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การปรับปรุงคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา 
ปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (หนา 26) หมายเหตุ ขอ 2 จากเดิม การนับจํานวนนิสิตใหนับตามจํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ในปการศึกษาน้ันๆ และนับทั้งนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง ปรับแกไขเปน 

ใหนับตามจํานวนหัวนิสิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (หนา 26) เพ่ิมเติมหมายเหตุ ขอ 3 คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ี

รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร  และคณะกรรมการท่ี

รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกัน

ทั้งหมดหรือตางชุดก็ได 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (หนา 26) เกณฑการประเมิน ปรับใหชัดเจนดังน้ี 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไปและครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 (หนา 44) เพ่ิมเติมหมายเหตุ หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผล
การประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี 
และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 (หนา 46) เพ่ิมเติมหมายเหตุ  

2. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช 
wifi กับมหาวิทยาลัยดวย  

3. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน โดยไมตองเทียบเปน 
FTES ของระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 (หนา 53) เพ่ิมเติมหมายเหตุ  

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษายกเวนรายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือใน

หองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ เปนตน 
2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของคณะที่ไดพัฒนาข้ึน 

และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน  
กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการจัดทํา

รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 (หนา 56) เกณฑการประเมิน ปรับใหชัดเจนดังน้ี 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไปและครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8 (หนา 61) เพ่ิมเติมหมายเหตุ 
2. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ตองมี

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวมการคัดเลือกที่มาจาก

หลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป) 
3. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป (เชน 

ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกร
กลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 (หนา 67) เพ่ิมเติมหมายเหตุ : ในกรณีคณะที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ
ขอ 5 โดยอนุโลม 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 (หนา 86) เกณฑการประเมิน ปรับใหชัดเจนดังน้ี 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไปและครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (หนา 92) ปรับแกไขขอความในหมายเหตุ 

ขอ 3. จากเดิม การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน  ใหแบงสัดสวน

จํานวนเงินตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน แกไขเปน กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่ง
อาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตาม
หลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

เพ่ิมเติมหมายเหตุขอ 5. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลง
นามในสัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่

ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (หนา 96) เพ่ิมเติมหมายเหตุ: เกณฑมาตรฐานขอที ่4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการ 
บูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 (หนา 113) เพ่ิมเติมหมายเหต ุ: หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที ่6 น้ัน 
ตองแสดงขอมูลการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพททีร่ะบุไว ซึ่งสอดคลอง
เปนไปตามเกณฑของ สมศ. 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 (หนา 124) เพ่ิมเติมตวัอยางความเส่ียงรายแรงทีใ่หผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน ดังน้ี 

ตัวอยางความเส่ียงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนิสิตคณาจารยบุคลากรภายในคณะทั้งๆ ที่อยู
ในวิสัยที่คณะสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้นได  แตไมพบแผนการจัดการความเส่ียงหรือไม
พบความพยายามของคณะในการระงับเหตุการณดังกลาว 

2. คณะเส่ือมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี  อันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆ  เชน  คณาจารย  นักวิจัยหรือ
บุคลากรขาดจริยธรรม  จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง  และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็น

ตามส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 
3. คณะขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได สงผลกระทบตอนิสิตปจจุบันที่เรียนอยูอยาง

รุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว มหาวิทยาลัยก็จะไดคะแนนการประเมิน
เปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน 
การไมเขาขายทีท่ําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศนูย (0) ไดแก 

1. คณะมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบสําหรับ
ความเส่ียงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 

2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของคณะ 
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกาํหนดไวลวงหนา 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 (หนา 130) เพ่ิมเติมหมายเหตุกอนเกณฑการประเมิน ดังน้ี 

หมายเหต:ุ แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุทีม่าและใชไปของทรพัยากรทางการเงินของคณะ
ที่สามารถผลักดันแผนกลยทุธของคณะใหสามารถดาํเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ
ของคณะ คณะควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยทุธ แตละกลยุทธและ
ประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่
คณะใชในการดําเนินการใหกลยทุธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชดัเจนถึงที่มาของเงินทนุที่ตองการ
ใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดนิหรือเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศษิยเกา หรือคณะจะตองมีการระดม
ทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยทุธของคณะ 

 

 


