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ส่วนที่ 1
บทนำ
เหตุผลและควำมจำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว
มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอก
หลายประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการ
ปัจจัย ดังกล่าวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่ มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อั นเป็นผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิ
บาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549
เพื่อเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่
24 เมษายน 2554 เพื่อเป็น กลไกส่งเสริ มและกํากับให้ สถาบั นอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
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จากกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ดั ง กล่ า ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่ อ ง มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในปี 2551 กํ า หนดประเภทหรื อ กลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยำลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากว่าปริญญาตรี จัด
ฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบัน สนั บสนุ น รองรั บการเปลี่ ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่ งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับ
การดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถำบันเฉพำะทำง หมายความถึงสถาบันที่ เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒ นาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้ อาจจําแนกได้เป็น 2
ลักษณะคือ ลั กษณะที่ 1 เป็ น สถาบัน ที่เน้ นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบั นที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำโดยเฉพำะระดับปริญญำ
เอก หมายความถึง สถาบันที่ เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้น
การทําวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก ส ถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่ เป็นผู้นําทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอยู่ในประเภท กลุ่ม ข คือ สถำบันที่
เน้นระดับปริญญำตรี ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็ น ประจํ าทุกปี ตลอดจนมีการพัฒ นาและทบทวนระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อให้การ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ จึงได้จัดทําแผนการประกัน
คุณภาพประจําปีการศึกษา 2557 โดยมีความมุ่งหวังให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไป
ตามแนวทางพัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิ ทธิภ าพให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับสาขาวิชาและ
ระดับคณะ
2. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณาจารย์ บุคคลกร และนักศึกษา
3. เพือ่ จัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อพัฒ นาการประกัน คุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
เป้ำหมำย
1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ เป็นที่ยอมรับ
2. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีรับความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น
3. มีเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ควำมหมำยของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Assurance)
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามรายการตรวจสอบ (Audit checklist)
และตัว บ่งชี้คุณภาพ (quality indicators) ที่กําหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งการประกันคุณภาพ
สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรื อ
โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น
การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ สมศ. รับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและ
ให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดําเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลั กสู ตรได้ดําเนิ น การเป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุดมศึก ษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้อ ง โดยให้ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบที่สํ า คั ญ ได้ แ ก่ การกํา กั บ มาตรฐาน บั ณ ฑิต นั ก ศึก ษา อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ
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2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตําแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่ เน้นกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจาณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน
เพื่อให้สามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กําหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับ
สําหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี
การดําเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุก
ระบบ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และให้ มี ก ารจั ด ส่ ง ผลการประเมิ น พร้ อ มข้ อ มู ล พื้ น ฐานให้ กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ
การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (สําหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ ) ABET
(สําหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจําและผ่านการ
รับรองโดยสภาวิชาชีพ
กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557-2561)
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บ ข้อ มูล (Do) การประเมิน คุณ ภาพ (Check/Study) และเสนอแนวทางการปรั บปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
Plan : เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อ มูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
Do : ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึก ผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1-เดือนที่
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปีถัดไป)
Check/Study : ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือน
มิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปีถัดไป
Act : วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุง ตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริ หารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลั ย ) มาจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
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วิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน
1. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษาใหม่
2. เก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA และให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA ONLINE
4. คณะนําผลการประเมินหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
5. คณะประเมินตนเองบนระบบ CHE QA ONLINE และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ ได้ประเมิน
ไปแล้ว
6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน
นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อแสดงเจตจํานงร่วมกันที่จะดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การให้บริการวิชาการ การ
บริหารและการจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม คณะเกษตรและชีวภาพ จึงมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพ ที่สอดคล้องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่ดี โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสาขาวิชาและ
ระดับ คณะ และพัฒ นาเครือข่ายการประกันคุณภาพให้มีประสิ ทธิภ าพโดยการมีส่ ว นร่ว มของผู้ บริห าร
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. ดํา เนิ น งานด้า นการประกัน คุณภาพการศึก ษา ตามระบบและกลไกที่ม หาวิ ทยาลั ย กํา หนด
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการนําข้อมูล ข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ
มาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก
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ส่วนที่ 2
แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะเกษตรและชีวภาพ กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อช่วยกําหนดทิศทาง เป้าหมาย ขอบเขตในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ปรัชญำ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเกษตรและชีวภาพให้เป็นที่ยอมรับ
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การมีมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสูง
พันธกิจ :
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเกษตรและชีวภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาและคณะเป็นประจําทุกปี
3. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. เผยแพร่ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้สาธารณชนรับทราบ
เป้ำประสงค์ (Goal)
1. มีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของพันธกิจหลักของ
คณะและมหาวิทยาลัย
2. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับดี
3. พัฒนาทักษะด้านประกันคุณภาพ (PDCA) ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
4. การให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
5. มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
6. มีการจัดการความรู้ (KM) ภายในคณะ
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กำรวิเครำะห์สภำพโดยทั่วไป (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. คณะเกษตรและชี ว ภาพ ให้ ค วามสํ า คั ญ และ 1. อาจารย์ติดภาระงานสอน และภาระงานอื่นๆ
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. ความเข้าใจและการตีความเกณฑ์การประกัน
2. ความร่วมมือจากบุคลากรภายในคณะฯ
คุณภาพการศึกษา ไม่ตรงกัน
3. มี ค ณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลงานประกั น 3. ขาดระบบจัดเก็บหลักฐาน / เอกสารแสดง ที่มี
คุณภาพโดยตรง
ประสิทธิภาพ
4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกัน 4. มีบุคลากรน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้อง
คุ ณ ภาพการศึ ก ษากั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและ ปฏิบัติ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
5. มีการนําผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงการดําเนินงาน
โอกำส
อุปสรรค
1. พระราชบัญญัติการศึกษา 2542 การประกัน
1. การแข่งขันทางการศึกษาด้านคุณภาพการศึกษา
คุณภาพ
2. ระบบเทคโนโลยีไม่เสถียร
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategy Issues)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
กลยุทธ์ :
1.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามหลัก PDCA
1.2 ส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารจัดการการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โครงกำร/กิจกรรม :
- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
- การจัดคูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา
- แต่ง ตั้งคณะกรรมการดํา เนิ นงานจัด ทํารายงานการประเมิ นตนเองระดับคณะ และ
สาขาวิชา
- ประชุมคณะคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาและระดับ
คณะ
- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา และระดับคณะ
- มีการนําผลการประเมิน และผลการเทียบเคียง (Benchmarking) มาวิเคราะห์ เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการประกันคุณภาพภายในและการเตรียมความพร้อมเพื่อให้
สามารถรองรับการประเมินภายนอก
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพบัณฑิตอย่ำงต่อเนื่อง
กลยุทธ์ :
2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษานําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา
2.3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
โครงกำร/กิจกรรม :
- สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการอบรมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา นําไปใช้กับกิจกรรมของนักศึกษาให้มีความเชื่อมโยงกับระบบ
การประกันคุณภาพ (PDCA)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กลยุทธ์ :
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงกำร/กิจกรรม :
- ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอก ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
- การประชุมสัมมนาพัฒนาความรู้ (การประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพ ,การประชุม
เครือข่ายนักศึกษา)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรประชำสัมพันธ์งำนประกันคุณภำพ
กลยุทธ์ :
4.1 เผยแพร่งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
โครงกำร/กิจกรรม :
- การปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องและ
สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล/ สาขาวิชา/ระดับคณะ/
- การเผยแพร่รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (นําส่งมหาวิทยาลัย ใน
ระบบ CHE QA และเว็บไซต์คณะ)
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แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การมีมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสูง”
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategy issues)

ประ
สิทธิ
ภำพ
กำร
จัดกำ
ร
พัฒนำ
องค์กร

2. พัฒนำคุณภำพบัณฑิตอย่ำง
ต่อเนื่อง

มี บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตรง
ความต้องการของประเทศ

คุณภำพ
กำรให้
บริกำร

ประสิทธิผล
ตำม
พันธกิจ

1. พัฒนำระบบและกลไกกำร
ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน

3. สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำร
ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ

เป้ำประสงค์ (Goal)
มีผลงานวิจัย หรือผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

-

มีผลงานที่ส่งเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของประเทศที่สนองความ
ต้องการของชุมชน/ สังคม
มีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของประสิทธิผลหลักของคณะและ
มหาวิทยาลัย
การให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
มีผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี-ดีมาก

-

พัฒนาทักษะด้านประกันคุณภาพ (PDCA) ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
มีการจัดการความรู้ (KM) ภายในคณะ

-
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มี ก ารนํ า องค์ ค วามรู้ ไ ป
บริ ก ารชุ ม ชน / ท้ อ งถิ่ น
และประเทศชาติ

4. กำรประชำสัมพันธ์งำน
ประกันคุณภำพ

แผนกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (พ.ศ.2558-2559)
คณะเกษตรและชีวภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ระยะเวลำ
กิจกรรมกำรประกันคุณภำพ
ส.ค. 2558 โครงการอบรมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558

ตัวชี้วัด
- จํานวนผู้นํานักศึกษาและ
นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม 50 คน
- ความพึงพอใจในภาพรวมของ

เป้ำหมำย/ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ
- นักศึกษาและบุคลกรมีความรู้ - ฝ่ายนโยบายและแผน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มากขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการ
≥3.51 คะแนน
- ผลการประเมินคุณภาพ ≥3.51

- ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ

- ประธานหลักสูตร

รายงานผลการดําเนินงาน
ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ

- ฝ่ายนโยบายและแผน

ส.ค. 2558 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2557 และรายงานบนระบบฐานข้อมูล CHE QA
คะแนน
Online
ส.ค. 2558 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 ระดับ - จัดทํารายงานการประเมิน
คณะ
ตนเอง ปีการศึกษา 2557 ทัน
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ก.ย. 2558 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปี
- ผ่านการตรวจประเมินในระดับดี
การศึกษา 2557 และรายงานบนระบบฐานข้อมูล CHE QA
Online
ต.ค. 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาการประกัน
- มีแผนปรับปรุงพัฒนาการ
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ตามผลการประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2557)
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- ผ่านการตรวจประเมินในระดับดี - คณะเกษตรและชีวภาพ
- คะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษามากขึ้น

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระยะเวลำ
กิจกรรมกำรประกันคุณภำพ
ต.ค. 2558 จัดทําแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2558
ม.ค. 2559 ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2558

ตัวชี้วัด
- มีแผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2558
- มีคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ฉบับปรับปรุงปี
2558

ม.ค. 2598 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - มีคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
มี.ค. 2559 ประชุมเตรียมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2558 (รอบ 9 เดือน)

- ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80

มี.ค. 2559 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการประกัน - มีการดําเนินงานตามแผนร้อย
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
ละ 50
มี.ค.-เม.ย. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2558
2559
(รอบ 9 เดือน)

- มีรายงานการประเมินตนเอง
ประจําปีการศึกษา 2558
(รอบ 9 เดือน)
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เป้ำหมำย/ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินงานตามแผนร้อยละ 80 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- มีคู่มือการประกันคุณภาพ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การศึกษาภายใน ที่มีข้อมูล
ทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่มหาวิทยาลัยและ สกอ. กําหนด
- มีคณะกรรมการดําเนินงาน
- คณบดี
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประกันคุณภาพ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- มีรายงานการประเมินตนเอง
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประจําปีการศึกษา 2558
ประกันคุณภาพ
(รอบ 9 เดือน)
- ผู้รับผิดชอบทุกองค์ประกอบ
- คะแนนการประเมินคุณภาพ
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
การศึกษามากขึ้น
ประกันคุณภาพ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
มีรายงานการประเมินตนเองครบ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ตามเกณฑ์ สกอ.
ประกันคุณภาพ
- ผู้รับผิดชอบทุกองค์ประกอบ

ระยะเวลำ
กิจกรรมกำรประกันคุณภำพ
พ.ค. 2559 ประชุมเตรียมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2558 (รอบ 12 เดือน)

ตัวชี้วัด
- ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80

พ.ค.- ก.ค. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
2559
พร้อมรวบรวมข้อมูลและหลักฐานแสดง

- มีรายงานการประเมินตนเอง
ประจําปีการศึกษา 2558
(รอบ 12 เดือน)
- มีหลักฐานแสดงตามเกณฑ์ตาม
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. ร้อยละ 100
- ผลการประเมินคุณภาพ ≥3.51
คะแนน

ส.ค. 2559 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 และรายงานบนระบบฐานข้อมูล CHE QA
Online
ก.ย. 2559 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปี
การศึกษา 2558 และรายงานบนระบบฐานข้อมูล CHE QA
Online

เป้ำหมำย/ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
- มีรายงานการประเมินตนเอง
ประจําปีการศึกษา 2558
(รอบ 12 เดือน)
- สามารถส่งเล่มรายงานให้
คณะกรรมการตรวจประเมินได้
ทันตามกําหนดเวลา
- มีหลักฐานแสดงตามเกณฑ์ตาม
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ.
- ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
- ผู้รับผิดชอบทุกองค์ประกอบ
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ผู้รับผิดชอบทุกองค์ประกอบ
- ประธานหลักสูตร

- ผ่านการตรวจประเมินในระดับดี - ผ่านการตรวจประเมินในระดับดี - คณะเกษตรและชีวภาพ
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