เอกสารประกอบการประชุม
โครงการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เอกสารหมายเลข 1 รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
เอกสารหมายเลข 2 ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิเพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
เอกสารหมายเลข 3 ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิชา
ที่มผี ลการประเมินได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 9.1

: ระบบและกลไกการเงินประกันคุณภาพ

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีร ะบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึก ษาภายในที่ เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับพั น ธกิจ และ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให้ ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน
....เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
หมายความถึง มีการเผยแพร่
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
ให้กับหน่วยงานภายนอก
สามารถนําไปใช้ประโยชน์
สถาบัน หลักฐานอาจมาจาก
การศึกษาดูงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ หรือ
6 ข้อ

คะแนน 4
มีการ
ดําเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

แหล่งข้อมูล : สํานักประกันคุณภาพ กองแผนงาน คณะวิชา สถาบัน สํานัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล : สํานักประกันคุณภาพ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ข้อ

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 15

: ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

เกณฑ์การประเมิน
ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
หมายเหตุ
1. ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน) ระดับสถาบัน ตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น
- ประเมินปี 2554 ใช้คะแนน 1 ปี คือ ปี 2553
- ประเมินปี 2555 ใช้คะแนน 2 ปี คือ ปี 2553 และ 2554
- ประเมินปี 2556 ใช้คะแนน 3 ปี คือ ปี 2553, 2554 และ 2555
2. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบ
ทุกตัวที่กําหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาแทน

เอกสารหมายเลข 2
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
ตัวบ่งชีส้ กอ. ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการเป็นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชาจนถึงระดับผู้
ปฏิบัตแิ ต่ละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความสําคัญและ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับ
คณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของ
สถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนมาตรฐาน
และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1

3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วนทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้ง
เสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือ
ประสานงานกับคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้รว่ มกันได้
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผูใ้ ช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของ
สถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วม
กําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบัน
หรือคณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่งชีส้ มศ. ที่ ๑๕ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
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เอกสารหมายเลข 3
ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา ที่มีผลการประเมิน 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ
 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
 6. มี ร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบทั้ ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย
และมีกิจกรรมร่วมกัน
 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์

ผลการดําเนินงาน

คณะศึกษาศาสตร์

1

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะศึกษาศาสตร์มีการดําเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับนโยบาย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย(9.1-1-1) อย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี มี
การจัดทําแผนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับคณะ ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ(9.1-1-2) มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ (9.1-1-3) มีการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชาในทุกปีการศึกษา มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (9.1-1-4) มีการนําผลจากการประเมิน
คุณภาพมาประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงคณะศึกษาศาสตร์ (9.1-1-5) และมีกระบวนการประกัน
คุณภาพในทุกกิจกรรมและทุกโครงการตามกระบวนการ PDCA ทําให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ
คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดมาตรการในข้อ 5.5 ให้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ในการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการที่ดี (9.1-2-1) โดยการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์นั้นเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารระดับสูงที่ประกอบด้วยคณบดีและรองคณบดีตลอดจนผู้ช่วยคณบดี โดยคณบดีดูแลรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพในภาพรวมของคณะ ส่วนรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีดูแลรับผิดชอบการประกันคุณภาพใน
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานในภาระหน้าที่ (9.1-2-2) ส่วนการดําเนินงานประกันคุณภาพในระดับภาควิชา
นั้ นมี ก ารแต่งตั้ง คณะกรรมการในระดับภาควิชาเพื่อ ดําเนินงานในเรื่ องของการประกั นคุณภาพภาควิช า
(9.1-2-3) นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทํา
แผนการประกันคุณภาพภายใน การจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ส่วนกลางและการประสานงานตรวจสอบคุณภาพภายใน ทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อมูลเพื่อ
การประกั นคุณภาพคณะศึ กษาศาสตร์ ( 9.1-2-4) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาควิชาเพื่อทําหน้าที่วาง
แผนการจัดเก็บและกําหนดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคณะและภาควิชา(9.1-2-5)
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ
คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและกําหนดอัตลักษณ์ (9.1-3-1) โดยดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน(9.1-3-2) ดังนี้
1. การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะศึกษาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 26 พฤศจิกายน 2553
2. กําหนดแนวการศึกษาอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 12 มกราคม 2554
3. การยกร่างอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการเก็บข้อมูล
3.1 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
สัมภาษณ์และการสอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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3.2 การยกร่างอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
4. จัดประชุมประเมินความเหมาะสมอัตลักษณ์ โดยนําร่างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะศึกษา
เสนอให้คณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร์เห็นชอบในหลักการดังกล่าว
5. จัดประชุมประชาคมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
6. ปรับปรุงร่างอัตลักษณ์คณะศึกษาและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
“สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”
เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
“คณะศึกษาศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เชี่ยวชาญการสอน และการวิจัย”
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์
ตัวบ่งชี้ : ผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกระบวนการและกลไกในการกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
2. มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
3. มีการกระบวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาอัต
ลักษณ์
4. มีการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานโดยบุคลากรและต่อการพัฒนานิสิตโดยนิสิต และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียตามอัตลักษณ์
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์
แนวทางการปฏิบัติ
1. มีกระบวนการและกลไกในการกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
1.1 มีการพัฒนาตัวบ่งชี้และกําหนดเป็นตัวบ่งชี้ของคณะ โดยได้รับนความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ
1.2 มีการทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และบริบทของ
คณะศึกษาศาสตร์
2. มีแผนการพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
2.1 มีการกําหนดแผนการพัฒนานิสิตทั้งที่เป็นกิจกรรมทีผ่ ่านการเรียนการสอนรายวิชา และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดโดยคณะ ภาควิชา หรือสโมสรนิสิตเพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่คณะ
กําหนด
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2.2 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในข้อ 2.1 ในลักษณะที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของคณะ
3. มีกระบวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
อัตลักษณ์
3.1 มีการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ และกรรมการพัฒนานิสิต
3.2 มีการกําหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนานิสิตและบุคลากรสําหรับดําเนินงานโครงการ
4. มีการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานของบุคลากร และมีผสู้ ่วนได้ส่วนเสียตาม
อัตลักษณ์
มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ของคณะ และมีการประเมินความพึงพอใจอัตลักษณ์ที่กําหนด
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์
5.1 มีการประเมินผลการดําเนินงาน และให้นําผลการประเมินการดําเนินงานตามเป้าหมาย
พัฒนาอัตลักษณ์ไปปรับปรุง กระบวนการวางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามอัต
ลักษณ์ของคณะ
5.2 มีการจัดทําโครงการและกิจกรรมในการพัฒนานิสิต
การขับเคลื่อนอัตลักษณ์
K = Knowledge (สร้างสรรพศาสตร์การสอน)
R = Research ( สรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ)
U = Unity (สามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ)
E = Ethics (มีจริยธรรมและจรรยาบรรณครู )
D = Development ( มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู)
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ
คณะศึกษาศาสตร์มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานประกันคุณภาพทั้งองค์กรด้วยกระบวนการ PARPDCA (Participatory – PDCA)ซึ่งเป็นการดําเนินงานที่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคณะตั้งแต่ขั้นการวางแผนการดําเนินงาน
P การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด D มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลการ
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ดําเนินงาน C และการจัดทํารายงานการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมิน A ทั้งนี้ โดยการ
พิ จ ารณาจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ (9.1-4-1) โดยมี ก ารรายงานที่ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตามที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด ใน CHE QA Online และได้กําหนดแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
(9.1-4-2)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุ ตัวบ่งชี้
คณะศึกษาศาสตร์ได้นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาจัดทําแผนและดําเนินการตามแผน
ได้ครบถ้วนในทุกตัวบ่งชี้ (9.1-5-1)
6. มีระบบสารสนเทศทีใ่ ห้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดให้มรี ะบบสารสนเทศต่างๆ อันได้แก่ ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการ
สอน ระบบสารสนเทศนิสิต อาจารย์ ผลงานวิจัย งานการเงิน ซึ่งสามารถเข้าสืบค้นได้ด้วยระบบ Online ใน
websiteของคณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ku.ac.th (9.1-6-1)
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ
สําหรับนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้ใช้กระบวนการประกันคุณภาพในการดําเนินงาน
โดยผ่ า นกระบวนการ PDCA ในการจั ด ทํ า แผนกิ จ กรรมโครงการ ดํ า เนิ น งานและจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานครั้งต่อไป (9.1-7-1) ในส่วนการดําเนินของคณะโดยเฉพาะ
สารสนเทศของคณะที่จัดทําไว้บริการบน website นั้น คณะศึกษาศาสตร์เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการของของสํานักงานเลขานุการคณะ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่บริการของคณะได้
เข้ามามีส่ วนร่ วมในการประเมิ นและการให้ความคิดเห็นในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และนํ า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (9.1-7-2) นอกจากนี้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อคณะจะได้นําผล
ประเมินนั้นมาปรับปรุงดําเนินงานต่อไป (9.1-7-3)
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย
และมีกิจกรรมร่วมกัน
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภั ฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย
หอการค้า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งได้มีพิธีลงนามและร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1-8-1)
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นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้เป็นสมาชิกของสภาคณบดีศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์แห่งประเทศไทย
โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาร่วมกันในทุก 2 เดือน (9.1-8-2 )
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
กระบวนการประกันคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ทุกระดับ และเป็นไปตามกระบวนการ PDCA โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดผลการดําเนินงาน
ของคณะศึกษาศาสตร์ บรรลุผลตามเป้าหมายและพันธกิจ ในปี 2553 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรางวัลระดับดี จากการนําเสนอผลงานประเภทรางวัลภาพรวมองค์ประกอบ
คุ ณ ภ า พ ( 9 . 1 -9 -1 ) ซึ่ ง มี ก า ร แ ส ด ง ผ ล ง า น ภ า ค โ ป ส เ ต อ ร์ ที่ โ ถ ง ห น้ า ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม สุ ธ ร ร ม
อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี และมีการนําเสนอผลงานที่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย
(9.1-9-2)

คณะวิทยาศาสตร์
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะวิทยาศาสตร์ ใช้ระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด ซึ่งระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการการบริการการศึกษาที่ดําเนินการเป็นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน
การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในคู่มอื ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปี 2554 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-1-1) คณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (9.1-1-2) ทําหน้าที่ประสานงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับคณะวิชา ภาควิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุดของคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ให้ความสําคัญ และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
ดังแสดงไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารและแผนดําเนินงานประจําปี 2553 ของคณะวิทยาศาสตร์ (9.1-2-1)
โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์รับผิดชอบการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพ พร้อมทั้งกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมแก่ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับความสนับสนุนความรู้และหลักเกณฑ์งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
จากสํานักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางการจัดประชุม สัมมนา อบรม ที่สํานัก
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิเช่น รองคณบดีฝ่ายบริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
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พัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา
2553 และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (9.1-2-2) การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การบริหาร
คุณภาพโดยรวม และการสร้างคุณภาพในกระบวนการ ของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา เพื่อให้
ผู้บริหารเข้าใจแนวคิดของหลักการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และนําไปสู่การประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบงานภายในหน่วยงานของตนเอง (9.1-2-3) การเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2553 ของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน และคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (9.1-2-4)
การเข้าร่วมโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2554 ของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ (9.1-2-5) การจัดดําเนินการโครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาในบริบทใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา
2553 ที่ได้เรียนเชิญผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อชี้แจงตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน และเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2553
ของคณะวิทยาศาสตร์ (9.1-2-6) การเข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ของรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (9.1-2-7)
และโครงการสัมมนาเรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) สู่การปฏิบัติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
(9.1-2-8)
คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาคู่มือคุณภาพ (9.1-2-9) จากคูม่ ือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปี 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพัฒนาในรูปแบบการจัดทํา
Checklist ตรวจสอบรายการ เพื่อกํากับการดําเนินงานให้ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพหรือไม่ ถ้าส่วนใดยังไม่ได้ปฏิบัติ การทํา Checklist ตรวจสอบ
รายการ และแสดงให้เห็นส่วนที่การดําเนินงานยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลในการกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา
เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดมาตรฐาน และกําหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของ
คณะเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและ
กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถชี้วดั คุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน ทั้งปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ มีเกณฑ์มาตรฐานกํากับแต่ละตัวบ่งชี้ และสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ทนี่ ําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์ที่คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาขึ้นเองจํานวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่เป็นของ สมศ.จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ดัง
แสดงในรายการหลักฐาน (9.1-3-1) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์
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4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ
คณะวิทยาศาสตร์มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์
ครบถ้วน มีการใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน การประกันคุณภาพ
ภายใน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และหัวหน้า
ภาควิชาทุกภาควิชาเป็นคณะกรรมการโดยมีหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะฯเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะจะทําหน้าที่ในด้านประกันคุณภาพในการ
ดําเนินการครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกหน่วยงานย่อยเป็นประจําทุกปี
การศึกษา โดยคณบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการอบรม
และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินจํานวน 3 คนและมีเลขานุการกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในซึ่ง
ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นเลขานุการจํานวน 1 คนทําหน้าที่ตรวจประเมินภายในคณะฯ ช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม (9.1-4-1)
คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยทุกหน่วยงาน
ย่อยต้องทบทวนระบบและกลไก ควบคุม ติดตามภารกิจต่างๆ ให้ดําเนินงานให้ได้มาตรฐานคุณภาพ เมื่อเริ่มปี
การศึกษาทุกหน่วยงานย่อยต้องเก็บรวบรวมข้อมูล นําผลการประเมินมาจัดทํา SAR เสนอต่อคณะฯ และคณะ
วิทยาศาสตร์จะรวบรวมข้อมูล จัดทํา SAR ของคณะส่งสํานักประกันคุณภาพการศึกษาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ และเตรียมรับการประเมินคุณภาพในจากมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่ง
รายงานให้มหาวิทยาลัย และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
คณะวิทยาศาสตร์ มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง สปค. 01 (9.1-5-1) และการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ สปค.02 (9.1-5-2) เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมิน ทําให้เกิดกระบวนการที่มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบในการตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงาน และเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังนําข้อเสนอแนะจาก
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คณะกรรมการประเมินมาพัฒนาเป็นนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายกระตุ้นส่งเสริมการขอตําแหน่งวิชาการหรือ
ขอผลงานวิชาการ (9.1-5-3) เป็นต้น

6. มีระบบสารสนเทศทีใ่ ห้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์มีข้อมูลและสารสนเทศทีส่ นับสนุนการประกันคุณภาพ และใช้ร่วมกันทั้ง
ระดับบุคคล และคณะ ในการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์ มีการนํา
ข้อมูลจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ เช่น Website เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัย
(http://www.rdi.ku.ac.th/) (9.1-6-1) ข้อมูลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากกองแผนงาน
(http://www.planning. ku.ac.th/planning/index.php ) (9.1-6-2) และเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
จึงได้รวบรวมลิงค์ของข้อมูลบางส่วนไว้ที่เว็บไซด์ของคณะวิทยาศาสตร์ ในส่วนของการประกันคุณภาพอีกด้วย
(http://www.sci.ku.ac.th/sci1/qaSci/01qaSci.html) เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ได้ใช้ร่วมกัน (9.1-6-3)
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ
คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะฯ โดยคณะฯแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯทําหน้าที่วางนโยบายและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ รวมทัง้ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (9.1-7-1) และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อทํา
หน้าที่ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในคณะฯ (9.1-7-2) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะฯ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายในและภายนอกเป็นคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากสํานักประกันคุณภาพ
(9.1-7-3)
นอกจากนี้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องทําการประเมินผลการสอนของอาจารย์ และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนทัง้ หมดที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดให้ ผ่านทางระบบเครือข่ายประเมินผลของ
มหาวิทยาลัย (9.1-7-4) เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกับในการปรับปรุงการประกันคุณภาพ และด้านการเรียนการสอน
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะผ่านทางการสัมภาษณ์ระหว่างการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ของคณะ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (9.1-7-5)
คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตได้เข้ามีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ โดยประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บัณฑิต ผ่านทางระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
(9.1-7-6)
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย
และมีกิจกรรมร่วมกัน
คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนให้มีผแู้ ทนนิสิตภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการสโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย (9.1-8-1) และนิสิตยังได้
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน Bonding Games
ครั้งที่ 10 ภาควิชาเคมี (9.1-8-2) และโครงการโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 7 ภาควิชาจุลชีววิทยา (9.1-8-3) เป็นต้น
นอกจากการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกีย่ วข้อง
กับกิจกรรมนิสติ คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะวิชา ของ 9 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัย
เกริก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดย
มีจุดประสงค์ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นเครือข่ายได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แนวคิดในการทํางานประกันคุณภาพร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งแรกคือ การจัด
บรรยายเรื่อง กรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา และเรื่อง
มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม
2554 ณ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1-8-4)
9. มีแนวปฏิบัติทดี่ ีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึน้ และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
คณะวิทยาศาสตร์มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่คณะพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่
- โครงการมุมลูกของเรา (9.1-9-1)
- รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ (9.1-9-2)
- นโยบายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ดีจากบุคลากรสายสนับสนุนที่มารวมกลุ่มเป็น
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, COP) แบบยูนิตเซลล์ ในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่
1/2554 (9.1-9-3)
- คณะวิทยาศาสตร์ยังได้รับการประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553 รางวัลดีเยี่ยม ประเภท รางวัลภาพรวมองค์ประกอบ
คุณภาพ (หน่วยงานคุณภาพ) (9.1-9-4)
- นโยบายกระตุ้น ส่งเสริมการขอตําแหน่งวิชาการหรือขอผลงานวิชาการ (9.1-9-5)
- นโยบายสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (Science, Research Fund for
Supporting Staff, ScRFSS) (9.1-9-6)
- การแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายกฎหมาย (9.1-9-7)
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- การแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (9.1-9-8)
- โครงการขอบฟ้านานาชาติ (9.1-9-9)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. คณะฯ มีกลไกการประกันคุณภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะฯ ให้บรรลุผลสําเร็จ
ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นรอง
ประธาน และมีผู้แทนจากภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ หัวหน้า
งานแผนและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ พร้อมทั้งมีฝ่ายเลขานุการเป็นเจ้าหน้าที่จากงาแผน
และประกันคุณภาพ
2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นรอง
ประธาน และมีผู้แทนจากสถาบัน ในความดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสํานักงาน
เลขานุการ เป็นกรรมการ พร้อมทั้งมีฝ่ายเลขานุการเป็นเจ้าหน้าที่จากงานแผนและประกันคุณภาพ
3) คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ จัดประชุม เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางและแผนการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งแผนการดําเนินงานตรวจประเมินคุณภาพ
ตนเอง
2. คณบดีและรองคณบดีร่วมกําหนดนโยบายคุณภาพและจัดทําเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร หลังจาก
นั้นแถลงต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ และที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร เพื่อให้อาจารย์
และบุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน
3. คณะฯ มีการกําหนดเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีแนวทางในการดําเนินการและบริหารจัดการ
ดังนี้
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้ดําเนินการยกร่าง
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณลักษณะที่สมควรกําหนดเป็นเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
2) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ยกร่างเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเหตุผล
ในการกําหนดเอกลักษณ์ทสี่ อดคล้องกับเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ
พิจารณา
3) นําเอกลักษณ์ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ แจ้งต่ออาจารย์และ
บุคลากรของคณะฯ ให้รับทราบโดยทั่วกัน
4) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ เพื่อใช้ในการประเมินตามเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
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5) ทําการตรวจประเมินผลการดําเนินงานไปพร้อมกับการประกันคุณภาพของคณะฯ
4. คณะฯ มีการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนตามกระบวนการดังนี้
1) คณะฯ มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ดังนี้
o คณบดีฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ สําหรับภาควิชา/
วิทยาลัยการชลประทาน และสถาบันในความดูแล ประกอบด้วย คณบดีฯ เป็น
ประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นรองประธาน
พร้อมทั้งคณาจารย์ ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินจาก สกอ. หรือจาก มก. จัดอบรม
พร้อมทั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
เป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่จากงานแผนและประกันคุณภาพเป็นทีมเลขานุการ
ทั้งนี้ได้แบ่งการประเมินหน่วยงานย่อยหน่วยงานละ 3 ท่านร่วมกันตรวจประเมิน
และตรวจเยี่ยม ทั้งนี้จะต้องมีอิสระในการไปตรวจประเมิน และต้องไม่ประเมิน
หน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่ถูกประเมินประกอบด้วย 10 ภาควิชา
1 วิทยาลัยการชลประทาน และ 4 สถาบัน
o คณะกรรมการประเมินฯ จัดทําแผนและกําหนดการประเมินคุณภาพภายในฯ แจ้ง
ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประเมิน
o การเตรียมการก่อนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประธานคณะกรรมการ
ประเมินฯ จะต้องจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและขอบข่ายของการตรวจประเมิน
กําหนดการประเมิน วิธีการประเมิน ให้กรรมการและ ผู้แทนจากหน่วยงานผู้รับ
ตรวจทราบ พร้อมทั้งจัดเตรียมใบรายการตรวจประเมิน
o คณะกรรกมารประเมินฯ ดําเนินการประเมินหน่วยงานย่อย พร้อมจัดทําร่างรายงาน
ผลการประเมินฯ แจ้งทุกหน่วยงานทําการทักท้วง แก้ไขผลการประเมินฯ ภายใน
กําหนด
o คณะกรรมการประเมินฯ จัดทํารายงานผลการประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์สง่ หน่วยงาน
ที่ถูกประเมินฯแจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ส่งคืนคณะ
o สรุปผลการประเมินฯ แจ้งทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อทราบผลการ
ประเมินฯ
2) คณะฯ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ
พร้อมส่งสํานักประกันคุณภาพ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10118/ว.2222 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2554 และมอบให้คณะกรรมการประเมินฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 พร้อมทั้งได้นํา
ข้อมูลขึ้นในระบบ CHE QA Online http://www.cheqa3.ku.ac.th/
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3) คณะฯ ได้นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามแบบ
สปค.01 (เอกสารในบทที่ 4 หน้า 1 – 7) ทั้งนี้ได้ผ่านการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
จากคณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบและส่งมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
5. ในการตรวจประเมินระดับคณะโดยมหาวิทยาลัย หากมีสงิ่ ที่คณะกรรมการตรวจประเมินมีความเห็น
ว่าต้องแก้ไขปรับปรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์มีแนวทางในการการดําเนินการดังนี้
1) การแก้ไขและการพัฒนาหน่วยงานที่ถูกตรวจประเมิน เมื่อได้รับข้อเสนอแนะในแก้ไขปรับปรุงจาก
รายงานผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมิน จะต้องประชุมบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาทบทวนข้อเสนอแนะที่ได้รับ หากมีประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ให้จัดทําแผนพัฒนา
และปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการระบุเวลากําหนดเสร็จของแต่ละกิจกรรมหรือ
โครงการ ผลการพิจารณาทบทวนและแผนการดําเนินงานปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) ให้รายงานและ
ส่งกลับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ทราบ
2) การติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุง คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ จะต้องทํา
หน้าที่ติดตามให้หน่วยงานผู้รับการประเมิน ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงที่ได้กําหนด
ไว้ แล้วรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงของแต่ละหน่วยงานให้คณบดีรบั ทราบ
3) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ สรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ต่อกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาทบทวนระบบบริหารคุณภาพของคณะ
และกําหนดแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะต่อไป
6. การจัดทํา SAR ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามนโยบายคุณภาพมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพ
ภายในสําหรับคณะวิชา ปี 2554 ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และ ทุกเกณฑ์ตัว
บ่งชี้ พร้อมกันนั้นหากมีความจําเป็นต้องดําเนินการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรอื่น เช่น
สมศ. การจัดทํา SAR ก็อาจจะเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรดังกล่าวไปพร้อมกัน โดย
จะพิจารณาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก พร้อมกันนี้คณะฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลจาก
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1) ข้อมูลนิสิตทั้งหมด
http://www.registrar.ku.ac.th/sites/default/files/Copy%20of%20All%20Quantity%20Student%20
Final53.pdf
2) จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า
http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/information_manager/ftes/ftes
53_new.htm
3) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิรุดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2553
http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/feeling/sum_ser.pdf
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4) จํานวนคอมพิวเตอร์
https://smart.ku.ac.th/index.php?lang=th&content=summary&topic=org
5) จํานวนหลักสูตร https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php
6) จํานวนบุคลากร
http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=63
7) งานวิจัยและงบประมาณ
http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/index.php?option=com_content&view=article&id=39
&Itemid=56
8) ระบบประเมินการเรียนการสอน https://eassess.ku.ac.th/
9) ระบบรายงานการประชุมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
http://www.eng.ku.ac.th/user/meeting_input.php?idmr=146
10) ระบบภาระงานสอนของอาจารย์ http://ku-work.ku.ac.th/
7. ในกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย คณะฯ ได้เชิญ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างคณะ และมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งในระดับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
และนิสิต โดยเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ดําเนินการติดตาม ประเมินผล ในระดับมหาวิทยาลัย
9. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพดําเนินการ
กลั่นกรองคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการ ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี จากผลการตรวจประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเข้าประกวดและเผยแพรผลงานให้หน่วยงานอื่นได้นําไปใช้ประโยชน์ และ
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าของผลงานและเป็นแบบอย่างสําหรับหน่วยงานและบุคลากรใน
หน่วยงาน
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