
  
 
 
  
 
 
รายการที่เพิ่มเติมจากฉบับที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตุลาคม 2553) 
 
บทที่ 1  
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา หน้า 4 บรรทัดสุดท้าย 

- ตัดคําว่า “เช่น วิทยาเขต หรือศูนย์ หรือหน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง” ออก 
 
บทที่ 2 
2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ หน้า 26 วรรคสุดท้าย 
 - แก้ไขเป็น “ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า...” 
 
บทที่ 3 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร หน้า 50 - 51 

- ปรับแก้ไขหมายเหตุข้อ 2 เป็นดังน้ี “การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้
นับจํานวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอก
ที่ต้ัง”  

- เพ่ิมเติมหมายเหตุข้อ 3 ดังน้ี “คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่
รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกัน
ทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้” 

- เพ่ิมเติมคําอธิบายในเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง เป็นดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม  

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หน้า 53 

- ให้เพ่ิมเติมหมายเหตุข้อ 3 ดังน้ี  “คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
แนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน” 

รายละเอียดการเพ่ิมเติมคําอธิบายเกณฑ์การประเมิน  
ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553  

(ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 1  เดือนมกราคม 2554) 
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- เพ่ิมเติมคําอธิบายในหมายเหตุ ข้อ 2 เป็นดังน้ี “2.การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับ
ตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์
อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา หน้า 30” 
 
ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ หน้า 55 

- เพ่ิมเติมหมายเหตุข้อ 2 ดังน้ี  “คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
แนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน” 
 
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หน้า 56 

- เพ่ิมเติมหมายเหตุ ดังน้ี “หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผล
การประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการทํางานได้ดี
ขึ้น” 
 
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาแวดล้อมการเรียนรู้ หน้า 59 

- เพ่ิมเติมหมายเหตุ ดังน้ี “ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile 
device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบัน” 
 
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน หน้า 61 

- เพ่ิมเติมหมายเหตุข้อ 1 และ 2 ดังน้ี  
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงานสหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ 
และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น  
   2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

- เพ่ิมเติมคําอธิบายท้ายหมายเหตุ ข้อ 2 เป็นดังน้ี “กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย” 
 
ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต หน้า 63 

- เพ่ิมเติมคําอธิบายในเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง เป็นดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  3 
ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม  
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ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา หน้า 67 

- ตัดคําว่า “ที่ชัดเจน” ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ออก  
- เพ่ิมเติมหมายเหตุ ดังน้ี 

“หมายเหตุ :  
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ต้อง

มีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ)” 
 
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

- เพ่ิมเติมหมายเหตุดังน้ี “ในกรณีคณะ/สถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หน้า 72 

- เพ่ิมเติมคําอธิบายในเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 เป็นดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หน้า 74 

- เพ่ิมเติมคําอธิบายในเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง เป็นดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม  
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ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย หน้า 76 

- เพ่ิมเติมหมายเหตุข้อ 3 และ 4 ดังน้ี 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่ง

ทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 
กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  

  4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลง
นามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม หน้า 78 

- เพ่ิมเติมหมายเหตุ ดังน้ี “เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของ
การบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3” 
 
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน หน้า 83 

- เพ่ิมเติมหมายเหตุ ดังน้ี “หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 น้ัน 
ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่ง
สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง หน้า 87 

- เพ่ิมเติมตัวอย่างความเสี่ยงในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ดังน้ี “อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน” 
- เพ่ิมเติมหมายเหตุท้ายเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6  หน้า 88 ดังน้ี 

 “คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบ
ปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
  ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 
แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี  อันเน่ืองมาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น  

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง” 

- เพ่ิมเติมคําอธิบายท้ายเกณฑ์การประเมิน หน้า 89 ดังน้ี 
“** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนน

การประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 
การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ

ลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 
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2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของ
สถาบัน  

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กําหนดไว้ล่วงหน้า” 
 
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ หน้า 91 

- เพ่ิมเติมหมายเหตุเก่ียวกับความหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังน้ี  “แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะ
ยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิต
ในแต่ละหลักสูตร ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน” 
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