(ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
เพื่ออนุวัตตามความในมาตรา ๔๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ... เมื่อวันที่ ....เดือน.........พ.ศ......จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“ส่วนงาน” หมายความว่า สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานมหาวิทยาลัย สานักงาน
วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษา มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์
ข้อ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดาเนินงานของส่วนงาน และมหาวิทยาลัย ที่เป็นอิสระและเหมาะสม ครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลผลิตหรือผลลัพธ์อย่างสมดุล ตามภารกิจหลัก ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการและการสนับสนุนด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
๕.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการดาเนิ น งานที่ ม หาวิท ยาลัย ก าหนด ในระดับ หลัก สูตร ส่วนงาน และ
มหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ ส่วนงาน และหน่วยงานภายในมหาวิท ยาลัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของผู้สาเร็จการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส่วนงาน
และมหาวิทยาลัย

-๒๕.๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
๕.๓ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใช้
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
๖.๑ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่กากับดูแลงานด้านประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ
6.2 ผู้ช่วยอธิการบดีที่กากับดูแลงานด้านประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ
6.3 ผู้แทนผู้บริหารซึ่งดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน หรือผู้อานวยการสานัก
จานวนหกคน เป็นกรรมการ
การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 6.3 ให้ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก เลือกกันเอง ทั้งนี้ ต้องมีสัดส่วน
กรรมการจากคณะวิชาจานวนสี่คน สถาบันจานวนหนึ่งคน และสานักจานวนหนึ่งคน
6.4 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนสองคน เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการ
วิชาการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมดารงตาแหน่งกรรมการ คุณสมบัติในการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
วิชาการกาหนด
6.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จานวนสองคน เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการ
วิชาการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมดารงตาแหน่งกรรมการ คุณสมบัติในการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
วิชาการกาหนด
6.6 หัวหน้าหน่วยงานที่กากับดูแลงานด้านประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจแต่งตั้งพนักงานหรือข้าราชการ
ของสานักงานประกันคุณภาพหรือส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัย ตามจานวนที่เหมาะสมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้
ให้ ส านั ก งานประกั น คุ ณ ภาพดาเนิน การเพื่ อ ให้ ได้ม าซึ่ง กรรมการตาม ข้อ 6.3 ข้ อ 6.4
และข้อ 6.5 เพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้ง โดยให้มีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละสองปี และอาจได้รับ การ
แต่งตั้งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว ประธานกรรมการ และกรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น
(4) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ประธานกรรมการว่างลงหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระตามวรรคสาม
ให้ดาเนินการแต่ง ตั้งประธานกรรมการหรือเลือกกรรมการแทนภายในก าหนดเก้าสิบ วัน นับ แต่ตาแหน่ง
ดังกล่าวว่างลง ผู้ซึ่ง ได้รับ แต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการหรือได้รับ เลือกเป็ นกรรมการแทนนั้ น ให้อยู่ใน

-๓ตาแหน่ง ได้เพี ยงเท่ากาหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ ถึง เก้ าสิบ วั น จะไม่
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้ง
ประธานกรรมการหรือเลือกกรรมการใหม่ ให้ประธานกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งหรือกรรมการที่ครบวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือเลือกกรรมการใหม่
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
๗.๑ พัฒนาและขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้ความ
เห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
๗.๒ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามข้อบังคับนี้
โดยจัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
๗.๓ กากับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
๗.๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดาเนินงาน
ประจ าปี ของหลัก สูตร ส่ วนงานและมหาวิท ยาลัยต่ อ คณะกรรมการวิชาการหรือ คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
๗.๕ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส่ ว นงาน และ
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๗.๖ ให้คาแนะนาและคาปรึก ษาเกี่ ยวกั บการประกั นคุณ ภาพการศึก ษาแก่ ส่วนงาน และ
มหาวิทยาลัย
๗.๗ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ
อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๗.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็น
องค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ประธาน
กรรมการมอบหมายทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่ได้มอบหมาย ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่แทน
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙ ส่วนงานและมหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจา และ
ต่อเนื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ และนาผลการประเมิน
มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของส่วนงานและมหาวิทยาลัย และให้มีการรายงาน
ผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีล ะครั้ง โดยให้ สานัก งานประกันคุณภาพ ทาหน้า ที่
สนับสนุนการดาเนินงาน

-๔ข้อ ๑๐ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ คาสั่ง หรือแนวทางการดาเนินงาน เพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้นาประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือคู่มือที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใช้อยู่
ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้นามาบังคับใช้โดยอนุโลม จนกว่าจะได้กาหนดขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
หรือแนวทางการดาเนินงาน เพื่อดาเนินการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มี ปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับ นี้
ให้นาเสนออธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ...................................................
(ลงนาม)

