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คํานํา 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

และไดจัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังระดับสาขาวิชาและระดับคณะ เพ่ือ

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหเปน

สวนหนึ่งของการบริหารจัดการ และมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป ท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

โดยแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ไดผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารคณะในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 

คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ 

จะเปนแนวทางใหหนวยงานนําไปปฏิบัติ อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

คณะ และมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

คณะเกษตรและชีวภาพ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

บทสรุปผูบริหาร 

 
คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอยู ในประเภทกลุม

สถาบันอุดมศึกษา กลุม ข คือ สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี  ซ่ึงคณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจํา

ตอเนื่องทุกป ตลอดจนมีการพัฒนาและทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ท่ีใชอยูในปจจุบันใหเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือใหการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกตัวบงชี้ และไดจัดทําแผนการประกันคุณภาพ

ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีความมุงหวังใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนไป

ตามแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีประสิทธิภาพใหเกิดข้ึน

อยางตอเนื่อง สอดคลองกับภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 จะแสดงใหเห็นกิจกรรม

เพ่ือการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ และผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ ตามกระบวนการ PDCA ซ่ึงแผนฯ ประกอบดวย 3 สวน อันไดแก สวนท่ี 1 บทนํา สวนท่ี 

2 แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสวนท่ี 3 การติดตามและประเมินผล มีสาระสําคัญดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

- เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

- วัตถุประสงค 

- เปาหมาย 

- ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

-  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

-  กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

-  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 

- แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  

- การติดตามประเมินผล 
 



 

 

สารบัญ 
  หนา 

คํานํา  

บทสรุปผูบริหาร  

สวนท่ี 1 บทนํา 1 

 เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  1 

 วัตถุประสงค   3 

 เปาหมาย 3 

 ความหมายของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 3 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  4 

 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  5 

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 6 

   

สวนท่ี 2 แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  7 

 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 7 

   

สวนท่ี 3 การติดตาม และประเมินผล 11 

 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 11 

 กลไกการติดตามประเมินผล 11 

 



 

สวนท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 ระดับคณะและมหาวิทยาลัย กลาวถึง

เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ไวดังนี้ 

ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ประการดังกลาว 

มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอก

หลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ 

ปจจัยดังกลาวคือ 

1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโนมแตกตางกันมากข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน

และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจากการรวมตัว

ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) มหาวิทยาลัยมีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและผลิต

บัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 

ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

4) มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวน

เสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) มีความ

โปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให

มหาวิทยาลัยทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือใหการจัดการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ ของบัณฑิตในแตละระดับ

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2554 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภท

หรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ

บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑเพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ตลาดแรงงาน และความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 20 

กุมภาพันธ 2561 เพ่ือใหสถานศึกษาและแหงสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแตละ

ระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

11) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือ

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 โดยใหยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือ

เปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุก

หนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปดั งกล าว  กระทรวง ศึกษาธิ การ ได มีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่ อ ง  มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา ในป  2551 กําหนดประเภทหรือ กลุ ม

สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ  

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี จัด

ฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน 

สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูท่ีสงเสริม

ใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ

ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการ

ดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได  

 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันท่ี เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม

สาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมท้ัง

สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู 

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนท้ังสองดาน รวมท้ังสถาบันอาจมี

บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้ อาจจําแนกไดเปน 2 
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ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี 2 เปนสถาบันท่ีเนนระดับ

ปริญญาตรี  

 กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา

เอก หมายความถึง สถาบันท่ี เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเนนการ

ทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก ส ถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ี เปนผูนําทาง

ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให อยูในแนวหนาระดับสากล มุงสราง

องคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ  

คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอยูในประเภท กลุม ข คือ สถาบันท่ีเนน

ระดับปริญญาตรี  ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป ตลอดจนมีการพัฒนาและทบทวนระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในท่ีใชอยูในปจจุบันใหเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกตัวบงชี้ คณะจึง

ไดจัดทําแผนการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2561 โดยมีความมุงหวังใหการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเปนไปตามแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

2. เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ และมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป ท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

 

1.3 เปาหมาย 

1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาและระดับคณะเพ่ิมข้ึน  

2. คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา มีรับความรู ความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1.4 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 

 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม

ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามรายการตรวจสอบ (Audit checklist) 

และตัวบงชี้คุณภาพ (quality indicators) ท่ีกําหนด เพ่ือเปนหลักประกันแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของและ

สาธารณชนไดม่ันใจวาสถานศึกษาแหงนั้นสามารถใหผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงการประกันคุณภาพ

สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ 
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 การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือ

โดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น 

 การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบและ

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ี สมศ. รับรองเพ่ือเปนการประกันคุณภาพและ

ใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1.5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค และเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงาน

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญท่ีสุด ซ่ึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้  

1.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา

หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร 

การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ  

2.  ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐาน ซ่ึง สกอ. ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

3.  ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนขอมูลพ้ืนฐานในสวนท่ีเก่ียวของ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนท่ีเก่ียวของกับคุณวุฒิ ตําแหนง

ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพท่ี เนนกระบวนการ จะประเมินใน

ลักษณะของพิชญพิจาณ (peer review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเปนแนวทางใหแกผูประเมิน 

เพ่ือใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละระดับ

สําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา  

  4.  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี

การดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้ ทุก

ระบบ ตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพ้ืนฐานใหกับสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ ตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรท่ี

เทียบเคียงได เชน ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีไดรับการรับรอง

จากองคการวิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดานบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับ
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หลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดย

สภาวิชาชีพ 

 

1.6 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน

และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 Plan : เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้

มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษา

แบบเดิม หรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

 Do : ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนท่ี 1-เดือนท่ี 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

คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ

กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 

 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว ดังนี้ 

 1. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 

 2. เก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA และใหมีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําท้ังระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

 3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผานระบบ CHE QA ONLINE  

 4. คณะนําผลการประเมินหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 

 5. คณะประเมินตนเองบนระบบ CHE QA ONLINE และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรท่ีไดประเมิน

ไปแลว 

 6. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ มาจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
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1.7 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 

 เพ่ือแสดงเจตจํานงรวมกันท่ีจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การใหบริการวิชาการ การ

บริหารและการจัดการใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม คณะเกษตรและชีวภาพ จึงมีการทบทวนนโยบายดานการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ดังนี้ 

1. สงเสริมใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา มีความรู ความเขาใจงานประกัน

คุณภาพการศึกษา เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีดี โดยใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  

2. พัฒนาระบบกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับ

คณะ ใหมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา 

3. มีมาตรการเก็บขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ประกอบดวย การชวยเหลือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

5. สงเสริมใหมีการนําขอมูล ขาวสารและผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

คณะมาเผยแพรตอสังคมภายนอก 
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สวนที่ 2 

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 (พ.ศ.2561 – 2562) คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ระยะเวลา กิจกรรมการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

ส.ค. 2562 อบรมสรางความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ประจาํปการศึกษา 2562 

- จํานวนผูนํานักศึกษาและนักศึกษาที่เขารวม

อบรม 70 คน 

- ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวม

โครงการตอการจัดโครงการ ≥3.51 คะแนน 

- นักศึกษาและบุคลกรมีความรูดานประกัน

คุณภาพการศึกษามากข้ึน 

- ฝายนโยบายและแผน 

- ฝายกิจการนักศึกษา 

พ.ย. 2562 - ประชุมจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกัน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 

 

- จํานวนผูเขารวมการประชุม รอยละ 90 - การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ เปนไปตาม

ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ธ.ค. 2562 - จัดทําแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา 2562 

- จัดทําแผนดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา 2562 

- รอยละของประเด็นการปรุงงานประกันคณุภาพ

การศึกษาท่ีครอบคลุมขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมิน รอยละ 90 

- คณะเกษตรและชีวภาพ มีแผนปรับปรุงและ

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถ

นําไปปฏิบัติไดจริง 

- หลักสูตรและคณะฯ สามารถนําผล

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป

การศึกษา 2561 ไปใชในการปรับปรุงการ

บริหาร การจัดการ และกระบวนการ

ทํางานในปตอไป 

 
 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ระยะเวลา กิจกรรมการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

ธ.ค. 2562 กําหนดคาคาดการณคะแนนเปาหมายการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ 

- ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพิ่มข้ึน 

- ผลการตรวจประเมนิมีคะแนนเพิ่มข้ึน - คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ธ.ค. 2562 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 

- มีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งระดบัหลักสูตร และระดับคณะ 

- มีคณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ 

- คณบด ี

- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

และประกันคุณภาพการศึกษา 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ธ.ค. 2562 จัดทําคูมือปฏิบัตงิานกํากับการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2562 และจัดสงไปยังหลักสูตร 

- หลักสูตรดําเนินงานตามเปาหมายประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสตูร ไมนอยกวา

รอยละ 80 

- มีเปาหมายการดําเนินงาน 

- มีคูมือกํากับการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสตูร 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ธ.ค. 2562 เผยแพรคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2562 ระดับคณะ และระดับหลักสตูร 

- บุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพไดรับคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั

คณะ และระดบัหลักสูตร รอยละ 100 

- บุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ สามารถ

ดําเนินงานตามคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัย และ สกอ. 

กําหนด 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ม.ค. 2563 ติดตามผลการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาํภาคเรียนที่ 1/2562 

- ผลการดําเนนิงานเปนตามเปาหมายที่กําหนด 

รอยละ 70 

- ผลการดําเนนิงานเปนตามเปาหมายที่

กําหนด  

- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

และประกันคุณภาพการศึกษา 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ม.ค. 2563 ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน (รอบ 6 เดือน) ระดับหลักสูตร และระดบั

คณะ  

- มีการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน รอบ 6 เดือน ระดับหลกัสูตร และ

ระดับคณะ 

- มีรายงานการประเมินตนเอง ประจําป

การศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน ตามที่

มหาวิทยาลยักําหนด 

- คณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาปการศึกษา 

2562 
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ระยะเวลา กิจกรรมการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

มี.ค. 2563 ติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนปรับปรุงและ

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป

การศึกษา 2562 

- มีการดําเนินงานตามแผนไมนอยกวา 

รอยละ 50 

- คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา

มากข้ึน 

- คณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาปการศึกษา 

2562 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เม.ย. 2563 ประชุมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศึกษา 2562 

- ผูเขารวมประชุมรอยละ 80 - มีรายงานการประเมินตนเอง ประจําป

การศึกษา 2562 

 

- คณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาปการศึกษา 

2562 

เม.ย. 2563 ติดตามผลการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาํภาคเรียนที่ 2/2562 

 

- ผลการดําเนนิงานเปนตามเปาหมายที่กําหนด 

รอยละ 85 

- ผลการดําเนนิงานเปนตามเปาหมายที่

กําหนด  

- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

และประกันคุณภาพการศึกษา 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

พ.ค.- ก.ค.

2563 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ พรอมรวบรวมขอมูลและหลักฐานแสดง 

- มีรายงานการประเมินตนเอง ประจําป

การศึกษา 2562 

- มีหลักฐานแสดงตามเกณฑตามเกณฑตัวบงชี้ 

สกอ. รอยละ 100 

- สามารถสงเลมรายงานใหคณะกรรมการ

ตรวจประเมินไดทันตามกําหนดเวลา 

- มีหลักฐานแสดงตามเกณฑตามเกณฑตัว

บงชี้ สกอ.  

 

- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

และประกันคุณภาพการศึกษา 

- คณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาปการศึกษา 

2562 

ก.ค. 2563 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 และกรอกขอมูล

รายงานการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล CHE QA 

Online 

- ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา 

เพิ่มข้ึน 
- ผานการตรวจประเมินคุณภาพระดับด ี - ประธานหลักสูตร 

 

ส.ค. 2563 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 

- ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา 

เพิ่มข้ึน 
- ผานการตรวจประเมินคุณภาพระดับด ี - คณะเกษตรและชีวภาพ 

- 9 - 
 



 

ระยะเวลา กิจกรรมการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

ก.ย. 2563 กรอกขอมูลรายงานการประเมินฯ ระดับคณะ ใน

ระบบฐานขอมูล CHE QA Online 

- กรอกขอมูลครบถวน รอยละ 100  

- กรอกขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- กรอกขอมูลครบถวน รอยละ 100  

- กรอกขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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สวนที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

 การกํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 เปน

กิจกรรมท่ีสําคัญ มุงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือใหผูบริหารและผูรับผิดชอบทราบ และ

พิจารณาผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 

3.1 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานตามกิจกรรมของคณะท่ีกําหนดไว   

2. เพ่ือควบคุมกระบวนการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 

3. เพ่ือทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการปรับการดําเนินงานใน

ชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

4. เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

 

3.2 กลไกการติดตามประเมินผล 

คณะเกษตรและชีวภาพ ไดกําหนดกลไกสําคัญในการติดตามและประเมินผล  โดย 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2562   

2. รวมรวมขอมูลจากผูรับผิดชอบตามแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 

3. จัดการประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและรายงานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

4. นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ  

5. ระบบและกลไกท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 คือ การใหขอมูลปอนกลับเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผน

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปถัดไป  
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