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รอบปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 

1) ตามผลการด าเนินงานในปี การศึกษา 2558 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 
2559  

2) ตามผลงานวิจัย ให้พิจารณาจากปีปฏิทิน 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
2558  

3) ตามแผนงาน งบประมาณ และเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์                      
ให้พิจารณาจากปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 
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ระดับหลักสูตร 
1) ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดส่งคู่มือประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ถึงคณบดีแล้ว และ

สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของส านักงานประกันคุณภาพ www.qa.ku.ac.th ทั้งนี้ตัวบ่งชี้
ที่ 5.4 เกณฑ์ข้อ 9 (อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือ/
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอน หรือเทคนิคการสอน อย่างน้อยปีละครั้ง ) และจะมีการแก้ไข
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ตรงกันต่อไป 

2) กองแผนงานจัดท าแบบส ารวจการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและเรื่องอื่นๆ และการได้
งานท าเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ 2.2) โดยขอให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตรด าเนินการส ารวจการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน และผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม มคอ.2 (ตัวบ่งชี้ 2.1) เอง 
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ระดับหลักสูตร (ต่อ) 
3) ทุกหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในระบบ มคอ.

ออนไลน์ (มคอ.7) ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อเตรียมรับประเมิน 
4) ทุกหลักสูตรตรวจสอบข้อมูล QAIS  ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เน้นผลงานตีพิมพ์ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิตศึกษา 
5) ส านักงานประกันคุณภาพ จะน าข้อมูลจาก มคอ.7 ทุกหลักสูตร เข้าระบบ CHE QA Online ของ 

สกอ. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และให้ทุกหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องตั้งแต่
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 โดยส านักงานประกันคุณภาพจะจัดส่ง User name และpassword 
และจะแจ้งวันเปิดระบบให้ทราบ รวมทั้งหาก สกอ. ยังไม่เปิดระบบCHE QA Online ให้ประเมิน
ทุกหลักสูตร ในระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ.7) และให้หลักสูตรกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA 
Online เมื่อระบบเปิดต่อไป 
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ระดับหลักสูตร (ต่อ) 
6) หลักสูตรก าหนดวันประเมินในช่วงวันที่ 10-31สิงหาคม 2559 และเสนอชื่อคณะกรรมการ

ประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ประเมินฯระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างน้อย
หลักสูตรละ 3 คน ซึ่งส านักงานประกันคุณภาพ จะเผยแพร่รายชื่อภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 
2559 หรือของ สกอ. พร้อมทั้งส่งรายชื่อดังกล่าวมายังส านักงานประกันคุณภาพ เพื่อจัดท า
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 ทั้งนี้อาจให้ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะตนเอง 
เข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ไม่เกินหลักสูตรละ 2 คน แต่ต้องไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น              
โดยคณะแจ้งชื่อ โดยประธานเป็นผู้ประเมินลงนามรับรองมายังส านักงานประกันคุณภาพ 
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ระดับหลักสูตร (ต่อ) 

7) ส านักงานประกันคุณภาพจะจัดชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรให้
คณะกรรมการประเมินฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งรับทราบ ต้นเดือนกรกฎาคม 2559 

8) ฝ่ายการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล จะจัดอบรมการกรอก มคอ. 7 และ CHE QA 
Online ดังนี้ 

 - วันที่ 27 , 30 มิ.ย. 59 (บางเขน และศรีราชา) 

 - วันที่ 28 มิ.ย. 59 (ก าแพงแสน) 

 - วันที่ 1 ก.ค. 59 (สกลนคร) 
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ระดับหลักสูตร (ต่อ) 
9) กรณีหลักสูตรยืม 
 - ให้หลักสูตรหลักเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดประชุมหำรือร่วมกับหลักสูตรที่ยืมไปจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ โดยใช้คณะกรรมกำรฯชุดเดียวกัน และเลือกวันรับกำร
ประเมินฯ ร่วมกัน 
 - กำรคิดคะแนนผลประเมินฯ ให้หำรเฉล่ียทุกที่ทุกหลักสูตรเปิดสอน 
10) ส าหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี สามารถเลือกผู้ประเมินตามเกณฑ์                

ของ สกอ. และหากผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดี จะได้ขึ้นทะเบียน TQR 
ด้วย 
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ระดับคณะ 
1) สกอ. ได้ปรับเกณฑ์ระดับคณะวิชาตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า โดยไม่มีค่าลบ หมายถึงจ านวนนักศึกษาน้อยกว่าสัดส่วนที่ สกอ.ก าหนดได้
คะแนนเต็ม 5.00 รายละเอียดตามคู่มือประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชาได้จัดส่งให้ที่คณบดี
แล้ว และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพ www.qa.ku.ac.th  

2) ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 5.1  เกณฑ์ข้อ 2 การด าเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรนั้น คณะท างานก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนและก าหนดวิธี
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน จะด าเนินการวิเคราะห์และน าขึ้นบน website : www.qa.ku.ac.th 
ให้ทราบต่อไป 

3) ทุกคณะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในฐานข้อมูล QAIS ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
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ระดับคณะ (ต่อ) 
4) ทุกคณะจัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ให้แล้วเสร็จ

ก่อนรับการประเมิน 1 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการฯประเมินผ่านระบบไม่ต้องจัดท าเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) แต่หากต้องการเล่มรายงานให้พิมพ์ในระบบ CHE QA Online แทน 
โดยส านักงานประกันคุณภาพจะจัดส่ง User name และ password ทั้งนี้จะแจ้งวันที่เปิดระบบ
ให้ทราบต่อไป 

5) ส านักงานประกันคุณภาพ จะแจ้งร่างก าหนดการประเมินในเดือนกันยายน 2559 ให้ทุกคณะวิชา
เพื่อพิจารณา และยืนยันก าหนดการประเมินมายังส านักงานประกันคุณภาพ เพื่อจัดท าประกาศ
แต่งตั้งฯ พร้อมรายนามคณะกรรมการประเมินฯ ที่ทาบทามแล้ว 
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ระดับคณะ (ต่อ) 
6) ทุกคณะเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาจ านวน 3-5คน ทั้งนี้ขอให้

ประกอบด้วยผู้ประเมินฯ จากปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 คน ส่งมาที่ส านักงานประกันคุณภาพภายใน
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559  เพื่อจัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะวิชาต่อไป ทั้งนี้อาจมีผู้ผ่านอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ                   
(ผู้ประเมินฯใหม่) เข้าร่วมสังเกตการณ์ไม่เกิน 2 คน 

7) ส านักงานประกันคุณภาพจะจัดการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาให้
คณะกรรมการประเมินฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งรับทราบ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 
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ระดับวิทยาเขต 
1) การประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ด าเนินตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ของระดับ

มหาวิทยาลัย ตามแนวทางในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา               
พ.ศ. 2557 ของ สกอ. เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 

2) ทุกวิทยาเขตจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้แล้วเสร็จก่อนรับการประเมิน 1 เดือน 
เพื่อส่งให้คณะกรรมการฯ ได้อ่านก่อน 

3) ส านักงานประกันคุณภาพ แจ้งร่างก าหนดการประเมินในเดือนตุลาคม 2559 ให้ทุกวิทยาเขตเพื่อ
พิจารณาเชิญคณะกรรมการประเมินฯและยืนยันก าหนดการประเมินมายังส านักงานประกัน
คุณภาพ เพื่อจัดท าประกาศแต่งตั้งฯ 
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ระดับวิทยาเขต  (ต่อ) 
4) ทุกวิทยาเขตทาบทาม และเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา จ านวน

อย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขอให้ประกอบด้วยผู้ประเมินฯ จากปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 คน ส่งมาที่
ส านักงานประกันคุณภาพภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อจัดท าประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขตต่อไป 

5) ส านักงานประกันคุณภาพ จะจัดการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา
และวิทยาเขตให้คณะกรรมการประเมินฯที่ได้รับการแต่งตั้งรับทราบ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 
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ระดับหลักสูตร 

1) ทุกหลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานประกอบการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุดแต่ละ           
ภาคการศึกษาของปีการศึกษา 2558 (ภาคต้น และภาคปลาย) ผ่าน ระบบ มคอ. ออนไลน์  

2) เมื่อสิ้นสุดภาคปลาย ให้ทุกหลักสูตรรายงานผลการด าเนินการจัดการ เรียนการสอนของหลักสูตร
ผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ.7) ให้ครบถ้วนภายในเวลา 60 วัน และจัดท ารายงาน               
การประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ของ สกอ.  

3) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2559                
ผ่านระบบ CHE QA Online โดยระยะเวลาการประเมินหลักสูตรละ 1 วัน  
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ระดับหลักสูตร (ต่อ) 

4) คณะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ฉบับสมบูรณ์ไปยังประธาน
หลักสูตร และคณบดี ภายใน 1 สัปดาห์หลังการตรวจ ประเมินฯ (วันสุดท้ายของการส่งรายงาน
ผลการประเมินฯ วันที่ 7 กันยายน 2559) เพื่อรวบรวมผลการประเมินฯ ของทุกหลักสูตร ใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะต่อไป 

5) ประธานหลักสูตรด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงใน มคอ. 7 หมวด 7 ส่งคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6) คณะรวบรวมแผนพัฒนาปรับปรุงทุกหลักสูตรส่งคณะกรรมการการศึกษา ส าหรับหลักสูตร ป.ตรี 
และบัณฑิตวิทยาลัยส่งเป็นหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก ทั้งนี้ต้องผ่านกรรมการระดับวิทยาเขตด้วย  
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ระดับคณะ 

1) คณะรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานประกอบการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (http://qais.ku.ac.th)  

2) คณะรวบรวมผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรทั้งหมดมาเป็นส่วนหนึ่ง ของรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของคณะ ผ่านระบบ CHE QA Online ให้ เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
สิงหาคม 2559 โดยส านักงานประกันคุณภาพ ได้ก าหนดรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของคณะให้เป็นกรอบในการ รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้  
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ระดับคณะ (ต่อ) 

 ส่วนน า (ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในระบบ CHE QA Online ของ สกอ.)  

 บทที่ 1 โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP)  

 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สกอ.  

 บทที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (KPI) และค่าเป้าหมาย 

           ของพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของคณะ  

 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา 
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ระดับคณะ (ต่อ) 
3) คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ ระยะเวลาการประเมิน

คณะละไม่น้อยกว่า 2 วัน ภายในเดือนกันยายน 2559 โดยผ่านระบบ CHE QA Online  
4) คณะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับคณะ ฉบับสมบูรณ์ไปยังคณบดี และ

ส านักงานประกันคุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห์หลังการตรวจประเมินฯ ส่วนคณะที่สังกัดวิทยาเขต 
ให้คณะกรรมการประเมินฯ ส่งข้อมูลให้งานประกันคุณภาพของวิทยาเขต เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การประเมินฯ ระดับวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยต่อไป  
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ระดับคณะ (ต่อ) 
5) คณะจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
       ประจ าคณะ เสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559  
 
ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานภายใต้การดูแลของคณะให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

คณะกรรมการประจ าคณะ  
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ระดับวิทยาเขต 

 วิทยาเขตรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานประกอบการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2558    

       (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 

1) วิทยาเขตรวบรวมผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน 
ทั้งหมดมาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาเขต ให้เสร็จสิ้นภายใน
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนตุลาคม 2559 โดยส านักงานประกันคุณภาพได้ก าหนดรูปแบบรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาเขต ก าหนดให้วิเคราะห์สถานภาพของตนเอง โดยเขียนเป็น
โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ไว้ในบทที่ 1 และเพิ่มการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (KPI) และค่าเป้าหมายของพันกิจและวิสัยทัศน์ของ
วิทยาเขตไว้ในบทที่ 3 
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ระดับวิทยาเขต (ต่อ) 

2) ใชเ้ป็นกรอบในการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี ้

         ส่วนน า (ตามหัวข้อเช่นเดียวกับท่ีก าหนดในปีที่ผ่านมา)  

 บทที่ 1 โครงร่างองค์การ  (Organizational Profile: OP) 

 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สกอ. 

 บทที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (KPI) และค่าเป้าหมายของ 

                        พันธกิจและวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต 

 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา 

3) คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขต ระยะเวลาการประเมิน
วิทยาเขตละไม่น้อยกว่า 2 วัน ภายในเดือนตุลาคม 2559 
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ระดับวิทยาเขต (ต่อ) 

4) คณะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับวิทยาเขตฉบับสมบูรณ์ไปยังรอง
อธิการบดีของวิทยาเขต และส านักงานประกันคุณภาพ ภายใน 1 สัปดาห์หลังการตรวจ            
ประเมินฯ (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2558) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินฯ ระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

5) วิทยาเขตจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินฯ (สปค. 01)           
ส่งส านักงานประกันคุณภาพภายใน 30 พฤศจิกายน  2559 และน าผลการประเมินไปใช้ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าป ี
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ระดับหลักสูตร 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน จากบัญชีรายชื่อผู้ประเมินฯ  
ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์หรือ ของ สกอ. โดยคุณสมบัติเฉพาะของ 
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของแต่ ละระดับการศึกษา เป็นดังนี ้ 
 - ระดับปริญญำตรี คณะกรรมกำรมีคุณวุฒิปริญญำโทขึ้นไป หรือ ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
 - ระดับปริญญำโท คณะกรรมกำรมีคุณวุฒิปริญญำเอก หรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ 
รองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
 - ระดับปริญญำเอก คณะกรรมกำรมีคุณวุฒิปริญญำเอก หรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ 
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป  
 ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจ ประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร หากเป็น 
หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตร ีและระดับบัณฑิตศึกษา  
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ระดับหลักสูตร (ต่อ) 
 ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) องค์ประกอบของ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้  
 - ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยเกินกว่ำกึ่งหนึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน และ 
อย่ำงน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิ ตรงกับสำขำวิชำที่ขอรับกำรประเมิน  
 - ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ ภายใน ระดับหลักสูตร ของ  
สกอ. 
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ระดับคณะ 
        คณะเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ จ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะ                   
มาที่ส านักงานประกันคุณภาพ ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อพิจารณาจัดท าประกาศแต่งตั้ง 
โดยส านักงานประกันคุณภาพ จัดทีมเลขานุการฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม จานวน 1-2 คน ซึ่งคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะ เป็นดังนี้ 
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ระดับคณะ (ต่อ) 
ประธานกรรมการ 
 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะที่ขึ้นทะเบยีนประธานคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 - ผู้ที่ก ำลังหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร หรือ  
 - ผู้ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีประสบกำรณ์เป็นประธำน              
ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ หรือ  
 - ผู้ที่คณะกรรมกำรนโยบำยประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พิจำรณำแล้วว่ำ                    
มีควำมเหมำะสม  
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ระดับคณะ (ต่อ) 
กรรมการ  
 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้น หรือหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในส าหรับคณะที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 - กรณีเป็นอำจำรย์ ต้องท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  
 - กรณีเป็นบุคลำกรฝ่ำยสนับสนุน ต้องท ำหน้ำที่ในระดับผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนขึ้นไปมำแล้ว          
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  
 - ผู้ที่คณะกรรมกำรนโยบำยประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พิจำรณำแล้ว                       
ว่ำมีควำมเหมำะสม  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้ง ควรมีกรรมการประเมินของปีที่ผา่นมาร่วมเป็น
กรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คน เพื่อความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพ 
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ระดับวิทยาเขต 
1)  คณะกรรมการประเมินฯ มีจ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของวิทยาเขต 
2)  ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกวิทยาเขต ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร            
ผู้ประเมินระดับคณะวิชา/ระดับมหาวิทยาลัย ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้นในปี 
2558 หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/ระดับ
มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 30, 31 พฤษภาคม 2559                           
และวันที่ 14 , 15 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 - ผู้ที่ก ำลังหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร หรือ 
 - ผู้ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีประสบกำรณ์เป็นประธำน                
ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ หรือ  
 - ผู้ที่มหำวิทยำลัยพิจำรณำแล้วว่ำมีควำมเหมำะสม 
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ระดับวิทยาเขต (ต่อ) 
3)  กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกวิทยาเขต ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะ
วิชาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้นในปี 2558 นี้ หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/ระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
จัดขึ้นในวันที่ 30, 31 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 14 , 15 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 - กรณีเป็นอำจำรย์ ต้องท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
 - กรณีเป็นบุคลำกรฝ่ำยสนับสนุน ต้องท ำหน้ำที่ในระดับผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนขึ้นไปมำแล้ว              
ไม่น้อยกว่ำ 2 ป ี
 - ผู้ที่มหำวิทยำลัยพิจำรณำแล้วว่ำมีควำมเหมำะสม 
4)  เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
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วิทยาเขต วิทยาเขต คณะวิชา สถาบัน ส านัก อื่นๆ รวม 

บางเขน - 15 3 5 2 25 

ก าแพงแสน 1 5 - 3 - 9 

ศรีราชา 1 5 - 1 - 7 

เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 1 4 - 1 - 6 

ภาพรวม มก. 3 29 3 10 2 47 
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ระดับหลักสูตร 

         ทุกหลักสูตรต้องด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10-31 สิงหาคม 2559 
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จันทร ์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์

5 
 
 
 

6 7 8 9 

12 
 
 
 
 

13 14 15 16 
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จนัทร ์ องัคาร พุธ พฤหสับด ี ศกุร ์

19 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 21 22 23 

26 27 28 29 30 
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จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับด ี ศกุร ์
10 11 

 
12 13 14 

17 
 
 
 

18 19 20 21 
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การเตรียมความพร้อมการประเมิน ปีการศึกษา 2559 
ระดับหลักสูตร 

 - เกณฑ์ สกอ. 

 - เกณฑ์สภาวิชาชีพ 

 - AUN-QA ภาษาไทย 

 - AUN-QA ภาษาอังกฤษ  

ระดับคณะ 

 - เกณฑ์ สกอ. 

 - วิเคราะห์ OP 

 - รายงานผลการด าเนินงานตามหมวด 7 
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