แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2562

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คํานํา
คณะเกษตรและชี ว ภาพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม ไดดําเนิน การประกัน คุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
และไดจัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับสาขาวิชาและระดับคณะ เพื่อ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหเปน
สวนหนึ่งของการบริหารจัดการ และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ
โดยแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารคณะในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้
จะเปนแนวทางใหหนวยงานนําไปปฏิบัติ อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
คณะ และมหาวิทยาลัยตอไป

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผูบริหาร
คณะเกษตรและชี ว ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม จั ด อยู ใ นประเภทกลุ ม
สถาบันอุดมศึกษา กลุม ข คือ สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี ซึ่งคณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจํา
ตอเนื่องทุกป ตลอดจนมีการพัฒนาและทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ใชอยูในปจจุบันใหเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อใหการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกตัวบงชี้ และไดจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีความมุงหวังใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนไป
ตามแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพใหเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง สอดคลองกับภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 จะแสดงใหเห็นกิจกรรม
เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ เป า หมาย/ผลที่ คาดว า จะได รั บ และผู รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการ ตามกระบวนการ PDCA ซึ่งแผนฯ ประกอบดวย 3 สวน อันไดแก สวนที่ 1 บทนํา สวนที่
2 แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสวนที่ 3 การติดตามและประเมินผล มีสาระสําคัญดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
- เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- วัตถุประสงค
- เปาหมาย
- ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
- กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ
- แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562
- การติดตามประเมินผล
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ตามคู มือการประกั นคุณภาพการศึ กษาภายใน พ.ศ. 2562 ระดั บคณะและมหาวิทยาลัย กล าวถึ ง
เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ไวดังนี้
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอก
หลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ
ปจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโนมแตกตางกันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิด
ผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน
และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) มหาวิทยาลัยมีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและผลิต
บัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต
ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4) มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวน
เสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) มีความ
โปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให
มหาวิ ทยาลั ย ทุกแห งจัดให มีร ะบบการประกั น คุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ ของบัณฑิตในแตละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ 2554 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภท
หรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิ ต ศึ กษา และแนวทางการบริ หารเกณฑเพื่อใหส อดคลองกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ ตลาดแรงงาน และความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป
10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20
กุ ม ภาพั น ธ 2561 เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษาและแห ง สามารถจั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแตละ
ระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
11) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยใหยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อ
เปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุก
หนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
จากกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ดั ง กล า ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได มี ป ระกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในป 2551 กํ า หนดประเภทหรื อ กลุ ม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ
กลุม ก วิทยาลั ยชุมชน หมายความถึงสถาบัน ที่เน นการผลิตบั ณฑิต ระดับต่ํ ากว าปริญญาตรี จัด
ฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริม
ใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการ
ดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันที่ เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพั ฒ นาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้ อาจจําแนกไดเปน 2
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ลักษณะคื อ ลั กษณะที่ 1 เป น สถาบั น ที่ เ น น ระดับ บัณ ฑิตศึกษา และลั กษณะที่ 2 เปน สถาบัน ที่เ นน ระดั บ
ปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง สถาบันที่ เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเนนการ
ทําวิ ทยานิ พนธ และการวิ จั ย รวมถึ งการวิ จั ย หลังปริญญาเอก ส ถาบันเนน การผลิตบัณฑิตที่ เปน ผูนําทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให อยูในแนวหนาระดับสากล มุงสราง
องคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอยูในประเภท กลุม ข คือ สถาบันที่เนน
ระดั บปริ ญญาตรี ตระหนั กถึงความสํ าคั ญของการประกันคุ ณภาพการศึกษา จึ งมี การดําเนิน งานประกั น
คุณภาพการศึ กษาภายในเป น ประจํ า ทุ กป ตลอดจนมีการพัฒ นาและทบทวนระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ใชอยูในปจจุบันใหเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกตัวบงชี้ คณะจึง
ไดจัดทําแผนการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2561 โดยมีความมุงหวังใหการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในเป น ไปตามแนวทางพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ มี
ประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ
2. เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ
1.3 เปาหมาย
1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาและระดับคณะเพิ่มขึ้น
2. คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา มีรับความรู ความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.4 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามรายการตรวจสอบ (Audit checklist)
และตั ว บงชี้คุณภาพ (quality indicators) ที่กําหนด เพื่อเปนหลักประกันแกผูที่มีสวนเกี่ย วของและ
สาธารณชนไดมั่นใจวาสถานศึกษาแหงนั้นสามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งการประกันคุณภาพ
สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ
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การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือ
โดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น
การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่ สมศ. รับรองเพื่อเปนการประกันคุณภาพและ
ใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค และเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดําเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังตอไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา
หลั กสู ต รได ดํ า เนิ น การเป น ไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ อุด มศึกษาและเกณฑ มาตรฐานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนขอมูลพื้นฐานในสวนที่เกี่ยวของ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนที่เกี่ยวของกับคุณวุฒิ ตําแหนง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่ เนนกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจาณ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเปนแนวทางใหแกผูประเมิน
เพื่อใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละระดับ
สําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี
การดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุก
ระบบ ตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพื้นฐานใหกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ กษาเพื่ อเผยแพร ตอสาธารณะ ตัว อยางการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตรที่
เทียบเคียงได เชน ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ไดรับการรับรอง
จากองคการวิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดานบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับ
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หลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดย
สภาวิชาชีพ
1.6 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่ อให การประกั น คุ ณภาพการศึ กษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็ บ ข อ มู ล (Do) การประเมิ น คุ ณ ภาพ (Check/Study) และเสนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง (Act) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
Plan : เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้
มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน
Do : ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนที่ 1-เดือนที่ 12
ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปถัดไป)
Check/Study : ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือน
มิถุนายน-พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปถัดไป
Act : วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรั บปรุ งการดํ าเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ
กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว ดังนี้
1. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม
2. เก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA และใหมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผานระบบ CHE QA ONLINE
4. คณะนําผลการประเมินหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
5. คณะประเมินตนเองบนระบบ CHE QA ONLINE และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ไดประเมิน
ไปแลว
6. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ มาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน
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1.7 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ
เพื่อแสดงเจตจํานงรวมกันที่จะดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การใหบริการวิชาการ การ
บริหารและการจัดการใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม คณะเกษตรและชีว ภาพ จึ งมี การทบทวนนโยบายดานการประกัน คุณภาพให สอดคล องกับ การ
เปลี่ยนแปลงและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้
1. สงเสริมใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา มีความรู ความเขาใจงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่ อนํ าไปสู การปฏิบั ติท่ีดี โดยใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. พัฒนาระบบกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ใหมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา
3. มี ม าตรการเก็ บ ข อ มู ล และระบบสารสนเทศที่ ใ ห ข อ มู ล สนั บ สนุ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ประกอบดวย การชวยเหลือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
5. สงเสริมใหมีการนําขอมูล ขาวสารและผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
คณะมาเผยแพรตอสังคมภายนอก
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สวนที่ 2
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 (พ.ศ.2561 – 2562) คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระยะเวลา
กิจกรรมการประกันคุณภาพ
ส.ค. 2562 อบรมสรางความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2562

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- จํานวนผูน ํานักศึกษาและนักศึกษาที่เขารวม
อบรม 70 คน
- ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวม
โครงการตอการจัดโครงการ ≥3.51 คะแนน
พ.ย. 2562 - ประชุมจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกัน - จํานวนผูเขารวมการประชุม รอยละ 90
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562
ธ.ค. 2562

- จัดทําแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2562
- จัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2562

- รอยละของประเด็นการปรุงงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ครอบคลุมขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน รอยละ 90
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เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบ
- นักศึกษาและบุคลกรมีความรูด านประกัน - ฝายนโยบายและแผน
คุณภาพการศึกษามากขึ้น
- ฝายกิจการนักศึกษา

- การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ เปนไปตาม
การศึกษา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
- คณะเกษตรและชีวภาพ มีแผนปรับปรุงและ - คณะกรรมการประกันคุณภาพ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถ การศึกษา
นําไปปฏิบตั ิไดจริง

- หลักสูตรและคณะฯ สามารถนําผล
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2561 ไปใชในการปรับปรุงการ
บริหาร การจัดการ และกระบวนการ
ทํางานในปตอไป

ระยะเวลา
ธ.ค. 2562

ธ.ค. 2562

ธ.ค. 2562

กิจกรรมการประกันคุณภาพ
กําหนดคาคาดการณคะแนนเปาหมายการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพิ่มขึ้น

เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ผลการตรวจประเมินมีคะแนนเพิ่มขึ้น

ผูรับผิดชอบ
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา

- มีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ

- มีคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ

จัดทําคูมือปฏิบัตงิ านกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2562 และจัดสงไปยังหลักสูตร
เผยแพรคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2562 ระดับคณะ และระดับหลักสูตร

- หลักสูตรดําเนินงานตามเปาหมายประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ไมนอยกวา
รอยละ 80
- บุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพไดรับคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ และระดับหลักสูตร รอยละ 100

- คณบดี
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา

- มีเปาหมายการดําเนินงาน
- มีคูมือกํากับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ธ.ค. 2562
- บุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ สามารถ - นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ดําเนินงานตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัย และ สกอ.
กําหนด
ม.ค. 2563 ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา - ผลการดําเนินงานเปนตามเปาหมายที่กําหนด - ผลการดําเนินงานเปนตามเปาหมายที่
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 รอยละ 70
กําหนด
และประกันคุณภาพการศึกษา
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ม.ค. 2563 ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
- มีการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา - มีรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
- คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
ภายใน (รอบ 6 เดือน) ระดับหลักสูตร และระดับ ภายใน รอบ 6 เดือน ระดับหลักสูตร และ
การศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน ตามที่
คุณภาพการศึกษาปการศึกษา
คณะ
ระดับคณะ
มหาวิทยาลัยกําหนด
2562
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ระยะเวลา
กิจกรรมการประกันคุณภาพ
มี.ค. 2563 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2562

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- มีการดําเนินงานตามแผนไมนอ ยกวา
รอยละ 50

เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ
- คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
มากขึ้น

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้น

- ผานการตรวจประเมินคุณภาพระดับดี

ผูรับผิดชอบ
- คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาปการศึกษา
2562
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาปการศึกษา
2562
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาปการศึกษา
2562
- ประธานหลักสูตร

เม.ย. 2563 ประชุมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา 2562

- ผูเขารวมประชุมรอยละ 80

- มีรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2562

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้น

- ผานการตรวจประเมินคุณภาพระดับดี

- คณะเกษตรและชีวภาพ

เม.ย. 2563 ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา - ผลการดําเนินงานเปนตามเปาหมายที่กําหนด - ผลการดําเนินงานเปนตามเปาหมายที่
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 รอยละ 85
กําหนด
พ.ค.- ก.ค.
2563

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
- มีรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
ระดับคณะ พรอมรวบรวมขอมูลและหลักฐานแสดง การศึกษา 2562
- มีหลักฐานแสดงตามเกณฑตามเกณฑตัวบงชี้
สกอ. รอยละ 100

ก.ค. 2563 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 และกรอกขอมูล
รายงานการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล CHE QA
Online
ส.ค. 2563 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ปการศึกษา 2562
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- สามารถสงเลมรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจประเมินไดทันตามกําหนดเวลา
- มีหลักฐานแสดงตามเกณฑตามเกณฑตัว
บงชี้ สกอ.

ระยะเวลา
กิจกรรมการประกันคุณภาพ
ก.ย. 2563 กรอกขอมูลรายงานการประเมินฯ ระดับคณะ ใน
ระบบฐานขอมูล CHE QA Online

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- กรอกขอมูลครบถวน รอยละ 100
- กรอกขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด
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เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ
- กรอกขอมูลครบถวน รอยละ 100
- กรอกขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด

ผูรับผิดชอบ
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน

สวนที่ 3
การติดตามและประเมินผล
การกํ า กั บ ติ ดตามและประเมิ น ผลตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 เปน
กิจ กรรมที่สํ าคั ญ มุงเปรีย บเทีย บผลการดําเนิ นงานกั บเปาหมายตัว ชี้วัดความสําเร็จ ของแผนดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหผูบริหารและผูรับผิดชอบทราบ และ
พิจารณาผลไดอยางเปนรูปธรรม
3.1 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานตามกิจกรรมของคณะที่กําหนดไว
2. เพื่อควบคุมกระบวนการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
3. เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการปรับการดําเนินงานใน
ชวงเวลาที่เหมาะสม
4. เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
3.2 กลไกการติดตามประเมินผล
คณะเกษตรและชีวภาพ ไดกําหนดกลไกสําคัญในการติดตามและประเมินผล โดย
1. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา เพื่อ ทํา หน า ที่ติ ดตาม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
2. รวมรวมขอมูลจากผูรับผิดชอบตามแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
2562
3. จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานและรายงานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
4. นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ
5. ระบบและกลไกที่สํ าคั ญ อีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมิน แผนดําเนิน งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 คือ การใหขอมูลปอนกลับเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผน
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปถัดไป
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