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การประเมิ นโครงการประเมิ นคุณภาพภายใน มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับคณะวิ ชาในวิ ทยาเขตบางเขน
อรอุมา แก้วมณีโชติ1* วารุณี ลัภนโชคดี2 และ บุญเรียง ขจรศิลป์3
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุ ประสงค์หลักเพื่อประเมินโครงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ จํานวน 3 ข้อ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินปจั จัยนํ าเข้าของโครงการ 2) เพื่อประเมิน
กระบวนการดํ าเนิ นโครงการ และ 3) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ กลุ่ มเป้ าหมายในการวิจ ัยครัง้ นี้ มี 3 กลุ่ ม
ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา จํานวน 150 คน คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน จํานวน 68 คน และผู้รบั ผิดชอบโครงการ จํานวน 5 คน รวมทัง้ สิ้นจํานวน 223 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัย
ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณใช้การ
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านปจั จัย
นําเข้าของโครงการ มีประเด็นทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ งบประมาณทีใ่ ช้ในการดําเนินโครงการ ส่วนประเด็นทีไ่ ม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ได้แก่ (1) คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ (2) คู่มอื ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และ (3)
ปฏิทนิ การดําเนินงานโครงการ 2) ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ 2.1) ขัน้ ก่อนการประเมินมีประเด็นที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ได้แก่ การจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการประเมินให้คณะกรรมการประเมิน ส่วนประเด็นทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้แก่ (1) ปฏิทนิ กรอบการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน (2) กระบวนการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมิน และ (3) การ
จัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการประเมินฯให้คณะวิชา 2.2) ขัน้ ดําเนินการประเมิน มีประเด็นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่
(1) การประสานงานของเลขานุ การ และ (2) กําหนดการประเมินที่คณะกรรมการประเมินจัดทําขึน้ ร่วมกับคณะวิชา ส่วน
ประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ (1) รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน (2) โปรแกรมช่วยคํานวณผลการ
ประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ (3) รายงานการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานและแหล่งข้อมูลประกอบการประเมิน (4)
สารสนเทศทีไ่ ด้จากการประเมินคุณภาพภายใน และ (5) ปญั หาและแนวทางแก้ไขปญั หา 2.3) ขัน้ สรุปผลหลังการประเมิน มี
ประเด็นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ วิธกี ารสรุปเทียบเคียงผลการประเมิน ส่วนประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้แก่ (1) วิธกี ารติดตามการจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของผูร้ บั ผิดชอบโครงการ (2) วิธกี ารติดตามการ
จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินของคณะวิชาทีร่ บั ประเมิน 3) ด้านผลผลิตของโครงการ มีประเด็นทีผ่ ่านเกณฑ์
การประเมิน ได้แก่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการฯ ข้อที่ 1 คณะวิชาได้รบั การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และข้อที่ 2 คณะวิชาทีร่ บั ประเมินมีพฒ
ั นาการในการดําเนินงานและนํา
ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนนโยบายการศึกษาให้มคี ุณภาพดียงิ่ ขึน้ และสํานักประกันคุณภาพนําผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส่วนประเด็นทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการฯ ข้อที่ 3 คณะวิชามีแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ค่ี ณะวิชาอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
คําสําคัญ: การประเมินโครงการ การประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายใน
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The Evaluation of Internal Quality Assessment Project of Kasetsart University
At Faculty Level in BangKhen Campus
Ornuma Kaewmaneechot1* Warunee Lapanachokdee2 and Boonreang Kajornsin3
Abstract
This research aimed to evaluate internal quality assessment project of Kasetsart University in academic
year 2012. There are 3 specific objectives as follow; 1) To evaluate input of project. 2) To evaluate work
process of project 3) To evaluate output of project. There were 3 target groups which were all concerned of
internal quality assessment from faculty for 150 persons, 68 internal assessors and 5 officers project in
charge, total amount for 223 persons. Research tools were data recorder, questionnaire, interview form and
focus group form. To analyze quantitative data, frequency distribution and percent were used. To analyze
qualitative data, content analysis was used.
The conclusion of research were 1) In input of project, one point which passed assessment criteria was
project budget. In contrary, failure points were (1) Qualification of evaluated committees (2) Handbook of
indicators and criteria for internal assessment and (3) Work calendar. 2) In work process of project; 2.1) In
preparing of evaluation, one point which passed assessment criteria was meeting of evaluated committees. In
contrary, failure points were (1) Internal evaluation assessment calendar (2) Appointment of committees
process (3) Meeting of evaluated faculty staffs. 2.2) In evaluation process, passed points were (1) Secretary
coordination and (2) Evaluation Schedule which created by committee and faculty. Failure points were (1)
Format of internal evaluation assessment (2) Calculation program of evaluation indicator (3) Self assessment
report and documents (4) Information of internal quality assessment (5) Problems and solutions. 2.3) In
aftering evaluation, Passing points were method of evaluated conclusion. Failure points were (1) How to
monitor in internal quality assessment report of project officer in charge (2) How to monitor the shipment of
updated development plans from evaluated faculty. 3) In output of project, there were two points which
passed assessment criteria (1) Achievement in objective 1, Evaluated Faculty was monitored and evaluated
according to quality assurance systems and mechanisms (2) Achievement in objective 2, evaluated faculty
used assessment results to review education policy, improve the quality assurance system of university.
Failure point was achieving the objective 3 of the project, Faculty had good practice which can be utilized.
Keywords: Program Evaluation, Quality Assurance, Internal Quality Assessment
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1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโดยกําหนดให้มีระบบการประกัน
คุ ณ ภาพการศึกษาเพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึก ษาทุ ก ระดับ ประกอบด้ว ย “ระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายนอก” [1] ระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็ น
กระบวนการที่ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมายและคุณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดโดยสถานศึกษาหรือหน่ วยงานต้น
สังกัด และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการ
อย่ างต่ อเนื่ อง ส่วนระบบการประกันคุ ณภาพภายนอก
เป็ นกระบวนการพัฒนา การติดตามตรวจสอบ และการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานของสถาน
ศึกษาโดยหน่ วยงานภายนอก ซึ่งคํานึงถึงความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ [2]
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ี
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มกี ารดําเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายนอก เพื่อใช้ เป็ น กลไกในการผดุ ง รัก ษา
คุ ณภาพและมาตรฐานของมหาวิท ยาลัย มีการจัดตัง้
สํานักประกันคุณภาพเพื่อทําหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องการประกันคุ ณภาพ พัฒนาระบบประกันคุ ณภาพ
รวมทัง้ ติดตามการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพของทุ ก
หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความเป็ น
เอกภาพ และความชัดเจนในการประกันคุ ณภาพ ได้
กําหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุ ณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแบ่งการประเมินเป็ น 3 ระดับ คือ
1) ระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต 2) ระดับคณะวิชา/
หน่ วยงานเทียบเท่า และ 3) ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ซึง่
หน่ วยงานภายในที่รบั การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
จะต้ อ งจั ด ทํ า รายงาน การประเมิ น ตนเอง (Self
Assessment Report) ทีค่ รอบคลุมผลการดําเนินงานทุก
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ด้านตามองค์ประกอบคุณภาพพร้อมทัง้ แสดงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และแผน/ผลการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ทก่ี ําหนด และรับการประเมินคุณภาพภายในจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ ขึน้
โดยสํานักประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลและผลการ
ดําเนินงานทัง้ หมดที่ได้จากรายงานการประเมินคุณภาพ
ของคณะวิชามาจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปี ของมหาวิทยาลัย เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมทัง้ รองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกด้วย [3] สํานักประกันคุณภาพ
จึง ได้ จ ัด โครงการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 3 ประการ ประกอบด้วย 1)
เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดําเนิ นงานตาม
ระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนด จากทุกหน่วยงานทุกวิทยาเขต 2) เพื่อเทียบเคียง
ผลการประเมินคุณภาพภายในของทุกหน่ วยงานทุกวิทยา
เขต และนํ าผลไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนนโยบาย
การศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต และ 3) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบตั ิทด่ี จี ากทุกหน่ วยงานทุกวิทยาเขต ทีส่ ามารถ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็ นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาจนเป็ นแบบอย่างแก่หน่ วยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น [4]
การประเมินโครงการ เป็ นกระบวนการรวบรวม ศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ได้สารสนเทศใน
การตัดสินคุ ณ ค่ าของโครงการ รวมทัง้ เป็ นการหาข้อ
ั หา และหาแนวทางในการพั ฒ นา
บกพร่ อ งหรื อ ป ญ
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการให้มคี ุณภาพดียงิ่ ขึน้ [5]
ผู้วิจ ัยในฐานะผู้ร ับผิดชอบโครงการจึงทําการประเมิน
โครงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในด้ า นป จั จั ย นํ า เข้ า กระบวนการ และผลผลิ ต ของ
โครงการ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารของสํานักประกันคุณภาพ
และผู้ ร ับ ผิด ชอบโครงการได้ ข้อ มู ล สารสนเทศที่เ ป็ น
ประโยชน์ และสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมของปจั จัย
นําเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการว่าบรรลุตาม
วัตถุ ประสงค์หรือไม่ มีปญั หา อุปสรรคและแนวทางการ
พัฒนาอย่างไร โดยจะสามารถนํ าผลการประเมินมาใช้ใน
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การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานโครงการในรอบปี
การศึกษาต่อไปให้มคี ุณภาพดียงิ่ ขึน้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่ อ ประเมิ น โครงการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2555
โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะจํานวน 3 ข้อ ดังนี้
2.1 เพื่อประเมินปจั จัยนําเข้าของโครงการ
2.2 เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ
2.3 เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ
3. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
วิธีก ารดํ าเนิ นการวิจ ัย เริ่ม จากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการประกันคุณภาพและการประเมิน
โครงการ และจัดทํากรอบการประเมินส่งให้คณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์พจิ ารณา โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
ประเมินโครงการในครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1) แบบบันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกผลการสํารวจ/
ประเมินความเหมาะสมของปจั จัยนําเข้า กระบวนการ
ดําเนินงาน และผลผลิตของโครงการ โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
ประเด็นทีต่ อ้ งการบันทึก และจัดทําแบบบันทึกข้อมูล
เสนอให้คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา
ความถูกต้องครบถ้วน และความสอดคล้องของข้อคําถาม
กับกรอบการประเมิน และทําการปรับปรุงตามที่
คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอ้ เสนอแนะก่อน
นําไปใช้เก็บข้อมูล
2) แบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด คือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินฯ และแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งในคณะวิ ช าที่ ร ับ การ
ประเมิน เพื่อสอบถามคณะกรรมการประเมินฯ และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในคณะวิชาที่ร ับการประเมินเกี่ยวกับป จั จัย
นํ าเข้า และกระบวนการดําเนินงานโครงการ ประกอบ
ด้ ว ยข้อ คํ า ถาม 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อ คํ า ถามเกี่ย วกับ
สถานภาพทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (checklist) และแบบเติมคําตอบ
ตอนที่ 2 ข้อคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน
คุ ณ ภาพภายใน มี ล ั ก ษณะเป็ น มาตราประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ (โดย ระดับ 5 มีความเหมาะสม
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มากทีส่ ุด ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = พอใช้ ระดับ 2 =
น้อย ระดับ 1 = น้อยทีส่ ุด) ตอนที่ 3 ข้อคําถามเกีย่ วกับ
ปญั หาและแนวทางในการแก้ปญั หาทีพ่ บทัง้ ก่อน ระหว่าง
และหลังการประเมิน รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โครงการ มี ล ั ก ษณะเป็ นข้ อ คํ า ถามแบบปลายเปิ ด
(opened form) ซึง่ เขียนข้อคําถามตามกรอบการประเมิน
ที่กําหนดไว้ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่านช่วย
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา โดยพิ จ ารณาความ
สอดคล้องของข้อคําถามกับกรอบการประเมินและนิยาม
ศัพท์ (Index of item Objective Congruence : IOC)
พบว่ามีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.6-1.0 พร้อมปรับปรุงและนําไป
ทดลองใช้ ก ับ คณะกรรมการประเมิน 10 คน และผู้ ท่ี
เกี่ ย วข้ อ งในคณะวิ ช าที่ ร ั บ การประเมิ น 10 คน เพื่ อ
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในข้อคําถาม ก่อน
นําไปใช้เก็บข้อมูล
3) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จํานวน 2 ชุด คือ
แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการประเมิน และแบบสัมภาษณ์
ผู้ ท่ีเ กี่ย วข้อ งในคณะวิช าที่ร ับ ประเมิน เพื่อ สอบถาม
คณะกรรมการประเมินฯ และผู้ท่เี กี่ยวข้องในคณะวิชาที่
รับ การประเมิ น เกี่ ย วกั บ ป จั จั ย นํ า เข้ า กระบวนการ
ดําเนินงาน และผลผลิตของโครงการ ซึง่ เขียนข้อคําถาม
ตามกรอบการประเมินที่กําหนดไว้ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ท่าน ช่วยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดย
พิจารณาความสอดคล้องของข้อคํ า ถามกับกรอบการ
ประเมินและนิยามศัพท์ (Index of item Objective
Congruence : IOC) พบว่ามีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.6-1.0
พร้อมปรับ ปรุ งและนํ าไปทดลองใช้ก ับคณะกรรมการ
ประเมิน 1 คน และผู้ทเ่ี กี่ยวข้องในคณะวิชาทีร่ บั ประเมิน
1 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ใ นข้อ
คําถาม และระยะเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ ก่ อน
นําไปใช้เก็บข้อมูล
4) แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มของ
ผูบ้ ริหารและผูร้ บั ผิดชอบโครงการ เกี่ยวกับปจั จัยนํ าเข้า
กระบวนการดําเนิ นงาน และผลผลิตของโครงการ ซึ่ง
เขียนข้อคําถามตามกรอบการประเมินทีก่ ําหนดไว้ และให้
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ํานวน 5 ท่านช่วยตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

กรอบการประเมินและนิ ยามศัพท์ (Index of item
Objective Congruence : IOC) พบว่ามีค่า IOC ตัง้ แต่
0.6-1.0 พร้อมปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ก่อนนําไปใช้เก็บ
ข้อมูล
4. ผลการวิ จยั
รายการที่ทําการประเมินจะผ่านเกณฑ์การประเมินก็
ต่ อ เมื่อ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิน ในทุ ก วิธี ก ารประเมิ น
ประกอบด้วย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม และการตรวจสอบเอกสาร โดยผู้ทเ่ี กี่ยวข้องกับการ
ประเมิ น มี ค วามเห็ น ว่ า ประเด็ น การประเมิ น มี ค วาม
เหมาะสมร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิจยั สรุปได้ด ัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินโครงการ
ประเด็นการประเมิ น
1. ปจั จัยนําเข้าของโครงการ
1.1 งบประมาณ
1.2 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน
1) ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับตัวบ่งชีแ้ ละ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
2) ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน
3) ประสบการณ์ประเมินคุณภาพภายใน
4) ความเข้าใจในระบบการบริหารและบริบท
ของคณะวิชา
5) ความสามารถในการประเมินคุณภาพ
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่ วรพัฒนา และการให้
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อคณะวิชา
1.3 คู่มอื ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน
1) ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับตัวบ่งชีแ้ ละ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการประเมิน
2) ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับตัวบ่งชีแ้ ละ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชาที่
รับประเมิน
3) ความสามารถในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของ คณะวิชาในเชิงคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมิน
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ผลการ
ประเมิ น
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินโครงการ (ต่อ)
ประเด็นการประเมิ น
4) ความสามารถในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของ คณะวิชาในเชิงปริมาณของ
คณะกรรมการประเมิน
5) ความสามารถในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของ คณะวิชาในเชิงคุณภาพของคณะ
วิชาทีร่ บั ประเมิน
6) ความสามารถในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะวิชาในเชิงปริมาณของคณะ
วิชาทีร่ บั ประเมิน
7) ความสามารถในการใช้เอกสาร
หลักฐานและแหล่งข้อมูลประกอบการประเมินของ
คณะกรรมการประเมิน
8) ความสามารถในการใช้เอกสารหลักฐาน
และแหล่งข้อมูลประกอบการประเมินของคณะ
วิชาทีร่ บั ประเมิน
9) แนวทางการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองทีถ่ ูกต้องของผูเ้ กีย่ วข้องในคณะวิชาทีร่ บั
ประเมิน
1.4 ปฏิทนิ การดําเนินงานโครงการ
2. กระบวนการดําเนินโครงการ
2.1 ขันก่
้ อนการประเมิน
1) ปฏิทนิ กรอบการดําเนินงานประเมิน
คุณภาพภายใน
2) กระบวนการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน
3) การจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการ
ประเมินฯ ให้คณะวิชาทีร่ บั ประเมิน
4) การจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมิน
2.2 ขันดํ
้ าเนินการประเมิน
1) การประสานงานของเลขานุ การ
2) กําหนดการประเมินทีค่ ณะกรรมการ
ประเมินร่วมกับคณะวิชาจัดทําขึน้
3) รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน
3.1) การส่งรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ให้คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 1
สัปดาห์
3.2) การศึกษารายงานการประเมิน
ตนเองของคณะวิชา

ผลการ
ประเมิ น
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินโครงการ (ต่อ)
ประเด็นการประเมิ น
3.3) การประชุม ปรึกษาหารือและการ
มอบหมายภาระงาน (องค์ประกอบ) ของ
คณะกรรมการประเมิน
3.4) การกําหนดประเด็นและรายการ
ข้อมูลทีจ่ ะสัมภาษณ์และตรวจเยีย่ ม
3.5) การชีแ้ จงผูบ้ ริหารและบุคลากร
ของคณะวิชาเกีย่ วกับกระบวนการและวัตถุประสงค์
การประเมิน
3.6) การนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของคณะวิชา
3.7) การดําเนินการประเมินคุณภาพ
ตามขอบข่ายและประเด็นทีก่ าํ หนด
3.8) การตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน และแหล่งข้อมูล
ประกอบการประเมิน
3 .9) การระดมความคิดเห็นของ
คณะกรรมการประเมินเพือ่ สรุปผลการประเมิน
3.10) การรายงานผลการประเมินด้วย
วาจาของคณะกรรมการประเมิน
3.11) การประเมินคุณภาพภายในผ่าน
ระบบเครือข่ายประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
4) โปรแกรมช่วยคํานวณผลการประเมิน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้
5) รายงานการประเมินตนเอง เอกสาร
หลักฐาน และแหล่งข้อมูลประกอบการประเมิน
6) สารสนเทศทีไ่ ด้จากการประเมิน
คุณภาพภายใน
ั
7) ปญั หาและแนวทางแก้ไขปญหา
2.3 ขัน้ สรุปผลหลังการประเมิน
1) การติดตามการจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
2) การสรุปเทียบเคียงผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
3) การติดตามการจัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุง
จากผลการประเมินของคณะวิชาทีร่ บั ประเมิน
3. ผลผลิตของโครงการฯ
3.1 การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการฯ ข้อที่ 1
1) คณะวิชาทีร่ บั ประเมินได้รบั การตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินโครงการ (ต่อ)
ผลการ
ประเมิ น
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ประเด็นการประเมิ น

ผลการ
ประเมิ น
3.2 การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการฯ ข้อที่ 2 ผ่าน
1) คณะวิชาทีร่ บั ประเมินมีพฒ
ั นาการใน
ผ่าน
การดําเนินงาน
2) การนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ใน ผ่าน
การทบทวนนโยบายการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษาของคณะวิชาให้มคี ุณภาพดียงิ่ ขึน้
3) การนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ใน ผ่าน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ของสํานักประกันคุณภาพ
3.3 การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการฯ ข้อที่ 3 ไม่ผ่าน
1) คณะวิชามีแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ค่ี ณะวิชาอื่น ไม่ผ่าน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ว่ าจากประเด็นการประเมิน
จํานวนทัง้ สิ้น 51 รายการ มีประเด็นการประเมินที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน จํานวน 25 รายการ และไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน จํานวน 26 รายการ
5. อภิ ปรายผลการวิ จยั
5.1 คุ ณ สมบัติ ข องคณะกรรมการประเมิ น พบว่ า
คุณสมบัติเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารและ
บริบทของคณะวิชาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจาก
ส่วนใหญ่คณะกรรมการประเมินไม่มตี ําแหน่งการบริหารที่
จะช่วยให้สามารถทราบและเข้าใจถึงระบบการบริหารและ
บริบทของคณะวิชาได้ ซึง่ ยังสอดคล้องกับผลการประเมิน
ด้านกระบวนการดําเนิ นงานโครงการที่พบว่าคณะวิชา
จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการไม่
เป็ นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ทําให้มเี วลาในการศึกษา
ระบบการบริหารและบริบทของคณะวิชาน้อย นอกจากนี้
ผลการประเมินกระบวนการทีพ่ บว่า รายงานการประเมิน
ตนเองของคณะวิชายังขาดความชัดเจนไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจึงทําให้คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการเรื่องมีความ
เข้าใจเกีย่ วกับระบบการบริหารและบริบทของคณะวิชาไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
กัลยาณี [6] ที่ว่า คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ยังไม่ เข้าใจบริบทหน่ วยงานที่ร ับการประเมินคุ ณภาพ
ภายใน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

5.2 ความชัด เจนของคู่ มื อ ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก าร
ประเมินคุ ณภาพภายใน พบว่ า รายการประเมินที่ผ่ าน
เกณฑ์การประเมินจากการประเมินทุกวิธี มี 2 รายการ
ประกอบด้วย คู่มอื ฯ ช่วยให้คณะกรรมการประเมินและผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา
สามารถประเมินผลการดําเนินงานเชิงปริมาณได้อย่าง
ถูกต้อง และคู่มอื ฯ ช่วยให้คณะกรรมการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่ งชี้และเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพ
ภายใน เนื่องจาก ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณจะอยู่ในรูปของร้อย
ละหรือค่ าเฉลี่ยที่แปลงมาจากผลการดํ า เนิ นงานตาม
สภาพจริงในเชิงปริมาณจึงมีความชัดเจน และไม่ ต้อง
อาศัยการตีความเหมือนตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ทําให้ค่มู อื ฯ
มีค วามชัด เจนช่ ว ยให้ คณะกรรมการประเมินและผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา
สามารถประเมินผลการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และทํา
ให้คณะกรรมการประเมินซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ประสบการณ์
ด้านการประกันคุณภาพมีความรู้ ความเข้าใจในตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในได้ดี สอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์ของการจัดทําคู่ม ือตัวบ่ งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีว่ ่า คู่มอื ฯ ควร
ช่วยให้คณะวิชาทีร่ บั ประเมินและคณะ กรรมการประเมิน
สามารถใช้ประเมินผลการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และ
กัลยาณี [6] ทีว่ ่า คู่มอื ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามชัด เจน ช่ ว ยให้ ค ณะกรรมการ
ประเมินมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินในระดับมาก
5.3 ความเหมาะสมของการจัด ประชุ ม ชี้ แ จงแนว
ทางการประเมินให้คณะวิชาทีร่ บั การประเมิน พบว่า ไม่มี
รายการประเมิ น ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ กํ า หนด
เนื่องจาก การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเป็ น
การชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งผู้เข้าร่วมการ
ประชุมส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ
เพียง 1-5 ปี ซึ่งยังไม่มคี วามเข้าใจการทํางานด้าน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงทําให้เกิดความไม่เข้าใจใน
แนวทางการประเมินคุ ณภาพ ตัวบ่ ง ชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ทไ่ี ม่เคย
มีประสบการณ์ทํางานด้านการประกันคุณภาพมาก่อนซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของกัลยาณี [6] กล่าวว่า บุคลากร
ขาดทักษะในการทํางานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
เพราะยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการประกัน
คุ ณภาพ และไม่ สอดคล้องกับแนวทางการดํ าเนิ นงาน
ประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
[2] ทีว่ ่า การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีการทําความ
เข้า ใจเกี่ย วกับ การประกัน คุ ณ ภาพภายในประเด็น ที่
สําคัญๆ การประเมินคุณภาพเป็ นเช่นไร และเปิ ดโอกาส
ให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้าง
ความกระจ่างในการดําเนินงานของทุกหน่ วยงานในทุก
ประเด็น เพื่อความเข้าใจทีถ่ ูกต้องของบุคลากร
5.4 ความเหมาะสมของโปรแกรมช่วยคํานวณผลการ
ประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เนื่องจากเป็ นโปรแกรมที่สร้างมาจากโปรแกรม
Microsoft Office Excel ทีย่ งั มีการใช้สตู รผิดพลาดอยู่ อีก
ทัง้ บุคลากรที่ไม่ม ีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม
Microsoft Office Excel จะไม่มคี วามเข้าใจ และสามารถ
ใช้ งานโปรแกรมได้ อย่ างถู ก ต้ อ ง ซึ่ง ไม่ สอดคล้อ งกับ
หลักการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา [2] ทีว่ ่า การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
จะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหาก
ปราศจากฐานข้อ มู ล และระบบสารสนเทศที่ เ ป็ น จริ ง
ถูกต้องตรงกันทุกระดับ
5.5 การดํ า เนิ น โครงการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจํ าปี การศึกษา 2555
ผ่ านเกณฑ์การประเมินด้านผลผลิตตามวัตถุ ประสงค์
โครงการข้อที่ 1 เนื่องจากผู้รบั ผิดชอบโครงการมีการวาง
แผนการประเมิน มีการดําเนินการตามแผนการประเมิน
อย่างเป็ นระบบ และมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพทําให้ทุ กคณะวิชา
ได้ ร ั บ การตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดํ าเนิ นงานตามระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งสอดคล้องกับระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายในของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ดมศึกษา [2] ที่ว่ า ระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษา
อาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับ
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ระดับการพัฒนาของสถาบัน ซึ่งจะต้องมีกระบวนการ
ทํางานทีเ่ ริม่ ต้นจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน
การตรวจสอบประเมิน และ การปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้
การดําเนิ นภารกิจ ของสถาบันบรรลุ เป้ าประสงค์และมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
5.6 การดํ า เนิ น โครงการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจํ าปี การศึกษา 2555
ผ่ านเกณฑ์การประเมินด้านผลผลิตตามวัตถุ ประสงค์
โครงการข้อที่ 2 เนื่องจากคณะวิชาทีร่ บั ประเมินส่วนใหญ่
มีพฒ
ั นาการในการดําเนินงาน และมีการนําผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนนโยบายการศึกษา แนวทาง
การจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพดียง่ิ ขึน้ โดยมีการนําผลการ
ประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิชา เพื่อ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงทัง้ ในด้านการเรียนการสอน การ
วิจยั การบริการวิชาการ และการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา [2] ทีว่ ่า การดําเนินงานของ
สถาบันหลังการประเมินคุณภาพ ผูบ้ ริหารระดับภาควิชา
คณะวิช าหรือหน่ ว ยงานเทีย บเท่ า และระดับ สถาบัน
รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้อง นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้า
สู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนา
หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป
โดยอาจจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิการในการแก้ไขจุดที่ควร
ปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
6.1.1 ข้อเสนอแนะสําหรับผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
1) ควรกําหนดนโยบายด้านการคัดเลือก
คณะกรรมการประเมิน โดยต้องมีคุณสมบัติท่เี หมาะสม
สอดคล้องและมีความเข้าใจในบริบทของคณะวิชาที่ร ับ
ประเมิน และควรมีตําแหน่งด้านการบริหาร เพื่อเพิม่ ความ
เข้าใจในระบบการบริหารของคณะวิชาเพิม่ มากขึน้
2) ควรจั ด การอบรม สั ม มนา หรื อ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคู่มือตัวบ่ งชี้และ
เกณฑ์ก ารประเมินคุ ณ ภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพควรสร้าง
ความเข้าใจระหว่างผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้ตรงกัน และร่วมกันหา
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แนวทาง การดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในที่
สอดคล้องและเป็ นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดได้ ทัง้ นี้
ควรเพิม่ เติมรายการเอกสารหลักฐานในเล่มคู่มอื ให้มากขึน้
3) ควรจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้าน
การประกันคุ ณภาพให้แก่ ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการประเมิน
คุ ณภาพภายในของคณะวิชา เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจก่อนที่จะจัดประชุ มชี้แจงแนวทางการประเมินให้
คณะวิชา โดยมีระยะเวลาให้ซกั ถาม และสร้างความเข้าใจ
ทีถ่ ูกต้องตรงกัน
4) ควรตรวจสอบและพัฒนาโปรแกรม
ช่ ว ยคํ า นวณให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ดี ยิ่ ง ขึ้น ช่ ว ยให้ ผู้
เกีย่ วข้องใช้งานได้ง่าย สะดวก และประเมินผลการประเมิน
คุณภาพได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และควร
สร้างคู่มอื การใช้งานโปรแกรม หรือจัดอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้
ง่าย สะดวก และประเมินผลการประเมินคุณภาพได้ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพทุกตัวบ่งชี้
6.1.2 ข้อ เสนอแนะสํ า หรับ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
1) ควรเข้า ร่ ว มกิจ กรรมการอบรม/
สัมมนาทีช่ ่วยพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการประเมิน
รวมทัง้ ควรเข้าร่วมการประชุมชีแ้ จงแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในทุ กครัง้ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจทีต่ รงกัน
2) ควรศึก ษาระบบการบริห ารและ
บริบทของคณะวิชาที่รบั ประเมินให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
ในบริบทของคณะวิชาเพื่อนํ าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลการดําเนินงานทีแ่ ท้จริงได้
6.1.3 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา
1) ควรจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
การอบรม/สัมมนาทีช่ ่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายใน รวมทัง้ ควรส่งผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมชีแ้ จงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในทุก
ครัง้ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้
สามารถดําเนินการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้

6/16/59 BE 3:07 PM

111

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

2) ควรคัดเลือกคณะกรรมการประเมิน
จากความรู้ ความสามารถเป็ นหลักโดยคัดเลือกให้เหมาะสม
ตามบริบทของแต่ละคณะวิชา และควรมีตําแหน่ งบริหาร
เพื่อให้สารสนเทศทีไ่ ด้จากการประเมินมีความชัดเจนและ
เป็ นประโยชน์มากยิง่ ขึน้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
6.2.1 การประเมินในครัง้ นี้ ครอบคลุ มเฉพาะ
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาในวิทยาเขต
บางเขนเท่านัน้ เนื่องจากการดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในในแต่ ละวิทยาเขตนั น้ แม้ว่ าจะยึดหลัก ปฏิบ ัติ
เดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่ ก็มีความเป็ น
อิสระในการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
ของแต่ละวิทยาเขตเอง ดังนัน้ เพื่อให้การประเมินโครงการ
ประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น ควร
ประเมินโครงการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุกวิทยาเขต

[6] กัลยาณี รัตนวราหะ. (2556). แนวทางการพัฒนา
การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพ ภ า ย ใ นข อ ง
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยานิ พนธ์ศึกษา
ศาตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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