรำกำรลำออกของบุคลำกรสูงสุด คือ ฝ่ำย

พัฒนำและฝึกอบรม จ ำนวน 9 คน รองลงมำ คือ ฝ่ำยวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ จ ำนวน 8 คน ฝ่ำย

ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน จ ำนวน 5 คน และฝ่ำยบรหิำรและธุรกำร จ ำนวน 3 คน โดยมีอัตรำกำร

ลำออกต่อเนื่องตั้งแต่ ปีพ.ศ.2545 – 2551 จ ำนวน 1, 3, 6, 2, 6, 1 และ 2 คน ตำมล ำดับ ยกเว้นปี พ.ศ.2552 

และ 2554 ที่ไม่มีอัตรำกำรลำออก ส่วนปี พ.ศ.2553 และ 2555 มีอัตรำกำรลำออกเท่ำกัน จ ำนวน 2 คน ซึ่ง

จะเห็นว่ำในปีพ.ศ.2547 และ 2549 มีอัตรำกำรลำออกสูงสุด จ ำนวน 6 คน 

ปัจจุบันส ำนักฯ มีบุคลำกรทั้งหมด 12 คน ซึ่งเป็นบุคลำกรที่มีระยะเวลำกำรท ำงำนตั้งแต่ 2 – 10 ปี 

โดยบุคลำกรที่มีอำยุกำรท ำงำนในช่วง 2 – 5 ปี มีจ ำนวน 6 คน และช่วง 8 – 10  ปี จ ำนวน 6 คน แสดงให้เห็น

ว่ำมีสัดส่วนของบุคลำกรใหม่ต่อบุคลำกรเก่ำ ณ ปัจจุบัน คดิเป็นสัดส่วน 1:1  
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งบประมาณที่ได้รับจดัสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 – 2555  

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก มก. (รายรับ) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (รายจ่าย) คงเหลือ 

ปีงบฯ  งบด าเนินการ งบบุคลากร รวม งบด าเนินการ งบบุคลากร รวม รวม 

2546  2,380,400.00   873,600.00 3,254,000.00  2,028,173.30     634,934.00   2,663,107.30   590,892.70  

2547  3,008,500.00   1,448,440.00  4,456,940.00   2,223,886.23      915,061.38   3,138,947.61  1,317,992.39  

2548  2,329,370.00  1,473,660.00  3,803,030.00   2,296,679.28    1,506,152.50  3,802,831.78           198.22  

2549  1,535,000.00  1,745,386.00  3,280,386.00    1,677,737.68   1,306,677.98   2,984,415.66    295,970.34  

2550  1,530,000.00  1,822,657.00  3,352,657.00    2,231,574.74     728,867.93   2,960,442.67    392,214.33  

2551  2,846,000.00  1,863,186.00   4,709,186.00   2,819,639.50    1,620,409.17  4,440,048.67    269,137.33  

2552  2,254,050.00  1,504,869.97   3,758,919.97   2,248,341.63      820,182.84  3,068,524.47    690,395.50  

2553   3,110,250.00  1,099,220.00  4,209,470.00  2,903,508.85     932,228.39  3,835,737.24    373,732.76  

2554   3,114,694.76  1,079,492.24   4,194,187.00   2,930,029.08   1,032,043.02   3,962,072.10     232,114.90  

2555  2,134,900.00  1,064,737.00   3,199,637.00    2,117,875.87     1,051,108.14   3,168,984.01      30,652.99  

 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลอื ในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 - 2555 
 

ส ำนักประกันคุณภำพได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในช่วง

ปีงบประมำณ พ.ศ.2546 – 2555 มีวงเงินอยู่ในช่วง 3,199,637 – 4,709,186 บำท สัดส่วนของงบด ำเนินกำร

ต่องบบุคลำกรโดยเฉลี่ย คิดเป็น 63 : 37 ยกเว้นในปีงบประมำณ พ.ศ.2549 และ 2550 ส ำนักฯ ได้รับ

งบด ำเนินกำรน้อยกวำ่งบบุคลำกรเล็กน้อย อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้งบประมำณที่จ ำกัด ส ำนักฯ ได้บริหำรจัดกำร

และปฏิบัติภำรกิจได้ครบถ้วน โดยมีเงินเหลือคนืให้มหำวิทยำลัยทุกปี 

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

 10,000,000.00  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ปีงบประมาณ 

  46        47         48        49        50         51        52        53        54        55 

จ านวนเงิน 
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ผลการตรวจสอบ – ประเมินคุณภาพภายใน ส านักประกนัคุณภาพ รอบ 10 ป ี

  

 

ส ำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนรอบปี

กำรศึกษำ 2545 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัยท ำกำร

ตรวจสอบตำม 42 ดัชนี ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 

 

ส ำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรตรวจสอบ และเริ่มรับกำรตรวจ

ประเมินคุณภำพภำยในตำมผลกำรด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2546 โดย

คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย ท ำกำรตรวจสอบตำม 41 ดัชนี 

และตรวจประเมิน 26 ดัชนี จำก 33 ดัชนีประเมิน ตำมที่มหำวิทยำลัย

ก ำหนด ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมได้ระดับคะแนน 3.73 อยู่ในเกณฑ์

ดี ส่วนผลกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 3.67 อยู่

ในเกณฑด์ี จำกคะแนนเต็ม 5.00 

 

ส ำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในตำมผลกำร

ด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2547 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย

ท ำกำรตรวจสอบตำม 41 ดัชนี และตรวจประเมิน 29 ดัชนี จำก 33 ดัชนี

ประเมิน ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมได้ระดับ

คะแนน 3.83 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้

ระดับคะแนน 3.62 อยู่ในเกณฑด์ี จำกคะแนนเต็ม 5.00 

 

ส ำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในแบบกลุ่ม โดย

จัดอยู่ในกลุ่มสนับสนุนกำรบริหำร ที่มีส ำนักงำนอธิกำรบดี และส ำนัก

พิพธิภัณฑ์และวัฒนธรรมกำรเกษตร รวมอยู่ด้วย ซึ่งประเมินฯ ตำมผลกำร

ด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2548 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดย

มหำวิทยำลัย ท ำกำรตรวจสอบตำม 41 ดัชนี ประเมิน 32 ดัชนี จำก 33 

ดัชนีประเมินที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และดัชนีประเมินตำมภำรกิจหลักของ

หน่วยงำน 3 ดัชนี ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม และผลกำรประเมินฯ 

จำกคณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนนเท่ำกันที่ 3.73 อยู่ในเกณฑ์ดี จำก

คะแนนเต็ม 5.00 
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ส ำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในแบบกลุ่ม โดยจัดอยู่ 

ในกลุ่มสนับสนุนกำรบริหำร ที่มีส ำนักงำนอธิกำรบดี และส ำนักพิพิธภัณฑ์และ

วัฒนธรรมกำรเกษตร รวมอยู่ด้วย ซึ่งประเมินฯ ตำมผลกำรด ำเนินงำนรอบ 

ปีกำรศึกษำ 2549 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย ท ำกำรประเมินฯ

ตำมดัชนีบังคับ 20 ดัชนี จำก 21 ดัชนี และดัชนีไม่บังคับครบทัง้ 6 ดัชนี รวม 26  

ดัชนี จำก 27 ดัชนีประเมินที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ทั้งนี้ มีดัชนีบังคับในองค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำร

และกำรจัดกำร ที่ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน 1 ดัชนี คือ 

ร้อยละของบุคลำกรประจ ำที่ได้รับรำงวัลผลงำน

ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมได้ระดับคะแนน 

3.89 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลกำรประเมินของคณะ

กรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 3.93 อยู่ในเกณฑ์ดี 

จำกคะแนนเต็ม 5.00 

 

 

ส ำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมผลกำร

ด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2550 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย

ท ำกำรประเมินฯ ตำมดัชนีบังคับ 20 ดัชนี จำก 21 ดัชนี และดัชนีไม่บังคับครบ

ทั้ง 6 ดัชนี รวม 26 ดัชนี จำก 27 ดัชนีประเมินที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ทั้งนี ้มี 

ดัชนีบังคับในองค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำร

จัดกำร ที่ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน 1 ดัชนี คือ ร้อยละ

ของบุคลำกรประจ ำที่ ได้รับรำงวัลผลงำนทำง

วิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับชำติหรือนำนำชำติ  

ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมได้ระดับคะแนน 

3.89 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลกำรประเมินของ 

คณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 3.67 อยู่ในเกณฑ์

ด ีจำกคะแนนเต็ม 5.00 
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ส ำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม

ผลกำรด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2551 โดยคณะกรรมกำรที่

แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย ท ำกำรประเมินฯ ตำม 22 ดัชนีประเมิน

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม และผล

กำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนนเท่ำกันที่ 4.14 

อยู่ในเกณฑด์ี จำกคะแนนเต็ม 5.00  

 

 

 

ส ำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมผลกำร

ด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2552 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย

ท ำกำรประเมินฯ ตำม 25 ตัวบ่งชี้  ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนตำมที่

มหำวิทยำลัยก ำหนด ประกอบด้วย 21 ตัวบ่งชี้บังคับ และ 4 ตัวบ่งชี้เลือก  

ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม และผลกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ 

ได้ระดับคะแนนเทำ่กันที่ 2.80 อยู่ในเกณฑด์ีมำก จำกคะแนนเต็ม 3.00 โดยมี 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเปำ้หมำย 13 ตัวบ่งชี้ และมีพัฒนำกำร 12 ตัวบ่งชี้ 
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ส ำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมผลกำร

ด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2553 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย

ท ำกำรประเมินฯ ตำม 13 ตัวบ่งชี้ ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ผลกำรประเมิน

ตนเองในภำพรวมได้ระดับคะแนน 4.57 อยู่ในเกณฑด์ีมำก ส่วนผลกำรประเมิน

ของคณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 4.49 อยู่ในเกณฑด์ี จำกคะแนนเต็ม 5.00 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักประกันคุณภำพ มก. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมผลกำร

ด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2554 โดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย

ท ำกำรประเมินฯ ตำม 12 ตัวบ่งชี้ ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ผลกำรประเมิน

ตนเองในภำพรวมได้ระดับคะแนน 4.84 อยู่ในเกณฑด์ีมำก ส่วนผลกำรประเมิน

ของคณะกรรมกำรฯ ได้ระดับคะแนน 4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก จำกคะแนนเต็ม 

5.00 
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จำกกำรย้อนอดีตควำมเป็นมำของส ำนักประกันคุณภำพที่กล่ำวไว้ในเบื้องต้น สำมำรถสรุประยะกำร

พัฒนำเติบโตของกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 

ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2539 – 2544) 
 

เป็นระยะเร่ิมต้นของกำรประกันคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยทบวงมหำวิทยำลัย 

หรือปัจจุบัน คอื ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ประกำศนโยบำยพร้อมทั้งแนวทำงปฏิบัติ

ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2539 และมีกำรประกำศพระรำชบัญญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีกำรรณรงค์

เพื่อสรำ้งควำมตระหนักในเรื่องกำรประกันคุณภำพสู่สำธำรณชน  

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้มอบหมำยให้รองอธกิารบด ี

ฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์ เป็นผู้ก ำกับ

ดูแล และแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำนประกันคุณภำพ เพื่อท ำ

หน้ำที่ในกำรศึกษำและพัฒนำระบบประกันคุณภำพ รวมทั้งจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ โดยมีงำนส่งเสริมและพัฒนำวิชำกำร 

กองบริกำรกำรศึกษำ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ และ

ด ำ เนินกิจกรรม  นอกจำกนี้  เพื่อให้ประชำคมมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ได้เข้ำใจระบบประกันคุณภำพจึงได้จัดท ำคู่มือกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ขึน้ในปี พ.ศ.  

2542 และช่วงนี้มหำวิทยำลัยเริ่มต้นระบบประกันคุณภำพจำกกำรก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรประกัน

คุณภำพ โดยเริ่มมีกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำภำยในวิทยำเขตบำงเขน ในปีพ.ศ.2544 โดย

หน่วยงำนเป็นผู้ก ำหนดดัชนีตรวจสอบขึน้เอง และมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนว่ำมีหรือไม่มี

เทำ่นั้น 
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ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2545 – 2550)      

 

เป็นช่วง 5 ปีแรกของกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรอ์ย่ำงจริงจัง 

โดยเร่ิมตั้งแต่กำรที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรไ์ด้จัดตั้งส ำนักประกันคุณภำพเมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2545 เพื่อ

ท ำหน้ำที่ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรประกัน

คุณภำพให้กับหน่วยงำนทุกระดับ และทุกวทิยำเขต ได้อย่ำงถูกต้องชัดเจนและเป็นเอกภำพทั่วทั้งองคก์ร  
 

จุดเน้นของระยะนี้เป็นกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดย

พิจำรณำจำกควำมหลำกหลำยในภำรกิจของหน่วยงำนภำยใน ตลอดจนค ำนึงถึงวัฒนธรรมในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำยในที่มีควำมแตกต่ำงกัน โดยมุ่งเน้นให้ทุกองค์กรมีกำรก ำหนดระบบกำรควบคุม (Control) 

ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assessment) คุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง โดยแบ่งเป็น 2 Model ดังนี้  

 

Model 1 ส าหรับหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการ

ผลิตบัณฑิต ได้แก่ คณะวิชำ ด ำเนินกำรตำม

องคป์ระกอบคุณภำพ 9 ด้ำน  

 

 

 

 
 

Model 2 ส าหรับหน่วยงานท่ีไม่มีภารกิจ

ผลิตบัณฑิตโดยตรงเป็นหน่วยงานสนับสนุน 

ได้แก่ ส ำนัก สถำบัน และศูนย์ ด ำเนินกำรตำม

องค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน ซึ่งทั้งสอง Model 

จะด ำเนินกำรตำมวงจร PDCA (Plan Do Check 

Act) เพื่อให้เกิดวงรอบของกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม

รูปแบบ  
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นอกจำกนี้ในช่วงระยะที่ 2 ในปีพ.ศ. 2547 กำรประกันคุณภำพภำยในได้พัฒนำระบบประกัน

คุณภำพจำกกำรตรวจสอบเป็นกำรตรวจประเมิน และปีพ.ศ.2548 มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบจำกกำรตรวจ

ประเมินเป็นกำรประเมินคุณภำพ ซึ่งจะต้องเร่งสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกันคุณภำพแก่ผู้บริหำร 

และบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมหำวิทยำลัยพัฒนำดัชนี และเกณฑ์กำรประเมินขึ้นเองและได้มี

กำรจัดท ำคู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มำตรฐำนระบบประกันคุณภำพ มก. เป็นครั้งแรก และมีกำรพัฒนำ

ปรับปรุงทุกปเีพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ใช้ในกำรประเมินตนเอง และรับกำรประเมินจำกมหำวิทยำลัย   

ในระยะที่ 2 นี้เป็นช่วงเวลำที่มหำวิทยำลัยได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก จำก

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) ในปีพ.ศ.2547  

(24 มีนำคม – 4 พฤษภำคม 2547) ซึ่งเป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2544 ตำม  

8 มำตรฐำน 28 ตัวบ่งชี้ ของ สมศ. โดยใช้เกณฑก์ำรประเมินที่มหำวิทยำลัยก ำหนดขึน้เอง ซึ่งผลกำรประเมินฯ 

จะอยู่ในรูปแบบของกำรให้ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับจุดเด่น และข้อเสนอแนะ ทั้งในภำพรวมของมหำวิทยำลัย  

รำยมำตรฐำน และรำยหน่วยงำน และในปีพ.ศ.2549 เป็นปีเริ่มต้นของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง 

ซึ่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นมหำวิทยำลัยกลุ่มแรกที่รับประเมิน  ในระหว่ำงวันที่ 12 – 14 และ 26 

กันยำยน 2549 โดยเป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2548 ส ำหรับรำยละเอียดในรอบ  

5 ปีแรกได้รวบรวมไว้ในหนังสือรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 5 ปี ส ำนักประกันคุณภำพ ที่จัดท ำเมื่อปี 

พ.ศ. 2550 

 

ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2551 – 2555)        
 

พัฒนำกำรครบ 1 ทศวรรษช่วงที่ 3 (พ.ศ.2551-2555) เป็นช่วงที่มีควำมชัดเจนในระบบกำรประเมิน

คุณภำพภำยในมำกขึ้น เนื่องจำก สกอ. ได้จัดท ำคูม่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำขึ้น 

โดยมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินให้ทุกสถำบันด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในเป็นประจ ำ 

ทุกปี มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมินทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหำวิทยำลัย ระดับคณะวิชำ และระดับ

ภำควิชำ ตลอดจนมีกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพ และมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพภำยในทั้ง 3 ระดับ โดยมีสำระส ำคัญ คือ ต้องมีองค์ประกอบของผู้ประเมินที่ไม่อยู่ในหน่วยงำนที่รับ

ประเมิน และต้องมีผู้ประเมินที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรของ สกอ. พร้อมทั้งให้ส่งรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ

ภำยในซึ่งมีผลกำรประเมินในระดับสถำบันให้กับ สกอ. ภำยใน 120 วัน นับจำกวันสิ้นปีกำรศึกษำ ส่งผลให้

มหำวิทยำลัยได้ปรับรูปแบบกำรประเมินให้สอดคล้องกับแนวทำงของ สกอ.ที่ก ำหนด โดยปรับจำกเดิมใช้ระบบ

กำรประเมินหน่วยงำนต่ำงๆ แบบกลุ่มสำขำวิชำตำมแนวทำงของ สมศ. และตำมกลุ่มภำรกิจ ปรับมำเป็นกำร

ประเมินแต่ละหน่วยงำน เป็นต้นมำ ส ำหรับสำระส ำคัญในแต่ละปีของช่วงที่ 3 มีดังนี้ 
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ปี พ.ศ.2551  เป็นปีแรกที่มหำวิทยำลัยรับกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

โดยคณะกรรมกำรซึ่งแต่งตั้งขึ้นตำมที่ สกอ.ก ำหนด โดยประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม 9 องค์ประกอบ 41  

ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน 2.56 จำกคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก และได้ด ำเนินกำรจัดส่ง

รำยงำนประกันคุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำ 2550 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พร้อมด้วยรำยงำนผลกำร

ประเมินจำกคณะกรรมกำรฯ ให้ สกอ. ภำยในก ำหนด 120 วันหลังสิ้นปีกำรศึกษำ (ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 

2551) เข้ำร่วมประกวดใน “โครงการประกวดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2550” ที่  สกอ. จัดขึ้นซึ่งเป็นปีแรกที่มีกำรจัดประกวด โดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 สถาบัน ท่ีมีระบบประกันคุณภาพท่ีได้

มาตรฐาน ซึ่งเป็นควำมภำคภูมิใจของพวกเรำชำวประกันคุณภำพ 

 

ปี พ.ศ.2552 มหำวิทยำลัยได้เข้ำรับโล่รำงวัล พร้อมประกำศเกียรติคุณ “สถาบัน 

อุดมศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน” ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “2552 ปีแห่ง

คุณภำพกำรอุดมศึกษำไทย”  ในวันที่ 2 กรกฎำคม 2552  

 

 

 

 

 

 

นอกจำกนี้ สมศ. ได้ออกหนังสือส ำคัญ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2552 เพื่อแสดงว่ำมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ท้ังระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชาจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ซึ่งประเมินตำม 7 มำตรฐำน 48 ตัวบ่งชี้ โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ประเมินตำมเกณฑ์ 3 คะแนน ประเมินตำมเป้ำหมำย 1 คะแนน และประเมินพัฒนำกำร  

1 คะแนน โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรจ์ัดอยู่ในกลุ่มของมหำวิทยำลัยที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตและกำรวิจัย ซึ่ง

มีผลกำรด ำเนินงำน 43 ตัวบ่งชี้ จำก 48 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมินฯ ในภำพรวม 4.57 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน อยู่ในเกณฑด์ีมำก และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนทั้งในระดับมหำวิทยำลัย และทุกกลุ่มสำขำวิชำ 
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และตำมที่ สกอ.ก ำหนดให้ทุกสถำบันส่งรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในระดับสถำบัน  ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2551 ซึ่งประกอบด้วยรำยงำนผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรฯ ให้ สกอ. ภำยในก ำหนด 120 วัน

หลังสิน้ปีกำรศึกษำ (ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2551) และต้องส่งรำยงำนผลกำรประเมินฯ ผ่ำนระบบ CHE QA 

Online ทั้งในระดับมหำวิทยำลัย และระดับคณะวิชำ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกเป็นระยะเริ่มต้นของกำรใช้ระบบ 

CHE QA Online และอยู่ในช่วงพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลในระดับคณะวิชำ ท ำให้มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์สำมำรถส่งข้อมูลได้เฉพำะระดับมหำวิทยำลัยเทำ่นั้น 
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ปี พ.ศ.2553 กำรประเมินคุณภำพภำยในได้มีกำรเปลีย่นค ำว่ำ “ดัชนี” เป็น “ตัวบ่งชี้” แทน 

รวมทั้งกำรใชเ้กณฑค์ะแนนและแนวทำงกำรประเมินเหมือนกับ สกอ.  

มหำวิทยำลัยเข้ำรว่มโครงกำรน ำรอ่งกำรประเมินคุณภำพ 

ภำยนอก รอบสำม ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน 

และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) โดยเป็น 

ตัวแทนน ำรอ่ง 1 ใน 6 แห่ง และเป็นตัวแทน 

ของสถำบันอุดมศึกษำในกลุ่ม ง   

สถำบันที่เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต 

ระดับบัณฑติศึกษำ โดยเฉพำะปรญิญำเอก 

โดยประสำนงำนกับทุกคณะวิชำให้เตรยีมข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. ย้อนหลัง 3 ปี  

และรับกำรประเมินน ำรอ่งระหว่ำงวันที่ 8-11 มีนำคม 2553  

ส ำหรับผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัยในภำพรวม 41 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ได้ 2.59 จำก

คะแนนเต็ม 3 อยู่ในเกณฑด์ีมำก ทั้งนี ้ ก ำหนดให้ส่ง สกอ. ภำยในก ำหนด 120 วันหลังสิน้ปีกำรศึกษำ (ภำยใน

วันที่ 30 กันยำยน 2553) พร้อมด้วยส่งข้อมูลผ่ำนระบบ CHE QA Online ทั้งในระดับมหำวิทยำลัย และระดับ

คณะวิชำ 

 

ปี พ.ศ.2554  กำรประเมินคุณภำพภำยในทั้งระดับคณะวิชำ และระดับมหำวิทยำลัย  

ตำมผลกำรด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2553 มีกำรปรับตัวบ่งชี้ไปเป็นตัวบ่งชี้ที่ สกอ.ก ำหนดใหม่ 23 ตัวบ่งชี้ 

และปรับเกณฑ์ประเมินจำกคะแนนเต็ม 3 คะแนน เป็น 5 คะแนน และในปีนี้เป็นปีแรกของกำรเริ่มประเมิน

คุณภำพภำยนอกรอบสำมของ สมศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นกลุ่มแรกท่ีต้องรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสาม หลังจำกรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง เมื่อปีกำรศึกษำ 2549  

โดย สมศ. มีกำรแจ้งตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนซึ่ง

จะใช้ประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ในช่วง

เดือนพฤษภำคม 2554 จ ำนวน 20 ตัวบ่งชี้ เป็น 

ตัวบ่งชี้หลัก จ ำนวน 18 ตัวบ่งชี้ โดยก ำหนดกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอกจำกผลกำรเนินงำนใน 
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รอบปีกำรศึกษำ 2553 ทั้งในระดับมหำวิทยำลัยและคณะวิชำ โดยในระดับคณะวิชำมีกำรประเมิน จ ำนวน 15 

ตัวบง่ชี ้ส่งผลกระทบต่อกำรรวบรวมข้อมูลซึ่งมีระยะเวลำอันสั้นเพื่อจัดท ำเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเองตำม

ตัวบ่งชี้ของ สมศ. เพื่อรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรฯ โดยคณะวิชำจ ำนวน 28 คณะ รับกำรประเมิน

ระหว่ำงวันที่ 29 สิงหำคม – 26 กันยำยน 2554  ส่วนระดับมหำวิทยำลัยประเมินฯ ในวันที่ 2 กันยำยน 2554 

และวันที่  11 – 13 ตุลำคม 2554 ซึ่งได้รับรำยงำนผลด้วยวำจำเทำ่นั้น  และในปีนี้มหำวิทยำลัยประสบอุทกภัยมี

กำรปิดกำรท ำงำนเป็นเวลำประมำณ 1 เดือน คอื ตั้งแต่วันที ่27 ตุลำคม-30 พฤศจิกำยน 2554 ส่งผลกระทบ

ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนต่ำงๆ ต้องมีกำรเลื่อนเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม ณ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.

2555 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ยังไม่ได้รับทรำบผลกำรประเมินอย่ำงเป็นทำงกำรจำก สมศ. 

 

ปี พ.ศ.2555  ถึงแม้ปีนี้ จะผ่ำนพ้นกำรประเมินคุณภำพภำยนอกแล้ว แต่ เพื่อให้

มหำวิทยำลัยมีข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ประเมินคุณภำพภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ก ำหนดให้กำรประเมินคุณภำพ

ภำยในทั้งของคณะวิชำ และหน่วยงำนสนับสนุน ให้เพิ่มตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งเดิมใช้แต่ 

ตัวบ่งชี้ของ สกอ.จ ำนวน 23 ตัวบ่งชี้  
 

และในปีนี้เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2555  

สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ได้มีประกำศ ปรับสถำนภำพ 

ส ำนักประกันคุณภำพ  

เป็น ส ำนักงำน 

ประกันคุณภำพ 

มีสถำนะเทยีบเทำ่กอง 

ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  

โดยมีกำรปรับภำรกิจ ซึ่งรำยละเอยีด 

 

ดังที่กล่ำวมำแล้ว ส่งผลใหส้ ำนักประกันคุณภำพ 

ต้องมีกำรปรับโครงสรำ้งกำรท ำงำนใหม่ 

 ซึ่งเป็นช่วงรอบปีที ่10 หรือ  

1 ทศวรรษของส ำนัก 

ประกันคุณภำพ 

พอดี ดังนั้นจึงเปน็กำร 

ปิดภำรกิจในสถำนะส ำนักประกัน 

คุณภำพในปี พ.ศ.2555 นี ้และพรอ้มๆ กับ 

กำรเร่ิมต้นกับบทบำทและหนำ้ที่ใหม่ของส ำนักงำน

ประกันคุณภำพต่อไป..... 

 

โดยรำยละเอยีดของผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในรอบทศวรรษปรำกฏในบทต่อไป
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ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 

 

ปี 

2539 

ทบวงมหำวิทยำลัยประกำศ

นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ วันที่ 8 

กรกฎำคม 2539 

 

ป ี

2545 

มีกำรแต่งตั้ง รศ.รัชต์วรรณ   

กำญจนปญัญำคม เปน็ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

คนแรกของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

และก่อตัง้ส ำนักประกันคุณภำพ  มก. 

วันที่ 23 กันยำยน 2545 

 

ป ี

2551 

มก. รับกำรประเมินฯ จำก สกอ.  

เป็นปีแรก โดยประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนปกีำรศึกษำ 2550 ได้

คะแนน 2.56 จำกคะแนนเต็ม 3  

อยู่ในระดับดีมำก และได้รับกำร

คัดเลือกเป็น 1 ใน 8 สถำบัน  

ที่มีระบบประกันคุณภำพที่ได้

มำตรฐำน  

 

ปี 

2540 

มก. ประกำศนโยบำยกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   

วันที่ 19 ธนัวำคม 2540 

 

ป ี

2546 

ประกำศนโยบำยกำรประกันคุณภำพ

ของ มก. วันที่ 30 มิถุนำยน 2546 และ

มีกำรจัดท ำคูม่ือระบบประกันคุณภำพ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

KU.QA.2546 

 

ป ี

2552 

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 

ได้ออกหนังสือส ำคญัรับรองผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง 

ที่ผ่ำนมำ ออกให้ ณ วันที่ 31 

กรกฎำคม 2552 

 

ปี 

2541 

มก. ประกำศแนวทำงปฏิบัติใน

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ของมหำวิทยำลัยคร้ังแรก  

วันที่ 28 พฤษภำคม 2541 

 

ป ี

2547 

มก. รับประเมินคุณภำพภำยนอก  

รอบแรก จำก สมศ. (ประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนปกีำรศึกษำ 2544) ซึ่งยัง 

ไม่มีกำรให้คะแนน 

 

ป ี

2553 

เข้ำร่วมโครงกำรน ำรอ่งกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก รอบสำม ของ

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 

 

ปี 

2542 

มีกำรประกำศ พ.ร.บ.กำรศึกษำ

แห่งชำต ิพ.ศ. 2542 หมวด 6 

มำตรฐำนและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 

 

ป ี

2548 

ประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ 

และหน่วยงำนเทียบเท่ำเปน็คร้ังแรก 

ตำมดัชนีประเมินคุณภำพและเกณฑ์

ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และยังคงมี

กำรตรวจสอบคุณภำพตำมดัชนี

ตรวจสอบด้วย 

 

ป ี

2554 

มก. รับประเมินคุณภำพภำยนอก 

รอบสำม (ประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนปกีำรศึกษำ 2553) 

 

ปี 

2543 

จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ 2542 เป็น 

ฉบับแรก 

 

ป ี

2549 

มก. รับประเมินคุณภำพภำยนอก  

รอบสอง จำก สมศ. (ประเมนิผลกำร

ด ำเนินงำนปกีำรศึกษำ 2548) มีผล

กำรประเมิน 4.57 จำกคะแนนเต็ม 

5.00 อยู่ในระดับดีมำก 

 

ป ี

2555 

มก. เข้ำร่วมโครงกำร 1 ช่วย 9 

ของ สมศ. 

มีประกำศสภำมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ เร่ือง ปรับ

สถำนภำพส ำนกัประกันคุณภำพ 

เป็นส ำนักงำนประกันคุณภำพ  

เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2555 

 

ปี 

2544 

มก. เร่ิมมีกำรตรวจสอบ

คุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ

ภำยในวทิยำเขตบำงเขนเป็น 

คร้ังแรก 

 

ป ี

2550 

ประเมินคุณภำพภำยในตำมดัชนี และ

เกณฑ์ที่ มก.ก ำหนด โดยไม่มีกำร

ตรวจสอบ ซึ่งมกีำรประเมินฯ ระดับ

คณะ สถำบัน ส ำนัก และวิทยำเขต 

และส ำนกัประกันคุณภำพเร่ิมจดั

โครงกำรรำงวัลคุณภำพเปน็คร้ังแรก 

  

 

แผนภาพท่ี 2 แสดงเหตุการณ์ส าคัญด้านการประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ส ำนักประกันคุณภำพเปน็หนว่ยงำนกลำงในกำรด ำเนนิงำนด้ำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลยั 

เกษตรศำสตร ์ซึง่ในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ส ำนักฯ มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ ดังนี ้ 

1. กำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑป์ระเมินคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

2. กำรตรวจสอบและประเมินคณุภำพภำยในของหน่วยงำนตำ่งๆ ภำยในมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

3. กำรเตรียมรำยงำนและข้อมูลรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) 

4. กำรอบรม สัมมนำ ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

โดยรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 10 ปี ของส ำนักประกันคุณภำพ มดีังนี้ 
 

การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

กำรตรวจสอบคุณภำพเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยเริ่มกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 

2543 โดยกำรให้หน่วยงำนก ำหนดดัชนีตรวจสอบเอง ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนแบบมี/ไม่มี 

เทำ่นั้น ต่อมำในปี พ.ศ.2545 มหำวิทยำลัยเริ่มมีตัวอย่ำงดัชนีตรวจสอบให้หน่วยงำนได้ใช้เป็นแนวทำง (คณะ

วิชำ 55 ดัชนี และ ส ำนัก สถำบัน 40 ดัชนี) แต่ยังคงตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมดัชนีที่หน่วยงำนก ำหนด  

ในปี พ.ศ.2546 ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนตรวจสอบ

ผลกำรด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2545 ตำมดัชนีที่มหำวิทยำลัย

ก ำหนด โดยมหำวิทยำลัยได้จัดท ำ “คู่มือระบบประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 2546” เพื่อสร้ำงควำม

เข้ำใจและใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของทุก

หน่วยงำน และ “คู่มือผู้ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ”  เพื่ อ ให้ควำมรู้ เกี่ ย วกับ 

แนวทำงกำรตรวจสอบให้กับผูต้รวจสอบ 
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ในปี  พ .ศ .2547 เริ่ มต้นระบบกำรประเมินคุณภำพภำยในของ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยระยะนี้ เรียกว่ำ “การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน” มีกำรพัฒนำดัชนีประเมินฯ ส ำหรับหน่วยงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

ได้แก่ คณะวิชำ จ ำนวน 38 ดัชนี และส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน ได้แก่ ส ำนัก 

สถำบัน จ ำนวน 33 ดัชนี โดยให้หน่วยงำนเป็นผู้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินขึ้นเอง 

จำกรอยต่อของกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน สู่กำรประเมินคุณภำพภำยใน  

ในปี พ.ศ.2548 ซึ่งส ำนักประกันคุณภำพได้เริ่มจัดท ำคู่มือดัชนีประเมินเพื่อใช้เป็น

แนวทำงในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน พร้อมๆ กับกำรปรับปรุงคู่มือระบบประกัน

คุณภำพในปี พ.ศ.2546 เป็น “คู่มือระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ KU.QA 2548” และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในระบบ

ประกันคุณภำพมำจนถงึปัจจุบัน  

 

กำรพัฒนำปรับปรุงดัชนี / ตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยใน จำกป ีพ.ศ.2548 จนถึง พ.ศ.2555 มี

กำรจัดท ำคู่มือรวม 13 เล่ม โดยมีรำยละเอียดของคูม่ือแต่ละเล่ม ดังนี้ 

 

คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(เอกสารวชิาการ 3/2548) 

เป็นคู่มือรวมดัชนีประเมิน และเกณฑ์มำตรฐำนของคณะวิชำ ส ำนัก สถำบัน 

ส ำหรับใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2547 โดยมีกำรก ำหนดค่ำ

น้ ำหนักในแต่ละองคป์ระกอบ และดัชนีไม่เท่ำกัน โดยคณะวิชำมีจ ำนวนดัชนีประเมิน

41 ดัชนี และส ำนัก สถำบัน มีจ ำนวนดัชนีประเมิน 33 ดัชนี ก ำหนดเกณฑ์ประเมิน

คะแนนเต็ม 5 โดยแบ่งประเภทของดัชนีเป็น 3 ประเภท คือ ดัชนีเชิงปริมำณ ดัชนี

ประเมินตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และดัชนีประเมินที่ผูใ้ช้บริกำรเป็นผู้ประเมิน 
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คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549  

(เอกสารวชิาการ 5/2549) 

เป็นคู่มือรวมดัชนีประเมิน และเกณฑ์มำตรฐำนของคณะวิชำ ส ำนัก สถำบัน และ

มหำวิทยำลัย ส ำหรับใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2548 โดยใน

ส่วนของคณะวิชำยังคงใช้ดัชนี 41 ดัชนี แต่มีกำรปรับเปลี่ยนในบำงดัชนี เช่น แก้ไข

นิยำมให้ชัดเจนขึน้ รวมถงึมีกำรปรับเปลี่ยนดัชนีจ ำนวน 3 ดัชนี เพื่อให้เหมำะสมกับ

กำรด ำเนินงำน ในส่วนของส ำนัก สถำบัน ก็ยังคงใช้ดัชนี 33 ดัชนี มีกำรก ำหนดค่ำ

น้ ำหนักในแต่ละองคป์ระกอบ และดัชนีไม่เท่ำกัน ก ำหนดเกณฑป์ระเมินคะแนนเต็ม 

5 โดยแบ่งประเภทของดัชนีเป็น 3 ประเภท คือ ดัชนีเชิงปริมำณ ดัชนีประเมินตำม

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และดัชนีประเมินที่ผูใ้ช้บริกำรเป็นผู้ประเมิน 

 

 

คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550  

(เอกสารวชิาการ 1/2550) 

เป็นคู่มือรวมดัชนีประเมิน และเกณฑ์มำตรฐำนของคณะวิชำ ส ำนัก สถำบัน และ  

วิทยำเขต/มหำวิทยำลัย ส ำหรับใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 

2549 มีกำรก ำหนดคำ่น้ ำหนักในแต่ละองคป์ระกอบ และดัชนีเท่ำกันตั้งแต่ปี 2550 

ถึงปัจจุบัน มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรประเมินเป็นปีแรก เพื่อให้สอดคล้องกับ

กำรประเมินจำก สมศ. และ สกอ. โดยก ำหนดเกณฑป์ระเมินคะแนนเต็ม 5 ซึ่งแบ่ง

กำรประเมินเป็น 3 ส่วน คอื กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑร์ำยดัชนี  3  

คะแนน กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำย 1 คะแนน และกำรประเมินพัฒนำกำรเทียบกับผล

กำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผำ่นมำ 1 คะแนน แบ่งประเภทของดัชนีเป็น 2 ประเภท คอื ดัชนีเชิงปริมำณ และดัชนี

เชิงคุณภำพ โดยกำรประเมินในระดับคณะวิชำมีดัชนีจ ำนวน 47 ดัชนี (บังคับ 35 ดัชนี และไม่บังคับ 12 ดัชนี) 

ระดับส ำนัก สถำบัน มีดัชนีจ ำนวน 35 ดัชนี (บังคับส ำนัก 21 ดัชนี และบังคับสถำบัน 27 ดัชนี) และมีกำร

ก ำหนดดัชนีประเมินระดับวิทยำเขตที่สอดคล้องกับระดับมหำวิทยำลัย จ ำนวน 65 ดัชนี 
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ในปี 2551 ได้มีกำรจัดท ำคู่มือแยกเป็น 3 เล่ม เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของหน่วยงำน โดยเป็น

คูม่ือฯ ที่ใชป้ระเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2550 ดังนี้ 

คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ส าหรับคณะวิชา ปี 2551  (เอกสารวิชาการ 1/2551) 

เป็นเล่มที่ปรับปรุงจำกปี 2550 ซึ่งยังคงมีควำมสอดคล้องในเรื่องของดัชนีและ

เกณฑ์ประเมินฯ แต่มีกำรปรับปรุงในส่วนของกำรก ำหนดเลขที่ดัชนีเป็น 2 หลัก 

เลขหลักที่ 1 คอื เลขตำมองคป์ระกอบ และเลขหลักที่ 2 คอื เลขล ำดับที่ของดัชนีใน

องค์ประกอบ เช่น ดัชนีที่ 1.1 หมำยถึง เป็นดัชนีในองค์ประกอบที่ 1 ล ำดับที่ 1 

นอกจำกนี้มีกำรปรับประเภทดัชนีเป็น 3 ประเภท คือ ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร 

และผลผลิต ส ำหรับกำรก ำหนดเกณฑ์ประเมินคะแนนเต็ม 5 ยังคงแบ่งกำรประเมิน 

เป็น 3 ส่วนเหมือนปี 2550 คือ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำยดัชนี 3 คะแนน กำรประเมินผล

กำรด ำเนินงำนเทยีบกับเป้ำหมำย 1 คะแนน และกำรประเมินพัฒนำกำรเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่

ผ่ำนมำ 1 คะแนน จ ำนวนดัชนีประเมินคณะวิชำมี 47 ดัชนี ซึ่งก ำหนดให้เป็นดัชนีบังคับทัง้หมด 

 

คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับส านัก 

สถาบัน ปี 2551 (เอกสารวชิาการ 2/2551) 

ใช้แนวทำงกำรประเมินที่สอดคล้องกับคณะวิชำ โดยมีจ ำนวนดัชนีส ำหรับประเมิน

ส ำนัก จ ำนวน 27 ดัชนี และดัชนีประเมินสถำบัน จ ำนวน 35 ดัชนี ซึ่งก ำหนดให้เป็น

ดัชนีบังคับทัง้หมด 

 

 

 

คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับ 

วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ปี 2551  (เอกสารวชิาการ 3/2551) 

ใช้แนวทำงกำรประเมนิที่สอดคล้องกับคณะวิชำ โดยมดีัชนปีระเมินวิทยำเขต/

มหำวิทยำลยั จ ำนวน 65 ดัชนี เท่ำกับที่ใชป้ระเมนิในป ี2550 
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ในปี 2552 ได้จัดท ำคูม่ือแยกเป็น 3 เล่ม โดยใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2551 

และปีกำรศึกษำ 2552 ส ำหรับเล่มที่ใช้ประเมินวิทยำเขต/มหำวิทยำลัยยังคงใช้เล่มเดิมในปี 2551  

 

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

(เอกสารวชิาการ 11/2552) 

เป็นเล่มที่ปรับปรุงจำกคู่มือปี 2551 แต่มีกำรเปลี่ยนชื่อจำก ดัชนี เป็น ตัวบ่งชี้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ สกอ. โดยมีกำรเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินระดับวิทยำเขต/

มหำวิทยำลัยจ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) กระบวนกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณวิชำชีพของคณำจำรย์ 2) กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กำรเรียนรู้ และ 

3) กำรน ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ รวมมี 

ตัวบ่งชีป้ระเมินคุณภำพภำยใน จ ำนวน 50 ตัวบ่งชี ้ซึ่งเป็นตัวบ่งชีชุ้ดเดียวกับที่ สกอ. 

ก ำหนด แบ่งประเภทตัวบ่งชี้เป็น 3 ประเภทเหมือนปี 2551 คือ ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต โดยมี

กำรแบง่เกณฑป์ระเมินเป็น 2 ลักษณะ คอื เกณฑเ์ชิงปริมำณ (จ ำนวน สัดส่วน รอ้ยละ) และเกณฑเ์ชิงคุณภำพ

ที่มีทัง้แบบขอ้ (นับตำมจ ำนวนข้อที่ท ำได้ ข้ำมข้อได้) และแบบระดับ (นับผลงำนเรียงล ำดับตำมขั้นบันได ข้ำมข้อ

ไม่ได้) มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรก ำหนดคะแนนเต็มไว้ที่ 3 คะแนน (ไม่มีคะแนนกำรบรรลุเป้ำหมำย และไม่มี

คะแนนพัฒนำกำร) นอกจำกนี้ได้เพิ่มเติมมุมมองในกำรประเมินคุณภำพเป็น 4 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้

กำรประเมิน 2) มุมมองตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 3) มุมมองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และ 4) 

มุมมองตำมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ 

 

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

(เอกสารวชิาการ 12/2552) 

ใช้แนวทำงกำรประเมินที่สอดคล้องกับคณะวิชำ  แต่มีมุมมองในกำรประเมิน

คุณภำพเพียง 2 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้กำรประเมิน และ 2) มุมมองตำม

องคป์ระกอบคุณภำพ 6 ด้ำน โดยมีตัวบ่งชี้กำรประเมินสถำบัน จ ำนวน 34 ตัวบ่งชี้ 
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คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

(เอกสารวชิาการ 13/2552) 

ใช้แนวทำงกำรประเมินที่สอดคล้องกับคณะวิชำ  แต่มีมุมมองในกำรประเมิน

คุณภำพเพียง 2 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้กำรประเมิน และ 2) มุมมองตำม

องค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน โดยมีตัวบ่งชี้บังคับในกำรประเมินส ำนักจ ำนวน 21 

ตัวบ่งชี้ และให้หน่วยงำนเลือกตัวบ่งชี้ในองคป์ระกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก เพิ่มเติมตำม

ควำมเหมำะสม และเก่ียวข้องกับภำรกจิของหน่วยงำน 

 

 

ในปี 2554 ได้ปรับลดจ ำนวนคู่มือฯ จำกปี 2552 เหลือเพียง 2 เล่ม โดยรวมคู่มือฯ ของส ำนัก กับ

คูม่ือฯ ของสถำบัน ไว้ด้วยกัน และใช้เป็นคู่มือฯ ในกำรประเมินตำมรอบปีกำรศึกษำ 2553 

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปี 2554 (เอกสารวิชาการ 15/2553) 

เป็นคู่มือฯ ที่ใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2553 โดยมีกำร

ปรับปรุงตำมกำรเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ของ สกอ. ซึ่งตัวบ่งชี้จะสอดคล้องกับคู่มือ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2553  

แต่มีกำรปรับลดทอนเกณฑ์ในบำงตัวให้สอดคล้องกับกำรประเมินของคณะวิชำ 

แบ่งประเภทตัวบ่งชี้เป็น 3 ประเภทเหมือนปี 2551 คือ ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร 

และผลผลิต โดยมีกำรแบง่เกณฑป์ระเมินเป็น 2 ลักษณะ คอื เกณฑเ์ชิงปริมำณ  

(จ ำนวน สัดส่วน ร้อยละ) และเกณฑ์เชิงคุณภำพมีเพียงแบบข้ออย่ำงเดียว (นับตำมจ ำนวนข้อที่ท ำได้ ข้ำมข้อ

ได้) ไม่มีเกณฑเ์ชิงระดับอีกต่อไป ส ำหรับกำรก ำหนดคะแนนเต็มปรับเป็น 5 คะแนน โดยไม่มีกำรให้คะแนนกำร

บรรลุเป้ำหมำย และไม่มีคะแนนพัฒนำกำรเช่นเดิม จ ำนวนตัวบ่งชี้กำรประเมินคณะวิชำมี 24 ตัวบ่งชี้ (เป็น 

ตัวบ่งชี้จำก สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่ มก. พัฒนำขึ้นเอง 1 ตัวบ่งชี้) ส ำหรับมุมมองในกำรประเมิน

คุณภำพยังคงเป็น 4 ด้ำน คอื 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้กำรประเมิน 2) มุมมองตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 

3) มุมมองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และ 4) มุมมองตำมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ 
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คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก สถาบัน ปี 2554  

(เอกสารวชิาการ 2/2554) 

มีกำรรวมเล่มคู่มือตัวบ่งชี้ฯ ส ำนัก และคู่มือตัวบ่งชี้ฯ สถำบัน ไว้ด้วยกัน โดยใช้ 

แนวทำงกำรประเมินที่สอดคล้องกับคณะวิชำ แต่มีมุมมองในกำรประเมินคุณภำพ

เพียง 2 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้กำรประเมิน และ 2) มุมมองตำม

องค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน ส ำนักมีตัวบ่งชี้บังคับในกำรประเมิน จ ำนวน 13  

ตัวบ่งชี้ และสถำบันมีตัวบ่งชี้บังคับในกำรประเมิน จ ำนวน 17 ตัวบ่งชี้ นอกจำกนี้ยัง

มีกำรคิดตัวบ่งชี้เลือกอีกจ ำนวน 16 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถเลือกน ำไป 

ประเมินได้ตำมควำมเหมำะสม ส ำหรับกำรประเมินวิทยำเขต/มหำวิทยำลัย ไม่ได้มีกำรจัดท ำคู่มืออีกต่อไป  

แต่ก ำหนดให้ใชต้ัวบ่งชี้กำรประเมินที่สอดคล้องกับคู่มือของ สกอ. และ สมศ. 

 

ในปี 2555 ได้จัดท ำคู่มือ จ ำนวน 2 เล่ม เหมือนปี 2554 และก ำหนดให้เป็นคู่มือฯ ที่ใช้ประเมิน 

ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2554 และปีกำรศึกษำ 2555 
 

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 

2555  (เอกสารวชิาการ 1/2555) 

เป็นคู่มอืที่มีกำรปรับปรุงจำกคู่มือปี 2554 เล็กน้อย ซึ่งยังคงใช้ตัวบ่งชี้กำรประเมิน

เหมือนตัวบ่งชี้ในปี 2554 จ ำนวน 24 ตัวบ่งชี้ (เป็นตัวบ่งชี้จำก สกอ. 23 ตัวบ่งชี ้

และตัวบ่งชี้ที่ มก. พัฒนำขึ้นเอง 1 ตัวบ่งชี้) แต่ในบำงตัวบ่งชี้ที่มีกำรปรับลดทอน

เกณฑ์ลง ก็ได้มีกำรแก้ไขเกณฑ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. แบ่งประเภท 

ตัวบ่งชี้เป็น 3 ประเภทเหมือนปี 2551 คือ ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต 

โดยมีกำรแบ่งเกณฑ์ประเมินเป็น 2 ลักษณะ คอื เกณฑ์เชิงปรมิำณ (จ ำนวน สัดส่วน 

ร้อยละ) และเกณฑ์เชิงคุณภำพมีเพียงแบบข้ออย่ำงเดียว (นับตำมจ ำนวนข้อที่ท ำได้ ข้ำมข้อได้) กำรก ำหนด

คะแนนเต็มเป็น 5 คะแนน โดยไม่มีกำรให้คะแนนกำรบรรลุเป้ำหมำย และไม่มีคะแนนพัฒนำกำรเช่นเดิม 

ส ำหรับมุมมองในกำรประเมินคุณภำพเพิ่มเป็น 5 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้กำรประเมิน 2) มุมมองตำม

องคป์ระกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 3) มุมมองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 4) มุมมองตำมกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

ต่ำงๆ และ 5) มุมมองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 
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คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และ 

ปีการศึกษา 2555  (เอกสารวิชาการ 2/2555) 

ใช้แนวทำงกำรประเมินที่สอดคล้องกับคณะวิชำ แต่มีมุมมองในกำรประเมิน

คุณภำพเพียง 2 ด้ำน คือ 1) มุมมองรำยตัวบ่งชี้กำรประเมิน และ 2) มุมมองตำม

องค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน มีกำรแบ่งหน่วยงำนตำมกลุ่มภำรกิจ ซึ่งจะมีควำม

แตกต่ำงในกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ในกำรประเมินองค์ประกอบที่  2 ภำรกิจหลัก  

ตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มหน่วยงำน ดังนี้ 

 หน่วยงานที่มภีารกิจวิจัย จ ำนวน 8 หน่วยงำน ได้แก่ สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก. สถำบัน

คน้คว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร สถำบันคน้คว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำระบบนิเวศเกษตร สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร ์

สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจเพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำกำรผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ สถำบันวิจัยและ

พัฒนำ ก ำแพงแสน และสถำบันวิจัยและพัฒนำ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ให้ด ำเนินกำรตำม 

ตัวบ่งชี้กำรประเมินฯ จ ำนวน 24 ตัวบ่งชี้  

 หน่วยงานท่ีมีภารกิจบริการวิชาการ จ ำนวน 3 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน และศูนย์นำนำชำติสิรนิธรเพื่อกำรวจิัย พัฒนำและถำ่ยทอดเทคโนโลยี 

ให้ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินฯ จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้  

 หน่วยงานท่ีมีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ จ ำนวน 13 

หน่วยงำน ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ส ำนักบริกำร

คอมพิวเตอร์ ส ำนักหอสมุด ส ำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมกำรเกษตร ส ำนักประกันคุณภำพ ส ำนักงำน 

วิทยำเขตก ำแพงแสน ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ ส ำนักวิทยบริกำร วิทยำเขต 

ศรีรำชำ ส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร และส ำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จ.สกลนคร ให้ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินฯ จ ำนวน 12 ตัวบ่งชี้ 
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การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานต่างๆ  

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส ำนักประกันคุณภำพภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ และ

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ได้วำงรำกฐำนกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยใน ของ

หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 กำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนที่มีภำรกิจผลิตบัณฑิตโดยตรง ด ำเนินกำรตำม 9 

องคป์ระกอบ และรูปแบบที่ 2 กำรประกันคุณภำพภำยในหน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรตำม 6 องค์ประกอบ 

ซึ่งกระบวนกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

 

2.1   พัฒนาการของกระบวนการตรวจสอบ – ประเมินคุณภาพภายใน  

 

 

2.1.1 รูปแบบการด าเนินงาน 

 

ในช่วงแรกของกำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  

เกษตรศำสตร ์มีกำรพัฒนำปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินงำนตั้งแต่กำรตรวจสอบ (มี/ไม่มี) จำกดัชนีตรวจสอบที่

หน่วยงำนก ำหนดเอง และจำกที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ในช่วงปี พ.ศ.2544 – 2546 และเริ่มมีกำรตรวจประเมิน

จำกดัชนีประเมินที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ควบคู่ไปกับกำรตรวจสอบ ในปี พ.ศ.2547 - 2548 ทั้งนี้หน่วยงำน

ใหม่จะรับกำรตรวจประเมินในปีที่สองของกำรด ำเนินงำน และเข้ำสู่ระบบกำรประเมินเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ.

2549 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2549 - 2550 ได้มีกำรปรับรูปแบบกำรประเมินรำยหน่วยงำนด้วย

กรรมกำรต่ำงชุดกัน เป็นกำรประเมินแบบกลุ่มสำขำวิชำหน่วยงำนระดับคณะ และกลุ่มภำรกิจหน่วยงำนระดับ

สถำบัน ส ำนัก ด้วยกรรมกำรชุดเดียวกัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 เป็นปีแรกที่มีกรรมกำรจำกภำยนอก

มหำวิทยำลัยร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ และในปี พ .ศ. 2550 ก ำหนดให้ผู้บริหำรทุกหน่วยงำนเป็น

คณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ ในแต่ละกลุ่มสำขำวิชำ และกลุ่มภำรกิจ นอกจำกนี้ ได้มีกำรปรับปรุงคู่มือจำก

กำรเรียก “ดัชนี” เป็น “ตัวบ่งชี้” ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยในจำก สกอ. 

และเริ่มใช้ตัวบ่งชี้ในกำรประเมินคณะวิชำที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของ สกอ. เรื่อยมำ ในระยะแรกมหำวิทยำลัยได้ลดทอนเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ

กำรด ำเนินงำนของคณะ จนถงึปี พ.ศ.2555 จึงได้ปรับเกณฑ์ในบำงตัวบ่งชี้ให้เหมือนกับที่ สกอ. ประเมิน 
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2.1.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการ 
 

  ในช่วงแรกของกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 – 2547 ส ำนักประกันคุณภำพ  

เป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำรให้หน่วยงำน โดยก ำหนดให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร เป็นประธำน และในแต่ละรอบปีก ำหนดให้มีกรรมกำรชุดเดิมที่เคยตรวจในรอบที่แล้ว  

1 คน ร่วมเป็นกรรมกำรในชุดปัจจุบัน เพื่อดูพัฒนำกำรของหน่วยงำนนั้นๆ และในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2550 

เริ่มปรับกำรแต่งตั้งกรรมกำร เป็นกำรตรวจประเมินเป็นแบบกลุ่มสำขำวิชำ โดยก ำหนดให้รองอธิกำรบดี 

คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร เป็นประธำน และมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยรว่มเป็นคณะกรรมกำรฯ ด้วย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ก ำหนดแนวทำงกำร

แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ ระดับ 

คณะวิชำหรือหน่วยงำนเทยีบเทำ่ และระดับมหำวิทยำลัย ซึ่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ใช้แนวทำงดังกล่ำว

ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ โดยก ำหนดให้แต่ละคณะวิชำ สถำบัน ส ำนัก และหน่วยงำนเทียบเท่ำ 

น ำเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ประธำนฯ และกรรมกำรประเมินฯ ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

ส ำหรับจ ำนวนกรรมกำรประเมินฯ 3 – 5 คน ให้ขึ้นอยู่กับขนำดของแต่ละหน่วยงำน ทั้งนี้ ต้องมีผู้ประเมินจำก

ภำยนอกมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 1 คน รว่มในทีมประเมินฯ ด้วย 
 

2.1.3 ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 

ในช่วงแรกของกำรเริ่มกระบวนกำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน

มหำวิทยำลัยปี พ.ศ.2544 – 2548 จะใช้ระยะเวลำในกำรเริ่มต้นกระบวนกำรจนถึงสิ้นสุดกำรตรวจหน่วยงำน

สุดท้ำยนำนตั้งแต่ 5 – 10 เดือน และกำรก ำหนดช่วงเวลำเริ่มต้นกระบวนกำรจะขยับออกไปทุกปีจำกเดือน

สิงหำคม เป็นเดือนตุลำคม และเป็นเดือนพฤศจิกำยน โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้มีกำรปรับกระบวนกำรประเมิน

เป็นแบบกลุ่ม ท ำให้ลดระยะเวลำกำรประเมินลงเหลือ 4 เดือน และลดลงอย่ำงต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2550 – 

2551 เหลือ 3 เดือน และมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรประเมินที่ชัดเจน แจ้งให้หน่วยงำนรับทรำบและ

เตรียมกำรล่วงหน้ำที่แน่นอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน โดยก ำหนดให้กระบวนกำรประเมินเสร็จสิ้น

ภำยในเดือนกรกฎำคมของทุกปี (ยกเว้นกรณีประเมินในระดับวิทยำเขตให้ขยับเวลำไปเป็นช่วงเดือนสิงหำคม) 

นอกจำกกำรปรับลดระยะเวลำกำรประเมินตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิน้กระบวนกำรแล้ว ส ำนักประกันคุณภำพยัง

ได้ปรับลดระยะเวลำกำรประเมินรำยหน่วยงำนลงด้วย โดยใช้ระยะเวลำกำรตรวจแต่ละหน่วยงำน ประมำณ  

1 – 3 วัน ขึน้อยู่กับขนำดของแต่ละหน่วยงำน 
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ส ำหรับจ ำนวนครั้งในกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำน จะไม่เท่ำกัน 

เนื่องจำกในช่วงแรกของกำรตรวจติดตำมยังไม่มีกำรบังคับให้ทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำร ให้ขึ้นอยู่กับควำม

พร้อมของหน่วยงำน และระยะเวลำกำรจัดตั้งหน่วยงำนต้องอย่ำงน้อย 1 ปี ขึ้นไป มหำวิทยำลัยจึงจะเข้ำไป

ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งต่อมำได้ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในกับ

หน่วยงำนเทยีบเทำ่คณะวิชำ สถำบัน ส ำนัก เท่ำนั้น กำรปรับสถำนภำพหน่วยงำนส่งผลต่อจ ำนวนหน่วยงำนที่

รับประเมิน ซึ่งบำงปีมีเพิ่มขึ้นและบำงปีลดลง โดยจ ำนวนหน่วยงำนที่รับกำรตรวจสอบ/ประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2544 – ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำง 13 – 54 หน่วยงำน 

ส ำหรับในระดับวิทยำเขตในช่วงแรกจะมีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 – 2550 เว้น 

ปี พ.ศ.2549 และในปี พ.ศ.2551 – 2554 บำงวิทยำเขตไม่ขอรับกำรประเมิน จนมำถึงปี พ .ศ.2555 

มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ต้องท ำกำรประเมินครบทั้ง 3 วิทยำเขต  

รำยละเอียดของกำรพัฒนำปรับปรุงกำรตรวจสอบ/ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำยใน

มหำวิทยำลยั เรียงล ำดับตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2544 -2555 แสดงได้ดงันี ้

รูปแบบการด าเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2544 

 เนน้กำรตรวจสอบม/ีไมม่ ีตำมดัชนีท่ี

หนว่ยงำนก ำหนดเอง โดยเป็นกำร

ตรวจสอบผลกำรด ำเนนิงำนปีกำรศึกษำ 

2543 เป็นคร้ังแรก 

 ตรวจสอบคณะวิชำทัง้หมด 13 คณะ 

ประกอบด้วย วทิยำเขตบำงเขน 12 คณะ 

(ยกเวน้คณะศกึษำศำสตร์ เนื่องจำกได้รับ

กำรตรวจสอบจำกทบวงมหำวทิยำลัยแลว้

ในโครงกำรน ำรอ่ง) และวิทยำเขต

ก ำแพงแสน 1 คณะ คือ คณะศลิปศำสตร์

และวิทยำศำสตร์ 

 ไมม่กีำรตรวจสอบหนว่ยงำนสนบัสนุน 

 หนว่ยงำนเสนอชื่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบคุณภำพภำยใน เพื่อให้

ส ำนักประกันคุณภำพพจิำรณำ

น ำเสนอมหำวทิยำลัยแตง่ตัง้ ซึ่ง

คุณสมบัตขิองผู้ท่ีได้รับกำรเสนอชื่อ 

ควรเป็นผู้ท่ีมีควำมสนใจด้ำนประกัน

คุณภำพ มีเวลำและควำมสำมำรถใน

กำรพจิำรณำรำยงำนกำรศึกษำ

ตนเอง (SSR) รวมท้ังผ่ำนกำร

ฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำท่ีส ำนักประกันคุณภำพจัด

อบรม 

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ 

ในช่วงเดอืนมถิุนำยน 2544 

 จ ำนวนกรรมกำรท่ีตรวจสอบแตล่ะ

หนว่ยงำน 8 คน 

8 เดอืน 

(สิงหำคม 2544 – มนีำคม 

2545) 

ระยะเวลำตรวจสอบ 

ในแต่ละคณะ 3 - 4 วัน 

 

 



ครบรอบ 1 ทศวรรษ ส านักประกันคณุภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
42 

รูปแบบการด าเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2545 

 ยังคงเป็นกำรตรวจสอบแบบมี/ไมม่ ีโดย

มหำวทิยำลัยได้ก ำหนดดัชนีตรวจสอบของ

คณะ 55 ดัชน ีดัชนีส ำนัก สถำบัน 40 

ดัชน ีไวเ้ป็นตัวอยำ่ง แตย่ังคงตรวจสอบ

ตำมดัชนท่ีีหน่วยงำนก ำหนด โดยเป็นกำร

ตรวจสอบผลกำรด ำเนนิงำนปีกำรศึกษำ 

2544 

 ตรวจสอบคณะวิชำทัง้หมด 15 คณะ 

ประกอบด้วย วทิยำเขตบำงเขน 13 คณะ  

วทิยำเขตก ำแพงแสน 1 คณะ และ 

วทิยำเขตศรีรำชำ 1 คณะ 

 เร่ิมตรวจสอบสถำบัน ส ำนัก เป็นปีแรก 

จ ำนวน 7 สถำบัน 8 ส ำนัก 1 บัณฑิต

วทิยำลัย รวม 16 หนว่ยงำน 

 เร่ิมตรวจสอบวทิยำเขตจ ำนวน 3 วทิยำเขต 

 ก ำหนดให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิและคณบดี/

ผู้อ ำนวยกำร เป็นประธำน และมี

กรรมกำรเดิมท่ีเคยตรวจในรอบที่แล้ว 

1 คน รว่มเป็นกรรมกำรในชุดปัจจุบัน 

เพื่อดูพัฒนำกำรของคณะ 

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ 

ในช่วงเดอืนพฤศจิกำยน 2545 

 จ ำนวนกรรมกำรท่ีตรวจสอบขึน้อยู่

กับขนำดของแต่ละหน่วยงำน 

8 – 9 คน ได้แก่  

- ระดับคณะวชิำ 8 คน 

- ระดับสถำบัน ส ำนัก 6 - 7 คน 

- ระดับวิทยำเขต 9 คน 

รวม 10 เดอืน 

(ตุลำคม 2545 – 

กรกฎำคม 2546) 

5 เดอืน (ส ำหรับคณะวิชำ) 

(ตุลำคม 2545 – 

กุมภำพันธ์ 2546) 

4 เดอืน (ส ำหรับสถำบัน) 

(มนีำคม–กรกฎำคม 2546) 

3 เดอืน (ส ำหรับส ำนัก) 

(มนีำคม–พฤษภำคม 2546) 

3 เดอืน (ส ำหรับวทิยำเขต) 

(กมุภำพันธ์–เมษำยน 2546) 

ระยะเวลำตรวจสอบ 

ในแต่ละหน่วยงำน 3 – 4 วัน 

ปี พ.ศ. 2546 

 มหำวทิยำลัยก ำหนดดัชนตีรวจสอบคณะ

วชิำ 55 ดัชน ีและสถำบัน ส ำนกั 40 ดัชน ี

โดยตรวจสอบผลกำรด ำเนนิงำนตำมดัชนท่ีี

ก ำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2545 

 ตรวจสอบคณะวิชำทัง้หมด 14 คณะ  

ซึ่งอยู่ภำยในวทิยำเขตบำงเขนท้ังหมด 

(วทิยำลัยสิ่งแวดลอ้มเร่ิมตรวจเป็นปีแรก) 

 ตรวจสอบสถำบัน ส ำนัก จ ำนวน 7 สถำบัน  

8 ส ำนัก 1 บัณฑิตวทิยำลัย รวม 16 

หนว่ยงำน 

 เร่ิมตรวจศูนย ์จ ำนวน 2 ศูนย ์(ศูนย์

นำนำชำติสริินธรฯ และศูนย์พัฒนำและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยรัีฐร่วมเอกชน) 

 ตรวจสอบวทิยำเขต จ ำนวน 3 วทิยำเขต 

โดยตรวจตำมดัชนคีณะ และดัชนสี ำนัก 

สถำบัน รวม 95 ดัชนี 

 ยังคงสอดคล้องกับกำรแตง่ตัง้

กรรมกำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน 

ในปี 2545  

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ  

ในช่วงเดอืนตุลำคม - พฤศจิกำยน 

2546 

 จ ำนวนกรรมกำรท่ีตรวจสอบขึน้อยู่

กับขนำดของแต่ละหน่วยงำน  

6 - 7 คน ไดแ้ก่  

- ระดับคณะวชิำ สถำบัน ส ำนัก  

6 - 7 คน 

- ระดับวิทยำเขต 7 คน 

รวม 8 เดอืน 

(พฤศจิกำยน 2546 – 

มถิุนำยน 2547) 

6 เดอืน (ส ำหรับคณะวิชำ) 

(พฤศจิกำยน 2546 – 

เมษำยน 2547) 

5 เดอืน (ส ำหรับสถำบัน) 

(มกรำคม – พฤษภำคม 

2547) 

5 เดอืน (ส ำหรับส ำนัก) 

(กุมภำพันธ์ – มถิุนำยน 

2547) 

2 เดอืน (ส ำหรับวทิยำเขต) 

(มนีำคม – เมษำยน 2547) 

ระยะเวลำตรวจสอบในแต่ละ

หนว่ยงำน 2 - 3 วัน 
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รูปแบบการด าเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2547 

 มหำวทิยำลัยก ำหนดดัชนตีรวจสอบ 

คณะวิชำ 55 ดัชน ีควบคู่กับดัชนีตรวจ

ประเมิน 38 ดัชน ีและดัชนตีรวจสอบส ำนัก 

สถำบัน 40 ดัชน ีควบคู่กับดัชนตีรวจ 

ประเมิน 33 ดัชน ีโดยตรวจประเมินผลกำร

ด ำเนนิงำนตำมดัชนท่ีีก ำหนด ในรอบ 

ปีกำรศึกษำ 2546 

 ตรวจประเมินคณะวิชำทัง้หมด 14 คณะ 

ซึ่งอยู่ภำยในวิทยำเขตบำงเขนท้ังหมด  

 ตรวจประเมินสถำบัน ส ำนัก จ ำนวน 6 

สถำบัน 8 ส ำนัก 1 บัณฑิตวทิยำลัย  

รวม 15 หนว่ยงำน 

 ตรวจประเมินศูนย ์จ ำนวน 2 ศูนย ์ 

 ตรวจประเมินวทิยำเขต 3 วทิยำเขต  

โดยตรวจตำมดัชนท่ีีวิทยำเขตก ำหนด 

 ยังคงสอดคล้องกับกำรแตง่ตัง้

กรรมกำรในปี 2545  

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมนิ

คุณภำพภำยใน ในช่วงเดอืน

กันยำยน 2547 

 จ ำนวนกรรมกำรท่ีตรวจประเมิน /

ตรวจสอบขึน้อยูก่ับขนำดของแต่ละ

หนว่ยงำน 6 - 8 คน ได้แก ่ 

- ระดับคณะวชิำ 6 - 7 คน 

- ระดับสถำบัน ส ำนัก 6 - 8 คน 

- ระดับวิทยำเขต 8 คน 

รวม 5 เดอืน 

(ตุลำคม 2547 – 

กุมภำพันธ์ 2548) 

4 เดอืน (ส ำหรับคณะวิชำ) 

(ตุลำคม 2547- มกรำคม 

2548) 

3 เดอืน (ส ำหรับสถำบัน) 

(ธันวำคม 2547-กุมภำพันธ์ 

2548) 

3 เดอืน (ส ำหรับส ำนัก) 

(ธันวำคม 2547-กุมภำพันธ์ 

2548) 

2 เดอืน (ส ำหรับวทิยำเขต) 

(มกรำคม–กุมภำพันธ์ 2548) 

ระยะเวลำตรวจสอบ 

ในแต่ละคณะ 2 - 3 วัน 

ปี พ.ศ. 2548 

 มหำวทิยำลัยก ำหนดดัชนตีรวจสอบคณะ

วชิำ 55 ดัชน ีควบคู่กับดัชนปีระเมนิ 41 

ดัชน ีและดัชนตีรวจสอบส ำนัก สถำบัน 40 

ดัชน ีควบคู่ดัชนปีระเมิน ส ำนัก 29 ดัชน ี

และสถำบัน 33 ดัชนี ซึ่งมีกำรก ำหนด

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม 5 โดย

ตรวจประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำมดัชนี 

ท่ีก ำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2547 

 ตรวจประเมินคณะวิชำทัง้หมด 14 คณะ 

ซึ่งอยู่ภำยในวิทยำเขตบำงเขนท้ังหมด  

 ตรวจประเมินสถำบัน ส ำนัก จ ำนวน 6 

สถำบัน 8 ส ำนัก 1 บัณฑิตวทิยำลัย  

รวม 15 หนว่ยงำน 

 ตรวจประเมินศูนย ์จ ำนวน 2 ศูนย ์ 

 ตรวจประเมินวทิยำเขต จ ำนวน 3  

วทิยำเขต โดยตรวจประเมินตำมดัชนท่ีี

วทิยำเขตก ำหนด 41 ดัชน ี

 ยังคงสอดคล้องกับกำรแตง่ตัง้

กรรมกำรในปี 2545 และมีกำร

แตง่ตัง้คณะกรรมกำร อกี 1 ชุด เพื่อ

ตรวจประเมิน 1 กลุ่มสำขำวิชำ เป็น

กลุ่มสำขำวิชำน ำรอ่ง ได้แก ่กลุม่

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพภำยใน ในช่วงเดอืน

มถิุนำยน 2548 

 จ ำนวนกรรมกำรท่ีตรวจประเมิน

ขึน้อยูก่ับขนำดของแต่ละหน่วยงำน 

6 - 10 คน ได้แก่  

- ระดับคณะวชิำ 7 คน  

- กลุ่มสำขำวิชำ 12 คน 

- ระดับส ำนัก สถำบัน 6 - 7 คน 

ยกเวน้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 10 คน 

- ระดับวิทยำเขต 9 คน 

6 เดอืน 

(กรกฎำคม – ธันวำคม 

2548) 

3 เดอืน (ส ำหรับคณะวิชำ) 

(ตุลำคม - ธันวำคม 

2548) 

3 เดอืน (ส ำหรับสถำบัน) 

(กรกฎำคม - กันยำยน 

2548) 

4 เดอืน (ส ำหรับส ำนัก) 

(กรกฎำคม – ตุลำคม 2548) 

1 เดอืน (ส ำหรับวทิยำเขต) 

(ธันวำคม 2548) 

ระยะเวลำตรวจสอบ 

ในแต่ละหน่วยงำน 1-4 วัน 
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รูปแบบการด าเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2549 

 มหำวทิยำลัยก ำหนดดัชนตีรวจสอบคณะ

วชิำ 55 ดัชน ีควบคู่กับดัชนปีระเมนิ 41 

ดัชน ีและดัชนตีรวจสอบส ำนัก สถำบัน 40 

ดัชน ีควบคู่ดัชนปีระเมิน 33 ดัชน ีซึ่ง

หนว่ยงำนสำมำรถก ำหนดัชนท่ีีสอดคล้อง

กับภำรกิจของตนเองได้ 3 ดัชน ีและ

ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม 5 

โดยตรวจประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำม

ดัชนท่ีีก ำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2548 

 ตรวจประเมินคณะวิชำ จ ำนวน 26 คณะ 

ในท้ัง 4 วทิยำเขต แบ่งเป็น 8 กลุ่ม

สำขำวิชำ ได้แก่ กลุ่มสำขำเกษตรศำสตร์ 

กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์ กลุ่มสำขำ

วศิวกรรมศำสตร์ กลุ่มสำขำมนษุยศำสตร์

และสังคมศำสตร์ กลุ่มสำขำบริหำรธุรกิจ 

กลุ่มสำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์ กลุ่มสำขำ

สัตวแพทยศำสตร์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

และกลุ่มสำขำศกึษำศำสตร์  

 ตรวจประเมินสถำบัน ส ำนัก และ

หนว่ยงำนเทียบเท่ำ ทัง้หมด 16 หนว่ยงำน 

เฉพำะวิทยำเขตบำงเขน แบง่เป็น 4 กลุ่ม

ภำรกิจ ได้แก่ กลุ่มสนับสนุนด้ำนกำร

บริหำร กลุ่มสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำร

สอน กลุ่มสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร 

และกลุ่มสนับสนุนงำนวจิัย  

 มกีำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรประเมนิ

คุณภำพภำยใน เป็นกลุ่มสำขำวชิำ 9 

สำขำวิชำ และกลุ่มหน่วยงำน

สนับสนุน 4 กลุ่ม โดยก ำหนดให ้

รองอธิกำรบดี คณบด/ีผู้อ ำนวยกำร 

เป็นประธำน และมีผู้ทรงคุณวุฒจิำก

ภำยนอกมหำวทิยำลัยร่วมเป็น

คณะกรรมกำรฯ ด้วย รวมท้ังมี

กรรมกำรเดิมท่ีเคยประเมนิในรอบท่ี

แลว้ 1 คน รว่มเป็นกรรมกำรในชุด

ปัจจุบัน เพื่อดูพัฒนำกำรของคณะ 

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรฯ ในช่วงเดอืน

มถิุนำยน และกรกฎำคม 2549  

 จ ำนวนกรรมกำรท่ีตรวจประเมิน /

ตรวจสอบขึน้อยูก่ับขนำดของแต่ละ

หนว่ยงำน 5 - 9 คน ได้แก ่ 

- กลุ่มสำขำวิชำ 5 - 8 คน  

- กลุ่มสถำบัน ส ำนกั และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ 9 คน 

5 เดอืน 

(สิงหำคม – ธันวำคม 

2549) 

2 เดอืน (ส ำหรับคณะวิชำ) 

(ตุลำคม – พฤศจิกำยน 

2549) 

1 เดอืน (ส ำหรับสถำบัน) 

(กันยำยน 2549) 

1 เดอืน (ส ำหรับส ำนัก) 

(สิงหำคม 2549) 

1 เดอืน (ส ำหรับวทิยำเขต) 

(ธันวำคม 2549) 

ระยะเวลำประเมินขึน้อยูก่ับ

ขนำดของแตล่ะกลุ่ม

สำขำวิชำ/หนว่ยงำน

สนับสนุน 5 - 9 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ครบรอบ 1 ทศวรรษ ส านักประกันคณุภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
45 

รูปแบบการด าเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2550 

 มหำวทิยำลัยก ำหนดดัชนปีระเมินคณะวิชำ 

47 ดัชน ี(ดัชนบัีงคับ 35 ไมบั่งคบั 12) และ

ดัชนปีระเมินสถำบัน 35 ดัชน ี(ดัชนบัีงคับ 

27 ไมบั่งคับ 8) ดัชนีประเมินส ำนัก 35 

ดัชน ี(ดัชนบัีงคับ 21 ไมบั่งคับ 14) ซึ่ง

ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 3 ระดับ 

คะแนนเต็ม 5 คือ ตำมเกณฑ ์3 คะแนน 

เป้ำหมำย 1 คะแนน และพัฒนำกำร  

1 คะแนน  โดยประเมินผลกำรด ำเนนิงำน

ตำมดัชนท่ีีก ำหนด ในรอบปีกำรศกึษำ 

2549 

 ประเมินคณะวิชำ จ ำนวน 26 คณะ ในท้ัง  

4 วทิยำเขต แบ่งเป็น 7 กลุ่มสำขำวิชำ โดย

ปรับกลุ่มสำขำวิศวกรรมศำสตร์และสำขำ

สถำปัตยกรรมศำสตร์ รวมเป็นกลุ่มเดียว 

 ประเมินสถำบัน ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ จ ำนวน 17 หนว่ยงำน  

ในท้ัง 4 วทิยำเขต แบ่งเป็น 4 กลุ่มภำรกิจ 

สอดคล้องกับปี 2549 

 ประเมินกลุ่มสหวทิยำกำรและโครงกำร

จัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี เป็นหนว่ยงำน

ท่ีไม่มหีลักสูตรของตนเอง ด ำเนนิกำร

ประเมินคุณภำพหลักสูตรในประเด็นกำร

บริหำรหลักสูตร กำรพัฒนำหลกัสูตร 

ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน กำร

สนับสนุนและกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำนสิิต 

ควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน  สังคม 

และ/หรือควำมพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 

 มกีำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำร เป็น

กลุ่มสำขำวิชำ 7 สำขำวิชำ และกลุ่ม

หนว่ยงำนสนับสนุน 4 กลุ่ม โดย

ก ำหนดให้คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร 

ทุกคน เป็นคณะกรรมกำรฯ ในแตล่ะ

กลุ่ม และยังคงมผีู้ทรงคุณวุฒจิำก

ภำยนอกมหำวทิยำลัยร่วมเป็น

คณะกรรมกำรฯ ด้วย ส่วนระดับ

วทิยำเขต ก ำหนดให้รองอธิกำรบดี

ฝ่ำยประกันคุณภำพเป็นประธำน 

และให้รองอธิกำรบดีแตล่ะวิทยำเขต 

สลับเป็นรองประธำนคณะกรรมกำรฯ 

ในแต่ละวทิยำเขต นอกจำกนี ้

มกีรรมกำรเดิมท่ีเคยประเมนิใน 

รอบท่ีแล้ว 1 คน รว่มเป็นกรรมกำร

ในชุดปัจจุบัน เพื่อดูพัฒนำกำรของ

แตล่ะหนว่ยงำน 

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้ในช่วงเดอืนมถิุนำยน 2550 

 จ ำนวนกรรมกำรประเมินขึน้อยูก่ับ

ขนำดของแตล่ะหนว่ยงำน  

6 - 9 คน  ได้แก ่ 

- กลุ่มสำขำวิชำ 6 - 9 คน  

- กลุ่มสถำบัน ส ำนกั และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ 5 - 9 คน 

- กลุ่มวิทยำเขต 7 คน 

รวม 4 เดอืน 

(กรกฎำคม – ตุลำคม 

2550) 

2 เดอืน (ส ำหรับกลุ่ม

สำขำวิชำ) 

(สิงหำคม – กันยำยน 

2550) 

1 เดอืน (ส ำหรับสถำบัน

ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ) 

(กรกฎำคม 2550) 

1 เดอืน (ส ำหรับวทิยำเขต) 

(ตุลำคม 2550) 

ระยะเวลำประเมินขึน้อยูก่ับ

ขนำดของแตล่ะกลุ่ม

สำขำวิชำ/หนว่ยงำน

สนับสนุน 6 - 9 วัน 

 ประเมินวทิยำเขต จ ำนวน 3 วทิยำเขต โดย

ประเมินตำมดัชนท่ีีมหำวิทยำลัยก ำหนด 65 

ดัชน ีซึ่งก ำหนดเกณฑก์ำรประเมิน 3 ระดับ 

คะแนนเต็ม 5 คือ ตำมเกณฑ ์3 คะแนน 

เป้ำหมำย 1 คะแนน และพัฒนำกำร  

1 คะแนน 

 

  



ครบรอบ 1 ทศวรรษ ส านักประกันคณุภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
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รูปแบบการด าเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2551 

 มหำวทิยำลัยก ำหนดดัชนปีระเมินคณะวิชำ 

47 ดัชน ีและดัชนปีระเมินสถำบัน 35 ดัชน ี

(ดัชนบัีงคับ 27 ไมบั่งคับ 8 ดัชน)ี ดัชนี

ประเมินส ำนัก 35 ดัชน ี(ดัชนบัีงคับ 21  

ไมบั่งคับ 14 ดัชน)ี ซึ่งก ำหนดเกณฑ์กำร

ประเมิน 3 ระดับ คะแนนเต็ม 5 เชน่เดียว 

กับปี พ.ศ. 2550 โดยประเมินผลกำร

ด ำเนนิงำนตำมดัชนท่ีีก ำหนด ในรอบปี

กำรศึกษำ 2550 

 ประเมินคณะวิชำ จ ำนวน 27 คณะ  

ในท้ัง 4 วทิยำเขต  

 ประเมินสถำบัน ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ 26 หนว่ยงำน ในท้ัง 4 วทิยำเขต 

 ประเมินกลุ่มโครงกำรสหวทิยำกำร และ

โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี ยังคง

ใชแ้นวทำงเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2550 

 มกีำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำร โดยให้ 

แตล่ะคณะวชิำ สถำบัน ส ำนกั และ

หนว่ยงำนเทียบเท่ำ น ำเสนอรำยช่ือ

คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบ 

ด้วย ประธำน และกรรมกำรประเมิน 

ท่ีผ่ำนกำรฝกึอบรมผู้ประเมินฯ ตำม

แนวทำงกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรฯ 

ของ สกอ. ท้ังน้ี ตอ้งมีผู้ประเมินจำก

ภำยนอกมหำวทิยำลัย อยำ่งน้อย  

1 คน รว่มในทีมประเมินฯ ด้วย 

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้ในช่วงเดอืนมถิุนำยน 2551 

 จ ำนวนกรรมกำรประเมินขึน้อยูก่ับ

ขนำดของแตล่ะหนว่ยงำน  

5 - 8 คน  ได้แก่  

- กลุ่มคณะวชิำ 5 - 8 คน  

- กลุ่มสถำบัน ส ำนกั และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ 5 - 7 คน 

2 เดอืน 

(กรกฎำคม – สิงหำคม 

2551) 

1 เดอืน (ส ำหรับคณะวิชำ) 

(สิงหำคม 2551) 

2 เดอืน (ส ำหรับสถำบัน 

ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ) 

(กรกฎำคม – สิงหำคม 

2551) 

ระยะเวลำประเมิน  

2 - 3 วัน 

ปี พ.ศ. 2552 

 มหำวทิยำลัยก ำหนดตัวบ่งช้ีประเมินคณะ

วชิำ 50 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีประเมิน 

สถำบัน และส ำนกั 21 ตัวบ่งช้ี และให้

หนว่ยงำนเลอืกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบท่ี 2 

จ ำนวน 37 ตัวบ่งช้ีเพิ่มเตมิตำมควำม

เหมำะสมและเกี่ยวข้องกับภำรกิจของ

หนว่ยงำน ซึ่งก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 3 

ระดับ คะแนนเต็ม 5 เชน่เดียวกบัปี พ.ศ. 

2550 โดยประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำม

ตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2551 

 ประเมินคณะวิชำ จ ำนวน 28 คณะ  

ในท้ัง 4 วทิยำเขต  

 ประเมินสถำบัน ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ จ ำนวน 25 หนว่ยงำน  

ในท้ัง 4 วทิยำเขต 

 กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำร ยังคง

สอดคล้องกับกำรแตง่ตัง้

คณะกรรมกำร ในปี พ.ศ. 2551 

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้ในช่วงเดอืนมถิุนำยน 2552 

 จ ำนวนกรรมกำรประเมินขึน้อยูก่ับ

ขนำดของแตล่ะหนว่ยงำน  

5 - 8 คน  ได้แก่  

- กลุ่มคณะวชิำ 5 - 7 คน  

- กลุ่มสถำบัน ส ำนกั และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ 5 - 7 คน 

- กลุ่มวิทยำเขต 8 คน 

2 เดอืน 

(กรกฎำคม – สิงหำคม 

2552) 

1 เดอืน (ส ำหรับคณะวิชำ) 

(กรกฎำคม 2552) 

1 เดอืน (ส ำหรับสถำบัน 

ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ) 

(กรกฎำคม 2552) 

1 เดอืน (ส ำหรับวทิยำเขต) 

(สิงหำคม 2552) 

ระยะเวลำประเมิน  

2 - 3 วัน 



   ครบรอบ 1 ทศวรรษ ส านักประกันคณุภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
47 

รูปแบบการด าเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ประเมินกลุ่มโครงกำรสหวทิยำกำร ยังคง

ใชแ้นวทำงเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2550 

 ประเมินโครงกำรจัดตัง้วทิยำเขต

สุพรรณบุรี ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชีป้ระเมิน 

47 ตัวบ่งช้ี แต่ไม่ประเมินเป้ำหมำยและ

พัฒนำกำร โดยประเมินผลกำรด ำเนนิงำน

ตำมตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 

2551 

 ประเมินวทิยำเขต เฉพำะวิทยำเขต

ก ำแพงแสน ตำมตัวบ่งช้ีประเมิน 41  

ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 

ปี พ.ศ. 2553 

 มหำวทิยำลยัก ำหนดตัวบ่งช้ีประเมินคณะ

วชิำ 50 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีประเมิน 

สถำบัน 34 ตัวบ่งช้ี ส ำนัก 21 ตวับ่งช้ี  

ซึ่งก ำหนดเกณฑก์ำรประเมิน 3 ระดับ 

คะแนนเต็ม 5 เชน่เดียวกับปี พ.ศ. 2550

โดยประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวบ่งช้ี 

ท่ีก ำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2552 

 ประเมินคณะวิชำ จ ำนวน 28 คณะ  

ในท้ัง 4 วทิยำเขต  

 ประเมินสถำบัน ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ จ ำนวน 25 หนว่ยงำน  

ในท้ัง 4 วทิยำเขต 

 ประเมินกลุ่มโครงกำรสหวทิยำกำร โดยใช้

ตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทำงประกัน

คุณภำพหลักสูตร  18 ตัวบ่งช้ี จำกตัวบ่งช้ี

ประเมินคณะวิชำ 50 ตัวบ่งช้ี 

 ประเมนิโครงกำรจัดตัง้วทิยำเขต

สุพรรณบุรี ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชีป้ระเมิน 

50 ตัวบ่งช้ี 

 ประเมินวทิยำเขต เฉพำะวิทยำเขต

ก ำแพงแสน ตำมตัวบ่งช้ีประเมิน 41  

ตัวบ่งช้ี ของ สกอ. แตป่ระเมิน 40 ตัวบ่งช้ี 

 

 กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำร ยังคง

สอดคล้องกับกำรแตง่ตัง้

คณะกรรมกำร ในปี พ.ศ. 2551 

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้ในช่วงเดอืนมถิุนำยน 2553 

 จ ำนวนกรรมกำรประเมินขึน้อยูก่ับ

ขนำดของแตล่ะหนว่ยงำน  

5 - 9 คน  ได้แก่  

- กลุ่มคณะวชิำ 5 - 7 คน  

- กลุ่มสถำบัน ส ำนกั และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ 5 - 6 คน 

- กลุ่มวิทยำเขต 9 คน 

2 เดอืน 

(กรกฎำคม - สิงหำคม 

2553) 

1 เดอืน (ส ำหรับคณะวิชำ) 

(กรกฎำคม 2553) 

1 เดอืน (ส ำหรับสถำบัน 

ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ) 

(กรกฎำคม 2553) 

1 เดอืน (ส ำหรับวทิยำเขต) 

(สิงหำคม 2553) 

ระยะเวลำประเมิน  

2 - 3 วัน 
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รูปแบบการด าเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2554 

 มหำวทิยำลัยก ำหนดตัวบ่งช้ีประเมินคณะ

วชิำ 24 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ 

มก. 1 ตัวบ่งช้ี) และตัวบ่งช้ีประเมนิสถำบัน 

17 ตัวบ่งช้ี ส ำนัก 13 ตัวบ่งช้ี โดยมีตัวบ่งช้ี

เลอืก 16 ตัวบ่งช้ี ส ำหรับให้หนว่ยงำนเลอืก

เพิ่มเตมิตำมควำมเหมำะสม และเกี่ยวข้อง

กับภำรกิจของหนว่ยงำน ซึ่งก ำหนดเกณฑ์

กำรประเมิน คะแนนเต็ม 5 โดยประเมิน

เป้ำหมำย และพัฒนำกำร แตไ่มม่ีคะแนน 

ซึ่งประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวบ่งช้ีท่ี

ก ำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 2553 

 ประเมินคณะวิชำ จ ำนวน 28 คณะ  

ในท้ัง 4 วทิยำเขต  

 ประเมินสถำบัน ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ จ ำนวน 24 หนว่ยงำน  

ในท้ัง 4 วทิยำเขต 

 ประเมินกลุ่มโครงกำรสหวทิยำกำร โดยใช้

แนวทำงประกันคุณภำพตำมตัวบ่งช้ี

ประเมินคณะวิชำ 20 ตัวบ่งช้ี 

 ประเมินโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต

สุพรรณบุรี ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้

ประเมิน 24 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 

และ มก. 1 ตัวบ่งช้ี) 

 ประเมินวทิยำเขต เฉพำะวิทยำเขต

ก ำแพงแสน ตำมตัวบ่งช้ีประเมิน 23  

ตัวบ่งช้ี ของ สกอ. 

 กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร ยังคง

สอดคล้องกับกำรแตง่ตัง้

คณะกรรมกำร ในปี พ.ศ. 2551 

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้ในช่วงเดอืนมถิุนำยน 2554 

 จ ำนวนกรรมกำรประเมินขึน้อยูก่ับ

ขนำดของแตล่ะหนว่ยงำน  

5 - 9 คน  ได้แก่  

- กลุ่มคณะวชิำ สถำบัน ส ำนกั และ

หนว่ยงำนเทียบเท่ำ 5 - 7 คน 

- กลุ่มวิทยำเขต 9 คน 

2 เดอืน 

(กรกฎำคม – สิงหำคม 

2554) 

1 เดอืน (ส ำหรับคณะวิชำ) 

(กรกฎำคม 2554) 

1 เดอืน (ส ำหรับสถำบัน 

ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ) 

(กรกฎำคม 2554) 

1 เดอืน (ส ำหรับวทิยำเขต) 

(สิงหำคม 2555) 

ระยะเวลำประเมิน  

1 - 3 วัน 
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รูปแบบการด าเนินงาน การแต่งต้ังคณะกรรมการ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2555 

 มหำวทิยำลัยก ำหนดตัวบ่งช้ีประเมินคณะ

วชิำ 38 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 23 ตัวบ่งชี ้มก. 1 

ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี) และตัวบ่งช้ี

ประเมินหนว่ยงำนสนับสนุน แบ่งเป็น 3 

กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจวจิัย 

24 ตัวบ่งช้ี 2) กลุ่มหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจ

บริกำรวิชำกำร 13 ตัวบ่งช้ี และ 3) กลุ่ม

หนว่ยงำนท่ีมีภำรกิจสนับสนุนกำรเรียน

กำรสอน และกำรบริหำรจัดกำร 12  

ตัวบ่งช้ี ซึ่งก ำหนดเกณฑก์ำรประเมิน 

คะแนนเต็ม 5 โดยประเมินเป้ำหมำย และ

พัฒนำกำร แต่ไม่มคีะแนน ซึ่งประเมินผล

กำรด ำเนนิงำนตำมตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด  

ในรอบปีกำรศึกษำ 2554 

 ประเมินคณะวิชำ จ ำนวน 28 คณะ  

ในท้ัง 4 วทิยำเขต  

 ประเมินสถำบัน ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ จ ำนวน 24 หนว่ยงำน  

ในท้ัง 4 วทิยำเขต 

 ประเมินกลุ่มโครงกำรสหวทิยำกำร โดยใช้

แนวทำงประกันคุณภำพตำมตัวบ่งช้ี

ประเมินคณะวิชำ 11 ตัวบ่งช้ี เฉพำะ

องคป์ระกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.  

8 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี) 

 ประเมินวทิยำเขต 3 วทิยำเขต ตำม 

ตัวบ่งช้ีประเมินระดับวิทยำเขต 38 ตัวบ่งช้ี 

(สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มก. 1 ตัวบ่งช้ี และ  

สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี) 

 กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร ยังคง

สอดคล้องกับกำรแตง่ตัง้

คณะกรรมกำร ในปี พ.ศ. 2551 

 ส ำนักประกันคุณภำพจดัท ำค ำสั่ง

แตง่ตัง้ในช่วงเดอืนมถิุนำยน 2555 

 จ ำนวนกรรมกำรประเมินขึน้อยูก่ับ

ขนำดของแตล่ะหนว่ยงำน  

5 - 9  คน  ได้แก ่ 

- กลุ่มคณะวชิำ 5 - 7 คน 

- กลุ่มสถำบัน ส ำนกั และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ 5 - 8 คน 

- กลุ่มวิทยำเขต 5 - 9 คน 

2 เดอืน 

(กรกฎำคม – สิงหำคม 

2555) 

1 เดอืน (ส ำหรับคณะวิชำ) 

(กรกฎำคม 2555) 

1 เดอืน (ส ำหรับสถำบัน 

ส ำนัก และหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ) 

(กรกฎำคม 2555) 

1 เดอืน (ส ำหรับวทิยำเขต) 

(สิงหำคม 2555) 

ระยะเวลำประเมิน  

2 - 3 วัน 
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2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา 

 

จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในของคณะวิชำ ซึ่งเร่ิมด ำเนินกำรประเมินตำมดัชนีหรอืตัวบ่งชี้ประเมิน

ที่ก ำหนด ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2546 – 2554 พบว่ำ คณะที่มีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด ได้แก่ คณะ

วิศวกรรมศำสตร ์ ปีกำรศึกษำ 2546, 2547, 2548, 2549 และ 2552 มีคะแนนเฉลี่ย 4.01, 3.92, 4.36, 4.54 

และ 4.77 ตำมล ำดับ คณะวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2553 และ 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 และ 4.92 

ตำมล ำดับ คณะเกษตร ก ำแพงแสน ปีกำรศึกษำ 2550 มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 และคณะอุตสำหกรรมเกษตร  

ปกีำรศึกษำ 2551 มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 

ส่วนคณะที่มีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ คณะบริหำรธุรกจิ ปกีำรศึกษำ 2546 และ 

2547 มีคะแนนเฉลี่ย 2.62 และ 3.06 ตำมล ำดับ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร ปีกำรศึกษำ 2548 

และ 2549 มีคะแนนเฉลี่ย 2.55 และ 2.16 ตำมล ำดับ คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ ปีกำรศึกษำ 2550  

มีคะแนนเฉลี่ย 2.57 โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุร ีปกีำรศึกษำ 2551, 2552 และ 2553 มีคะแนนเฉลี่ย 

1.44, 3.07 และ 3.10 ตำมล ำดับ คณะสังคมศำสตร ์ปีกำรศึกษำ 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 รำยละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา ปีการศึกษา 2546 - 2554 

ท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศกึษา) 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552  2553 2554 

38 ดัชนี 41 ดัชนี 41 ดัชนี 35 ดัชนี 47 ดัชนี 50 ตัวบ่งช้ี 50 ตัวบ่งช้ี 24 ตัวบ่งช้ี 24 ตัวบ่งช้ี 

 วิทยาเขตบางเขน          

1 คณะเกษตร 2.71 3.46 3.89 3.94 4.11 4.26 4.60 4.63 4.88 

2 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ - - 2.80 2.97 3.27 3.50 3.43 3.57 4.27 

3 คณะบริหำรธุรกจิ 2.62 3.06 3.41 3.86 3.51 3.50 3.20 3.94 4.36 

4 คณะประมง 3.18 3.23 3.74 3.83 3.62 3.95 4.03 3.94 4.55 

5 คณะมนุษยศำสตร์ 3.23 3.42 3.68 3.51 3.62 3.17 4.10 4.15 4.28 

6 คณะวนศำสตร์ 3.11 3.51 3.74 3.94 3.77 4.36 4.27 4.40 4.37 

7 คณะวิทยำศำสตร์ 3.71 3.78 4.15 4.31 4.02 4.50 4.70 4.93 4.92 

8 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 4.01 3.92 4.36 4.54 4.51 4.64 4.77 4.67 4.58 

9 คณะศึกษำศำสตร์ 3.63 3.66 4.08 4.03 3.91 4.50 4.47 4.79 4.73 

10 คณะเศรษฐศำสตร ์ 3.61 3.80 4.05 4.11 3.79 3.88 4.27 4.44 4.06 

11 คณะสังคมศำสตร์ 3.28 3.28 3.53 3.09 3.91 4.02 3.93 3.74 3.79 

12 คณะสัตวแพทยศำสตร์ 3.39 3.50 4.01 3.83 4.02 3.86 3.87 4.11 4.57 

13 คณะสิ่งแวดล้อม 3.12 3.17 3.55 3.79 2.93 3.05 4.10 4.82 4.46 

14 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 3.22 3.62 4.01 3.71 3.55 3.64 4.07 4.05 4.64 

15 คณะอุตสำหกรรมเกษตร 3.60 3.84 3.79 4.51 4.28 4.81 4.45 4.04 4.63 
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ท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศกึษา) 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552  2553 2554 

38 ดัชนี 41 ดัชนี 41 ดัชนี 35 ดัชนี 47 ดัชนี 50 ตัวบ่งช้ี 50 ตัวบ่งช้ี 24 ตัวบ่งช้ี 24 ตัวบ่งช้ี 

 วิทยาเขตก าแพงแสน          

16 คณะเกษตร ก ำแพงแสน - - 3.99 4.09 4.55 4.57 4.33 4.92 4.91 

17 คณะวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ - - 3.81 3.09 4.22 4.51 4.62 3.54 4.48 

18 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ก ำแพงแสน 

- - 3.95 4.49 3.79 3.74 4.07 4.36 4.74 

19 คณะศิลปศำสตร์และ

วิทยำศำสตร์ 

- - 3.11 3.43 3.49 3.62 3.37 3.70 4.17 

20 คณะศึกษำศำสตร์ 

และพัฒนศำสตร ์

- - 3.56 3.29 3.11 3.62 3.92 4.68 4.54 

 วิทยาเขตศรีราชา          

21 คณะวิทยำกำรจัดกำร - - 3.43 3.15 3.26 3.63 3.73 3.87 4.24 

22 คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ - - 3.04 2.59 2.70 3.12 3.97 3.74 4.04 

23 คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ - - 2.98 3.38 2.98 3.79 3.80 3.18 3.89 

24 คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ - - - - 2.57 3.49 4.17 4.52 4.54 

25 วิทยำลัยพำณชิยนำวีนำนำชำติ - - - - - 3.51 3.98 3.55 4.20 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจ.สกลนคร        

26 คณะทรัพยำกรธรรมชำติและ

อุตสำหกรรมเกษตร 

- - 2.75 3.03 3.47 3.63 4.15 3.77 4.45 

27 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำร

จัดกำร 

- - 2.55 2.16 3.51 2.60 3.97 4.19 4.27 

28 คณะวิทยำศำสตร์และ

วิศวกรรมศำสตร์ 

- - 3.27 3.03 3.71 3.86 4.22 4.26 4.24 

 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี        

29 โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต

สุพรรณบุร ี

- - - - - 1.44 3.07 3.10 - 

หมายเหต ุ ปีกำรศึกษำ 2552 กำรประเมินคุณภำพภำยในมีคะแนนเต็ม 3 ดังนั้น จึงปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เพื่อให้

สำมำรถเปรียบเทียบผลกำรประเมินกับปีกำรศึกษำอื่นได้ 

 

ถ้ำพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของคณะวิชำ ในรอบปีกำรศึกษำ 2546 – 2554  

ตำมระดับผลกำรประเมินฯ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2546 – 2548 มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน อยู่ในเกณฑ์

คุณภำพระดับพอใช้และระดับดี เท่ำนั้น คือ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.51 – 4.50 คะแนน ส่วนปีกำรศึกษำ 

2549 – 2554 เริ่มมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน กระจำยอยู่ในเกณฑ์คุณภำพทุกระดับ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่

ในเกณฑค์ุณภำพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50) ซึ่งบำงปีที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน อยู่ในระดับ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน และต้องปรับปรุง โดยเฉพำะในปีกำรศึกษำ 2549 และปีกำรศึกษำ 2551 เนื่องจำกเริ่ม
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ด ำเนินกำรประเมินคณะวิชำในแต่ละวิทยำเขต และโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี ที่มีอำยุกำรจัดตั้งน้อย 

จึงไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนที่ก ำหนด  

 
จ านวนคณะที่รับประเมนิ 14 14 26 26 27 29 29 29 28 

 

แผนภาพที่ 3 แสดงร้อยละของคณะวิชาแยกตามระดบัผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 - 2554 

 
 

2.3   ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน ส านกั 

 

2.3.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน 

จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำบัน ซึ่งเร่ิมด ำเนินกำรประเมินตำมดัชนีหรอืตัวบ่งชี้ประเมนิที่

ก ำหนด ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2546 – 2554 พบว่ำ สถำบันที่มีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด ได้แก ่ 

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร ปีกำรศึกษำ 2546 และ 2549 มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 และ 4.70 

ตำมล ำดับ  สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรฯ ปีกำรศึกษำ 2547 มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 

สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2548, 2550, 2551, 2552 และ 2554  

มีคะแนนเฉลี่ย 4.35, 4.43, 4.00, 4.65 และ 4.69 ตำมล ำดับ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน ปกีำรศึกษำ 

2553 มีคะแนนเฉลี่ย 4.90 
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พอใช ้ 64.29 50.00 34.62 38.46 33.33 24.14 13.79 6.90 0.00 

ต้องปรบัปรุง 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00 0.00 
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ส่วนสถำบันที่มีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีรัฐ

ร่วมภำคเอกชน ปีกำรศึกษำ 2547 มีคะแนนเฉลี่ย 3.03 ศูนย์นำนำชำติสิรินธรเพื่อกำรวิจัย พัฒนำและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ปีกำรศึกษำ 2547, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 และ 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 2.33, 

2.70, 2.20, 2.03, 1.47, 2.53 และ 3.17 ตำมล ำดับ สถำบันภำษำศำสตร์ฯ ปีกำรศึกษำ 2548 มีคะแนนเฉลี่ย 

2.39 รำยละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 2  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน ปีการศึกษา 2546-2554 

ท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา) 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552  2553 2554 

33 ดัชนี 29 ดัชนี 33 ดัชนี 27 ดัชนี 35 ดัชนี 21 ตัวบ่งช้ี 34 ตัวบ่งช้ี 17 ตัวบ่งช้ี 22 ตัวบ่งช้ี 

 วิทยาเขตบางเขน          

1 สถำบันคน้คว้ำและพัฒนำ

ผลิตผลทำงกำรเกษตรฯ 

3.32 4.07 4.17 4.30 4.17 3.94 4.52 4.58 4.22 

2 สถำบันคน้คว้ำและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์อำหำร 

3.81 3.47 3.77 4.70 3.80 3.74 4.07 4.42 4.31 

3 สถำบันคน้คว้ำและพัฒนำ

ระบบนิเวศเกษตร 

3.66 3.96 3.93 4.41 4.14 3.66 4.02 3.93 4.22 

4 สถำบันภำษำศำสตร์ฯ 3.18 2.87 2.39 3.36 2.43 2.80 3.63 ปรับโครงสร้ำง

หน่วยงำนอยู่

ภำยใต้คณะ

มนุษยศำสตร ์

5 สถำบันวิจัยและพัฒนำแหง่ มก. 3.50 3.59 4.35 4.44 4.43 4.00 4.65 4.61 4.69 

6 สถำบันอินทรจีันทรสถติย์ฯ 3.65 3.60 3.69 3.56 4.23 3.34 3.03 3.71 3.72 

7 สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ - - - - 3.80 ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนอยู่ภำยใต้คณะ

เศรษฐศำสตร ์

8 ศูนย์นำนำชำติสิรินธร เพื่อกำร

วิจัย พัฒนำและถ่ำยทอด

เทคโนโลยี 

3.20 2.33 2.59 2.70 2.20 2.03 1.47 2.53 3.17 

9 ศูนย์พัฒนำและถำ่ยทอด

เทคโนโลยีรัฐร่วมภำคเอกชน 

3.03 2.36 3.04 3.14 ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนรวมกับส ำนักงำนบริกำร

วิชำกำร ภำยใต้ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 วิทยาเขตก าแพงแสน          

10 สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจฯ - - - - 3.77 3.57 4.57 4.46 4.39 

11 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ก ำแพงแสน 

- - - - 4.23 3.66 4.47 4.90 4.34 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจ.สกลนคร        

12 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ฉกส. - -  - 3.60 3.66 4.37 4.61 4.27 

หมายเหตุ  ปีกำรศึกษำ 2552 กำรประเมินคุณภำพภำยในมีคะแนนเต็ม 3 ดังนั้น จึงปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เพื่อให้

สำมำรถเปรียบเทียบผลกำรประเมนิกับปีกำรศึกษำอื่นได้ 
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2.3.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในของส านัก 

จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในของส ำนัก ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรประเมินตำมดัชนีหรือตัวบ่งชี้ประเมินที่

ก ำหนด ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2546 – 2554 พบว่ำ ส ำนักที่มีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด ได้แก่ ส ำนัก

บริกำรคอมพิวเตอร์ ปีกำรศึกษำ 2546, 2547 และ 2554  มีคะแนนเฉลี่ย 4.22, 4.11 และ 4.86 ตำมล ำดับ  

ส ำนักประกันคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2548  มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2549 และ 2551  

มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 และ 4.48 ตำมล ำดับ ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีกำรศึกษำ 2550 มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 

ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน ปีกำรศึกษำ 2552 มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 บัณฑิตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 

2553 มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 

 ส่วนส ำนักที่มีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ส ำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม

กำรเกษตร ปีกำรศึกษำ 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2552 และ 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 2.79, 2.19, 

2.43, 2.24, 2.41, 2.93 และ 3.51 ตำมล ำดับ ส ำนักวิทยบริกำร ศรีรำชำ ปีกำรศึกษำ 2553 มีคะแนนเฉลี่ย 

2.52  ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน ปีกำรศึกษำ 2553 และ 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 3.27 และ 3.51 

ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังนี ้

ตารางท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในของส านัก ปีการศึกษา 2546-2554 

ที่ หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา) 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552  2553 2554 

33 ดัชนี 29 ดัชนี 33 ดัชนี 21 ดัชนี 27 ดัชนี 21 ตัวบ่งช้ี 21 ตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี 12 ตัวบ่งช้ี 

 วิทยาเขตบางเขน          

1 ส ำนักกำรกฬีำ 3.61 2.62 2.62 ปรับโครงสรำ้งหน่วยงำนอยู่ภำยใต้ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

2 ส ำนักงำนอธิกำรบดี - 3.82 3.37 3.76 3.11 2.81 4.28 3.81 4.35 

3 ส ำนักประกันคุณภำพ 3.79 3.62 3.73 3.95 3.67 3.78 4.68 4.49 4.67 

4 ส ำนักพิพธิภัณฑ์และ

วัฒนธรรมกำรเกษตร 

2.79 2.19 2.43 2.24 2.41 2.59 2.93 3.74 3.51 

5 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 3.23 3.82 3.49 4.00 3.70 3.22 4.13 4.34 4.02 

6 ส ำนักบรกิำรคอมพิวเตอร์ 4.22 4.11 3.50 3.90 3.52 3.52 4.45 4.65 4.86 

7 ส ำนักหอสมุด 3.92 3.97 3.69 4.29 4.07 4.48 4.68 3.62 4.27 

8 บัณฑิตวิทยำลัย 4.00 3.38 3.20 3.76 3.63 3.48 4.83 4.72 4.79 

9 ส ำนักส่งเสรมิและฝึกอบรม 3.94 3.54 3.36 3.81 4.11 4.22 4.60 4.47 4.79 

 วิทยาเขตก าแพงแสน          

10 ส ำนักส่งเสรมิและฝึกอบรม 

ก ำแพงแสน 

- - - - 3.86 3.68 4.92 4.39 4.80 

11 ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน - - - - 3.04 2.82 4.37 3.27 3.51 

12 ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน - - - - 3.54 3.15 3.97 3.44 4.30 

 วิทยาเขตศรีราชา          

13 ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ - - - - 3.30 2.74 4.77 4.02 4.57 

14 ส ำนักวทิยบรกิำร ศรรีำชำ - - - - 2.96 2.52 4.37 3.92 4.17 
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ที่ หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา) 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552  2553 2554 
33 ดัชนี 29 ดัชนี 33 ดัชนี 21 ดัชนี 27 ดัชนี 21 ตัวบ่งช้ี 21 ตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี 12 ตัวบ่งช้ี 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร        

15 ส ำนักงำนวิทยำเขต ฉกส. - - - - 3.48 3.48 4.20 4.70 4.85 

16 ส ำนักวทิยบรกิำร ฉกส. - - - - 3.78 3.52 4.60 4.42 4.51 

หมายเหตุ  ปีกำรศึกษำ 2552 กำรประเมินคุณภำพภำยในมีคะแนนเต็ม 3 ดังนั้น จึงปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เพื่อให้

สำมำรถเปรียบเทียบผลกำรประเมินกับปีกำรศึกษำอื่นได้ 
 

ถ้ำพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำบัน ส ำนัก และหน่วยงำนเทียบเท่ำ ในรอบปี

กำรศึกษำ 2546 – 2554 ตำมระดับผลกำรประเมินฯ พบว่ำ หน่วยงำนส่วนใหญ่มีผลกำรประเมินคุณภำพ

ภำยใน อยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับดี ยกเว้นปีกำรศึกษำ 2548 ที่ส่วนใหญ่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

อยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับพอใช้ อย่ำงไรก็ตำม ในปีกำรศึกษำ 2549, 2552 ,2553 และ 2554 เริ่มมีผลกำร

ประเมินคุณภำพอยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับดีมำก และบำงปีมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน อยู่ ในระดับ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน และต้องปรับปรุง โดยเฉพำะปีกำรศึกษำ 2547 ถงึปีกำรศึกษำ 2552 

 
จ านวนหน่วยงานท่ีรับ

ประเมิน 

16 17 17 16 26 25 25 24 24 

แผนภาพที่ 4 แสดงร้อยละของหน่วยงานสนับสนุนแยกตามระดับผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 – 2554 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ดมีาก 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 40.00 29.17 41.67 

ด ี 60.00 58.82 41.18 68.75 69.23 52.00 48.00 58.33 50.00 

พอใช้ 40.00 23.53 47.06 18.75 19.23 44.00 8.00 12.50 8.33 

ต้องปรบัปรุง 0.00 17.65 11.76 6.25 11.54 4.00 0.00 0.00 0.00 

ต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

4.00 
17.65 11.76 

6.25 11.54 
4.00 

40.00 

23.53 
47.06 

18.75 
19.23 

44.00 

8.00 12.50 8.33 

60.00 58.82 

41.18 

68.75 
69.23 

52.00 

48.00 
58.33 

50.00 

6.25 

40.00 
29.17 

41.67 

ร้อยละ 

ระดับผลการประเมนิ 



ครบรอบ 1 ทศวรรษ ส านักประกันคณุภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
56 

  การเตรยีมรายงานและข้อมูลรองรับการประเมินคุณภาพภายใน จากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก จาก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

3.1 การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ตำมที่ทบวงมหำวิทยำลัย หรือในปัจจุบันคือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  และ

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542  ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำทุกระดับมีระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบรหิำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำน

ประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในตำมรอบปีกำรศึกษำเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพื่อ

รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร

มหำชน) หรือเรยีกชื่อย่อว่ำ “สมศ.”  โดยในช่วงระหว่ำงปี 2545 – 2550 ส ำนักประกันคุณภำพได้ด ำเนินกำร

รวบรวมข้อมูลตำมมำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ของ สมศ. จำกทุกหน่วยงำน เพื่อสรุปประเมินผลกำรด ำเนินงำนใน

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย โดยจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ 

จ ำนวน  5 เล่ม  
 

 

 

 

 

 

 
 

โดยใน 3 เล่มแรก (รำยงำนประจ ำปี 2544 – 2546) เป็นกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม 8 

มำตรฐำน 28 ตัวบ่งชี้ ของ สมศ. ใช้ช่ือว่ำ “รำยงำนประจ ำปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” ต่อมำมีกำรเปลี่ยน

ชื่อเป็น “รายงานประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงคแ์ละเปำ้หมำยของกำรจัดท ำรำยงำนฯ ประกอบกับ สมศ. มีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 

จำก 8 มำตรฐำน 28 ตัวบ่งชี้ เป็น 7 มำตรฐำน 43 ตัวบ่งชี้ ส ำนักประกันคุณภำพจึงน ำมำปรับใช้ในกำรจัดท ำ

รำยงำนประกันคุณภำพประจ ำปี  2 เล่ม คือ รำยงำนประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2547 และ 

ปีกำรศึกษำ 2548  
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ส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2548 ได้จัดท ำฉบับภำพรวมของ

มหำวิทยำลัย และฉบับแยกกลุ่มสำขำต่ำงๆ จ ำนวน 8 กลุ่มสำขำ ซึ่งเป็นเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมรอบปีกำรศึกษำ 2548 เพื่อรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปีพ.ศ. 2550 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้มี

กำรพัฒนำตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ซึ่งเป็น

ตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำร

อุดมศึกษำ และมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับ

ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยนอก รอบสอง ของ สมศ. และส ำนักงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) สำมำรถประเมินได้ครบทุกมิติของ 

ระบบประกันคุณภำพ คอื ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนั้น ส านักประกันคุณภาพจึงได้

เริ่มจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2549 ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเองตาม 

9 องค์ประกอบคุณภาพ 41 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. เป็นครั้งแรก โดยรำยงำนดังกล่ำวมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คอื 

- รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำม 7 มำตรฐำน 43 ตัวบ่งชี้ ของ สมศ.  

- รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องคป์ระกอบ 41 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ.    

ส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำ 2550 - 2554 ได้รำยงำนผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องคป์ระกอบคุณภำพ ของ สกอ. เรื่อยมำ ซึ่งกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้มี

กำรปรับเปลี่ยนจ ำนวนตัวบ่งชี้ในแต่ละปีกำรศึกษำตำมจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ สกอ.และ มหำวิทยำลัย ก ำหนดขึน้  
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กำรรับประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นกำรด ำเนินกำรตำม

กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ

วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ โดยเริ่มในปีกำรศึกษำ 2550 เป็นต้นมำ 

โดยมีก ำหนดรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ แต่ละปีกำรศึกษำ  

ในช่วงระหว่างวันท่ี 30 สิงหาคม  – 2 กันยายน ของทุกปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้เรียนเชิญ

คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ตำมข้อก ำหนดของ สกอ. จ ำนวน 10 -14 

ท่ำนเป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน โดยส ำนักประกันคุณภำพ ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ได้แก่ กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับมหำวิทยำลัย เสนอให้

คณะกรรมกำรกอ่นวันรับประเมินฯ กำรจัดเตรียมบุคลำกรรับกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

รองอธิกำรบดีวิทยำเขต คณบดี และผู้อ ำนวยกำร จำกวิทยำเขตบำงเขน นิสิต ศิษย์เก่ำ อำจำรย์ ผู้ใช้บัณฑิต  

และบุคลำกรสำยสนับสนุน  รวมทั้งกำรประสำนงำนตรวจเยี่ยมคณะ ส ำนัก สถำบัน พรอ้มทั้งกำรประสำนงำน

กับทุกหน่วยงำน เพื่อเชญิเข้ำร่วมต้อนรับคณะกรรมกำรประเมินฯ และรับฟังรำยงำนผลกำรประเมินโดยวำจำ  

และเมื่อได้รับรำยงำนผลกำรประเมินเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเล่มรำยงำนกำรประกัน

คุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ ที่ประกอบด้วยรำยงำนกำรประเมินตนเองและรำยงำนผลกำร

ประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรประเมินส่งให้ สกอ. ภำยใน 120 วัน เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ (ภำยในวันที่ 30 

กันยำยน ของทุกปี) ส ำหรับผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2551 – 2555 สรุปได้ดังนี้ 

  

ปี พ.ศ.2551  ได้จัดท ำรายงานประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2550 โดยรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2550 ตำม 9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้  ซึ่งเป็นจ ำนวนตัวบ่งชี้ของ

มหำวิทยำลัยที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตและวิจัย ตำมนิยำมที่ก ำหนดโดย สมศ. และใช้แนวทำงที่ สกอ. ได้ก ำหนด

เกณฑก์ำรประเมินตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1-3 ซึ่งมีควำมหมำย ดังนี้ 

- คะแนน 1 หมำยถึง มีกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด

บำงส่วนและต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ควรจะเป็น หรือมีผลกำร

ด ำเนินงำนต่ ำกวำ่มำตรฐำนที่ควรจะเป็น 

- คะแนน 2 หมำยถึง มีกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดใน

ระดับที่ยอมรับได้และใกล้เคียงกับมำตรฐำน หรือมีผลกำร

ด ำเนินงำนที่ใกล้เคยีงกับมำตรฐำน 

- คะแนน 3 หมำยถงึ มีกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดครบถ้วนเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

หรือมีผลกำรด ำเนินงำนที่ได้มำตรฐำน 
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ในกรณีที่ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร หรือไม่มีผลกำรด ำเนินงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนไม่ถึงเกณฑ์กำร

ประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่ำได้คะแนน 0   

ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินในภำพรวมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รอบ 

ปีกำรศึกษำ 2550 ทั้ง 41 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน 2.56 จำกคะแนนเต็ม 3 ได้คุณภาพระดับ 

ดมีาก รวมทั้งมีกำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2550 ของกลุ่มต่ำงๆ ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวชิาตา่งๆ 8 กลุ่มสาขา 

                       กลุ่มโครงการ 2 โครงการ 

    

 

 

 

 

กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน 4 กลุ่ม 

 

 
 

 
 

ป ีพ.ศ.2552   จัดท ำรายงานประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2551 โดยรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน 9 องค์ประกอบ 64 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับตัวบ่งชี้

และเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. จ ำนวน 41 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบ และ

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สมศ. 43 ตัวบ่งชี้ ใน 7 มำตรฐำน รวมทั้ง

สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ใน 4 มิติ โดยกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ใช้

แนวทำงเดียวกับกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. มี 3  ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  3 คะแนน ส่วนที่ 2 ประเมินผลกำรบรรลุ 

ตำมเป้ำหมำย และส่วนที่ 3 ประเมินพัฒนำกำรโดยเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมีผลกำร

ด ำเนินงำนดีขึ้นหรอืผลกำรด ำเนินงำนได้มำตรฐำนอยู่ในระดับ 3 คะแนนเช่นกันแล้ว ถือว่ำมีพัฒนำกำร) ทั้งนี้

กำรประเมินในส่วนที่ 2 และ 3 มีกำรรำยงำนผลแต่ไม่คิดคะแนน  
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ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินในภำพรวมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รอบ 

ปีกำรศึกษำ 2551  ทั้ง 64 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน 2.66 จำกคะแนนเต็ม 3 ได้คุณภาพระดับ 

ดีมาก และผลกำรประเมิน 41 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบของ สกอ. ได้คะแนน 2.68 จำกคะแนนเต็ม 3 ได้

คุณภาพระดับดมีาก 

 

ป ีพ.ศ. 2553   จัดท ำรายงานประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2552 โดยรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน 9 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับตัวบ่งชี้

และเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. จ ำนวน 41 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ของ สมศ. 43 ตัวบ่งชี้ ใน 7 มำตรฐำน และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ 

ก.พ.ร. ใน 4 มิติ โดยกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ใช้แนวทำงเดียวกับกำรประเมิน

ตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. มี  3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำร

ด ำเนินงำน 3 คะแนน ส่วนที่ 2 ประเมินผลกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย และส่วนที่  

3 ประเมินพัฒนำกำรโดยเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นหรือผลกำร

ด ำเนินงำนได้มำตรฐำนอยู่ในระดับ 3 คะแนนเช่นกันแล้ว ถือว่ำมีพัฒนำกำร) โดยกำรประเมินในส่วนที่ 2 และ 

3 มีกำรรำยงำนผลแต่ไม่คดิคะแนน 

ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินในภำพรวมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์รอบ 

ปีกำรศึกษำ 2552 ทั้ง 62 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน 2.56 จำกคะแนนเต็ม 3 ได้คุณภาพระดับ 

ดมีาก และผลกำรประเมิน 41 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบของ สกอ.  ได้คะแนน 2.59 จำกคะแนนเต็ม 3 ได้

คุณภาพระดับดมีาก 

 

ปี พ.ศ.2554 มีกำรปรับเปลี่ยนชื่อจำกเดิม “รำยงำนประกัน

คุณภำพประจ ำปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” เป็น รายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2553 โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ 23 

ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 2 ตัวบ่งชี้ ที่มหำวิทยำลัย

ก ำหนดขึ้น ทั้งนี้ สกอ. ได้มีกำรปรับคะแนนกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ จำกเดิมที่

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 3 คะแนน ปรับเป็น 5 คะแนน โดยมีกำรประเมิน 

รำยตัวบ่งชี้ รำยองคป์ระกอบ และภำพรวม ซึ่งมีเกณฑ์กำรแปลผลกำรประเมิน 

ดังนี้ 
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คะแนน 0.00-1.50 หมำยถงึ กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

คะแนน 1.51-2.50 หมำยถงึ กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 

คะแนน 2.51-3.50 หมำยถงึ กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

คะแนน 3.51-4.50 หมำยถงึ กำรด ำเนินงำนระดับดี 

คะแนน 4.51-5.00 หมำยถงึ กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินในภำพรวมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

รอบปีกำรศึกษำ 2553 ทั้ง 23 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องคป์ระกอบ ไดค้ะแนน 4.61 ไดคุ้ณภาพในระดับดมีาก 

นอกจำกนี้ ในปีนี้มหำวิทยำลัยต้องรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม จำก สมศ. จึงท ำกำร

รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2553 ตำม 20 (18+2) ตัวบ่งชี้ของ สมศ. และจัดท ำรำยงำนผล

กำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ของมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตรเ์พื่อรับประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม จำก สมศ. โดยมีผลการประเมินตนเองได้คะแนน 

4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก ทั้งนี้ ณ เดือนพฤศจิกำยน 2555 มหำวิทยำลัยยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ที่เป็นลำยลักษณอ์ักษร  

 

ป ีพ.ศ. 2555   จัดท ำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

9 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์

มำตรฐำนของ สกอ. จ ำนวน 23 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ของ สมศ. 20 (18+2) ตัวบ่งชี้ ใน 3 กลุ่ม และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์มำตรฐำนของ มก. 1 ตัวบ่งชี้ โดยกำรประเมินรำยตัวบ่งชี ้ 

รำยองคป์ระกอบและภำพรวมมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินในภำพรวมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 38  

ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบตำมที่ สกอ. ก ำหนด และให้ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 – 15 ด้วย (ไม่คิดคะแนน 

ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) ได้คะแนน 4.53 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลกำรประเมิน 

23 ตัวบ่งชี ้ใน 9 องคป์ระกอบของ สกอ. ไดค้ะแนน 4.64 ได้คุณภาพระดับดมีาก 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามองค์ประกอบ

คุณภาพของ สกอ. รอบปีการศึกษา 2550-2554 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 3 คะแนนเต็ม 5 

ปีการศึกษา 2550 

(41 ตัวบ่งชี้) 

ปีการศึกษา 2551 

(41 ตัวบ่งชี้) 

ปีการศึกษา 2552 

(41 ตัวบ่งชี้) 

ปีการศึกษา 2553 

(23 ตัวบ่งชี)้ 

ปีการศึกษา 2554 

(23 ตัวบ่งชี้) 

คะแนน 

 

ผลการ

ประเมิน 

คะแนน ผลการ

ประเมิน 

คะแนน ผลการ

ประเมิน 

คะแนน ผลการ

ประเมิน 

คะแนน ผลการ

ประเมิน 

คะแนนผลการ

ประเมิน มก.

ภาพรวม 

2.56 

 

ดีมาก 2.68 

 

ดีมาก 2.59 

 

ดีมาก 4.61 

 

ดีมาก 4.64 

 

ดีมาก 

 1 ปรัชญำ ปณิธำน 

วัตถุประสงคแ์ละ

แผนด ำเนินกำร 

3.00 

(2) 

ดมีำก 2.50 

(2) 

ดี 3.00 

(2) 

ดมีำก 3.00 

(1) 

พอใช้ 5.00 

(1) 

ดมีำก 

 2  กำรผลิตบัณฑิต 2.15 

(13) 

ดี 2.23 

(13) 

ดี 2.15 

(13) 

ดี 4.62 

(8) 

ดมีำก 4.26 

(8) 

ดี 

 3  กิจกรรมกำร

พัฒนำนิสิต 

3.00 

(2) 

ดมีำก 3.00 

(2) 

ดมีำก 3.00 

(2) 

ดมีำก 5.00 

(2) 

ดมีำก 5.00 

(2) 

ดมีำก 

 4  กำรวิจัย 3.00 

(5) 

ดมีำก 3.00 

(5) 

ดมีำก 3.00 

(5) 

ดมีำก 5.00 

(3) 

ดมีำก 4.84 

(3) 

ดมีำก 

 5  กำรบริกำรทำง

วิชำกำรแก่สังคม 

2.50 

(4) 

ดี 2.75 

(4) 

ดมีำก 2.75 

(4) 

ดมีำก 4.50 

(2) 

ดี 4.50 

(2) 

ดี 

 6  กำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3.00 

(1) 

ดมีำก 3.00 

(1) 

ดมีำก 3.00 

(1) 

ดมีำก 5.00 

(1) 

ดมีำก 5.00 

(1) 

ดมีำก 

 7  กำรบริหำรและ

จัดกำร 

2.56 

(9) 

ดมีำก 2.89 

(9) 

ดมีำก 2.44 

(9) 

ดี 4.75 

(4) 

ดมีำก 5.00 

(4) 

ดมีำก 

 8  กำรเงินและ

งบประมำณ 

3.00 

(2) 

ดมีำก 3.00 

(2) 

ดมีำก 3.00 

(2) 

ดมีำก 4.00 

(1) 

ดี 5.00 

(1) 

ดมีำก 

 9  ระบบและกลไก

กำรประกันคุณภำพ 

2.67 

(3) 

ดมีำก 3.00 

(3) 

ดมีำก 3.00 

(3) 

ดมีำก 4.00 

(1) 

ดี 4.00 

(1) 

ดี 

 

หมายเหต ุ  () หมำยถงึ จ ำนวนตัวบ่งช้ี 
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แผนภาพที่ 5 แสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินคณุภาพภายใน จ านวน 41 ตัวบ่งชี้  

ตามองคป์ระกอบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2552 (คะแนนเต็ม 3) 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคณุภาพภายใน จ านวน 23 ตัวบ่งชี้  

ตามองคป์ระกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553-2554 (คะแนนเต็ม 5) 
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3.2 การประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ก ำหนดให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งต้องรับกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 

(สมศ.) เป็นประจ ำทุก 5 ปี ซึ่งในระหว่ำงปี 2545 – 2555 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้รับกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 3 คร้ัง ดังนี้ 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก 

ตามผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2544    

รับกำรประเมินฯ ในวันที่ 24 มีนำคม – 4 พฤษภำคม 2547 เป็น

กำรประเมินตำม 8 มำตรฐำน 28 ตัวบ่งชี้ของ สมศ. โดยใช้เกณฑก์ำรประเมิน

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดขึน้เอง  ส่วน สมศ. นั้นจะมีจุดเน้นในกำรประเมินฯ คือ 

ภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ กำรใช้งบประมำณที่คุ้มค่ำ โครงสร้ำงและ

กระบวนกำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและชุมชน และผลสัมฤทธิ์ 

โดยมหำวิทยำลัยได้รับรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ฉบับสมบูรณ์ 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2548  ซึ่งผลกำรประเมนิฯ จะอยูใ่นรูปแบบของกำรให้ข้อคิดเหน็  

ในดำ้นของจุดเด่น ขอ้เสนอแนะ ทัง้ในภำพรวมของมหำวิทยำลยั  

รำยมำตรฐำน และรำยหน่วยงำน  

 

 

 

 

 

 

โดยยังไม่มีกำรพจิำรณำในส่วนของ 

ระดับคะแนน ทั้งนีส้ ำนักประกันคุณภำพได้จดัพิมพ์หนังสือ  

“รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะผู้ประเมนิภายนอก  

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.)” เพื่อให้บุคลำกรได้รับทรำบผลกำร

ประเมินและเปน็ข้อมลูส ำหรับผู้บริหำรใชใ้นกำรจัดท ำแผนพฒันำและปรับปรุงตำมที ่สมศ.ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไว้ 
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การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง  

ตามผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2546 - 2548    

รับกำรประเมินฯ ในวันที่ 12 – 14 กันยำยน 2549 และวันที่ 26 กันยำยน 2549 และรำยงำนสรุปผล

กำรประเมินเบือ้งต้นด้วยวำจำต่อผู้บรหิำรและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในวันที่ 14 ธันวำคม 2549 

ซึ่งกำรประเมินฯ รอบสอง นี ้สมศ. ได้ประเมินคุณภำพภำยนอกในรูปของกำรประเมินเป็นระดับคะแนน ตำม 7 

มำตรฐำน 48 ตัวบ่งชี้ของ สมศ. โดยเน้นกำรรับรองมำตรฐำนเป็นรำยมำตรฐำนและโดยรวม  ทั้งในระดับกลุ่ม

สำขำวิชำและระดับสถำบัน โดยเริ่มต้นจำกกำรประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อน ำผลมำประเมินในระดับ

มำตรฐำน จำกนั้นจึงน ำผลกำรประเมินระดับมำตรฐำนมำพิจำรณำตัดสินระดับกลุ่มสำขำและระดับสถำบั น  

ซึ่งในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง นี้ สมศ. ได้มีกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ โดยวิธีกำรก ำหนด 

คำ่น้ ำหนักของมหำวิทยำลัยใน 4 มำตรฐำนแรก คอื มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑติ มำตรฐำนด้ำนกำรวิจัยและ

งำนสร้ำงสรรค์ มำตรฐำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร และมำตรฐำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิ ลปะและวัฒนธรรม  

โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรจ์ัดอยู่ในกลุ่มของมหำวิทยำลัยที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตและกำรวิจัย ซึ่งมีผลกำร

ด ำเนินงำนจ ำนวน  43 ตัวบ่งชี้ จำก 48 ตัวบ่งชี้  นอกจำกนี้ในกำรประเมินผล ยังมีกำรพิจำรณำจำกเกณฑ์กำร

ประเมินภำพรวมของทุกมำตรฐำน และรำยตัวบ่งชี้  โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ประเมิน

ตำมเกณฑ ์3 คะแนน ประเมินตำมเป้ำหมำย 1 คะแนน และประเมินพัฒนำกำร 1 คะแนน 
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กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสอง มีคณะผู้ประเมินฯ จ ำนวน 10 ท่ำน ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินฯ ได้

จัดส่งร่ำงรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพื่อให้ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำใน

รำยละเอียดของร่ำงรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2550 ซึ่งมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนทั้ง 2 แนวทำง ดังนี ้

แนวทางท่ี 1 ได้คะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนักมำตรฐำนที่  

1-7 เท่ำกับ 4.57  ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก และค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน 

ทั้ง 7 มำตรฐำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

แนวทางท่ี 2  มีผลกำรประเมินคุณภำพของกลุ่มสำขำวิชำ

ทั้ง 8 กลุ่มสำขำวิชำ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน สมศ. ซึ่งมีคะแนน

ผลกำรประเมินมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2548 

จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำ และรำยมำตรฐำน ดังนี้ 

 

กลุ่มสาขาวิชา มาตรฐานที่ ค่าเฉล่ีย

มาตรฐาน 

1-4 

มาตรฐานที่ ค่าเฉล่ีย

มาตรฐาน 

1-7 

ผลการ

ประเมิน 

 

1 2 3 4 5 6 7 

วิทยำศำสตร์ 

สุขภำพสัตว์ 

4.25 2.85 5.00 3.50 3.83 3.73 3.67 5.00 3.95 รับรองมำตรฐำน 

วิทยำศำสตร ์ 4.00 4.05 3.50 5.00 4.02 3.64 3.78 5.00 4.06 รับรองมำตรฐำน 

วิศวกรรมศำสตร์ 4.17 3.40 5.00 4.50 4.10 4.27 4.00 5.00 4.22 รับรองมำตรฐำน 

สถำปัตยกรรมศำสตร์ 4.25 2.30 4.75 4.50 3.69 3.73 4.00 5.00 3.90 รับรองมำตรฐำน 

เกษตรศำสตร์ 4.42 4.80 5.00 4.50 4.68 3.36 3.56 5.00 4.40 รับรองมำตรฐำน 

บรหิำรธุรกจิ และ

เศรษฐศำสตร ์                 

3.75 3.70 5.00 4.50 4.06 3.82 3.44 5.00 4.07 รับรองมำตรฐำน 

ศึกษำศำสตร์ 4.50 3.20 4.75 5.00 4.14 4.09 3.78 5.00 4.20 รับรองมำตรฐำน 

มนุษยศำสตรแ์ละ 

สังคมศำสตร์ 

4.13 3.05 5.00 5.00 4.01 4.09 3.67 5.00 4.10 รับรองมำตรฐำน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 4.00 4.80 5.00 5.00 4.58 4.55 4.11 5.00 4.57 รับรองมาตรฐาน 
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การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม    

ตามผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2553 

เป็นกำรด ำเนินกำรตำมที่ สมศ. ได้ประกำศให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ประจ ำปี

งบประมำณ 2554  และมีก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ใน

วันที่ 29 สิงหำคม – 13 ตุลำคม 2554 โดยมีก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม  ระดับคณะวิชำ 

จ ำนวน 28 คณะ ในวันที่ 29 สิงหำคม - 26 กันยำยน 2554  และก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมฯ ระดับมหำวิทยำลัย 

ในวันที่ 2 กันยำยน 2554 และวันที่ 11 – 13 ตุลำคม 2554 ซึ่ง สมศ. ได้แต่งตั้งคณะผู้ประเมินคุณภำพภำยนอก 

จ ำนวน 17 ท่ำน 

 

  

 

 

 

ในกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ส ำนักประกันคุณภำพ  

ได้รวบรวมข้อมูลจัดท ำเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหำวิทยำลัย โดยประสำนงำนให้คณะวิชำ 

ต่ำงๆ จัดส่งเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ เสนอคณะกรรมกำรกอ่นวันรับประเมินฯ และท ำ

หน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงประสำนงำนร่วมกับเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และ 

คณะวิชำที่รับกำรประเมินฯ และตรวจเยี่ยม  พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกตำมขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยนอก ได้แก่ กำรเตรียมเอกสำรหลักฐำนและควำมพร้อมรับกำรประเมินระดับมหำวิทยำลัย  

กำรประสำนงำนจัดเตรียมบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อรับกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนคณำจำรย์) อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี อำจำรย์ นิสิต ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต และชุมชน 

พร้อมทั้งประสำนงำนกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน ระดับคณะวิชำ สถำบัน ส ำนัก ได้แก่ สถำบันวิจัยและพัฒนำ

แห่ง มก. ส ำนักหอสมุด และกองกิจกำรนิสิต รวมทั้งกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ประสำนงำนกั บ 

ทุกหน่วยงำน เพื่อเชญิเข้ำร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินฯ และรับฟังวัตถุประสงค์และแนวทำงกำรประเมินระดับ

คณะวิชำ ในวันที่ 2 กันยำยน 2554  และรับฟังวัตถุประสงค์และแนวทำงกำรประเมินระดับมหำวิทยำลัย 
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ในวันที่ 11 ตุลำคม 2554 และรับฟังรำยงำนผลกำรประเมินฯ โดยวำจำ  ทั้งระดับคณะวิชำ และระดับ

มหำวิทยำลัย ในวันที่ 13 ตุลำคม 2554   

ขอบเขตการประเมิน    

จ ำนวนคณะที่รับประเมนิทั้งสิน้  27 + 1 คณะ และระดับสถำบัน ประกอบด้วย วิทยำเขตบำงเขน 15 

คณะ วิทยำเขตก ำแพงแสน 5 คณะ วิทยำเขตศรรีำชำ 4+1 คณะ และวิทยำเขตเฉลมิพระเกียรติ จ.สกลนคร  

3 คณะ   

หมำยเหตุ  : +1 หมำยถึง คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ ซึ่งทำง

มหำวิทยำลัยฯ ขอให้ทำงคณะผู้ประเมินฯ ไม่น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

รอบสำม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  มำพิจำรณำตัดสินในระดับมหำวิทยำลัย

เนื่องจำกคณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ  เพิ่งมีกำรปรับเปลี่ยนชื่อพร้อมปรับเปลี่ยน

โครงสร้ำงองค์กร และภำรกิจจำกบัณฑิตศึกษำสถำน ศรีรำชำ เป็น คณะ

เศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ  เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2553  จึงอำจมีกำร

ด ำเนินงำนที่ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑต์ัวบ่งชี้ที่ก ำหนด 

กรอบการประเมนิคุณภาพระดับอุดมศึกษา รอบสาม 

ตัวบ่งชี้กำรประเมิน จ ำนวน 18 (+2) ตัวบ่งชี้  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

จ ำนวน 15 ตัวบ่งช้ี  (ตัวบ่งช้ีท่ี 1-15) 

 ด้ำนพันธกิจ 11 ตัวบ่งช้ี 

 ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำสถำบัน 3 ตัวบ่งช้ี 

 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 1 ตัวบ่งช้ี 

จ ำนวน 2 (+1)  ตัวบ่งช้ี   

ตัวบ่งช้ี 16.1, 16.2 และ 17 

จ ำนวน 1 (+1)  ตัวบ่งช้ี   

ตัวบ่งช้ีท่ี 18.1 และ 18.2 

  

ส ำหรับผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ระดับอุดมศึกษำ 

ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม (คะแนนเต็ม 5)   ได้คะแนนเฉลี่ย 4.61 

ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม จำก  

สมศ. ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ในภำพรวมทุกตัวบ่งชีม้ีคุณภำพตำมเกณฑข์อง สมศ. อยู่ในระดับดีมำก 

(คำ่เฉลี่ย 4.56) กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำนผลประเมินอยู่ในระดับดีมำก (คำ่เฉลี่ย 4.61) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์ผลประเมิน

อยู่ในระดับดี (ค่ำเฉลี่ย 4.33) ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมผลประเมินอยู่ในระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 5.00) และ 

ตัวบ่งชี้พันธกจิหลักของสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ 1 – 11) ผลประเมินอยู่ในระดับดีมำก (คำ่เฉลี่ย 4.74)   

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ที่เป็นลำยลักษณ์

อักษร (ณ เดือนพฤศจิกำยน 2555) 
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  การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
 

ในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ส ำนักประกันคุณภำพมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรประกัน

คุณภำพให้กับผู้บริหำร และบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกของกำร

ด ำเนินงำนจะเน้นในเรื่องกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพ เนื่องจำกเป็นกำรเริ่มต้นน ำระบบ

ประกันคุณภำพเข้ำมำผสมผสำนกับกำรท ำงำนประจ ำ ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 

และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 6 ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

กำรอบรม สัมมนำ ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ในรอบ 5 ปีแรก ส ำนักประกันคุณภำพได้

รวบรวมรำยละเอียดไว้ในรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 5 ปี ส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร ์(เอกสำรวิชำกำร 24/2550) ส ำหรับในเล่มนีจ้ะน ำเสนอเฉพำะกจิกรรมให้ควำมรูด้้ำนกำรประกัน

คุณภำพที่เกิดขึ้นในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.2551 – 2555 โดยจัดหมวดหมู่กิจกรรมแยกเป็น 4 ประเภท 

ประกอบด้วย กำรสัมมนำ กำรฝึกอบรม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

 

4.1  การสัมมนา  

เป็นกำรชี้แจงเพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพในด้ำนต่ำงๆ เช่น ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ประเมินคุณภำพ เครื่องมือในกำรบริหำรคุณภำพ กำรประกันคุณภำพในเวทีประชำคมอำเซียน กำรประกัน

คุณภำพที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ เป็นต้น ซึ่งในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ.2551 – 2555) ส ำนักฯ มีกำร

ด ำเนินกจิกรรมสัมมนำทั้งหมด จ ำนวน 50 กจิกรรม รำยละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 5 รายละเอียดกจิกรรมการสัมมนาด้านประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2555 

ท่ี ช่ือโครงการ/กจิกรรม วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จรงิ 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจรงิ 

(บาท) 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2551           

1 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดัชนีประเมนิ เกณฑ์

มำตรฐำน และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประกัน

คุณภำพ มก. ส ำหรับคณะวิชำ รุ่นที่ 1 

12-13 ธ.ค.50 225 183 3.88 23,656.00 

2 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดัชนีประเมนิ เกณฑ์

มำตรฐำน และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประกัน

คุณภำพ มก. ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน รุ่นที่ 1 

21 ธ.ค.50 156 103 3.80 18,225.00 

3 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดัชนีประเมนิ เกณฑ์

มำตรฐำน และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประกัน

คุณภำพ มก. ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน รุ่นที่ 2 

8 ม.ค.51 175 116 3.89 16,745.00 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กจิกรรม วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จรงิ 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจรงิ 

(บาท) 

4 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดัชนีประเมนิ เกณฑ์

มำตรฐำน และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประกัน

คุณภำพ มก. ส ำหรับคณะวิชำ รุ่นที่ 2 

10-11 ม.ค.51 203 148 4.10 24,105.00 

5 โครงกำรฐำนควำมรู้สู่งำนคุณภำพ เรื่อง กำร

ประกันคุณภำพในชีวิตประจ ำวัน ครั้งที่ 1  

23 ม.ค. 51 243 209 3.95 14,730.00 

6 โครงกำรฐำนควำมรู้สู่งำนคุณภำพ เรื่อง กำร

ประกันคุณภำพในชีวิตประจ ำวัน ครั้งที่ 2 

8 ก.พ. 51 192 124 4.02 14,568.00 

7 โครงกำรสัมมนำผู้น ำนิสิต เรื่อง บทบำทของนิสิต

ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

12-13 พ.ค. 51 81 81 3.86 เงินรำยได้

ส่วนกลำง มก. 

140,086.30 

8 โครงกำรส่งเสริมคุณภำพและผลิตภำพ เรื่อง 

เทคนิคกำรปรับปรุงและแกไ้ขปัญหำวิธีกำรท ำงำน  

24 มิ.ย. 51 101 74 3.65 7,195.00 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2552           

9 โครงกำรปรับปรุงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประกัน

คุณภำพภำยในของ มก. ภำยหลังจำกกำรประเมิน

คุณภำพภำยใน ประจ ำปี 2551 

21 ม.ค. 52 56 33 3.73    

12,730.00  

10 โครงกำรฐำนควำมรู้สู่งำนคุณภำพ ประจ ำปี 2552 

เรื่อง กำรประกันคุณภำพในชีวิตประจ ำวัน รุ่นที่ 1 

20 ก.พ. 52 163 141 3.79 

   

37,769.50  11 โครงกำรฐำนควำมรู้สู่งำนคุณภำพ ประจ ำปี 2552 

เรื่อง กำรประกันคุณภำพในชีวิตประจ ำวัน รุ่นที่ 2 

25 ก.พ. 52 228 173 3.84 

12 โครงกำรประชุมเชงิปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำ

ดัชนีประเมินคุณภำพภำยในส ำหรับหน่วยงำน 

ระดับส ำนัก รุ่นที่ 1 

26 มี.ค. 52 20 13 3.84 

   12,140.00  
13 โครงกำรประชุมเชงิปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำ

ดัชนีประเมินคุณภำพภำยในส ำหรับหน่วยงำน 

ระดับส ำนัก รุ่นที่ 2 

2 เม.ย. 52 25 21 3.90 

14 โครงกำรส่งเสริมคุณภำพและผลิตภำพ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง กำรประยุกต์ใช้ 

Total Quality Management กับกำรประกัน

คุณภำพ  

26 ส.ค. 52 106 89 3.76 

   

27,018.00  15 โครงกำรส่งเสริมคุณภำพและผลิตภำพ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง Benchmarking 

กับกระบวนกำรบริหำรผลกำรปฏบิัติงำนที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์เชงิคุณภำพ 

26 ส.ค. 52 94 72 3.87 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กจิกรรม วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จรงิ 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจรงิ 

(บาท) 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2553           

16 โครงกำรประชุมช้ีแจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมนิคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ มก. 

วิทยำเขตบำงเขน 

19 พ.ย. 52 117 107 4.03 

    9,845.00  
17 โครงกำรประชุมช้ีแจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมนิคุณภำพภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนนุ 

มก. วิทยำเขตบำงเขน 

19 พ.ย. 52 110 103 3.59 

18 โครงกำรประชุมช้ีแจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมนิคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ มก. 

วิทยำเขตก ำแพงแสน 

26 พ.ย. 52 70 66 3.80 

    2,909.00  
19 โครงกำรประชุมช้ีแจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมนิคุณภำพภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนนุ 

มก. วิทยำเขตก ำแพงแสน 

26 พ.ย. 52 104 87 3.43 

20 โครงกำรประชุมช้ีแจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมนิคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ มก.

วิทยำเขตศรีรำชำ 

1 ธ.ค. 52 22 20 3.49 

    1,532.00  
21 โครงกำรประชุมช้ีแจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมนิคุณภำพภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนนุ 

มก. วิทยำเขตศรีรำชำ 

1 ธ.ค. 52 26 21 3.53 

22 โครงกำรประชุมช้ีแจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมนิคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ มก. 

วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

7-8 ธ.ค. 52 35 34 3.76 

  9,066.99  
23 โครงกำรประชุมช้ีแจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมนิคุณภำพภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนนุ 

มก. วิทยำเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร 

7-8 ธ.ค. 52 32 31 3.72 

24 โครงกำรสัมมนำ เรื่อง แนวทำงกำรประเมนิ 

ผลลัพธก์ำรประกันคุณภำพภำยใน มก. 

23 ธ.ค. 52 110 63 3.94   10,800.00  

25 กำรประชุมช้ีแจงโครงกำรน ำร่องประเมนิคุณภำพ

ภำยนอก รอบสำม  

12 ก.พ. 53 118 ไม่มีกำรประเมนิ 14,693.00 

26 โครงกำรสัมมนำผู้น ำนิสิต 14-15พ.ค.53 120 90 4.14 164,470.50 

27 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและ

พัฒนำคุณภำพองค์กร ระยะที่ 1 เรือ่ง กำรเช่ือมโยง

แผนยุทธศำสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และ

กำรก ำหนดดัชนีช้ีวัด (KPI)    -  ภำคบรรยำย 

                                    -  ภำคปฏิบัติ 

 

 

 

9 ก.ย. 53 

10 ก.ย. 53 

 

 

 

259 

68 

 

 

 

158 

56 

 

 

 

4.11 

3.94 

เงินรำยได้

ส่วนกลำง มก. 

 

118,965.00 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กจิกรรม วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จรงิ 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจรงิ 

(บาท) 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554            

28 โครงกำรสืบสำนงำนคุณภำพ มก. 1 ต.ค. 53 85 28 4.40   72,584.50  

29 โครงกำรสัมมนำ เรื่อง กำรบริหำรคุณภำพ

โดยรวมและกำรสร้ำงคุณภำพในกระบวนกำร 

(Total Quality Management and built-in Process) 

30 พ.ย. 53 173 127 4.10   29,250.00  

30 โครงกำรประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน

คุณภำพภำยใน มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  

วิทยำเขตบำงเขน 

23 ธ.ค. 53 334 241 3.89 34,004.00 

31 โครงกำรประชุมสัมมนำ เรื่อง กำรเตรียมควำม

พร้อมส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

28 ธ.ค. 53 67 ไม่มีกำรประเมนิ 25,811.00 

32 โครงกำรประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน

คุณภำพภำยใน มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  

วิทยำเขตศรีรำชำ 

11 ม.ค. 54 96 75 3.51 8,267.00 

33 โครงกำรประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน

คุณภำพภำยใน มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  

วิทยำเขตก ำแพงแสน 

13 ม.ค. 54 250 181 3.77 7,195.00 

34 โครงกำรประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน

คุณภำพภำยใน มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  

วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

28 ม.ค. 54 94 71 4.05 36,598.00 

35 โครงกำรประชุมช้ีแจงกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 และ

กำรประเมนิคุณภำพภำยนอก รอบสำม 

15 มี.ค. 54 128 ไม่มีกำรประเมนิ 21,382.00 

36 โครงกำรสัมมนำผู้น ำนิสิต เรื่อง กจิกรรมกำร 

ถอดบทเรียนเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนกำรประกัน

คุณภำพด้ำนกจิกรรมนิสิตนักศึกษำของ

มหำวิทยำลัย ปี 2554 

11-12 พ.ค. 54 94 93 3.94 81,477.00 

37 โครงกำรประชุมช้ีแจง เรื่อง ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำร

ประเมนิคุณภำพภำยนอก รอบสำม และกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลกำรประเมนิคุณภำพ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2553 

7 มิ.ย. 54 122 98 4.21 29,200.00 

38 โครงกำรประชุมช้ีแจง เรื่อง แนวทำงกำรประเมิน

คุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

23 มิ.ย. 54 105 ไม่มีกำรประเมนิ 27,642.00 

39 โครงกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมนิ

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของ มก. ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2553 

15 ส.ค. 54 104 87 4.17 11,654.00 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กจิกรรม วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จรงิ 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจรงิ 

(บาท) 

40 โครงกำรประชุมช้ีแจงรำยงำนผลกำรประเมนิ

คุณภำพภำยใน มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

16 ก.ย. 54 60 ไม่มีกำรประเมนิ 11,356.00 

41 โครงกำรสัมมนำ เรื่อง กำรจัดอันดบัมหำวิทยำลัย

สู่มหำวิทยำลัยโลก 

23 ก.ย. 54 89 73 4.02   30,472.00  

42 โครงกำรสัมมำทิฐิ สืบสำนประสบกำรณ์ 

งำนประกันคุณภำพ 

26 ก.ย. 54 26 18 4.45   13,942.00  

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555            

43 โครงกำรชี้แจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพ

ภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ ปีกำรศึกษำ 2554 

31 ม.ค. 55 262 166 3.79    12,310.00  

44 โครงกำรชี้แจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพ

ภำยใน ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก ปีกำรศึกษำ 2554 

14 ก.พ. 55 139 118 3.95    13,113.00  

45 โครงกำรสัมมนำเรื่อง "กำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม

อำเซียน" 

24 ก.พ. 55 58 34 4.01    14,761.00  

46 โครงกำรชี้แจงกำรประเมนิคุณภำพภำยใน มก.  

ปีกำรศึกษำ 2554 

19 – 20 มิ.ย. 

55 

135 104 3.89   35,529.00  

47 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดท ำ 

แผนยุทธศำสตร ์

25 มิ.ย. 55 326 214 3.83 เงินรำยได้

ส่วนกลำง มก.

80,815.00 

48 โครงกำรสัมมนำ เรื่อง "กำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม

อำเซียน" ครั้งที่ 2 

24 ก.ค. 55 92 55 3.81    8,096.00  

49 โครงกำรสัมมนำ เรื่อง เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ

เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

18 ก.ย. 55 109 66 3.75     7,875.00  

50 โครงกำรครบรอบ 1 ทศวรรษ ส ำนกัประกัน

คุณภำพ มก. : กจิกรรม มองหน้ำ...แลหลัง 

กำรประกันคุณภำพภำยใน มก. 

28 ก.ย. 55 55 52 4.30 105,765.00 
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4.2 การฝึกอบรม  

เป็นกำรฝึกทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ ได้แก่ ทักษะกำรเป็นผู้ประเมินคุณภำพ 

กำรเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ และกำรกรอกข้อมูลผ่ำนระบบ CHE QA Online ซึ่งในรอบ 

5 ปีที่ผ่ำนมำ ส ำนักฯ มีกำรด ำเนินกจิกรรมฝึกอบรมทั้งหมด จ ำนวน 26 กจิกรรม รำยละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 รายละเอียดกจิกรรมการฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2555 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จริง 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2551           

1 โครงกำรอบรมผู้ประเมนิคุณภำพภำยใน มก.

ประจ ำปี 2551 หลักสูตร 2 (ส ำหรับผู้มี

ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 1 

10-11 ม.ีค. 51 93 79 4.10 

264,406.00 
2 โครงกำรอบรมผู้ประเมนิคุณภำพภำยใน มก. 

ประจ ำปี 2551 หลักสูตร 2 (ส ำหรับผู้มี

ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 2 

17-18 ม.ีค. 51 117 110 3.94 

3 โครงกำรอบรมผู้ประเมนิคุณภำพภำยใน มก. 

ประจ ำปี 2551 หลักสูตร 3 (ส ำหรบัผู้ไม่มี

ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 1 

1-3 เม.ย. 51 42 38 4.06 

285,368.50 

4 โครงกำรอบรมผู้ประเมนิคุณภำพภำยใน มก. 

ประจ ำปี 2551 หลักสูตร 3 (ส ำหรบัผู้ไม่มี

ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 2 

21-23เม.ย. 51 46 37 4.06 

5 โครงกำรอบรมผู้ประเมนิคุณภำพภำยใน มก. 

ประจ ำปี 2551 หลักสูตร 3 (ส ำหรบัผู้ไม่มี

ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 3 

12-14 พ.ค. 51 45 43 4.16 

6 โครงกำรอบรมผู้ประเมนิคุณภำพภำยใน มก. 

ประจ ำปี 2551 หลักสูตร 2 (ส ำหรับผู้มี

ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) รุ่น 3 

28-29 ก.ค. 51 55 52 4.21   76,295.00  

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2552           

7 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้

งำนระบบฐำนข้อมูลดำ้นกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA Online)  

12 ก.พ. 52 75 65 4.29 60,079.70 

8 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ประเมนิคุณภำพภำยในของ มก. รุ่นท่ี 1 

ส ำหรับคณะวิชำ 

30 เม.ย. – 1 

พ.ค. 52 

53 42 3.94 

   78,444.00  
9 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ประเมนิคุณภำพภำยในของ มก. รุ่นท่ี 2 

ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน 

6-7 พ.ค. 52 60 56 4.06 
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จริง 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

10 โครงกำรอบรมกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล 

ดำ้นกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ 

อุดมศึกษำ (CHE QA Online System) ระยะที่ 2 

18 ส.ค. 52 76 65 3.78 33,854.00 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2553           

11 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ประเมนิคุณภำพภำยใน มก. รุน่ท่ี 3 ส ำหรับ

คณะวิชำ 

22 – 23 

เม.ย. 53 

57 49 4.27 

   75,730.00  
12 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ประเมนิคุณภำพภำยใน มก. รุน่ท่ี 4 ส ำหรับ

หน่วยงำนสนับสนุน 

29 - 30  

เม.ย. 53 

59 58 4.14 

13 โครงกำรอบรมเพื่อทบทวนกำรใช้งำนระบบ

ฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA Online) 

2 ก.ค. 53 60 40 3.73 18,864.00 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554            

14 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน หลักสูตร 1 (ส ำหรบัผู้มีประสบกำรณ์

ประเมนิคุณภำพ) มก. ปีกำรศึกษำ 2553  

รุน่ท่ี 1 

13 ธ.ค. 53 82 78 4.15 74,610.19 

15 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน หลักสูตร 1 (ส ำหรบัผู้มีประสบกำรณ์

ประเมนิคุณภำพ) มก. ปีกำรศึกษำ 2553  

รุน่ท่ี 2 

18 ม.ค. 54 95 94 4.17 64,187.64 

16 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน หลักสูตร 1 (ส ำหรบัผู้มีประสบกำรณ์

ประเมนิคุณภำพ) มก. ปีกำรศึกษำ 2553  

รุน่ท่ี 3 

7 ก.พ. 54 101 90 4.02 63,796.00 

17 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มก. 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 1 (ส ำหรับ

ผู้ท่ีมีประสบกำรณ์เป็นเลขำนุกำรฯ แลว้) 

20 เม.ย. 54 81 77 4.01    38,124.00  

ผ่ำนอบรม 

81 

18 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  มก. 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 2 

(ส ำหรับผู้ท่ีไม่มปีระสบกำรณ์เป็นเลขำนุกำรฯ) 

รุน่ท่ี 1 

 

21-22 เม.ย. 54 62 54 4.09    51,957.00  

ผ่ำนอบรม 

59 
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จริง 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

19 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มก.

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 2 

(ส ำหรับผู้ท่ีไม่มปีระสบกำรณ์เป็นเลขำนุกำรฯ) 

รุน่ท่ี 2 

2-3 พ.ค. 54 53 52 4.13    28,791.00  

ผ่ำนอบรม 

52 

20 โครงกำรอบรมกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล

ดำ้นกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับอุดมศึกษำ ระยะที่ 3 (CHE QA Online 

version III) 

15 ม.ิย. 54 112 90 3.77 26,515.00 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555            

21 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน หลักสูตร 2 (ส ำหรับผู้ไม่มีประสบกำรณ์

ประเมนิคุณภำพ) มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

รุ่นที่ 1 กรณีศึกษำ คณะประมง  

4 - 6.ต.ค. 54 ผ่ำนอบรม 

44 

44 4.18  234,292.50  

22 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมนิคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 2 (ส ำหรับผู้ไมม่ี

ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) มก. ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2554 รุน่ท่ี 2 กรณีศึกษำ  

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร  

14 - 16 ธ.ค. 55 ผ่ำนอบรม 

45 

42 4.17  429,513.93  

23 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน หลักสูตร 2 (ส ำหรับผู้ไม่มีประสบกำรณ์

ประเมนิคุณภำพ) มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

รุ่นที่ 3 กรณีศึกษำ คณะประมง  

4 - 6.ม.ค. 55 ผ่ำนอบรม 

38 

38 4.23  รวมกับรุ่น 1  

24 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมนิคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 2 (ส ำหรับผู้ไมม่ี

ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) มก. ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2554 รุน่ท่ี 4 กรณีศึกษำ  

คณะเกษตร ก ำแพงแสน  

29 ก.พ.-2 ม.ีค. 

55 

ผ่ำนอบรม 

44 

42 4.23  รวมกับรุ่น 2  

25 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมนิคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 2 (ส ำหรับผู้ไมม่ี

ประสบกำรณ์ประเมินคุณภำพ) มก. ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2554 รุน่ท่ี 5 กรณีศึกษำ  

คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรรีำชำ  

21 – 23 ม.ีค. 

55 

 ผ่ำนอบรม 

44 

42 4.33  รวมกับรุ่น 2  

26 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบ

ฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

29 ม.ิย. 55 53 50 4.18 16,512.00 
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4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงโลกทัศน์ในกำรด ำเนินงำนผ่ำนโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ และโครงกำร

รำงวัลคุณภำพ ซึ่งที่ก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรประกันคุณภำพทั้งภำยในมหำวิทยำลัย และภำยนอก

มหำวิทยำลัย ซึ่งในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ส ำนักฯ มีกำรด ำเนินกจิกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทั้งหมด จ ำนวน 25 

กจิกรรม รำยละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 7 รายละเอียดกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2551 - 2555 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จริง 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจรงิ 

(บาท) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2551           

1 โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งท่ี 1 25 ต.ค.50 210 137 4.15 97,150.00 

2 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ สถำบันค้นคว้ำ

และพัฒนำผลติภัณฑ์อำหำร 

29 เม.ย.51 21 21 4.21 14,035.84 

3 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ส ำนักหอสมุด 8 พ.ค.51 26 25 4.24 15,718.75 

4 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ  

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

11 ม.ิย.51 21 21 4.40 16,818.75 

5 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ คณะศึกษำศำสตร์ 18 ม.ิย.51 25 21 4.32 14,798.71 

6 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ  

คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

26 ม.ิย.51 28 28 4.21 13,574.45 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2552           

7 โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งท่ี 2 4 ธ.ค. 51 179 117 4.15 71,850.00 

8 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

26 ก.พ. 52 41 40 4.49 3,788.00 

9 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ สถำนีวิจัยดอยปุย 

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำระบบนิเวศเกษตร 

และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

12-14 ม.ีค.52 41 38 4.60 258,046.50 

10 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ  

คณะวิศวกรรมศำสตร ์มก. 

14 ส.ค.52 27 26 4.25 

25,556.00 

11 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ส ำนักหอสมุด มก. 21 ส.ค. 52 29 26 4.28 

12 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ มหำวิทยำลัย

บูรพำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต

ศรรีำชำ และสถำนีวิจัยประมง คณะประมง 

10-12 ก.ย. 

52 

42 36 4.31 113,700.00 
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จริง 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจรงิ 

(บาท) 

13 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักงำน

เลขำนุกำรคณะวิชำ เรื่อง แนวทำงกำร

รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรจัดท ำ SAR 

ของคณะวิชำ 

29 ก.ย. 52 87 64 3.88    24,394.00  

14 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 

11-16 พ.ย. 

52 

43 43 3.91 883,133.00 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553           

15 โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งท่ี 3 25 พ.ย. 52 321 168 4.16 337,931.00 

16 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

31 ม.ีค. 53 41 36 4.14 9,894.00 

17 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพมหำวิทยำลัยมหดิล 8 เม.ย. 53 42 36 4.16 10,907.00 

18 โครงกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เรื่อง 

ภำรกจิของฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ประเมนิคุณภำพภำยใน ประจ ำปี 2553 

22 ม.ิย. 53 68 62 4.00 18,515.00 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554            

19 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ดำ้นกำรเงิน

และงบประมำณ เพื่อกำรประกันคุณภำพ และ

กำรศึกษำงำน มหำวิทยำลัยขอนแก่น และ  

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์วิทยำเขต 

เฉลมิพระเกียรติ จ.สกลนคร 

18-20 พ.ย. 

53 

42 31 4.53 260,421.80 

20 โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งท่ี 4 24 พ.ย. 53 311 249 4.15 337,840.36 

21 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ดำ้นกำร

พัฒนำนิสิต เพื่อกำรประกันคุณภำพ ณ คณะ

วนศำสตร ์มก. และสถำนีฝึกนิสิตวนศำสตร ์

วังน้ ำเขียว จ.นครรำชสมีำ 

4-6 ม.ีค. 54 41 21 4.39 70,738.00 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555            

22 โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งท่ี 5 23 ธ.ค. 54 406 145 4.17 451,128.00 

23 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ  

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

6 ส.ค. 55 41 36 4.24 

49,676.00 24 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ คณะวิทยำศำสตร์ 7 ส.ค. 55 41 33 4.15 

25 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ  

คณะสัตวแพทยศำสตร์ 

9 ส.ค. 55 51 38 4.42 
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4.4 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  

เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ทั้งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ส ำนักฯ 

ได้มีโอกำสต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกสถำบันต่ำงๆ รวม 21 คร้ัง รำยละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 8 รายละเอียดการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2555 

ที่ หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จริง 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจรงิ 

(บาท) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2551           

1 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนประกันคุณภำพจำก

นิสิตปริญญำโท สำขำวิจัยและประเมนิผล

กำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ 

27 ม.ิย. 50 9 - - - 

2 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนประกันคุณภำพจำก

สถำบันพัฒนำฝีมอืแรงงำน ภำค 7  

จ.อุบลรำชธำนี 

7 ก.ย. 50 24 - - - 

3 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน ผู้เข้ำรับกำรอบรม

หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บรหิำรสถำบันอุดมศึกษำ 

(นบอ.) รุน่ท่ี 2 

21 พ.ย. 50 5 - - - 

4 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกกองอ ำนวยกำร

มำตรฐำนกำรศึกษำ กองบัญชำกำรศึกษำ 

24 ม.ค. 51 4 - - - 

5 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน คณะวิทยำกำร

จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

26 ม.ีค. 51 30 - - - 

6 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกคณะผู้เข้ำรับกำร

อบรมหลักสูตรกำรพัฒนำผู้บรหิำสถำบัน

อุดมศึกษำ (นบอ.) รุน่ท่ี 3 

23 ก.ค. 51 12 - - - 

7 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

8 ส.ค. 51 20 - - 322.50 

8 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกคณะผู้แทน

มหำวิทยำลัยจำกประเทศ Afghanistan 

8 ส.ค. 51 7 ประสำนงำนผ่ำนทำงกองวิเทศสัมพันธ์ 

หมายเหตุ  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2551 ยังไมม่กีำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำศึกษำดูงำน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2552           

9 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกโรงเรียนนำยเรอื

อำกำศ 

23 ธ.ค. 51 34 34 3.87 1,505.00 

10 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกสมำคม

สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย 

17 ม.ิย. 52 79 48 4.21 4,777.00 
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ที่ หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

จริง 

ผู้ตอบ

แบบ

ประเมิน 

ผล

ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายจรงิ 

(บาท) 

11 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกคณะพยำบำล

ศำสตร ์มหำวิทยำลัยนเรศวร 

23 ส.ค. 52 12 12 4.13 1,130.00 

12 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย 

ครสิเตยีน 

14 ก.ย. 52 53 41 4.12 4,351.00 

13 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกส ำนักบรหิำรและ

พัฒนำวิชำกำร มหำวิทยำลัยแมโ่จ้  

12 ต.ค. 52 20 ประสำนงำนผ่ำนทำงกองบริกำร

กำรศึกษำ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553           

14 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย

พำยัพ 

18 ธ.ค. 52 5 5 4.40        299.00  

15 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยสยำม  13 ม.ค. 53 23 23 4.39 350.00 

16 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกส ำนักงำนส่งเสรมิ

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม

อัธยำศัย (กศน.) 

10 พ.ค. 53 2 2 5.00 - 

17 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม 

10 ส.ค. 53 10 10 4.6 719.00 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554            

18 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย

รำมค ำแหง 

26 ม.ค. 54 6 6 4.76 497.00 

19 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย 

สงขลำนครินทร ์วิทยำเขตปัตตำนี 

14 ก.ย. 54 35 35 4.29     1,400.00  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555            

20 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย 

นอร์ทกรุงเทพ 

11 ม.ค. 55 23 20 3.92       638.00  

21 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย 

รำชภัฏเทพสตรี 

8 ก.พ. 55 13 13 3.94       980.00  
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เมื่อวันศุกรท์ี่ 28 กันยำยน  

พ.ศ.2555 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

ได้จัดงำน“ครบรอบ 1 ทศวรรษ ส ำนัก 

ประกันคุณภำพ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์” 

 โดยมีพธิีกำรทำงสงฆใ์นช่วงเช้ำ และกจิกรรม 

ถอดประสบกำรณใ์นกำรประกันคุณภำพในช่วงบ่ำย  

ในหัวข้อกำรเสวนำ เรื่อง“มองหน้ำ...แลหลังกำรประกัน 

คุณภำพภำยใน มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์” ซึ่งได้รับ 

เกียรติจำกทำ่นอธิกำรบด ีรศ.วุฒิชัย  กปลิกำญจน ์เป็น 

ประธำนในพธิีเปิด และทำ่นผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบกำรณ์ 

ยำวนำนในแวดวงประกันคุณภำพ ได้มำรว่มเสวนำ 

ให้ขอ้คิดเหน็อนัเป็นประโยชนต์่อกำรพัฒนำคุณภำพ 

ของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ โดยส ำนักงำน 

ประกันคุณภำพได้ถอดควำมและสรุป 

ประเด็นที่ได้จำกกำรเสวนำ  

รำยละเอียด ดังนี ้

 

รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม 

รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รศ.ดร.สมศักด์ิ  เพรียบพร้อม 

รศ.ดร.ลลิลี่   กาวีต๊ะ ผศ.ดร.ธีระศักดิ์   พราพงษ ์

http://www.google.co.th/imgres?q=running&hl=th&biw=1280&bih=569&tbm=isch&tbnid=tE0n2g8d5qJ7KM:&imgrefurl=http://student.ucr.edu/~schav014/&docid=yK7Bcn4KDvJ4JM&imgurl=http://student.ucr.edu/~schav014/running.jpg&w=300&h=300&ei=lAN3UNmXK4i8rAeDyYDgCA&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=running&hl=th&biw=1280&bih=569&tbm=isch&tbnid=tE0n2g8d5qJ7KM:&imgrefurl=http://student.ucr.edu/~schav014/&docid=yK7Bcn4KDvJ4JM&imgurl=http://student.ucr.edu/~schav014/running.jpg&w=300&h=300&ei=lAN3UNmXK4i8rAeDyYDgCA&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=running&hl=th&biw=1280&bih=569&tbm=isch&tbnid=tE0n2g8d5qJ7KM:&imgrefurl=http://student.ucr.edu/~schav014/&docid=yK7Bcn4KDvJ4JM&imgurl=http://student.ucr.edu/~schav014/running.jpg&w=300&h=300&ei=lAN3UNmXK4i8rAeDyYDgCA&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?start=206&num=10&hl=th&tbo=d&biw=957&bih=615&addh=36&tbm=isch&tbnid=TMqFPEvb0CtTBM:&imgrefurl=http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leaddir.html&docid=lkMSPB9ImCcCEM&imgurl=http://www.nwlink.com/~donclark/leader/ahold/Shewart.jpg&w=720&h=540&ei=WDmvUIzlJNDnrAe7mYCAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=311&vpy=285&dur=47&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=145&sig=102226576076314849597&page=11&tbnh=138&tbnw=174&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:206,i:134
http://www.google.co.th/imgres?start=206&num=10&hl=th&tbo=d&biw=957&bih=615&addh=36&tbm=isch&tbnid=TMqFPEvb0CtTBM:&imgrefurl=http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leaddir.html&docid=lkMSPB9ImCcCEM&imgurl=http://www.nwlink.com/~donclark/leader/ahold/Shewart.jpg&w=720&h=540&ei=WDmvUIzlJNDnrAe7mYCAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=311&vpy=285&dur=47&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=145&sig=102226576076314849597&page=11&tbnh=138&tbnw=174&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:206,i:134
http://www.google.co.th/imgres?start=206&num=10&hl=th&tbo=d&biw=957&bih=615&addh=36&tbm=isch&tbnid=TMqFPEvb0CtTBM:&imgrefurl=http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leaddir.html&docid=lkMSPB9ImCcCEM&imgurl=http://www.nwlink.com/~donclark/leader/ahold/Shewart.jpg&w=720&h=540&ei=WDmvUIzlJNDnrAe7mYCAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=311&vpy=285&dur=47&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=145&sig=102226576076314849597&page=11&tbnh=138&tbnw=174&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:206,i:134
http://www.google.co.th/imgres?start=206&num=10&hl=th&tbo=d&biw=957&bih=615&addh=36&tbm=isch&tbnid=TMqFPEvb0CtTBM:&imgrefurl=http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leaddir.html&docid=lkMSPB9ImCcCEM&imgurl=http://www.nwlink.com/~donclark/leader/ahold/Shewart.jpg&w=720&h=540&ei=WDmvUIzlJNDnrAe7mYCAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=311&vpy=285&dur=47&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=145&sig=102226576076314849597&page=11&tbnh=138&tbnw=174&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:206,i:134
http://www.google.co.th/imgres?start=206&num=10&hl=th&tbo=d&biw=957&bih=615&addh=36&tbm=isch&tbnid=TMqFPEvb0CtTBM:&imgrefurl=http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leaddir.html&docid=lkMSPB9ImCcCEM&imgurl=http://www.nwlink.com/~donclark/leader/ahold/Shewart.jpg&w=720&h=540&ei=WDmvUIzlJNDnrAe7mYCAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=311&vpy=285&dur=47&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=145&sig=102226576076314849597&page=11&tbnh=138&tbnw=174&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:206,i:134
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ค ากล่าวเปิดงาน 

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รศ.วุฒิชัย   กปิลกาญจน ์

 
 

 

 

ผมรู้สึกยินดีที่วันนี้ได้มำในงำนครบรอบ  

1 ทศวรรษของส ำนักประกันคุณภำพ ก็อย่ำงที่

ทรำบกันในช่วงหลังนี้เรื่องของประกันคุณภำพเป็น

เรื่องที่ส ำคัญ ถ้ำย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วกำรประกัน

คุณภำพก็ ค่ อนข้ ำ ง จะ เป็ น เ รื่ อ ง ใหม่ ส ำหรั บ

มหำวิทยำลัย ดังนั้น กำรด ำเนินงำนในช่วงแรกๆ ก็ 
 

อำจจะมีเสียงบ่นจำกผู้ที่เกี่ยวข้องว่ำต้องท ำเรื่องโน้นเรื่องนี้มำก แต่ผมก็ถือว่ำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องท ำ และข้อ

ส ำคัญที่สุดที่ผมย้ ำอยู่ทุกครัง้ว่ำเมื่อมีกำรประเมินเรำต้องน ำข้อเสนอแนะที่เป็นข้อแก้ไขไปด ำเนินกำรปรับปรุง 

ส่วนข้อที่เป็นจุดแข็งอยู่แล้วต้องรักษำไว้ คงไม่ใช่แค่ได้รูปเล่มรำยงำนกำรประเมินแล้วเก็บไว้โดยไม่ด ำเนินกำร

ใดๆ เพรำะฉะนั้นที่ผ่ำนมำ 10 ปีนั้น ผู้เกี่ยวข้องต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นคณำจำรย์ และบุคลำกร ต่ำงก็ต้องท ำงำน

อย่ำงหนักเพรำะว่ำเป็นเรื่องใหม่ กำรที่จะอธิบำยสรำ้งควำมเข้ำใจ หรือกำรท ำเอกสำรต่ำงๆ ก็จะค่อนข้ำงมำก 

แต่ผมคิดว่ำมันจะเหนื่อยเฉพำะช่วงแรกเทำ่นั้น ช่วงต่อมำก็จะเป็นกำรเติมต่อยอดต่อไป  

 

ในวันนี้ที่ส ำนักงำนประกันคุณภำพจัดกำรเสวนำเรื่อง “มองหน้ำ...แลหลังกำรประกันคุณภำพ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” และได้รับเกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่ำนมำร่วมเสวนำและถ่ำยทอด

ประสบกำรณ์ ซึ่งทุกท่ำนต่ำงเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำรประกันคุณภำพมำยำวนำน ดังนั้น ผมคิดว่ำ

ข้อคดิเห็นของทุกทำ่นจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรต์่อไปในอนำคต  
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การถอดความการเสวนา 

 

 

รองศาสตราจารย์กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

---------------------------------- 

 ย้อนอดีตการประกนัคุณภาพ 

รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ  นำมวงศ์พรหม ได้ให้ข้อคิดในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์สรุปได้ 4 ประเด็น ดังนี้ 

 

1. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ไม่วำ่จะเป็นระดับหน่วยงำน หรือระดับมหำวิทยำลัย 

ยังไม่สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริงออกมำทั้งหมด และไม่แสดงให้เห็นถึงระบบกำรท ำงำนที่

ชัดเจน จึงเสนอให้มหำวิทยำลัยสร้ำงกลุ่มคนที่เขียนรำยงำนเก่งๆ ไว้ และควรเตรียมกำรเขียน SAR ได้ตั้งแต่

วันนี ้เนื่องจำกหลำยอย่ำงเป็นเรื่องของระบบ กระบวนกำร มันเป็นสิ่งที่อยู่อย่ำงเดิมถำ้ยังไม่มีกำรปรับเปลี่ยน 

  

2. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของคน 

บำงกลุ่ม ยังคงไม่เห็นประโยชน์จำกกำรด ำเนินกำร เพรำะยังคงมี

ค ำถำมที่วำ่ “ท าประกันคุณภาพแล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลย” 

ซึ่งกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมร่วมใจกับทุกฝ่ำยเป็นเรื่อง

ส ำคัญ ถ้ำคิดว่ำท ำประกันคุณภำพแล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้นก็ต้อง

กลับมำรว่มกันพัฒนำปรับปรุงต่อไป งานคุณภาพเป็นงานที่ 

ต้องท าทุกภาคส่วนจะมาท าด้วยคนเพียงไม่กี่คนไม่ได้ ท าโดยส านักประกันคุณภาพไม่ได้ ท าโดย

เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพกับรองอธกิารบดฝี่ายประกันคุณภาพ หรือรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพก็

ไม่ได้ เพราะถ้าต้องการให้การประกันคุณภาพประสบความส าเร็จต้องท าท่ัวท้ังองค์กรมันถึงจะมี

คุณภาพ 
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3. ปัญหำที่มหำวิทยำลัยมักจะถูกคณะกรรมกำรประเมินฯ ให้ขอ้เสนอแนะอยู่ตลอดเวลำ ได้แก่ กำร

ก ำหนดตัวชีว้ัดและคำ่เปำ้หมำยที่ไม่ทำ้ทำย ไม่สำมำรถยกระดับคุณภำพของมหำวิทยำลัยได้ เช่น ร้อยละของ

บัณฑิตที่ได้งำนท ำซึ่งเกินร้อยละ 80 มำหลำยปีแล้ว แต่เรำก็ยังก ำหนดเป้ำหมำยที่ร้อยละ 80 โดยตลอด ซึ่ง

เปำ้หมำยอย่ำงนี้เป็นเป้ำหมำยที่ไม่ได้ยกระดับคุณภำพ นอกจำกนี้ ยังไม่มีตัววัดที่เป็นตัววัดควำมส ำเร็จอย่ำง

แท้จริง ยกตัวอย่ำงเรื่องกำรบริกำรวิชำกำร ใครๆ ก็เข้ำใจว่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โดดเด่นเรื่องกำร

บรกิำรวิชำกำร ซึ่งถำ้มองย้อนไปที่แผนบรกิำรวิชำกำรจะพบว่ำ ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จของกำรบรกิำรวิชำกำร คอื 

1) จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร และ 2) จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรบริกำรวิชำกำร ซึ่งทั้งสองตัวบ่งชี้นี้ไม่สำมำรถ

บอกได้วำ่อะไรคอืควำมส ำเร็จ อะไรคอืควำมส ำคัญ อะไรคอืเกียรติที่มหำวิทยำลัยท ำให้กับสังคม ทั้งๆ ที่ตัววัด

ควำมส ำเร็จด้ำนนี้ก็มีอยู่แล้วในตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก กล่ำวคือ วัดด้วยกำรเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และองค์กรภำยนอก ท ำให้เข้ำใจได้ว่ำบำงครั้งมุมมองของเรำมักจะดูแยกกัน

ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยใน กับกำรประกันคุณภำพภำยนอก แต่ไม่ได้พิจำรณำตัวบ่งชี้ที่มีควำม

เช่ือมโยงกัน ดังนั้น ถำ้ต้องกำรยกระดับคุณภำพมหำวิทยำลัยก็ต้องมีกำรคิดตัววัดที่ยำกขึ้น เพื่อให้สำมำรถวัด

ควำมส ำเร็จได้อย่ำงแท้จรงิอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน 

 

4. กำรจัดท ำแผนของมหำวิทยำลัย ถือเป็นอีกปัญหำหนึ่งที่ยังถูกคณะกรรมกำรประเมินฯ ให้

ข้อเสนอแนะ ซึ่งกำรท ำแผนสมัยใหม่จะแตกต่ำงจำกสมัยก่อน ดังนั้น คนที่จะท ำแผนก็ต้องปรับกระบวนทัศน์

กำรท ำแผนแบบแผนยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ ไม่ใช่กำรท ำแผนของบประมำณประจ ำปีเหมือนเดิม ถ้ำเรำไม่

ปรับกระบวนทัศน์ในกำรท ำงำน วิธีคิดยังเหมือนเดิม เพยีงเรำพยำยำมที่จะปรับรูปแบบ ก็ไม่ต่ำงไปจำกกำรท ำ

กล้วยฉำบที่รสชำติยังคงเหมือนเดิม แต่พยำยำมจะปรับเปลี่ยนกล่องข้ำงนอกให้ดูดี แต่พอเปิดออกมำก็ยังคง

ไม่อร่อยเหมือนเดิม ลักษณะแผนเรำก็เป็นเช่นเดียวกัน กล่ำวคือ แผนยุทธศำสตร์ก็คือแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี 

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปีก็คือ แผนปฏิบัติกำรปีที่ 1 บวกปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 ซึ่งไม่ใช่ เพรำะฉะนั้น 

ถำ้มหำวิทยำลัยขับเคลื่อนด้วยแผนลักษณะนี้เรำจะเดินตำมคนอื่นทันหรือไม่ เรำจะสำมำรถยกระดับคุณภำพ

ผลกำรด ำเนินงำนให้ทันกับมหำวิทยำลัยอื่นได้อย่ำงไร 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับก้าวต่อไปของส านักงานประกันคณุภาพ 
 

เมื่อครบ 10 ปีของส ำนักประกันคุณภำพ 

และมีกำรปรับบทบำทของส ำนัก เป็น ส ำนักงำนแล้ว 

โดยลดบทบำทกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ  

นั่นแสดงว่ำกองแผนงำนได้วิเครำะห์แล้วว่ำระบบน่ำจะ

อยู่ตัวแล้ว ดังนั้น กำ้วต่อไปที่ส ำนักงำนประกันคุณภำพ

ควรด ำเนินกำร ก็คือ เรื่องของกำรพัฒนำปรับปรุง 

เพรำะหัวใจของการประกันคุณภาพทุกรอบปีท่ีมี

การประเมินสิ่ ง ท่ีต้องเกิดขึ้นก็คือการพัฒนา

ปรับปรุงหมายความว่าปีใหม่ต้องดีกว่าปีท่ีผ่านมา 

อะไรที่เป็นจุดอ่อนต้องได้รับการแก้ไข เพรำะฉะนั้น

หลังจำกกำรประเมินแล้ว improvement plan ก็จะเป็น

หัวใจส ำคัญที่จะตอบว่ำเรำจะปรับปรุงกำรด ำเนินงำน

นั้นอย่ำงไร และปรับปรุงอย่ำงไรให้ประสบผลส ำเร็จ 

แก้จุดอ่อนไปให้ได้ หรือเสริมจุดแข็งให้ได้ ส ำนักงำน

ประกันคุณภำพควรสร้ำงระบบในกำรติดตำมเรื่องนี ้

โดยกระตุ้นให้หน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรพัฒนำปรับปรุงที่

เห็นผลงำนจรงิๆ 

ถ้ำลองอ่ำน SAR ของมหำวิทยำลัยในส่วน

ของกำรพัฒนำปรับปรุง จะพบว่ำ กรรมกำรได้ให้

ข้อเสนอแนะในเรื่องเดิมๆ ที่เป็นปัญหำมำหลำยปี แต่

อำจมีกำรใช้ส ำนวนที่แตกต่ำงกันในแต่ละปี ดังนั้น  

ถ้ำเรำแก้ไขไม่ตรงจุด หรือแก้ไขไม่จริงจัง จุดอ่อน 

ตรงนีก้็จะยังคงอยู่ และถูกเสนอแนะอยู่เป็นประจ ำ 

ปัจจุบันงำนที่เรำท ำจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ 

งำนประจ ำวัน งำนปรับปรุง และงำนแก้ปัญหำ แต่ที่

เรำเหนื่อยและต้องท ำมำกอยู่ในขณะนี้  คือ งำน

ประจ ำวัน และงำนแก้ปัญหำ ท ำให้เรำไม่ได้ท ำงำน

ปรับปรุง เรำจึงจมอยู่กับงำนประจ ำซึ่งต้องแก้ปัญหำ

รำยวันไปเรื่อย ยิ่งท ำก็ยิ่งเครียด ท ำอย่ำงไรที่จะมีกลุ่ม

คนที่ลุกขึน้มำช่วยกันคดิ Improvement plan ที่เป็นร่ำง 

หลังจำกนั้นก็ต้องท ำให้แผนนี้เป็นที่ยอมรับของคนที่

เกี่ยวข้อง ต่อไปก็ถ่ำยทอดไปยังผู้รับผิดชอบ และใน

ระหว่ำงปีส ำนักงำนประกันคุณภำพก็ต้องมีกลไกที่จะ

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เมื่อครบรอบปีผลกำร

ด ำเนินงำนที่ได้แก้ไขจุดอ่อนไปแล้วส ำเร็จไปได้ถึง

ระดับใด ถำ้เรำมีกำรติดตำมผลกำรพัฒนำปรับปรุงใน

ทุกรอบปีก็น่ำจะแก้จุดบกพร่องในอดีตที่ผ่ำนมำ ซึ่งใน

กระบวนกำรขั้นตอนที่กล่ำวมำข้ำงต้น ขั้นตอนของกำร

ให้ คว ำม รู้ เ รื่ อ ง แผนถื อ ว่ ำ มี ค ว ำมส ำคัญมำก  

ซึ่งมหำวิทยำลัยยังมีจุดอ่อนในเรื่องของกำรสื่อสำร

แผนให้บุคลำกรเข้ำใจ ที่ใช้วิธีกำรส่งแผนทำง e-mail 

ถึงบุคลำกรทุกคน มันไม่ใช่วิธีกำรที่ดี เพรำะกำร

สื่อสำรด้วยข้อควำมตัวหนังสืออำจไม่สำมำรถสร้ำง

ควำมเข้ำใจให้กับผูร้ับสำรได้ ดังนั้น จึงควรจัดเวทีให้ผู้

ที่รับผิดชอบเรื่องแผน หรือให้อธิกำรบดีได้มำเล่ำให้

ประชำคมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฟังว่ำ ท ำไมเรำ

ถึงท ำยุทธศำสตร์นี้ ตัววัดท ำไมต้องเป็นตัวนี้ เป็นต้น 

กำรสื่อสำรต้องท ำจนกว่ำคนในองค์กรจะมีควำม

เข้ำใจในเรื่องเดียวกันเขำถงึจะมุ่งมั่นท ำงำนได้ ผลกำร

ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยจะได้ไม่ตกลงไปอีก 
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมศกัดิ์  เพรยีบพร้อม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

--------------------------------- 

 

 ย้อนอดีตการประกนัคุณภาพ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์  เพรียบพร้อม 

ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหำของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร

ประกันคุณภำพ สรุปได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ปัญหำของกำรท ำประกั นคุณภำพ 

ส่วนใหญ่อยู่ที่คน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คนกลุ่มแรก

คอืผู้บรหิำร โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 เป็นผู้บริหารท่ีเข้าใจ และเห็น

ความส าคัญของงานประกันคุณภาพ ซึ่งมองแล้ว

ว่ำจะน ำประโยชน์ของงำนประกันคุณภำพมำใช้ใน

กำรบรหิำรได้ ซึ่งกลุ่มนีจ้ะมีไม่มำก  

กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารท่ีถูกบังคับให้ท าประกัน

คุณภาพ หรือท ำโดยหน้ำที่ จ ำเป็นต้องให้ควำม

ร่วมมือ แต่ไม่สนใจว่ำผลจะออกมำเป็นอย่ำงไร ซึ่ง

ถอืว่ำยังไม่เป็นอุปสรรค  

กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารท่ีไม่เห็นความส าคัญ

ของงานประกันคุณภาพ และจะมีควำมรู้สึกที่ไม่ดี

กับงำนประกันคุณภำพ  

และคนอีกกลุ่มที่เป็นหัวใจส ำคัญในกำรท ำ

ประกันคุณภำพคือ บุคลำกรระดับเจ้ำหน้ำที่  ซึ่งมี

ปัญหำเกิดขึ้นคือกำรเปลี่ยนคนบ่อยครั้ง ท ำให้ต้อง

มีกำรเรียนรู้งำนใหม่ ผู้ที่ถูกมอบหมำยให้ท ำงำน

ประกันคุณภำพจะรูส้ึกว่ำโดนบังคับให้รับผดิชอบ  

2. กระบวนกำรท ำประกันคุณภำพ ซึ่งท ำ

มำหลำยปีแล้ว ข้อมูลก็ยังไม่นิ่ง และยังมีควำม

สับสนของข้อมูล  

 ข้อเสนอแนะส าหรับก้าวต่อไปของ

ส านักงานประกนัคุณภาพ 

กำรมองไปข้ำงหน้ำอยำกให้งำนประกัน

คุณภำพของ มก. มีกำรพัฒนำเกิดขึ้น  

ประการแรก ต้องเริ่มต้นที่คนก่อน ต้องมี

กระบวนกำรให้ผู้บริหำรเห็นควำมส ำคัญและเห็น

ประโยชน์ของกำรท ำประกันคุณภำพ โดยสำมำรถ

น ำข้อมูลไปใช้ในเรื่องกำรบริหำรงำนได้ ส ำนักงำน

ประกันคุณภำพควรจัดหลักสูตรอบรมให้ควำมรู้กับ

ผู้บริหำร เพื่อให้ท่ำนเข้ำใจเรื่องประกันคุณภำพ อีก

ประกำรต้องช่วยเพิ่มองค์ควำมรู้ หรือทักษะให้กับ

เจ้ำหน้ำที่ เช่น ส่งไปฝึกอบรม หรือดูงำนที่ต่ำงๆ 

เพรำะบุคลำกรระดับเจำ้หน้ำที่เป็นก ำลังส ำคัญที่จะ

ท ำงำนประกันคุณภำพให้กับมหำวิทยำลัยได้ดี  

ประการท่ีสอง  เรื่องกระบวนกำรตรวจ

ประ เมิ นคุณภำพ จะ เห็ นว่ ำปั จจุบั น ใ ช้ เ วลำ

ค่อนข้ำงมำก  ควรลดจ ำนวนวันตรวจประเมินลง 

เนื่องจำกกระบวนกำรหลำยๆ อย่ำงสำมำรถ

ปรับเปลี่ยนได้ เพรำะตรวจทุกปี สิ่งที่ใชเ้วลำมำกคือ

กำรตรวจหลักฐำน ควรมีเจ้ำหน้ำที่ส ำนัก งำน

ประกันคุณภำพ 1 ชุด เข้ำไปดูหลักฐำนก่อนที่

กรรมกำรจะเข้ำตรวจจริง เพื่อเป็นกำรประหยัด 

เวลำ 
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รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง 

รองอธกิารบดฝี่ายวชิาการ 

------------------------------- 

 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต   เข็มทอง ได้อธิบำยเกี่ยวกับกำรประเมินผล (Evaluation) หมำยถึง 

กระบวนกำรที่ใช้ในกำรอธิบำย และตัดสินคุณค่ำของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ำงมีหลักเกณฑ์ กำรประเมินจะเกิดขึ้นได้

ต้องมีผลของกำรวัด และต้องมีกำรก ำหนดเกณฑ์ประเมินจึงจะตัดสินได้ วัตถุประสงค์ส ำคัญของกำรประเมิน

ไม่ใชเ่พยีงกำรตัดสิน แต่เพื่อต้องกำรพัฒนำปรับปรุง ความส าคัญของการประเมินท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการ

ประเมินคุณภาพภายใน หรอืการประเมินคุณภาพภายนอก คือ การน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งกำร

เป็นผู้ประเมินไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ไม่ยำกเกินกว่ำที่จะเรียนรู้ได้ ต้องศึกษำข้อมูลบริบทของหน่วยงำน เพื่อ

เสนอแนะข้อมูลให้ตรงตำมบรบิทของหน่วยงำนที่ไปประเมิน ในกำรนี้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต  เข็มทอง ได้

ชีป้ระเด็นปัญหำของกำรประกันคุณภำพ รวมทั้งแนวคิดในกำรพัฒนำคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ไว้ดังนี้ 

1. กำรประเมินคุณภำพยังไม่สำมำรถเชื่อมโยงไปยังแผน

ได้ เนื่องจำกกำรประเมินหลำยๆ ครั้ง ในแต่ละองค์ประกอบ  

มีโครงกำรรองรับจ ำนวนมำก ซึ่งไม่รู้ว่ำโครงกำรเหล่ำนั้นมี

ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์หรือไม่ ซึ่งในควำมเป็นจริงกำร

ก ำหนดโครงกำร ตัวชี้วัดของโครงกำร ต้องมีควำมเชื่อมโยง 

ตัวบ่งชี้ในแต่ละยุทธศำสตรด์้วย เนื่องจำกแต่ละปีหน่วยงำน 

อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกำรบริหำรงำนต่ำงๆ จึงต้องมีกำรเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ยุทธศำสตร ์แผนงำน โครงกำร ตลอดจนตัวชีว้ัดของแผนงำน ตัวชีว้ัดของยุทธศำสตร ์ซึ่งจะต้องมีกำรเชื่อมโยงกัน   
 

2. Ranking ต้องสะท้อนไปถึงตัวลูกศิษย์ ควรพิจำรณำระหว่ำงตัวบ่งชี้ Ranking และตัวบ่งชี้ควำมสุข

ของผู้เรียน อะไรก็ตามท่ีสะท้อนตัวลูกศิษย์ว่าเราได้สร้างให้ลูกศิษย์มีศักยภาพอย่างเต็มท่ีแล้ว จะเป็น

ตัวบ่งชี้ท่ีน าไปสู่ Ranking ได้ดี แต่ถ้ำห่วงเพียงกำรตอบตัวบ่งชี้ Ranking แล้วลูกศิษย์เรำไม่ได้อะไรจำกกำร 

Ranking เลย เป็นสิ่งที่น่ำกังวลอย่ำงมำก ต้องท ำให้ลูกศิษย์เรำคดิเหมือน สตีฟ จอบส์  ที่กล่ำวว่ำ  

 “ถา้คุณคดิเหมือนคนอื่น คุณก็อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ แต่คุณ

จะไม่มีวันน าหน้าคนอื่นได้” ดังนั้น กำรเรียนกำรสอน

สมัยใหม่นอกจำกจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมเพรำะจะเข้ำสู่

อำเซียน หรือเน้นเรื่องภำษำก็ดี ทักษะกำรคิดก็เป็นเรื่อง

ส ำคัญ ต้องคดิให้แตกต่ำง 
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รศ.ดร.ลลิลี่   กาวีต๊ะ 

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายวิชาการ 

--------------------------- 

 ย้อนอดีตการประกนัคุณภาพ 

ในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ได้เห็นควำมเจริญก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ไม่ว่ำจะเป็น 

ตัวเนือ้งำนของมหำวิทยำลัยที่มีกำรประเมินคุณภำพภำยใน เห็นกำรท ำงำนที่มีระบบมำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นระดับ

ภำควิชำ ระดับคณะวิชำ แม้กระทั่งระดับมหำวิทยำลัย สิ่งเหล่ำนีท้ี่เกิดขึน้มำเป็นเพรำะบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่

ให้ควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพ และถ้ำมองย้อนหลังไปที่ส ำนักประกันคุณภำพ ก็เห็นกำรเปลี่ยนแปลง 

10 ปีที่ผ่ำนมำของส ำนักประกันคุณภำพในประเด็นต่อไปนี้ 

ประเด็นแรก บุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพตั้งแต่เริ่มต้นที่ยังไม่รู้อะไรด้วยกัน แต่ปัจจุบัน

บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถประสำนงำนต่ำงๆ ให้เกิดกำรพัฒนำในกระบวนงำน  และ

ผลสัมฤทธิ์ของกำรประกันคุณภำพภำยในคอ่นข้ำงชัดเจน มีกำรจัดระบบกำรท ำงำนที่ด ีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร

เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ไม่ว่ำจะเป็นระดับคณะวิชำ หรือระดับมหำวิทยำลัย มี

กำรบรหิำรจัดกำรที่ดีเมื่อเทยีบกับมหำวิทยำลัยอื่น ทั้งเรื่องกำรเตรียมงำน กำรเตรียมข้อมูล กำรประสำนงำน 

ท ำได้ชัดเจน ตรงนีถ้อืเป็น Best Practice ที่สำมำรถเผยแพร่ออกไปได้ เพรำะท ำให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินงำน

คอ่นข้ำงง่ำย  

ประเด็นท่ีสอง ส ำนักประกันคุณภำพมีกำรเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับ

มหำวิทยำลัย ที่มีกำรพัฒนำมำเรื่อยๆ ตั้งแต่กำรรวบรวมข้อมูลจำกคณะมำรวมกันจัดท ำเป็นรูปเล่ม ในช่วง

หลังเริ่มก ำหนดให้หน่วยงำนกลำงเก็บข้อมูลให้ในบำงส่วน อะไรที่เป็นข้อมูลใช้ด้วยกัน อะไรเป็นข้อมูลที่

รวบรวมมำจำกคณะวิชำ ท ำให้เกดิควำมชัดเจนในกำรท ำงำนมำกขึ้น 
 

 อนาคตของงานประกันคุณภาพ 

1. กำรประเมินคุณภำพระดับมหำวิทยำลัย พบว่ำ 

ข้อมูลที่มีอยู่ถ้ ำ ได้มีกำรเตรียมงำนไว้อย่ำง ชัด เจนแล้วมอบ

ผู้รับผิดชอบในกำรเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งปัจจุบันนี้ก ำหนดให้อยู่ในรูป 

CHE QA Online เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะไม่มีกระดาษสักแผ่นในการ

ตรวจ แต่ให้มีข้อมูลทุกอย่างในระบบ CHE QA Online ที่มีกำร

แยกข้อมูลระดับคณะ กับมหำวิทยำลัยให้ชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้

ก็ต่อเมื่อ CHE QA Online ของคณะมีประสิทธิภำพ ขณะเดียวกัน

ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยก็ต้องร่วมมือกันคิดแต่แรกว่ำ อะไรเป็น

ข้อมูลส่วนกลำง และใครควรเป็นผู้รับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น 

ไม่ใช่ว่ำมีควำมรับผิดชอบเพื่อน ำข้อมูลมำต่อกัน ถ้ำเพียงแต่หยิบ

ข้อมูลมำต่อกัน โดย ไม่ เห็นว่ำสุดท้ำย เป็นผลงำนของระดับ

มหำวิทยำลัยก็จะไม่เกดิประโยชน์ 

QA 

SAR 
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2. กำรประเมินคุณภำพระดับคณะวิชำ สถำบัน ส ำนัก พบว่ำ ปัจจุบันผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่มี

ควำมเข้ำใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพำะผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจมำกขึ้น สำมำรถ

ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพให้พัฒนำจำกเดิม ยกเว้น กรณีที่มีกำรเปลี่ยนถ่ำยผู้บริหำร มีบ้ำงที่ผู้บริหำร

ใหม่อำจจะยังเข้ำใจไม่ชัดเจนถึงผลงำนที่ผ่ำนมำได้ท ำอะไรไปบ้ำง เวลำที่มองไปข้ำงหน้ำอำจจะไม่เชื่อมโยง

ระหว่ำงสิ่งที่ท ำไปแล้ว กับสิ่งที่ท ำใหม่ แต่ถำ้เป็นผู้บรหิำรที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องจะพบว่ำมีควำมเข้ำใจในปัญหำที่

เกิดขึ้น และสำมำรถหำแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงได้ กำรเก็บรวบรวมเอกสำรหลักฐำนก็จะมีระบบชัดเจนขึ้น 

ยกเว้นกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรวบรวมไว้เป็นหลักฐำน บำงครั้ งก็หำกันไม่พบ ดังนั้น ถ้ามีระบบ

สารสนเทศเข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก็จะท าให้มกีารเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 

3. กำรวิเครำะห์หรือการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ควรมอบหมายให้

ผู้บริหารท่ีดูแลรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ จะท ำให้สำมำรถวิเครำะห์และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้

อย่ำงครบถว้นสมบูรณ ์เช่น องคป์ระกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต ผู้เขียนรำยงำนควรเป็นรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

องคป์ระกอบที่ 4 งำนวิจัย ผู้เขียนรำยงำนควรเป็นรองคณบดีฝำ่ยวิจัย เป็นต้น  

 

4. กำรป้อนข้อมูลเข้ำระบบ CHE QA Online คณะวิชาควรรวบรวมข้อมูลในระบบ CHE QA 

Online ใหเ้สร็จทันรับการประเมินในระดับคณะวิชา ซึ่งจะช่วยมหำวิทยำลัยได้มำก เพรำะมหำวิทยำลัยจะ

ได้มีเวลำน ำข้อมูลมำเชื่อมโยงส ำหรับจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับมหำวิทยำลัยต่อไป แต่ปัจจุบัน 

พบว่ำ เมื่อคณะกรอกข้อมูลใน CHE QA Online ไม่เสร็จ พอถึงกำรประเมินระดับมหำวิทยำลัยจะมีปัญหำใน

กำรสรุปขอ้มูล และกำรอ้ำงอิงหลักฐำน 

 

5. กำรประเมินคุณภำพรำยองค์ประกอบ มีปัญหำที่สัมผัสได้ไม่ว่ำจะเป็นระดับคณะ ส ำนัก 

สถำบัน คือ องค์ประกอบที่ 1 ยังไม่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบที่ 7 ท าอย่างไรจึงจะเข้าใจการเขียน

องค์ประกอบท่ี 1 ท่ีเป็นแผนงาน ให้เชื่อมโยงกับองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ ซึ่งจริงๆ แล้วทั้ง

สององค์ประกอบมีควำมเชื่อมโยงกัน สิ่งที่เห็นชัดว่ำไม่เชื่อมโยง คือ เรื่องกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ ซึ่งมีทั้งกำร

ก ำหนดตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ ก ำหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สุดท้ายต้องเชื่อมโยงได้ว่า

ความส าเร็จของแผน ความส าเร็จของกลยุทธ์ เป็นอย่างไร แต่ในควำมเป็นจริงที่พบ คือ ก ำหนดตัวบ่งชี้ 

ไม่สะท้อนกำรท ำงำนของแผนงำนนั้นๆ และไม่สะท้อนควำมส ำเร็จของแผนงำนนั้นๆ ด้วย 

  

6. ควำมเข้ำใจในบำงตัวบ่งชี้ยังไม่ชัดเจน เช่น 1) ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งเน้นว่ำ

ประเด็นควำมรู้อย่ำงน้อยต้องมีเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย เวลำวำงกระบวนงำนจึงต้อง

เช่ือมโยงสองสิ่งนีเ้ข้ำด้วยกัน 2) ตัวบ่งชี้ที่เกณฑ์ก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 

หรือกำรบรกิำรทำงวิชำกำรแก่สังคมที่บูรณำกำรกับกำรเรยีนกำรสอน หรือกำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำร

แกส่ังคมกับกำรวจิัย การรายงานผลความส าเร็จของการบูรณาการยังไม่ชัดเจน ไม่สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ
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นิสิตของเรำมีพัฒนำกำรดีขึ้นหลังจำกได้น ำกำรบรกิำรวิชำกำรมำบูรณำกำรร่วมกับกำรเรียนกำรสอน หรือว่ำ

กำรบูรณำกำรกำรบรกิำรวิชำกำรกับกำรวิจัยยังไม่สำมำรถชี้ถงึควำมส ำเร็จว่ำท ำให้มงีำนวิจัยเพิ่มขึ้น มีกำรน ำ

โจทย์ปัญหำจำกกำรบรกิำรวิชำกำรมำท ำเป็นโจทย์วจิัยได้ก่ีเรื่อง ควำมส ำเร็จเกิดจำกอะไร เป็นต้น 

 

7. มำตรฐำนของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่ำคณะกรรมกำร

ประเมินมีควำมเป็นกัลยำณมิตร และในบำงครั้งความเป็นกัลยาณมิตรท่ีมากเกินไปอาจท าให้มาตรฐาน

ของการประเมินไม่เท่ากัน ซึ่งเคยได้ยินหลำยท่ำนบ่นว่ำเรื่องนี้เมื่อครำวที่แล้วกรรมกำรท่ำนหนึ่งมำแล้วให้ 

พอมำปีนี้เรื่องเดิมกรรมกำรอีกท่ำนหนึ่งไม่ให้ทั้งๆ ที่เป็นเกณฑ์เดิม เป็นต้น คงต้องมำพิจำรณำว่ำสิ่งที่

กรรมกำรให้ กับสิ่งที่กรรมกำรไม่ให้ วัดด้วยอะไร ประเด็นนี้คณะกรรมการประเมินคงต้องมาคุยกัน มี

อะไรบ้างที่ยังคลุมเครอืที่ท าให้ผลการประเมินไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น เวลำที่มีกำรอบรมผู้ประเมิน ควรมี

กำรถกเถียงกันกอ่นว่ำอะไรใช่ หรือไม่ใช่ ซึ่งถอืเป็นกลยุทธ์อย่ำงหนึ่งของคณะกรรมกำรประเมิน โดยส่วนใหญ่

เมื่อมีกำรแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประเมินแล้ว หากพบว่ามีประเด็นท่ียังไม่ชัดเจนในการตัดสินผล 

คณะกรรมการควรหาข้อสรุปร่วมกันท้ังชุด แต่ด้วยเวลำที่จ ำกัดในกำรประเมินก็ต้องพยำยำมสรุปให้ได้

ภำยในเวลำที่ก ำหนดด้วย  

 

 ข้อเสนอแนะส าหรับก้าวต่อไปของส านักงานประกันคุณภาพ 

ประเด็นแรก ในมุมมองข้ำงหน้ำของส ำนักงำนประกันคุณภำพ เท่ำที่ทรำบแล้วว่ำบุคลำกรมี

ควำมมุ่งมั่นที่จะท ำงำน แต่สิ่งที่จะท ำข้ำงหน้ำให้ดีขึ้น ก็คือ บุคลากรต้องใฝ่หาความรู้ เนื่องจำกกำรประกัน

คุณภำพมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ต้องรับทรำบอะไรที่จะเกิดมำใหม่ๆ  และท าความเข้าใจร่วมกัน  

ต้องท างานเป็นทีม ใครท ำประเด็นเรื่องใด ต้องแชรก์ัน ต้องเอำมำรูด้้วยกัน และเดินไปข้ำงหน้ำด้วยกัน จะท ำ

ให้กำรพัฒนำของส ำนักงำนประกันคุณภำพในฐำนะที่เป็นตัวแทนกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเดินไป

ข้ำงหน้ำด้วยดี 

ประเด็นท่ีสอง ต้องกำรเห็นการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในอนาคตไม่มี

กระดาษ ไม่มีกองเล่มจ ำนวนมำก เป็นไปได้หรือไม่ที่จะอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่บนเว็บไซต์ ที่

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพสำมำรถดูเมื่อไรก็ได้ นอกจำกนี้ หำกคณะใดประสงค์จะเข้ำสู่กำรประเมิน

คุณภำพแบบ EdPEx ควรเข้ำไปเลย เช่น คณะที่ได้ที่ 1 ทั้งหลำย ควรเป็นผู้น ำให้มหำวิทยำลัยกำ้วไปข้ำงหน้ำอีก

ระดับหนึง่ 

ประเด็นสุดท้าย ส ำนักงำนประกันคุณภำพควรท ำควำมเข้ำใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินให้กับ

หน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะในประเด็นของควำมเชื่อมโยงระหว่ำงองคป์ระกอบที่ 1 กับองคป์ระกอบที่ 7 รวมทั้ง

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบูรณำกำรต่ำงๆ ซึ่งถ้ำท ำควำมเข้ำใจร่วมกันทั้งมหำวิทยำลัยแล้ว การก้าวต่อไปใน

ทศวรรษหน้า เราจะได้ร่วมมือร่วมใจพามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า และเมื่อองค์กรมี

ความก้าวหน้า เราท่ีอยู่ในองค์กรคงได้ก้าวหน้าด้วยเช่นกัน  
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ผศ.ดร.ธรีะศักดิ์   พราพงษ ์

รองคณบดฝี่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์

----------------------------------- 
 

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พรำพงษ์ ได้สรุปรวบยอดและท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพ แยกเป็น 

4 ประเด็น ดังนี้ 
 

1. ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายใน  

ควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพจะวัดได้เมื่อท่ำนเป็นผู้ลงมือตรวจประเมินแล้วต้องให้ค ำตอบ

กับผู้ถูกประเมินว่ำท ำไมต้องท ำอย่ำงนี้ ท ำไมอย่ำงนี้จึงท ำไม่ได้ สิ่งที่ผู้รับประเมินต้องกำรคงไม่ใช่แค่เรื่อง

คะแนนเพียงอย่ำงเดียว แต่ที่ส ำคัญคือ ผู้ประเมินจะต้องมีค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำปรับปรุง

หน่วยงำนที่ประเมินด้วย และกำรที่เรำจะไปแนะน ำหน่วยงำนใดเรำต้องเข้ำใจบรบิท เข้ำใจปัญหำของหน่วยงำน

นั้นด้วย แต่ถำ้เรำตอบไม่ได้หรือไม่มีประสบกำรณ์ กำรแนะน ำในเรื่องนั้นๆ เรำจะต้องตรวจสอบควำมถูกต้อง

เสียกอ่นที่จะให้ค ำแนะน ำ  

 

2. พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพภายใน มก.  

มุมมองของพัฒนำกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพ

ภำยใน มก. เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) มุมมองของบุคลำกร

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ 2) มุมมองที่เปรียบเทียบกับ

สถำบั น อื่ น  ซึ่ ง พบ ว่ ำ  ร ะบบประกั น คุณภาพขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในหลายๆ ส่วนดีมาก และอีก

หลายส่วนยังไม่ด ีซึ่งจุดดีที่พบคอื กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ของหน่วยงำนสนับสนุนในหลำยมหำวิทยำลัยยังไม่ได้ให้ควำมส ำคัญถึงขนำดมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เฉพำะลงไป 

แต่ มก. ได้ให้ควำมส ำคัญ และด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพรำะกำรพัฒนำหน่วยสนับสนุน

กำรศึกษำก็จะส่งผลต่อหน่วยงำนที่เป็นหัวใจของกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำขึน้ตำมไปด้วย  
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กำรจะดูพัฒนำกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพให้พิจำรณำย้อนหลังไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วกับปัจจุบันว่ำเรำ

ได้เห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงไรบ้ำง การพัฒนามี 2 อย่าง คือ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ กับพัฒนางาน 

บำงส่วนอำจพัฒนำแค่ระบบประกันแต่งำนยังแย่เหมือนเดิม แต่บำงส่วนพัฒนำงำนแต่ระบบประกันก็ยังแย่

เหมือนเดิม ผลที่ตำมมำก็คือถ้ำกำรพัฒนำทั้งสองอย่ำงไม่ไปด้วยกันก็จะไม่สำมำรถสะท้อนอะไรออกมำได้ 

เพรำะสิ่งที่ส ำคัญที่สุด คือ ต่อให้ท่ำนท ำงำนดีแค่ไหนแต่ถ้ำระบบประกันยังแย่ มีผลงำนออกมำแต่ไม่รำยงำน 

ไม่เก็บเอกสำรหลักฐำน แล้วใครจะรู้ว่ำหน่วยงำนท่ำนท ำงำนดี หรือในขณะเดียวกันถ้ำมุ่งพัฒนำแต่ระบบ

ประกันแต่งำนประจ ำไม่ได้ท ำเลยแล้วจะมีผลงำนอะไรมำเขียนตอบใน SAR เพรำะฉะนั้นทุกอย่ำงต้องพัฒนำไป

ควบคู่กัน 
 

3. ทิศทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ มก. 

วิทยำกรแต่ละท่ำนเน้นให้กำรประกันคุณภำพภำยในมีกำรลดกำรใช้กระดำษ นั่นก็คือ งำน

ประกันคุณภำพต่อไปนี้จะไม่ต้องแบกเล่มเอกสำรหนำๆ เวลำเข้ำไปประเมิน ดังนั้น เรื่อง CHE QA Online ก็จะ

เป็นทำงเลือกหนึ่งที่ท ำให้กำรประกันคุณภำพภำยในลดกำรใช้กระดำษลงได้ ซึ่งทุกหน่วยงำนก็ต้องเตรียมควำม

พรอ้มที่จะรองรับกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE ด้วย  
 

4. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

กำรมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพจะต้องอำศัยควำมสม่ ำเสมอ เข้ำมำร่วมแลกเปลี่ยน รับรู้

เรื่องประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ก็จะท ำให้เมื่อถึงเวลำประเมิน ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินก็จะเข้ำใจเรื่อง

ประกันคุณภำพในทิศทำงเดียวกัน ไม่ต้องมำถกเถียงกัน กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองไม่ถูกต้องเพรำะ

ควำมเข้ำใจในตัวบ่งชี้ที่คลำดเคลื่อนก็จะไม่เกิดขึ้นอีก ดังนั้น กำรสร้ำงควำมเข้ำใจจึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญที่ต้อง

สรำ้งตั้งแต่ต้นปี และถำ้สรำ้งควำมเข้ำใจแล้วยังไม่พอก็ต้องหำผู้รับผิดชอบ ซึ่งกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบเป็นเรื่อง

ที่ส ำคัญที่ต้องร่วมกันท ำทั้งในระดับเจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำร ถ้าหน่วยงานไหนให้เจ้าหน้าท่ีเขียนผลการ

ด าเนินงานโดยไม่ผ่านผู้บริหาร ถือว่าหน่วยงานนั้นยังไม่พัฒนาเรื่องการประกันคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่แสดง

ควำมเป็นที่สุดของกำรประกันคุณภำพอยู่ที่บทสรุปผูบ้รหิำร (Executive summary) ก็ควรให้ผูบ้ริหำรสูงสุดเป็น

คนเขียน เพรำะเป็นกำรสรุปผลงำนรวบยอดของทุกองค์ประกอบ ถ้ำบทสรุปผู้บริหำรเขียนได้ดีก็จะส่งผลให้  

ผู้ประเมินมั่นใจได้ว่ำองค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนนั้นจะผ่ำนกำรประเมินอย่ำงแน่นอน 

ดังนั้น ถ้าผู้บริหารให้ความส าคัญและใส่ใจเรื่องการประกันคุณภาพ องค์กรนั้นจะประสบผลส าเร็จ 

ท้ังงานประกันคุณภาพและงานประจ าควบคู่กันไปด้วย ในทำงกลับกันถ้ำผู้บริหำรไม่ใส่ใจเรื่องกำรประกัน

คุณภำพปล่อยให้เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำร ผลงำนที่ดีๆ ของหน่วยงำนก็อำจไม่ถูกถำ่ยทอดออกมำ นอกจำกนี้

เทคนิคกำรตรวจประเมินคุณภำพที่ได้ผลมำก คือ ต้องก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบเข้ำมำอธิบำยสิ่งที่ด ำเนินกำรให้  

ผู้ประเมินทรำบ อย่ำเพียงแต่ส่งเจ้ำหน้ำที่มำวิ่งหำค ำตอบให้กรรมกำรประเมิน เพรำะผลจะออกมำไม่ค่อยดี 
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“หลายเรื่องเล่า บอกเรื่องราว ครั้งเกา่ก่อน เริ่มท่ีตอน ก่อร่าง สร้างพื้นฐาน 

ต้ังส านัก ประกนัคุณภาพ ให้ท างาน  พัฒนา ระบบประกนั ของ มก.” 
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“งานประกนั เข้มขน้ คนเข้มแข็ง หลายภาคส่วน ร่วมแรง กันแข็งขนั 

ต่างเรียนรู้ สู่การพัฒนา ไปพร้อมกัน ภายใต้ระบบ ประกัน สองโมเดล” 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   ครบรอบ 1 ทศวรรษ ส านักประกันคณุภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
95 

“มีหลายครั้ง ที่หลายอย่าง ต่างปรับเปลี่ยน เพื่อหมุนเวยีน ให้เรียนรู้ อยู่เสมอ  

แต่คุณภาพ คือภาพคุณ ต้องไม่เบลอ ค้นให้เจอ Best practice แล้วแบ่งปัน”  
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“หลายเหตุการณ์ ความทรงจ า อันล้ าค่า ผ่านพ้นมา ครบสบิปี ทีส่ร้างสรรค์  

คุณภาพ ของผลงาน จะยนืยัน ความมุ่งมั่น อุดมการณ์ คน QA” 
ประพันธ์โดย น.ส.ณฏัยา   เบ้าสุภ ี
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ครบ รอบ ๑  ทศวรรษ   
ส  ำ นกัป ระก นัคณุภำ พ มหำว ิทยำ ลยัเกษ ตรศำ ส ตร์ 
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ภาคผนวกที่ 1 คณะกรรมการประจ าส านักประกนัคุณภาพชุดต่างๆ 

 

ครั้งที่ 1   ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกัน

คุณภำพ ลงวันที่ 30 ตลุำคม พ.ศ.2545 

รายนาม ต าแหน่ง อ านาจหนา้ที ่

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วโิรจ  อิม่พทัิกษ์ 

ท่ีปรึกษำ 1. พจิำรณำและปรับปรุงระบบกำรประกัน

คุณภำพของมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

2. พจิำรณำดัชนีและเกณฑก์ำรตรวจสอบ

และกำรประเมินของระบบประกันคุณภำพ

มหำวทิยำลัย 

3. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบและกำรประเมิน

ระบบประกันคุณภำพ 

4. วำงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัตใินกำร

ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภำพ 

5. พจิำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งต้ัง 

ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับ

มหำวทิยำลัย 

6. พจิำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งต้ัง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

และเลขำนุกำรส ำนัก 

7. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ

ประจ ำปเีพื่อเสนอตอ่อธิกำรบดีและที่ประชุม

คณบดี 

8. ตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร

บริหำรงำนของส ำนักประกันคณุภำพ 

9. เร่ืองอื่นๆ ตำมที่มหำวทิยำลัยมอบหมำย 

2. ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ท่ีปรึกษำ 

3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุพำ วรีะไวทยะ ท่ีปรึกษำ 

4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

รองศำสตรำจำรย์รัชต์วรรณ  กำญจนปัญญำคม 

ประธำน

กรรมกำร 

5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมกำร 

6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต เข็มทอง กรรมกำร 

7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พูนพิไล  สุวรรณฤทธ์ิ กรรมกำร 

8. รองศำสตรำจำรย์ฉลองศรี  พมิลสมพงศ์ กรรมกำร 

9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงำม กรรมกำร 

10.  นำงสำวยุพำพรรณ จุฑำทอง กรรมกำร 

11.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ ปติปัิญญำ กรรมกำร 

12.  รองศำสตรำจำรย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ กรรมกำร 

13.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ก้องกิต ิพูสวัสดิ ์ กรรมกำร 

14. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ 

นำงทิพย ์ นลินพคุณ 

กรรมกำร 

15. เลขำนุกำรส ำนักประกันคุณภำพ 

นำงสำววไิลรัตน์  วิริยะวิบูลยก์จิ 

กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 

  

 

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ค ำสัง่มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ที ่1371/2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วนัที่ 20 พฤษภำคม 2546 

รายนาม ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพศรี  สุทัศน ์ณ อยุธยำ 

รองประธำนกรรมกำร 

2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กล้ำณรงค์ ศรีรอต กรรมกำร 

3. นำงผกำพรรณ สกุลมั่น กรรมกำร 
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แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ประกำศมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก

ประกันคุณภำพ (แกไ้ขเพิ่มเตมิ คร้ังที่ 2) ลงวันที ่12 กรกฎำคม 2547 

รายนาม ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีวิทยำเขตก ำแพงแสน กรรมกำร 

2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีวิทยำเขตศรีรำชำ กรรมกำร 

3. ผู้ช่วยอธิกำรบดีวิทยำเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจ.สกลนคร กรรมกำร 

4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

รองศำสตรำจำรย์บพธิ จำรุพันธ์ุ 

กรรมกำร 

5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรคอมพวิเตอร์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 

กรรมกำร 

6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นงนุช รักสกุลไทย กรรมกำร 

7. นำยพิชิตชัย ผ่องอุดม กรรมกำร 

8. นำงผ่องศรี จิตตนูนท์ กรรมกำร 

9. นำงทิพย ์นิลนพคุณ (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ กรรมกำร 

10.  นำงมุกดำ เกตุแก้ว กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

11.  นำยธเนศ ดำวรุง่โรจน์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ครั้งที่ 2 ค ำสั่งมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ที ่2835/2548 เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก

ประกันคุณภำพ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ.2548 มีวำระ 2 ป ี

รายนาม ต าแหน่ง อ านาจหนา้ที ่

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วโิรจ  อิม่พทัิกษ์ 

ท่ีปรึกษำ 1. วำงนโยบำยและแผนงำนของส ำนัก ให้

สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวทิยำลัย และ

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนนิงำน 

2. วำงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัตใินกำรน ำ

ระบบประกันคุณภำพไปใชต้รวจสอบและ

ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำยใน

มหำวทิยำลัย 

3. พจิำรณำและปรับปรุงระบบกำรประกัน

คุณภำพของมหำวทิยำลัย 

4. พจิำรณำดัชนีและเกณฑก์ำรประเมินผลกำร

ด ำเนนิงำนตำมระบบประกันคุณภำพของ

มหำวทิยำลัย 

 

 

2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภมำศ พนิชศักดิ์พัฒนำ 

ท่ีปรึกษำ 

3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำมัคคี บุณยะวัฒน ์ 

ท่ีปรึกษำ 

4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรปรำชญ์ ธไนศวรรยำงกูร 

ท่ีปรึกษำ 

5. รองศำสตรำจำรย์บุญเรียง ขจรศลิป์ ท่ีปรึกษำ 

6. รองศำสตรำจำรย์สุคนธ์ช่ืน   ศรีงำม ท่ีปรึกษำ 

7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม 

ประธำน

กรรมกำร 

8. รองศำสตรำจำรย์ชุลีรัตน์   จรัสกุลชัย กรรมกำร 

9. รองศำสตรำจำรย์ฉลองศรี พมิลสมพงศ์ กรรมกำร 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2F122.155.18.14%2F~agrku%2Findex.php%2Fth%2Fstaffs%2Fitem%2F23-%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8-%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2592%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2.html&ei=y1S8UJ3-Kcf_rAfi2oCYCA&usg=AFQjCNGjTUZBMhhC8CEi8jRiAUYS9lPFBw
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รายนาม ต าแหน่ง อ านาจหนา้ที ่

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พนติ   เข็มทอง กรรมกำร 5. ให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจ ำปกี่อน

น ำเสนอมหำวทิยำลัย ตลอดจนรำยงำนกำรเงิน

และเร่ืองอื่นๆ ของส ำนัก 

6. ให้ควำมเห็นชอบกรอบอัตรำก ำลัง ต ำแหนง่

หนำ้ที่ อัตรำเงนิเดอืน ตลอดจนคำ่ตอบแทนอ่ืนๆ 

เพื่อเสนออธิกำรบดีอนุมัติ 

7. พจิำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งต้ัง 

ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับ

มหำวทิยำลัย 

8. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ

ประจ ำปเีพื่อเสนอตอ่อธิกำรบดี ท่ีประชุมคณบดี 

และสภำมหำวทิยำลัย 

11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประสงค์   ตันพชิัย กรรมกำร 

12. รองศำสตรำจำรย์สุมำลี   บุญมำ กรรมกำร 

13. รองศำสตรำจำรย์พิภพ  ลลติำภรณ์ กรรมกำร 

14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำญจน์เขจร ชูชีพ กรรมกำร 

15. หัวหน้ำส ำนักงำนอธิกำรบด ี

นำยพิชิตชัย ผ่องอุดม 

กรรมกำร 

16. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ 

รองศำสตรำจำรย์ชุลีรัตน์   จรัสกุลชัย 

กรรมกำร 

17. เลขำนุกำรส ำนักประกันคุณภำพ 

นำงสำววไิลรัตน์  วิริยะวิบูลยก์จิ 

กรรมกำร

และ

เลขำนุกำร 

 

 

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ค ำสัง่มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ที ่1090/2550 เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ (แกไ้ขคร้ังที่ 1) สั่ง ณ วันที ่12 เมษำยน 2550 

รายนาม  ขอพ้นจาก

ต าแหน่ง 

รายนาม  แทนต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประสงค์  ตนัพิชัย กรรมกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จงรักษ ์แก้วประสิทธ์ิ กรรมกำร 

 

 

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ค ำสั่งมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ที ่1474/2550 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ (แกไ้ขคร้ังที่ 2) สั่ง ณ  วันที่ 18 พฤษภำคม 2550 

รายนาม  ขอพ้นจาก

ต าแหน่ง 

รายนาม  แทนต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำญจน์เขจร ชูชีพ กรรมกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพ ฉัตรำภรณ ์ กรรมกำร 
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ครั้งที่ 3 ค ำสั่งมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ที ่2724/2550 เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก

ประกันคุณภำพ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์สั่ง ณ วนัที่ 30 สิงหำคม พ.ศ.2550  

รายนาม ต าแหน่ง อ านาจหนา้ที ่

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ท่ีปรึกษำ 1. วำงนโยบำยและแผนงำนของส ำนัก ให้

สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวทิยำลัย และ

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนนิงำน 

2. วำงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัตใินกำรน ำ

ระบบประกันคุณภำพไปใชต้รวจสอบและ

ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำยใน

มหำวทิยำลัย 

3. พจิำรณำและปรับปรุงระบบกำรประกัน

คุณภำพของมหำวทิยำลัย 

4. พจิำรณำดัชนีและเกณฑ์กำรประเมินผลกำร

ด ำเนนิงำนตำมระบบประกันคุณภำพของ

มหำวทิยำลัย 

5. ให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจ ำปกี่อน

น ำเสนอมหำวทิยำลัย ตลอดจนรำยงำนกำรเงิน

และเร่ืองอื่นๆ ของส ำนัก 

6. ให้ควำมเห็นชอบกรอบ อัตรำก ำลัง ต ำแหนง่

หนำ้ที่ อัตรำเงนิเดอืน ตลอดจนคำ่ตอบแทนอ่ืนๆ 

เพื่อเสนออธิกำรบดีอนุมัติ 

7. พจิำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งต้ัง 

ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับ

มหำวทิยำลัย 

8. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ

ประจ ำปเีพื่อเสนอตอ่อธิกำรบดี ท่ีประชุมคณบดี 

และสภำมหำวทิยำลัย 

2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภมำศ พนิชศักดิ์พัฒนำ 

ท่ีปรึกษำ 

3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำมัคคี   บุณยะวัฒน ์

ท่ีปรึกษำ 

4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มยุรี  เทศผล 

ท่ีปรึกษำ 

5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ท่ีปรึกษำ 

6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์ช่ืน   ศรีงำม ท่ีปรึกษำ 

7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม 

ประธำน

กรรมกำร 

8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชุลีรัตน์   จรัสกุลชัย กรรมกำร 

9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉลองศรี พมิลสมพงศ์ กรรมกำร 

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต   เขม็ทอง กรรมกำร 

11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี   บุญมำ กรรมกำร 

12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พภิพ  ลลิตำภรณ ์ กรรมกำร 

13. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพ ฉตัรำภรณ ์ กรรมกำร 

14. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธ์ิ กรรมกำร 

15. หัวหน้ำส ำนักงำนอธิกำรบด ี

นำยพิชิตชัย ผ่องอุดม 

กรรมกำร 

16. นำงวรำภรณ์ เทพสัมฤทธ์ิพร กรรมกำร 

17. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ กรรมกำร 

18.เลขำนุกำรส ำนักประกันคณุภำพ 

นำงสำววไิลรัตน์ วิริยะวิบูลยก์ิจ 

กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
 

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ประกำศมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ลงวันที ่29 ธันวำคม 2551 

รายนาม  ขอพ้นจากต าแหน่ง รายนาม  แทนต าแหน่ง 

รองศำสตรำจำรย์สุมำลี บุญมำ กรรมกำร   

รองศำสตรำจำรย์พนติ เข็มทอง กรรมกำร รองศำสตรำจำรย์สุคนชื่น ศรีงำม กรรมกำร 

  นำยพูลสวัสด์ิ  เผ่ำประพัธน ์ ผู้ทรงคุณวุฒภิำยนอก 
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ครั้งที่ 4 ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ลงวันที่ 29 กันยำยน พ.ศ.2552  

รายนาม ต าแหน่ง อ านาจหนา้ที ่

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์วุฒชิัย กปิลกำญจน์   

ท่ีปรึกษำ 1. วำงนโยบำยและแผนงำนของส ำนัก ให้

สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวทิยำลัย และ

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนนิงำน 

2. วำงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏบัิตใินกำร

น ำระบบประกันคุณภำพไปใชต้รวจสอบและ

ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำยใน

มหำวทิยำลัย 

3. พจิำรณำและปรับปรุงระบบกำรประกัน

คุณภำพของมหำวทิยำลัย 

4. พจิำรณำดัชนีและเกณฑก์ำรประเมินผลกำร

ด ำเนนิงำนตำมระบบประกันคุณภำพของ

มหำวทิยำลัย 

5. ให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจ ำปกี่อน

เสนอมหำวทิยำลัย ตลอดจนรำยงำนกำรเงิน

และเร่ืองอื่นๆ ของส ำนัก 

6. ให้ควำมเห็นชอบกรอบอัตรำก ำลัง ต ำแหนง่

หนำ้ที่ อัตรำเงนิเดอืน ตลอดจนคำ่ตอบแทนอ่ืนๆ 

เพื่อเสนออธิกำรบดีอนุมัติ 

7. พจิำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งต้ัง 

ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับ

มหำวทิยำลัย 

8. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ

ประจ ำป ีเพื่อเสนอตอ่อธิกำรบดี ที่ประชุม 

คณบดี และสภำมหำวิทยำลัย 

2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต เข็มทอง 

ท่ีปรึกษำ 

3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรปรำชญ์ ธไนศวรรยำงกูร 

ท่ีปรึกษำ 

4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มยุรี เทศผล 

ท่ีปรึกษำ 

5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์ ท่ีปรึกษำ 

6. นำยพูลสวัสด์ิ  เผ่ำประพัธน์ ท่ีปรึกษำ 

7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม 

ประธำน

กรรมกำร 

8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย กรรมกำร 

9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์ช่ืน  ศรีงำม กรรมกำร 

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉลองศรี พมิลสมพงศ์ กรรมกำร 

11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลิลลี่  กำวีต๊ะ กรรมกำร 

12. รองศำสตรำจำรย์พิภพ  ลลติำภรณ์ กรรมกำร 

13. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ิ กรรมกำร 

14. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

นำยพิชิตชัย ผ่องอุดม 

กรรมกำร 

15. ดร.วรำภรณ์  เทพสัมฤทธ์ิพร กรรมกำร 

16. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ 

นำงสำววไิลรัตน์ วิริยะวิบูลยก์ิจ 

กรรมกำร 

17. เลขำนุกำรส ำนักประกันคุณภำพ 

นำงกัลยำณี รัตนวรำหะ (แทน) 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 

กรรมกำร

และ

เลขำนุกำร 
 

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ประกำศมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก

ประกันคุณภำพ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์(แกไ้ขเพิม่เติม) ลงวนัที่ 4 พฤศจิกำยน 2553 

รายนาม  ต าแหน่ง เปลี่ยนต าแหน่งเป็น  เหตุผล 

รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม ประธำน

กรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภำยนอก 

เกษยีณอำยุรำชกำร 

20 กันยำยน 2553 
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ครั้งที่ 5 ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ลงวันที่ 7 มีนำคม 2554 

รายนาม ต าแหน่ง อ านาจหนา้ที ่

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์วุฒชิัย กปิลกำญจน์   
ท่ีปรึกษำ 1. วำงนโยบำยและแผนงำนของส ำนัก ให้

สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวทิยำลัย และ

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในข้อ 7 

2. วำงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏบัิตใินกำร

น ำระบบประกันคุณภำพไปใชต้รวจสอบและ

ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำน

ภำยในมหำวทิยำลัย 

3. พจิำรณำและปรับปรุงระบบกำรประกัน

คุณภำพของมหำวทิยำลัย 

4. พจิำรณำตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมระบบประกันคุณภำพ

ของมหำวิทยำลัย 

5. ให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี

ก่อนเสนอมหำวทิยำลยั ตลอดจนรำยงำน

กำรเงินและเร่ืองอื่นๆ ของส ำนัก 

6. ให้ควำมเห็นชอบกรอบอัตรำก ำลัง 

ต ำแหนง่หนำ้ที่ อัตรำเงนิเดอืน ตลอดจน

ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ เพื่อเสนออธิกำรบดีอนุมัติ 

7. พจิำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งต้ัง 

ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับ

มหำวทิยำลัย 

8. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน

คุณภำพภำยในประจ ำปเีพื่อเสนอตอ่

อธิกำรบดี ท่ีประชุมคณบดี และ 

สภำมหำวทิยำลัย 

2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

รองศำสตรำจำรย์พนติ เข็มทอง 

ท่ีปรึกษำ 

3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย 

รองศำสตรำจำรย์ศรปรำชญ ์ ธไนศวรรยำงกูร 

ท่ีปรึกษำ 

4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

รองศำสตรำจำรย์กรองทอง  รัตนวงศ์สวัสดิ์ 

ท่ีปรึกษำ 

5. รองอธิกำรบดีฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มยุรี เทศผล 

ท่ีปรึกษำ 

6. รองศำสตรำจำรย์บุญเรียง  ขจรศิลป์ ท่ีปรึกษำ 

7. รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม ท่ีปรึกษำ 

8. รองศำสตรำจำรย์สุคนธ์ช่ืน  ศรีงำม ท่ีปรึกษำ 

9. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงลักษณ์ งำมเจรญิ 

ประธำน

กรรมกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระศักดิ์  พรำพงษ์ รองประธำน

กรรมกำร 

11. ศำสตรำจำรย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมกำร 

12. รองศำสตรำจำรย์อภลิักษณ ์ ธรรมทวธิีกุล กรรมกำร 

13. รองศำสตรำจำรย์ลลิลี่  กำวีตะ๊ กรรมกำร 

14. รองศำสตรำจำรย์พิภพ  ลลติำภรณ์ กรรมกำร 

15. รองศำสตรำจำรย์ปัสส ี ประสมสินธ์ กรรมกำร 

16. รองศำสตรำจำรย์ประดนเดช  นลีะคุปต์ กรรมกำร 

17. นำยสมจิตต ์ ปำละกำศ กรรมกำร 

18. นำยพีระพงศ ์ ตริยเจรญิ กรรมกำร 

19. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ 

นำงสำววไิลรัตน์ วิริยะวิบูลยก์ิจ 

กรรมกำร 

20. เลขำนุกำรส ำนักประกันคุณภำพ 

นำงกัลยำณี รัตนวรำหะ (แทน) 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 

กรรมกำร

และ

เลขำนุกำร 
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ภาคผนวกที่ 2 ประกาศการปรับสถานภาพส านักประกนัคุณภาพ 

 

 

 
ประกำศสภำมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

เรื่อง กำรปรับสถำนภำพส ำนกัประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์เปน็ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

.................................................................... 

อนุสนธิประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ลงวันที ่23 กันยำยน พ.ศ.2545 เรื่อง จัดตั้ง

ส ำนักประกันคุณภำพ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์เปน็ส ำนักงำนกลำงในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์นั้น 

เพื่อต่อยอดงำนพัฒนำมหำวทิยำลยัด้วยระบบกำรประกันคุณภำพ ซึ่งจ ำเปน็ต้องปรับบทบำท

หน้ำที่ให้เหมำะสม และรองรบักำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจทีป่รับปรุงใหม่ ซึง่เน้นกำรศึกษำข้อมลูเพื่อเสนอแนะ

แนวทำงในกำรเสริมสรำ้งภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลยัที่เป็นสำกล ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีนำนำชำติ และ

น ำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยันำนำชำตใินเวทีอำเซยีนไดอ้ยำ่งแท้จรงิ อีกทั้งใหส้ำมำรถตอบสนองนโยบำยในเชิง

รุกของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 16(4) แหง่พระรำชบัญญตัิมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์พ.ศ.

2541 และโดยอนมุัติของสภำมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ในกำรประชุมครัง้ที่ 5/2555 เมื่อวันที ่28 พฤษภำคม 

พ.ศ.2555 จึงให้ปรับสถำนภำพส ำนักประกันคุณภำพ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์เปน็ ส ำนักงำนประกัน

คุณภำพ มีฐำนะเทยีบเทำ่กอง ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบด ีและให้แบ่งส่วนงำนออกเป็น 4 งำน ดงันี ้

1. งำนธุรกำร 

2. งำนพัฒนำและฝึกอบรม 

3. งำนตรวจสอบและประเมนิคุณภำพ 

4. งำนวิเครำะห์ขอ้มลูและสำรสนเทศ 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บดันีเ้ป็นต้นไป 

ประกำศ ณ วนัที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ.2555 
 

 

(ศำสตรำจำรย์ก ำพล   อดลุวทิย์) 

นำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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ครบ รอบ ๑  ทศวรรษ   
ส  ำ นกัป ระก นัคณุภำ พ มหำว ิ ทยำ ลยัเกษ ตรศำ ส ตร์ 
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ภาคผนวกที่ 3 ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

......................................................... 

เพื่อให้กำรประกันคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และเป็น

เครื่องมือขับเคลื่อนให้มหำวิทยำลัยได้รับกำรยอมรับระดับสำกล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

๑. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ปรึกษำ 

๒. รองศำสตรำจำรย์บุญเรยีง  ขจรศิลป์ ที่ปรึกษำ 

๓. รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม ที่ปรึกษำ 

๔. รองศำสตรำจำรย์สุคนธ์ช่ืน  ศรีงำม ที่ปรึกษำ 

๕. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ประธำนกรรมกำร 

๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระศักดิ์  พรำพงษ์ รองประธำนกรรมกำร 

๗. รองศำสตรำจำรย์ลิลลี่  กำวีต๊ะ กรรมกำร 

๘. รองศำสตรำจำรย์พิภพ  ลลิตำภรณ์ กรรมกำร 

๙. รองศำสตรำจำรย์ปัสสี  ประสมสินธ์ กรรมกำร  

๑๐. รองศำสตรำจำรย์ประดนเดช  นีละคุปต์ กรรมกำร 

๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรำภำ  มหำกำญจนกุล กรรมกำร 

๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรอ้มพิไล  บัวสุวรรณ กรรมกำร 

๑๓. นำยพีระพงศ์  ตรยิเจริญ กรรมกำร 

๑๔. นำยสมจิตต์  ปำละกำศ กรรมกำร 

๑๕. นำงสำวเบญญำ  กสำนติกุล กรรมกำร 

๑๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๗. นำงกัลยำณี  รัตนวรำหะ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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โดยให้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์มอี ำนำจหน้ำที่ ดังนี ้

๑. วำงนโยบำยและแผนงำนกำรประกันคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ใหส้อดคล้องกับ

นโยบำยของมหำวิทยำลยั และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

๒. วำงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรน ำระบบประกันคุณภำพไปใช้ตรวจสอบและ

ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยั และขับเคลื่อนใหม้หำวิทยำลัยสำมำรถติดอนัดับ

ในระดับสำกล 

๓. พิจำรณำพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลยัที่ก่อให้เกดิกำรพัฒนำ

ปรับปรุงอย่ำงต่อเนือ่ง 

๔. พิจำรณำเสนออธิกำรบดีเพื่อแต่งตั้งผูต้รวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับมหำวิทยำลยั 

๕. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีเพื่อเสนอต่ออธิกำรบด ี 

ที่ประชุมคณบดี และสภำมหำวิทยำลยั 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  ๒  ป ี

ประกำศ ณ วนัที่ ๑๗ ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

(รองศำสตรำจำรย์วุฒชัิย  กปลิกำญจน์) 

อธิกำรบดมีหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา 
 

 

 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ที่    ๒๙๘๕/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำหรับคณะวิชำ  

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

…………………………... 

ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรไ์ด้มีกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพส ำหรับหน่วยงำนจัดกำรเรียน

กำรสอนและหน่วยงำนสนับสนุน เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน ส่งผลให้เกิดกำร

พัฒนำคุณภำพภำยในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

และก่อให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

๑. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ประธำนกรรมกำร  

๒. ผูช่้วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ รองประธำนกรรมกำร 

๓. คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ กรรมกำร 

๔. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม กรรมกำร 

๕. คณบดีคณะวิทยำศำสตรก์ำรกฬีำ กรรมกำร 

๖. คณบดีคณะเศรษฐศำสตร ์ศรีรำชำ กรรมกำร 

๗. รองคณบดี คณะบริหำรธุรกจิ กรรมกำร 

๘. รองคณบดีฝ่ำยประชำสัมพนัธ์และประกันคุณภำพ คณะเกษตร กรรมกำร  

๙. รองคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพและสำรสนเทศ คณะประมง กรรมกำร 

๑๐. รองคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพ  คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 

๑๑. รองคณบดีฝำ่ยแผนและประกันคุณภำพ คณะวนศำสตร์ กรรมกำร  

๑๒. รองคณบดีฝำ่ยบรหิำร  คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 

๑๓. รองคณบดีฝำ่ยวำงแผนและประกันคุณภำพ  กรรมกำร 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์   
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๑๔. รองคณบดีฝำ่ยแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 

 คณะศึกษำศำสตร์   

๑๕. รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ คณะสังคมศำสตร์ กรรมกำร 

๑๖. รองคณบดีฝำ่ยวิชำกำรและประกันคุณภำพ  กรรมกำร 

 คณะสัตวแพทยศำสตร์   

๑๗. รองคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพ คณะอุตสำหกรรมเกษตร กรรมกำร 

๑๘. รองคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพ คณะเกษตร ก ำแพงแสน กรรมกำร 

๑๙. รองคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพ  กรรมกำร 

 คณะศิลปศำสตรแ์ละวิทยำศำสตร์   

๒๐. รองคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 

 คณะศึกษำศำสตรแ์ละพัฒนศำสตร์   

๒๑. รองคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพ คณะวิทยำกำรจัดกำร กรรมกำร 

๒๒. รองคณบดีฝำ่ยบรหิำรและประกันคุณภำพ   กรรมกำร 

 คณะวิทยำศำสตร ์ศรีรำชำ   

๒๓. รองคณบดีฝำ่ยกจิกำรนิสิตและประกันคุณภำพ  กรรมกำร 

 คณะศิลปศำสตรแ์ละวิทยำกำรจัดกำร   

๒๔. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ กรรมกำร 

๒๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 

 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์   

๒๖. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพ คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 

๒๗. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยวำงแผนและประกันคุณภำพ  กรรมกำร 

 คณะวิศวกรรมศำสตรศ์รีรำชำ   

๒๘. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพ วิทยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำติ กรรมกำร 

๒๙. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพ  กรรมกำร 

 คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร   

๓๐. ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยแผนพัฒนำองคก์รและประกันคุณภำพ  กรรมกำร 

 คณะวิทยำศำสตรแ์ละวิศวกรรมศำสตร์   

๓๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก. กรรมกำร 

๓๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบรกิำรวิชำกำร กรรมกำร 

๓๓. ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน กรรมกำร 
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๓๔. ผู้อ ำนวยกำรกองบรกิำรกำรศึกษำ                                    กรรมกำร 

๓๕. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจำ้หน้ำที่    กรรมกำร 

๓๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓๗. นำงมุกดำ  เกตุแกว้     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓๘. นำงสำวณัฏยำ  เบำ้สุภี     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓๙. นำงสำวนงนำฏ  พัวประเสรฐิ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๔๐. นำยธเนศ  ดำวรุง่โรจน์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๔๑. นำยจิรพัฒน์  ธำรสีืบ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๔๒. นำงมณฑ์ภัสสร  สุวรรณำพิสิทธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

โดยมีหน้ำที่ดังนี ้ 

๑. พัฒนำระบบ และกลไกในกำรประกันคุณภำพของคณะวิชำ หรือหน่วยงำนเทยีบเทำ่ให้สอดคล้อง

กับกระบวนกำรด ำเนินกำรภำยใน ที่ตอบสนองตอ่พันธกิจของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ และข้อก ำหนดของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

๒. พิจำรณำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพของ

มหำวิทยำลยั 

๓. ควบคุม ตรวจสอบ/ประเมนิ และติดตำมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในที่ก่อให้เกดิกำร

พัฒนำปรับปรุงอยำ่งตอ่เนื่อง 

๔. ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  ที่เกีย่วข้องกับกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์   

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป โดยมีวำระ ๒ ป ี

 

                     สั่ง ณ วันที ่ ๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

    

               (รองศำสตรำจำรย์วุฒชัิย   กปลิกำญจน์) 

                               อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
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ครบ รอบ ๑  ทศวรรษ   
ส  ำ นกัป ระก นัคณุภำ พ มหำว ิทยำ ลยัเกษ ตรศำ ส ตร์ 
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ภาคผนวกที่ 5 ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ส าหรับสถาบัน ส านัก 

 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ที่  ๒๙๘๖/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก  

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

…………………………... 

ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรไ์ด้มีกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพส ำหรับหน่วยงำนจัดกำรเรียน

กำรสอนและหน่วยงำนสนับสนุน เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน ส่งผลให้เกิดกำร

พัฒนำคุณภำพภำยในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

และก่อให้ เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์  

จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำหรับสถำบัน ส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีรำยนำม

ดังต่อไปนี้ 

๑.  รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ประธำนกรรมกำร 

๒. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝำ่ยประกันคุณภำพ  รองประธำนกรรมกำร 

๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  กรรมกำร 

๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน  กรรมกำร 

๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตศรรีำชำ  กรรมกำร 

๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวดัสกลนคร กรรมกำร   

๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวทิยบรกิำร  กรรมกำร 

 วิทยำเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร   

๘. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศงำนวิจัย  กรรมกำร 

 สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก.   

๙. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรและประกันคุณภำพ  กรรมกำร 

 สถำบันคน้คว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑอ์ำหำร   
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๑๐. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ กรรมกำร 

 สถำบันคน้คว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 

๑๑. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  กรรมกำร 

 สถำบันคน้คว้ำและพัฒนำระบบนิเวศเกษตร   

๑๒. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ  กรรมกำร 

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ วิทยำเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

๑๓. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 

๑๔. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กรรมกำร 

๑๕. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรและประกันคุณภำพ กรรมกำร 

 ส ำนักพพิิธภัณฑแ์ละวัฒนธรรมกำรเกษตร   

๑๖. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกจิกำรพเิศษและประกันคุณภำพ  กรรมกำร 

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน   

๑๗. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 

๑๘. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนแผนและประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด กรรมกำร 

๑๙. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ  กรรมกำร 

 ส ำนักวทิยบรกิำร วิทยำเขตศรรีำชำ   

๒๐. เลขำนุกำรสถำบันอินทรจีันทรสถิตย์ กรรมกำร 

 เพื่อกำรค้นควำ้และพัฒนำพืชศำสตร์   

๒๑. เลขำนุกำรศูนย์นำนำชำติสิรนิธรเพื่อกำรวจิัย  กรรมกำร 

 พัฒนำและถำ่ยทอดเทคโนโลยี   

๒๒. หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร สถำบันสุวรรณวำจกกสิกจิ กรรมกำร 

 เพื่อกำรค้นควำ้และพัฒนำปศุสัตว์และผลิตภัณฑส์ัตว์ 

๒๓. หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน กรรมกำร 

๒๔. หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร  กรรมกำร 

 ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน   

๒๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบรกิำรวิชำกำร กรรมกำร 

๒๖. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจำ้หน้ำที่ กรรมกำร 

๒๗. ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน กรรมกำร 

๒๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๒๙. นำงสำวณัฏยำ  เบำ้สุภี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓๐. นำงมุกดำ  เกตุแกว้ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓๑. นำงสำวนงนำฏ  พัวประเสรฐิ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓๒. นำงสำววำสิฏฐี  ไวตี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓๓. นำงสำวอรอุมำ  แกว้มณีโชติ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓๔. นำงสำวเพชรร์ัตน์  โชครุ่ง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

โดยมีหน้ำที่ดังนี ้ 

๑. พัฒนำระบบ และกลไกในกำรประกันคุณภำพของ สถำบัน ส ำนัก หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำให้

สอดคล้องกับกระบวนกำรด ำเนินกำรภำยใน ที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ

ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

๒. พิจำรณำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพของ

มหำวิทยำลัย 

๓. ควบคุม ตรวจสอบ/ประเมิน และติดตำมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในที่ก่อให้เกิดกำร

พัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

๔. ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  ที่เกีย่วข้องกับกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์   

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป โดยมีวำระ ๒ ป ี

                  สั่ง ณ วันที ่๑๗ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                 (รองศำสตรำจำรยว์ุฒิชัย   กปลิกำญจน์) 

                                  อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 6 การแบ่งคณะวิชาตามกลุ่มสาขาวชิาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีกำรแบ่งคณะวิชำตำมกลุ่มสำขำวิชำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนด ประกอบด้วย กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน  15 คณะ  

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ จ ำนวน 3 คณะ และกลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 

10 คณะ รำยละเอียดดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา คณะวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1. คณะเกษตร 

 2. คณะเกษตร กพส. 

 3. คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร 

 4. คณะประมง 

 5. คณะวนศำสตร์ 

 6. คณะวิทยำศำสตร์ 

 7. คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ 

 8. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

 9. คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน 

 10. คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ 

 11. คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 

 12. คณะสิง่แวดลอ้ม 

 13. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

 14. คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

 15. วทิยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำต ิ

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 1. คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์

 2. คณะสัตวแพทยศำสตร์ 

 3. คณะวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ 

กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1. คณะบริหำรธุรกิจ 

 2. คณะมนุษยศำสตร์ 

 3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 4. คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

 5. คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 

 6. คณะศึกษำศำสตร์ 

 7. คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ 

 8. คณะเศรษฐศำสตร์ 

 9. คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ 

 10. คณะสังคมศำสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 7 เอกสารวิชาการส านักประกนัคุณภาพ ครึ่งทศวรรษหลัง 

เอกสารวิชาการ ปีพ.ศ. 2551 

เอกสำรหมำยเลข 1/2551 ดัชนปีระเมินและเกณฑ์มำตรฐำนระบบประกันคุณภำพ มก. ปี 2551 ส ำหรับคณะวิชำ 

เอกสำรหมำยเลข 2/2551 ดัชนปีระเมินและเกณฑ์มำตรฐำนระบบประกันคุณภำพ มก. ปี 2551 ส ำหรับส ำนัก/สถำบัน 

เอกสำรหมำยเลข 3/2551 ดัชนปีระเมินและเกณฑ์มำตรฐำนระบบประกันคุณภำพ มก.ปี 2551 ส ำหรับวทิยำเขต/

มหำวทิยำลัย 

เอกสำรหมำยเลข 4/2551 รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำบันอุดมศกึษำ รอบท่ี 2 มก. 

เอกสำรหมำยเลข 5/2551 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 

เอกสำรหมำยเลข 6/2551 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 

เอกสำรหมำยเลข 7/2551 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฝ่ำยวเิครำะห์ขอ้มูลและสำรสนเทศ 

เอกสำรหมำยเลข 8/2551 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม 

เอกสำรหมำยเลข 9/2551 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำป ี2551 

เอกสำรหมำยเลข 10/2551 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน มก. ประจ ำป ี2550 

เอกสำรหมำยเลข 11/2551 รำยงำนประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2550 (มถิุนำยน 2550 – พฤษภำคม 2551) 

เอกสำรหมำยเลข 12/2551 รำยงำนกำรศึกษำระบบประกันคุณภำพเปรียบเทียบ ณ ประเทศเกำหลีใต ้ 

เอกสำรหมำยเลข 13/2551 รำยงำนประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2550  ตำมดัชน ีมก. และตัวบ่งช้ี สกอ. สมศ. 

(มถิุนำยน 2550 –พฤษภำคม 2551) 
 

เอกสารวิชาการ ปีพ.ศ. 2552 

เอกสำรหมำยเลข 1/2552 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 

เอกสำรหมำยเลข 2/2552 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 

เอกสำรหมำยเลข 3/2552 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฝ่ำยวเิครำะห์ขอ้มูลและสำรสนเทศ 

เอกสำรหมำยเลข 4/2552 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม 

เอกสำรหมำยเลข 5/2552 ชุดควำมรู้โครงกำรสง่เสริมคุณภำพและผลิตภำพ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

เอกสำรหมำยเลข 6/2552 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำป ี2552 

เอกสำรหมำยเลข 7/2552 คู่มอืนิสติเพื่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยใน มก. 

เอกสำรหมำยเลข 8/2552 คู่มอืนิสติกับกำรประกันคุณภำพ (ฉบับนสิิต) 

เอกสำรหมำยเลข 9/2552 รำยงำนสรุปผลโครงกำรสัมมนำผู้น ำนิสติ เร่ืองบทบำทนิสติในกำรสง่เสริมและสนับสนุน 

ด้ำนกจิกรรมนสิิต นักศึกษำของมหำวทิยำลัย 

เอกสำรหมำยเลข 10/2552 รำยงำนประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2551  

เอกสำรหมำยเลข 11/2552 คู่มอืตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ มก. 

เอกสำรหมำยเลข 12/2552 คู่มอืตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับสถำบัน มก. 

เอกสำรหมำยเลข 13/2552 คู่มอืตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับส ำนัก มก. 

เอกสำรหมำยเลข 14/2552 รำยงำนสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะวิชำ 

เอกสำรหมำยเลข 15/2552 เอกสำรรวบรวมผลงำนกำรน ำเสนอโครงกำรรำงวัลคุณภำพ คร้ังท่ี 3 
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เอกสารวิชาการ ปีพ.ศ. 2553 

เอกสำรหมำยเลข 1/2553 ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำป ี2552 

เอกสำรหมำยเลข 2/2553 รำยงำนกำรประเมินผลลัพธ์กำรประกันคุณภำพภำยใน ส ำหรบัคณะวิชำ 

มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2548-2551 

เอกสำรหมำยเลข 3/2553 รำยงำนกำรประเมินผลลัพธ์กำรประกันคุณภำพภำยใน ส ำหรบัหนว่ยงำนสนับสนุน

มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2548-2551 

เอกสำรหมำยเลข 4/2553 รำยงำนผลกำรด ำเนนิโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ประจ ำป ี

2552 ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน วันท่ี 11 – 16 พฤศจิกำยน 2552 

เอกสำรหมำยเลข 5/2553 คู่มอืฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

เอกสำรหมำยเลข 6/2553 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำม 9 องคป์ระกอบ 50 ตัวบ่งช้ี คณะธรรมชำติ (เอกสำร

ประกอบกำรฝึกอบรมหลักสูตรเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน มก.) 

เอกสำรหมำยเลข 7/2553 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำน ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ปีกำรศึกษำ 2552 

เอกสำรหมำยเลข 8/2553 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2552 

เอกสำรหมำยเลข 9/2553 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฝ่ำยวิเครำะห์ขอ้มูลและสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2552 

เอกสำรหมำยเลข 10/2553 19. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำน ฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม ปีกำรศึกษำ 2552 

เอกสำรหมำยเลข 11/2553 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำป ี2553 

เอกสำรหมำยเลข 12/2553 คู่มอืกำรประกันคุณภำพ ส ำนักประกันคุณภำพ 

เอกสำรหมำยเลข 13/2553 รำยงำนประกันคุณภำพ  มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 

เอกสำรหมำยเลข 14/2553 ควำมรู้เบือ้งต้นกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 

เอกสำรหมำยเลข 15/2553 คู่มอืตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ ปี 2554 

 

เอกสารวิชาการ ปีพ.ศ. 2554 

เอกสำรหมำยเลข 1/2554 ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ท่ี 4 ประจ ำป ี2553 

เอกสำรหมำยเลข 2/2554 คู่มอืตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับส ำนัก สถำบัน ปี 2554 

เอกสำรหมำยเลข 3/2554 เอกสำรประกอบกำรบรรยำย หัวข้อ “กำรประกันคุณภำพภำยใน มก.” 

เอกสำรหมำยเลข 4/2554 คู่มอืกำรฝึกอบรมเลขำนุกำร คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน มก. 

เอกสำรหมำยเลข 5/2554 รำยงำนสรุปผลกำรจัดโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  ด้ำนกำรพัฒนำนิสติ เพื่อกำร

ประกันคุณภำพ ประจ ำป ี2554 

เอกสำรหมำยเลข 6/2554 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำน ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2553 

เอกสำรหมำยเลข 7/2554 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำน ฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2553 

เอกสำรหมำยเลข 8/2554 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำน ฝ่ำยวิเครำะห์ขอ้มูลและสำรสนเทศ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2553 

เอกสำรหมำยเลข 9/2554 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำน ฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม ประจ ำปกีำรศึกษำ 2553 

เอกสำรหมำยเลข 10/2554 คู่มอืระบบประกันคุณภำพภำยใน ส ำนักประกันคุณภำพ มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์  

ประจ ำปกีำรศึกษำ 2553 
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เอกสำรหมำยเลข 11/2554 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำป ี2554 

เอกสำรหมำยเลข 12/2554 รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรสัมมนำเครอืขำ่ยผู้น ำนสิิต เร่ือง “กิจกรรมกำรถอดบทเรียนเพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ ด้ำนกจิกรรมนสิิตนักศกึษำของมหำวทิยำลัย  

ปี 2554” 

เอกสำรหมำยเลข 13/2554 รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำ 

ปีกำรศึกษำ 2553 

 

เอกสารวิชาการ ปีพ.ศ. 2555 

เอกสำรหมำยเลข 1/2555 คู่มอืตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ ปกีำรศึกษำ 2554  

และปีกำรศึกษำ 2555  

เอกสำรหมำยเลข 2/2555 คู่มอืตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก ปีกำรศึกษำ 2554 

และปีกำรศึกษำ 2555 

เอกสำรหมำยเลข 3/2555 ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ท่ี 5 ประจ ำป ี2554 

เอกสำรหมำยเลข 4/2555 รำยงำนสรุปผลกำรจัดโครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) กำรบริหำรจัดกำรงำนวจิัย และกำร

บริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรประกันคุณภำพ และกำรศกึษำดูงำน ประจ ำป ี2555 

เอกสำรหมำยเลข 5/2555 คู่มอืกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบัิตงิำนของคณบดี 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก พ.ศ. 2555 

เอกสำรหมำยเลข 6/2555 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2554 

เอกสำรหมำยเลข 7/2555 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำน ฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2554 

เอกสำรหมำยเลข 8/2555 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำน ฝ่ำยวิเครำะห์ขอ้มูลและสำรสนเทศ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2554 

เอกสำรหมำยเลข 9/2555 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม ปกีำรศึกษำ 2554 

เอกสำรหมำยเลข 10/2555 รำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR ส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปี 2555 

เอกสำรหมำยเลข 11/2555 คู่มอืประกันคุณภำพ ส ำนกัประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำป ี2555 

เอกสำรหมำยเลข 12/2555 รำยงำนกำรประเมินตนเอง มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2554 
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ส านักงานประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

โทร 0-2942-8299 โทรสาร 0-2942-8299 ต่อ 15 

http://www.qa.ku.ac.th     e-mail : qa@ku.ac.th 

     

คณะผู้จัดท ำ 

 
 

 

 

 

ที่ปรึกษำ 

ผศ.นงลักษณ ์ งำมเจริญ     รองอธิกำรบดีฝำ่ยประกันคุณภำพ 
 

บรรณำธิกำร 

น.ส.วิไลรตัน์   วิริยะวิบลูย์กิจ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

น.ส.ณัฏยำ   เบำ้สุภ ี  หัวหน้ำงำนพัฒนำและฝึกอบรม 
 

กองบรรณำธกิำร 

1. นำงมุกดำ   เกตุแกว้   หัวหน้ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 

2. น.ส.นงนำฏ  พัวประเสริฐ  หัวหน้ำงำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ 

3. นำงกัลยำณ ี  รัตนวรำหะ  หัวหน้ำงำนธุรกำร 

4. นำยธเนศ  ดำวรุง่โรจน์   นักวจิัย 

5. นำยจิรพัฒน ์ ธำรสีืบ   นักวชิำกำรศึกษำ 

6. น.ส.วำสฏิฐ ี ไวตี   นักวชิำกำรศึกษำ 

7. น.ส.อรอุมำ  แกว้มณีโชต ิ นักวชิำกำรศึกษำ 

8. นำงมณฑภ์ัสสร  สุวรรณำพิสทิธิ์ นักวชิำกำรศึกษำ 

9. นำยพงษ์ศักดิ ์ แจ้งจอน  เจำ้หน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

10. น.ส.วลยัพรรณ  วดัแกว้  เจำ้หน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 

ออกแบบปก 

น.ส.เพชรร์ัตน์   โชครุ่ง   นักวชิำกำรศึกษำ 

 




