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รายละเอียดการปรับปรุง 
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปี 2554 

เพ่ือใช้ประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2554 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 

บทที่ 1 กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

 หัวข้อ 1.1 (หน้า 1) ไม่มีการปรับปรุง 
 หัวข้อ 1.2 แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี (หน้า 2 – 3) มีการปรับปรุง ดังนี้ 

1) เพ่ิมกิจกรรมล าดับที่ 3 เป็น “ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในรอบ 
9 เดือน” โดยก าหนดช่วงการด าเนินงานเป็น “เดือนกุมภาพันธ์” ซึ่งจะท าให้กิจกรรมด าเนินการใน
แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีมีทั้งหมด 12 ข้อ 

2) กิจกรรมล าดับที่ 6 (เดิมล าดับที่ 5) “คณะน าผล (4) มาจัดท า SAR บนระบบ CHE QA Online และ
เตรียมการประเมินคณะและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณะวิชา” ปรับเป็น  “คณะน าผล (5) 
มาจัดท า SAR บนระบบ CHE QA Online และเตรียมการประเมินคณะและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคณะวิชา/วิทยาเขต” 

3) กิจกรรมล าดับที่ 8 (เดิมล าดับที่ 7) “แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย” ปรับเป็น 
“แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย” 

4) กิจกรรมล าดับที่ 9 (เดิมล าดับที่ 8) “มก. น าผล (6) มาจัดท า SAR บนระบบ CHE QA Online เตรียม
รับการประเมิน” ปรับเป็น “มก. น าผล (7) มาจัดท า SAR บนระบบ CHE QA Online เตรียมรับการ
ประเมิน” 
 

 รายละเอียดแผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีที่ปรับเปลี่ยนแล้ว แสดงได้ดังนี้ 
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1. วางแผน และปรับปรุงแผน
ด าเนินการ (P) 

                  

2. เก็บข้อมูล 12 เดือน ตามตัวบ่งช้ี 
(D) 

                  

3. ติดตามผลการด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 
ในรอบ 9 เดือน 

                  

4. ภาควิชาจัดท า SAR เตรยีมการ
ประเมินและมีการแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินภาควิชา 

                  

5.ประเมินภาควิชา (C)                   
6. คณะน าผล (5) มาจัดท า SAR 
บนระบบ CHE QA Online และ  
เตรียมการประเมินคณะและมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณะ
วิชา/วิทยาเขต 
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7. ประเมินคณะวิชาบนระบบ CHE  
QA Online (C) 

                  

8. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
มหาวิทยาลยั 

                  

9. มก. น าผล (7) มาจัดท า SAR  
บนระบบ CHE QA Online เตรียม
รับการประเมิน 

                  

10. ประเมินมหาวิทยาลัยบนระบบ  
CHE QA Online (C) 

                  

11. มก.ส่งรายงานประกันคุณภาพ
ประจ าป ี(SAR) ให้ สกอ. ผ่าน 
ระบบ CHE QA Online (ภายใน  
120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา) 
ภายใน 30 กันยายน 

                  

12. หน่วยงานทุกระดับจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป (P) 
ภายใน 30 ตุลาคม 

                  

 หัวข้อ 1.3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี (หน้า 4 – 5) มีการปรับปรุงดังนี้ 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี (เดิม) แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี (ใหม่) 

1. ด าเนินการประเมินคณุภาพภายในเป็นรายคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า ผ่านระบบ CHE QA Online 

1. วิทยาเขตและคณะวิชา ด าเนนิการประเมินคณุภาพภายในผ่าน
ระบบ CHE QA Online (ยกเว้นวิทยาเขต) ส าหรับคณะวิชา
ให้มีการประเมินตนเอง 2 ส่วน คือ ประเมินตามตัวบ่งชี้ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และประเมนิตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
ทั้งนี้  จะไม่คิดคะแนนการประเมินรวมกัน 

2. ระยะเวลาด าเนินการประมาณหนว่ยงานละ 1-3 วัน โดยทุก
หน่วยงานด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  
ของทุกปี 

2. ระยะเวลาด าเนินการประมาณหน่วยงานละ 2-3 วัน โดยทุก
หน่วยงานด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  
ของปีที่ประเมิน 

3. มหาวิทยาลยัเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยให ้
แต่ละคณะ/หน่วยงานสนับสนุน น าเสนอรายช่ือคณะกรรมการ
ประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ และกรรมการประเมินฯ 
ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ ตามแนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คน โดยมผีู้
ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลยั อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ แต่
ละหน่วยงานสามารถพิจารณาคัดเลือกจากรายช่ือผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมผู้ประเมินฯ จาก http://www.mua.go.th  หรือ 
www.qa.ku.ac.th เพื่อน าเสนอให้ส านักประกันคุณภาพจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  

3.  มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยให ้
แต่ละคณะวชิา น าเสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย ประธานฯ และกรรมการประเมินฯ ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมผู้ประเมินฯ ตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คน โดยมผีู้ประเมินจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงาน
สามารถพิจารณาคัดเลือกจากรายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้
ประเมินฯ จาก http://www.mua.go.th หรือ 
www.qa.ku.ac.th เพื่อน าเสนอให้ส านักประกันคุณภาพ
พิจารณาและจัดท าค าสั่งแต่งต้ังต่อไป ทั้งนี้ ในการประเมิน

http://www.mua.go.th/
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แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี (เดิม) แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี (ใหม่) 
ระดับคณะวิชาควรมีอาจารย ์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด 

4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประมาณ 2 คน โดย
ส านักประกันคุณภาพจะจดับุคลากรจากส านักประกันคณุภาพ 
หรือบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสตูร
เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีส านัก
ประกันคณุภาพจดั ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ประเมินฯ แตล่ะชุด 

4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน โดย
ส านักประกันคุณภาพจะจดับุคลากรจากส านักประกันคณุภาพ 
หรือบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสตูร
เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีส านัก
ประกันคณุภาพจดั ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ประเมินฯ แตล่ะชุด 

5. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าจัดท า SAR บนระบบฐานข้อมลูด้าน
การประกันคณุภาพ (CHE QA Online) และส่ง SAR ให้
คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนเข้าไปประเมินคณุภาพประจ าปี 
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

5. วิทยาเขต และคณะวิชาจัดท า SAR บนระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคณุภาพ (CHE QA Online) ยกเว้นวิทยาเขต และ
ส่ง SAR ให้คณะกรรมการประเมนิฯ ก่อนเข้าไปประเมิน
คุณภาพประจ าป ีอย่างน้อย 1 สัปดาห ์

6. หลังจากคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
แต่ละคณะ/หน่วยงานสนับสนุนแล้วเสร็จ ต้องจัดส่งรายงานผล
การประเมินไปยังหน่วยงานท่ีรับการประเมินฯ และส านัก
ประกันคณุภาพ ภายในเวลา 1 เดือน  

6. หลังจากคณะกรรมการฯ ด าเนนิการประเมินคณุภาพภายใน
ของแต่ละวิทยาเขต/คณะวิชาแล้วเสร็จ ต้องจัดส่งผลรายงาน
การประเมินไปยังวิทยาเขต/คณะวิชา ภายใน 4 สัปดาห์ 

7. ภายหลังรับรายงานผลการประเมนิฯ แล้ว ให้หน่วยงานส่ง
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR และ
ผลการประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ) ให้ส านักประกัน
คุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห์ 

7. ภายหลังรับรายงานผลการประเมินฯ แล้ว ใหว้ิทยาเขตและ
คณะวิชาส่งรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 
(ประกอบด้วย SAR ที่ปรับแก้ไขตามผลการประเมินฯ ของ
กรรมการแล้ว และผลการประเมินคุณภาพภายใน) ให้ส านัก
ประกันคณุภาพ ภายใน 2 สัปดาห ์

8. หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 

8. หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาปรบัปรุงเสนอมหาวิทยาลยัภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม ของปีที่ประเมิน 

 หัวข้อ 1.4 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ (หน้า 5 – 6) ไม่มีการปรับปรุง 

บทที่ 2  เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

บทที่ 3 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 
 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
มีการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6, 7 และ 8 (หน้า 18 – 19) ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บรหิาร / 
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บรหิาร และ
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
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 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
มีการปรับล าดับของเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพฯ ของ สกอ. โดยปรับล าดับ

ข้อ 6 และ 7 เป็น “ข้อ 7 และ 8” ส่วนเกณฑ์ข้อ 6 ให้ระบุว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
- 6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 
6. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญา
โท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

7. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญา
โท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

7. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญา
โท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสตูรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญา
โท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสตูรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

เพิ่มเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
หน้า 26 แก้หมายเหตุ ข้อ 2 เป็น การนับจ านวนนิสิตในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนหัวนิสิตใน

ปีการศึกษานั้นๆ และนับทั้งนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง 
หน้า 26 เพ่ิมหมายเหตุ ข้อ 3 คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอ

หลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 

หน้า 26 เกณฑ์การประเมิน ปรับให้ชัดเจนดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไปและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แตเ่พ่ิมเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 

 หน้า 34 แก้หมายเหตุ ข้อ 2 เป็น การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า ดังนี้ 
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 
 9 – 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6 เดอืนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
 หน้า 34 เพ่ิมหมายเหตุข้อ 3 คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ 
ไม่จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แตเ่พ่ิมเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
หน้า 37 เพ่ิมเติมหมายเหตุข้อ 2 คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่ง

ก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แตเ่พ่ิมเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
หน้า 44 เพ่ิมเติมหมายเหตุ หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน 

หรือผลการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
มีการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 (หน้า 45) ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

 เพิ่มเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
 หน้า 46 เพ่ิมเติมหมายเหตุ  
 ข้อ 2 ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนิสิตที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัยด้วย 
 ข้อ 3 การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบ
เป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แตเ่พ่ิมเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
หน้า 53 เพ่ิมเติมหมายเหตุ  
ข้อ 1 มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษายกเว้นรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

ข้อ 2 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของคณะที่ได้
พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน  

กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 มีการปรับล าดับของเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพฯ ของ สกอ. โดยปรับล าดับ
ข้อ 6 เป็น “ข้อ 7” ส่วนเกณฑ์ข้อ 6 ให้ระบุว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มีการประเมิน) (หน้า 55) ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
- 6. เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม ค1 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 
6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์
และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์
และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

เพิ่มเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
หน้า 56 เกณฑ์การประเมิน ปรับให้ชัดเจนดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไปและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 
มีการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 (หน้า 60) ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบตุัวบ่งช้ีและเปา้หมาย
วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบตุัวบ่งช้ีและเปา้หมาย
วัดความส าเร็จ 

เพิ่มเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
หน้า 61 เพ่ิมเติมหมายเหตุ 
ข้อ 2 การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต ่3 สถาบันขึ้นไป) 

ข้อ 3 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แตเ่พ่ิมเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
หน้า 67 เพ่ิมเติมหมายเหตุ : ในกรณีคณะที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนโุลม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
มีการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 (หน้า 69) ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
4. มีการสนับสนุนให้นิสติสร้างเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
คณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

4. มีการสนับสนุนให้นิสติสร้างเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) 

มีการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 (หน้า 74) ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่างน้อย 
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่างน้อย 
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 
 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
มีการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 (หน้า 77 - 78) ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม 
อัตลักษณ์ของคณะ อย่างน้อย 2 ประเด็นต่อไปนี ้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ

วิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค ์การจัดใหม้ีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบัเชญิ (visiting professor) 

- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม 
* อัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั

ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค ์การจัดใหม้ีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบัเชญิ (visiting professor) 
 

*  อัตลักษณ์ของคณะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต่ละคณะ
วิชา  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แตเ่พ่ิมเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
หน้า 86 เกณฑ์การประเมิน ปรับให้ชัดเจนดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไปและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แตเ่พ่ิมเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
หน้า 92 แก้หมายเหตุ ข้อ 3 เป็น กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็น

หลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ  ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

หน้า 92 เพ่ิมเติมหมายเหตุ ข้อ 5 การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัย
สถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แตเ่พ่ิมเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
หน้า 96 เพ่ิมเติมหมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตาม

เกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 (หน้า 101) ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 

1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
มีการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 (หน้า 109) ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมสี่วนร่วมในการบรหิาร
จัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
และผูบ้ริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
ต่อปีการศึกษา 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมสี่วนร่วมในการบรหิาร
จัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
และผูบ้ริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 
ปีการศึกษา 

เพิ่มเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
หน้า 113 เพ่ิมเติมหมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูล

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
ของ สมศ. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
มีการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 (หน้า 123) ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสตูร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสีย่งด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสตูร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสีย่งด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 

เพิ่มเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 
 

หน้า 124 เพ่ิมเติมตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน ดังนี้ 
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิสิตคณาจารย์บุคลากรภายในคณะทั้งๆ ที่

อยู่ในวิสัยที่คณะสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่
พบความพยายามของคณะในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. คณะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือ
บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตาม
สื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. คณะขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ส่งผลกระทบต่อนิสิตปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่าง
รุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนนการประเมิน
เป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 
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การไม่เข้าข่ายท่ีท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. คณะมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน  หรือมีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบ

ส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของคณะ 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
มีการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 (หน้า 130) ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและ
ภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

มีการปรับแก้ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเกณฑ์ข้อ 6 (หน้า 132) 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ปีการศึกษา 2553 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ปีการศึกษา 2554 

6.1 คณะควรมีผู้ตรวจสอบภายนอก ได้แก่ ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน มก. หรือหน่วยงานเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

 

6.1 หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

     หน่วยงานตรวจสอบภายนอก หมายถึง ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก 

  

เพิ่มเติมค าอธิบายตามคู่มือฯ สกอ. ดังนี้ 

หน้า 130 เพ่ิมเติมหมายเหตุก่อนเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์
และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลา
ที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วย
วิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 
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 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มีการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3, 4 และ 8 (หน้า 135-136) ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์มาตรฐานคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่

สอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคณุภาพ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจัดส่ง
มหาวิทยาลยัตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมลูครบถ้วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่ง
ส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาก าหนดใน 
CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคณุภาพไปท า
แผนการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของคณะ  

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

มีการปรับแก้ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเกณฑ์ข้อ 3 (หน้า 138) โดยให้เพิ่มหมายเหตุในเกณฑ์ข้อ 3 ว่า “คณะต้อง
มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ โดยก าหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของ
คณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ของ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ไม่ต้องน าคะแนนไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน” 


