เอกสารเสนอเพื่อพิจารณาและรับฟงขอเสนอแนะ
จากที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
ระดับอุดมศึกษา

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑

คํานํา
ผูรับผิดชอบ ศุนิสา

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา สมศ.
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ
สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘) เปนการ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดยไมมีการตัดสินผลการประเมิน แตเปนการประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริงของ
สถานศึก ษา ขณะเดี ย วกั นถือเปนการสรางความเขาใจกั บสถานศึก ษาเพื่อใหปฏิบั ติไดถูกต อ งตาม
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา และรอบที่สอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) เปนการประเมินตาม
วัตถุประสงคของ สมศ. ที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้งสํานักงานโดยใหนําผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรกมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ สมศ. จะไดเริ่มตนในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ซึ่งเปนการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย
เป น พิ จ ารณาจากผลผลิ ต ผลลั พ ธ แ ละผลกระทบมากกว า กระบวนการและประเมิ น เพื่ อ สร า ง
ความแตกตางของแตละสถานศึกษา
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจที่ ชั ด เจนในการเตรี ย มตั ว เพื่ อ รั บ การประเมิ น ภายนอกของ
สถานศึกษาและผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา จึงไดจัดทําคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
สถานศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และเกณฑในการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพของ สมศ. สํานักงานหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะชวยใหการประเมินคุณภาพภายนอก
ประเมินไดตามมาตรฐาน มีความถูกตองตรงตามสภาพจริงและตามหลักเกณฑ วิธีการประเมินที่ สมศ.
กําหนด

สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

๒

สารบัญ
บทที่
๑ หลักการและวัตถุประสงคของคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา
๑.๑ หลักการและแนวคิด
๑.๒ วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑.๓ วัตถุประสงคของคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑.๔ สาระสําคัญของคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๒ กระบวนการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๒.๑ ความแตกตางระหวางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามกับรอบที่ผานมา
๒.๒ ระดับของการประมิน
๒.๓ ความเชือ่ มโยงของระบบการประเมินสถาบันอุดมศึกษา
๓ คําอธิบายรายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา จิราภรณ)
๓.๑ การแบงกลุมตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๓.๒ การกําหนดคาน้ําหนัก
๓.๓ ขอมูลที่ตองการ
ตัวบงชี้พ้นื ฐาน: ดานคุณภาพบัณฑิต (คุณจิราภรณ ยกราง)
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้พ้นื ฐาน: ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค (คุณจอมทัพ ยกราง)
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๖. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ตัวบงชี้พ้นื ฐาน: ดานการบริการวิชาการแกสังคม (คุณสุฑาทิพย ยกราง)
๘. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

๓

หนา
๗
๗
๘
๑๐
๑๐
๑๕
๑๕
๑๖
๑๘
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๘
๓๐
๓๖
๓๙
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

บทที่

๔

๕

๖
๗

ตัวบงชี้พ้นื ฐาน: ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คุณวุฒิชัย ยกราง)
๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้พ้นื ฐาน: ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน (คุณจอมทัพ ยกราง)
๑๒. การปฏิบตั ิตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบตั ิตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย
ตัวบงชี้พ้นื ฐาน: ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน (คุณกรวิกา ยกราง)
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
ตัวบงชี้อัตลักษณ
๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
• สถาบันกลุม (ข) และ (ค๒)
• สถาบันกลุม (ค๑) และ (ง)
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
๑๘. ผลการชีน้ ําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ของสถาบัน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
๔.๑ การดําเนินการเพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอก
๔.๒ การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก
๔.๓ การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
๔.๔ การขอรับการประเมินแบบโดดเดน (Outstanding)
แนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการประเมินรอบสาม
๕.๑ การเตรียมการของสถานศึกษากอนการตรวจเยีย่ มของผูประเมิน
๕.๒ การดําเนินการของสถานศึกษาระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก
๕.๓ การดําเนินการของสถานศึกษาภายหลังการประเมินคุณภาพภายนอก
การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
ภาคผนวก
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หนา
๔๕
๔๖
๔๘
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๖
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๖๖
๘๐
๘๑
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๘๓
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๘๔
๘๔
๘๕
๘๘
๘๘
๘๙
๘๙
๙๐
๙๗
๑๑๓

สารบัญตาราง
ตารางที่
๑.๑ เปรียบเทียบตัวบงชี้การประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
๓.๑ ตารางสรุปตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
๗.๑ ตารางสรุปปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
ระดับอุดมศึกษา

๕

หนา
๑๓

๒๑
๙๘

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่
๑.๑
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

๖

หนา
๑๑

บทที่ ๑
หลักการและวัตถุประสงคของคูม ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา
๑.๑ หลักการและแนวคิด
ตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย ๑ ครั้ง ในทุกรอบ ๕ ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และ
เสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘) และประเมินรอบที่สอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) เสร็จสิ้นไปแลว
ขณะนี้อยูระหวางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ซึ่งในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สาม ยังคงหลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง ๕ ขอ ไดแก
๑. เป น การประเมิ น เพื่ อ มุ ง ให มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ไม ไ ด มุ ง เน น เรื่ อ งการตั ด สิ น
การจับผิด หรือการใหคุณ - ใหโทษ
๒. ยึ ด หลั ก ความเที่ ย งตรง เป น ธรรม โปร ง ใส มี ห ลั ก ฐานข อ มู ล ตามสภาพความเป น จริ ง
(Evidence-based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
๓. มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม
๔. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ
๕. มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหเอกภาพเชิงนโยบาย
แตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่สถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน
จากหลักการขางตน สอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ ไ ด ร ะบุ ว า การประกั น คุ ณ ภาพภายนอกให คํ า นึ ง ถึ ง
จุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริงและ
มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

๗

(๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ
โดยให มีเ อกภาพเชิ ง นโยบาย ซึ่ ง สถานศึ ก ษาสามารถกํ า หนดเป า หมายเฉพาะและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน
(๔) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
(๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน
องคกรปกครองสว นท องถิ่ น บุ ค คล ครอบครั ว องคกรชุ มชน องค กรวิ ชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(๖) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายของสถานศึกษา
นอกจากนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
กําหนดให สมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังนี้
(๑) มาตรฐานวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ไดกําหนดตัวบงชี้จํานวน ๑๘ ตัวบงชี้ ซึ่งครอบคลุมทั้ง
๔ มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด โดยแบงเปน ๓ กลุมตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้พื้นฐาน (๑๕ ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้อัตลักษณ (๒ ตัวบงชี้) และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (๑ ตัวบงชี้)
๑.๒ วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
วัตถุประสงคทั่วไป
๑. เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินภารกิจดานตางๆ
๒. เพื่อกระตุนเตือนใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอยางตอเนื่อง
๓. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
๔. เพื่อรายงานสถานภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาตอ
สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

๘

วัตถุประสงคเฉพาะ
๑. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่สํานักงานกําหนด
และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
๒. เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ รวมทั้ง
มาตรการสงเสริมและชี้นําสังคมของสถาบันอุดมศึกษา
๓. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต
ผลลัพธและผลกระทบมากกวากระบวนการ
๔. สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง
๕. เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีทิศทางที่สอดคลองกันในการประเมินคุณภาพภายนอก
กับการประเมินภายใน
๖. เพื่อสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ อีกทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งมีการเชื่อมโยงสูการพัฒนาคุณภาพรวมกัน
๗. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูระดับมาตรฐานสากล และมี
ความเปนเลิศทางวิชาการ ตามจุดเนนและอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา
๒. การบริหารจัดการรวมถึงการใชทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล
โดยทําใหการผลิตบัณฑิตทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ เกิดประโยชนสูงสุด
และตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ
๓. สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีขอมูลที่ถูกตองและเปนระบบใน
การกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
หลักการพัฒนาตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑. ลดจํ า นวนตั ว บ ง ชี้ สํ า หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยเน น ผลผลิ ต ผลลั พ ธ และ
ผลกระทบมากกวาปจจัยนําเขาและกระบวนการซึ่งเปนสวนของการประกันคุณภาพภายใน
๒. เชื่อมโยงสูการพัฒนาคุณภาพ ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลใหเปนระบบเดียวกันและ
ใชผลการประเมิน ผานระบบฐานขอมูลออนไลน
๙

๓. การประเมินเพื่อสรางความแตกตาง โดยมีการประเมินตามตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน ตัวบงชี้
อัตลักษณ ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
๑.๓ วัตถุประสงคของคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
คู มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ร ายละเอี ย ด
เกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ สมศ. เปนคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับ ผูประเมินภายนอก และเปนคูมือ
การปฏิบัติงานสําหรับสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อใหผูประเมินและสถานศึกษามีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบและหลักเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา และ
สามารถนําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของได ดังนั้น จึงพยายามอธิบายรายละเอียดโดยใชภาษาที่เขาใจ
ไดงาย ชัดเจน เพื่อสะดวกในการนําไปใช
สําหรับผูประเมินภายนอก มีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้
(๑) เพื่อเปนคูมือในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ไดแก ขั้นตอนการ
ประเมิน การใหคะแนน แนวทางการตรวจสอบขอมูล และการตัดสินผลการประเมิน
(๒) เพื่ อเป นคูมือในการเขี ย นรายงานการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสามให ถู กต องและ
มีสาระสําคัญ ครบถวนสมบูรณ
สําหรับสถานศึกษา มีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้
(๑) เพื่ อเป นแนวทางในการกําหนดตัวบงชี้ ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ใหค รอบคลุม
การประเมินทุกระบบ
(๒) เพื่อเปนแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสําหรับการประเมินตามตัวบงชี้ใหเปนระบบ ครบถวน
และสืบคนไดงาย สําหรับเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก
(๓) เพื่อเปนแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษากอนที่จะรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด
๑.๔ สาระสําคัญของคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนิ นการอย างต อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญั ติฉบับเดียวกั นระบุถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการ
๑๐

มหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มี
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ
ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการ
จัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึง
เปนสิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ ๑.๑
แผนภาพที่ ๑.๑ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

ขอมูลปอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจําป

การตรวจเยี่ยม

รายงานผล
การประเมิน

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดทุก ๓ ป

ขอมูลปอนกลับ

จากแผนภาพที่ ๑.๑ จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
แลว จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการ
ประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสาร
ดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของ
ตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มี
ความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ

๑๑

การติดตาม
ผล

ระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งดูแลทั้งปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
หรือผลลัพธ (Output/ Outcome) โดยการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา
ดังนั้น จึงเกิดความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตารางที่ ๑.๑
แสดงตารางเปรียบเทียบตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

๑๒

ตารางที่ ๑.๑ เปรียบเทียบตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(ประกอบดวบ ๓ กลุม ๖ ดาน ๑๘ ตัวบงชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
(ประกอบดวบ ๙ องคประกอบ ๒๓ ตัวบงชี้)
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน

๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถาบัน
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรู
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา
๓.๑ ระบบและกลไกการใหคําปรึก ษาและบริการดานขอมู ล
ขาวสาร
๓.๒ ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
๔.๓ เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ต อ จํ า นวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม

๑๓

๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
๑๔. การพัฒนาคณาจารย

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร
๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ป

๑๘. ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ของ
สถาบัน
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๖. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

๘. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(ประกอบดวบ ๓ กลุม ๖ ดาน ๑๘ ตัวบงชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
(ประกอบดวบ ๙ องคประกอบ ๒๓ ตัวบงชี้)
๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๗.๑
๗.๓
๗.๒
๗.๔
๘.๑
๙.๑

๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ภาวะผู นํ า ของสภาสถาบั น และผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของ ๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
สถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มีเนื้อหาจํานวน ๗ บท ไดแก
บทที่ ๑ หลักการและวัตถุประสงคของคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา
บทที่ ๒ กระบวนการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
บทที่ ๓ คําอธิบายรายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
บทที่ ๔ การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
บทที่ ๕ แนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการประเมินรอบสาม
บทที่ ๖ การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
บทที่ ๗ ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

๑๔

บทที่ ๒
กระบวนการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๒.๑ ความแตกตางระหวางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามกับรอบที่ผานมา
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษา ได ดํา เนิ น การประเมิ น คุณ ภาพ
ภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘) ซึ่งเปนการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวม
ไม มี ก ารตั ด สิ น ผลการประเมิ น แต เ ป น การประเมิ น เพื่ อ ยื น ยั น สภาพจริ ง ของสถานศึ ก ษา ให
สถาบันอุดมศึกษาไดสารสนเทศเพิ่มเติมในการประเมินตนเองและกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ นําผล
จากการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนาโดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการบริหารใหได
มาตรฐาน ขณะเดียวกันถือเปนการสรางความเขาใจกับสถานศึกษาเพื่อใหปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดกรอบในการประเมิน ๘ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบงชี้ ซึ่งใชเหมือนกัน
ทุกสถาบัน
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) เปนการประเมินคุณภาพ
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยรวมและในระดั บ กลุ ม สาขาวิ ช า มี ก ารตั ด สิ น ผลการประเมิ น เพื่ อ รั บ รอง
มาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับกลุมสาขาวิชาและระดับสถาบันตามวัตถุประสงคของ สมศ. ที่ระบุไวใน
พระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้งสํานักงานโดยใหนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน และหวังวาจะกระตุนใหสถาบันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอยางกาวกระโดด
และเปนไปอยางตอเนื่อง กําหนดทั้งการอิงมาตรฐานขั้นต่ํา การอิงพัฒนาการ และผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ของสถาบัน โดยกําหนดกรอบในการประเมิน ๗ มาตรฐาน ๔๘ ตัวบงชี้ ซึ่งเปนตัวบงชี้รวม ๓๙ ตัวบงชี้
และตัวบงชี้เฉพาะ ๙ ตัวบงชี้ มีการระบุคาน้ําหนักของตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานและผันแปรตามกลุม
สถาบันซึ่งแบงออกเปน ๔ กลุม รวมทั้งมีตัวบงชี้เฉพาะตามจุดเนนของกลุมสถาบันดวย
สมศ. ไดดําเนินการพัฒนาใหการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
เปนการประเมินเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยเปนการพิจารณาจาก
ผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบมากกวากระบวนการ ซึ่งเปนการประเมินเพื่อสรางความแตกตางของแต
ละสถานศึกษา โดยไดพัฒนาตัวบงชี้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการวัดจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบแรกและรอบสอง ดวยการลดปริมาณตัวบงชี้ใหเหลือเทาที่จําเปนแตยังคงมีอํานาจ
จํ า แนก เน น ดุ ล ยภาพของศาสตร ทั้ ง วิ ท ยาศาสตร สั ง คมศาสตร และมนุ ษ ยศาสตร โดยคํ า นึ ง ถึ ง
วัฒนธรรม เงื่อนไขและขอจํากัดของประเทศ ใหมีความสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
๒ และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งประกอบดวย ๔ มาตรฐาน คือ มาตรฐานวาดวยผลการจัดการศึกษา การบริหาร
จั ด การ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ นน ผูเ รี ย นเป นสํ าคั ญ และการประกั น คุ ณภาพภายใน โดยการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประกอบดวย ๓ กลุมตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้พื้นฐาน ตัวบงชี้อัตลักษณ
และตั ว บ ง ชี้ ม าตรการส ง เสริ ม ซึ่ ง ตั ว บ ง ชี้ พื้ น ฐานประกอบด ว ย ๖ ด า น คื อ ด า นคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
๑๕

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน และดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๒.๒ ระดับของการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสามนี้ มีหนวย (Unit) ในการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ
เปน ๒ ระดับ คือ
๑) ระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา รวมทั้งการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
๒) ระดับสถาบัน
โดยการประเมินในระดับสถาบันเปนการพิจารณาภาพรวมจากความสําเร็จในการดําเนินงานของ
คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ซึ่งรวมถึงการประเมินคุณภาพภายนอกวิทยาเขตและการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ ตั้ งด วย โดยผลการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกในแตล ะหนว ยนั้น และนํา ไปสูก ารรั บรอง
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบัน
ทั้งนี้ ในการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ ง สมศ.จะประเมินตามรายชื่อที่สถาบั น
รายงานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเทานั้น โดยมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามกฏกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.๒๕๕๑ กฏกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึง
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น มีประเด็นในการ
พิจารณาสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนนอกสถานที่ตั้ง สรุปไดดังนี้
๑. กรณีเปนความรวมมือกับหนวยงานอื่นตองมีหนังสือยินยอมใหใชสถานที่และอาคารจากผูมี
อํานาจของหนวยงานนั้น
๒. สถานที่และอาคารตองอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
๓. สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชนเดียวกับการจัดการศึกษาใน
สถานที่ ตั้ ง อาทิ ห อ งเรี ย น ห อ งสมุ ด ห อ งปฏิ บั ติ ก ารอิ น เตอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ฐานข อ มู ล (กรณี
บัณฑิตศึกษา)
๔. การบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ และการจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา
๕. อาจารยประจําหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คนที่ไมซ้ํากับในสถานที่ตั้ง และมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ พรอมทั้งแจงหมายเลข
บัตรประชาชนดวย
๖. อาจารยผูรับผิดชอบ (กรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) จํานวนอยางนอย ๓ คนที่ไมซ้ํากับใน
สถานที่ตั้งและมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ พรอมทั้งแจงหมายเลขบัตรประชาชนดวย
๗. เอกสารหลักฐานการเปนอาจารยประจําสถาบัน เปนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย

๑๖

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพิจ ารณาประเมิ นคุณภาพการจั ดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของสถาบั นอุดมศึก ษา พ.ศ.๒๕๕๒
ดังตอไปนี้
๑. สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนของหลักสูตรใน
สถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันกอนการเปดดําเนินการ
และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนของ
หลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้ง จะตองมีสถานที่ตั้งหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองมีสถานที่ตั้งหลักตามที่ระบุไวในขอกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๓. ในกรณีที่เปนการเชาสถานที่และอาคารเพื่อดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จะตอง
ไมเปนการเชาชวงโดยเปนการดําเนินการเพียงชั่วคราว ซึ่งสถาบันตองระบุกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดใหชัดเจน
กรณีที่เปนความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อใชสถานที่และอาคารในการจัดการศึกษา
สถาบั น ต อ งได รั บ ความยิ น ยอมให ใ ช ส ถานที่ แ ละอาคารจากหั ว หน า หน ว ยงาน หรื อ ผู มี อํ า นาจของ
หนวยงานนั้นๆ
๔. สถานที่และอาคารที่ใชในการจัดการศึกษา จะตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
อยา งเพี ย งพอเช น เดี ยวกั บ การจั ด การศึ กษาในสถานที่ ตั้ ง เชน ห องเรี ย น ห องทํ า งานของอาจารย
สถานที่หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษาอันจําเปนตอการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาที่เปด
สอน หองสมุด จํานวนหนังสือในสาขาวิชาที่เปดสอน รายชื่อฐานขอมูลในสาขาวิชา (กรณีบัณฑิตศึกษา)
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน
๕. สถาบันตองจัดใหมีบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการ
สวัสดิการนักศึกษา และบริการดานอื่นๆ ที่มีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง และ
ตองแจงใหนักศึกษาไดรับทราบถึงบริการเหลานั้นดวย
๖. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ตองเปนหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอนในสถาน
ที่ตั้งแลว ไมนอยกวา ๑ ภาคการศึ ก ษา และเป นหลักสู ต รที่สํ านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา
รับทราบเรียบรอยแลว
๗. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งถือเปนอีกหนึ่งหลักสูตร สถาบันตองจัดหา
อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหนึ่งที่ไมซ้ําซอนกับในสถานที่ตั้ง โดยมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๘. กรณีที่สถาบันประสงคจะจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเฉพาะบางสวนของหลักสูตรที่
เปดดําเนินการในสถานที่ตั้ง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิต
รวมของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใชอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้งได
๑๗

๙. ขอมูลและหลักฐานที่สถาบัน จะตองเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
ประกอบการพิ จ ารณารั บ ทราบการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ประกอบดวย
๙.๑ โครงการการการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ที่ ร ะบุ เหตุ ผ ลความจํ า เป น และ
วั ต ถุ ป ระสงค ในการใช ส ถานที่ แ ละอาคารที่ มิ ใ ช ส ถานที่ ตั้ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ กํ า หนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือในกํากับ ระยะเวลา
ที่จะเปดสอนและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ หลักสูตรที่เปดสอน หรือรายวิชาที่เปดสอน (กรณีสอนเฉพาะ
บางสวนของหลักสูตร) จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรในแตละปการศึกษา
๙.๒ สําเนาสั ญ ญาเช า และรายละเอี ย ดแนบท า ยสัญ ญาเช า หรื อสํ า เนาหนั ง สื อยิ นยอม
เกี่ยวกับการใชสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่ตั้ง ในกรณีที่เปนสถานที่หรืออาคารเชาหรือ ความรวมมือ
กับหนวยงานอื่นในการใชสถานที่และอาคาร
๙.๓ ขอมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ที่ระบุรายละเอียดของพื้นที่ของการใชประโยชน
ในสวนตางๆ ของบริเวณและอาคารนั้นๆ ขอมูลแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
และอุปกรณการศึกษา
๙.๔ ขอมูลของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้งที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๙.๕ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ให มีก ารให คํ า ปรึ ก ษาทางวิ ช าการ การแนะแนวอาชี พ การ
จัดบริการ สวัสดิการนักศึกษา และบริการดานอื่นที่มีมาตรฐาน
๑๐. ขอมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
และสถาบันไดแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
เผยแพรขอมูลการเปดดําเนินการหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งของสถาบัน เพื่อใหสาธารณะไดรับทราบ
๑๑. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบันตองรายงานให
สภาสถาบันทราบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่สภา
สถาบันรับทราบ
๑๒. คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาอาจดํ า เนิ น การให มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศฉบับนี้
๑๓. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัตินี้ได หรือมีความจําเปนตอง
ปฏิบัตินอกเหนือที่กําหนดในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และใหคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนอันสิ้นสุด
๒.๓ ความเชื่อมโยงของระบบการประเมินสถาบันอุดมศึกษา
จากการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาในสองรอบที่ผานมานั้น การประเมินผลคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา มีหนวยงานที่เกี่ยวของ ๓ หนวยงาน ซึ่งประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการ
๑๘

อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทําใหเกิดปญหาความซ้ําซอน เปนภาระเพิ่มขึ้นในการทํางาน
การจัดทําเอกสาร และการรับการประเมินผล ดังนั้น หนวยงานทั้ง ๓ หนวย จึงเห็นควรใหมีการบูรณา
การตั ว บ ง ชี้ ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น ผลร ว มกั น โดยการพั ฒ นาและเชื่ อ มโยงระบบการประเมิ น ผลของ
หนวยงานผูประเมินตางๆ ใหเปนระบบเดียวกัน และใชผลการประเมิน รวมถึงคูมือการประเมินผล
รวมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผลการดําเนินงานผานระบบ CHE QA Online ของ สกอ.
ซึ่งทั้ง ๓ หนวยงานดังกลาวไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการบูรณาการระบบ
การประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนเอกภาพ ซึ่งการประเมินผลของ ๓ หนวยงาน มีเกณฑการ
ประเมินที่แตกตางกันบางตามวัตถุประสงค คือ สกอ. กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เนนประเมินปจจัยนําเขาและกระบวนการ ในแตละปการศึกษา สมศ. กําหนดเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนผลผลิต ผลลัพธ และกระบวนการ ทุก ๕ ป และสํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จะเนนประเมินผลผลิต
และผลลัพธ ในรอบ ๑ ป ดังนั้น หากสามารถกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลที่มีความเชื่อมโยง
และตอเนื่องในทิศทางเดียวกันได จะชวยใหเกิดความชัดเจนและลดภาระความซ้ําซอนในการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนขอมูลชุดเดียวกัน เปนขอมูลเชิงบูรณาการ เกิดการเชื่อมโยงประสานทั้ง
๓ สวน คือ QE-QA-QI โดย สกอ. จะทําหนาที่สงเสริม (Quality Enhancement) สมศ. ทําหนาที่ประเมิน
(Quality Assessment) และ ก.พ.ร. ทําหนาที่พัฒนา (Quality Improvement) โดยมีจุดมุงหมายที่จะ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไปดวยกัน
สําหรับการบูรณาการระบบการประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษา ไดทําการเทียบเคียงตัวชี้วัด
จากระบบประเมินของทั้ง ๓ หนวยงาน (ตัวบงชี้จากระบบการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ตัวบงชี้
จากคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ตัวบงชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ.) ซึ่งมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน ในตัวบงชี้กระบวนการ “ระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอน” (สกอ.) จะเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ผลผลิต “คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแหงชาติ ” (สมศ.) และสอดคลองกั บตัว บง ชี้
ผลลัพธ “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต” (สํานักงาน ก.พ.ร.) เปนตน
การบู ร ณาการร ว มกั น ของ ๓ หน ว ยงานดั ง กล า ว เป น เพี ย งจุ ด เริ่ ม ต น ในการพั ฒ นาการ
ดํ า เนิ น งานร ว มกั น เพื่ อ สร า งพลั ง และแรงผลั ก ดั น ในการพั ฒ นาระบบและวิ ธี ก ารประเมิ น ผล
สถาบันอุดมศึกษาในอนาคตที่สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนไปในทิศทาง
เดียวกันตอไป ทั้งนี้ สําหรับคูมือการประเมินผลเฉพาะของแตละหนวยงาน ใหแตละหนวยดําเนินการ
ตามปกติ แตเนื้อหาตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับคูมือการประเมินผลแบบบูรณาการ รวมถึง
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา สามารถจัดทําเปน
รายงานฉบับเดียว และจัดสงใหกับทั้ง ๓ หนวยงานตอไป

๑๙

บทที่ ๓
คําอธิบายรายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
๓.๑ การแบงกลุมตัวบงชีท้ ี่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม แบงเปน ๓ กลุม คือ ตัวบงชี้
พื้นฐาน ตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ดังนี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง ตัวบงชี้ที่ สมศ. ประเมินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนด
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถชี้ผล
หรื อ ผลกระทบได ดี และมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ซึ่ ง เป น การพั ฒ นามาจาก
รอบแรกและรอบที่สอง ประกอบดวย ๖ ดาน ๑๕ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ที่ สมศ. ประเมินเอกลักษณ ปรัชญา นวัตกรรม จุดเดน
ลักษณะพิเศษ โดยสถาบั นอุดมศึกษาเปนผู ระบุแ ละเลือกดําเนิ นการตามกลุมและจุ ดเดนของสถาบั น
โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบัน และแจงใหสมศ.ทราบลวงหนา ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ทื่ ๑๖
และ ๑๗ สําหรับตัวบงชี้ที่ ๑๖ เลือก ๒ จาก ๖ ตัวบงชี้ยอย)
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่ สมศ. ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
โดยสถาบันเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐหรือของ
ประเทศ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึง
ความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องตางๆ เชน การสงเสริม
และสืบสานโครงการมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ
คานิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การ
พรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การ
แกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ (เลือก
ดําเนินการ ๒ เรื่อง)
๓.๒ การกําหนดคาน้ําหนัก
การประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบที่ ส าม กํ าหนดให ตั วบ งชี้ พื้ นฐาน มี ค าน้ํ าหนั ก ร อยละ ๗๕
ตัวบงชี้อัตลักษณ มีคาน้ําหนักรอยละ ๑๕ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม มีคาน้ําหนักรอยละ ๑๐ โดย
กําหนดใหแตละตัวบงชี้ทุกตัวมีคาน้ําหนักเทากัน
๓.๓ ขอมูลที่ตองการ
พิจารณาตามลักษณะของตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้เชิงปริมาณ ใชผลการดําเนินงาน ๓ ป กอนป
ที่ประเมิน สวนตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ใชผลการดําเนินงาน ๑ ป กอนปที่ประเมิน โดยนับตามปการศึกษา
หรื อปฏิทินย อนหลัง (ก อนหนาปที่ ประเมิน) ตามที่ร ะบุ ในแต ละตัว บงชี้ เชน หากสถาบั นไดรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกป พ.ศ. ๒๕๕๔ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตองรายงานขอมูลของป
การศึกษาหรือปปฏิทิน ๒๕๕๑, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ กรณีไมมีขอมูลยอนหลังครบ ๓ ป ใหใชขอมูลลาสุดที่มี
๒๐

ตารางที่ ๓.๑ ตารางสรุปตัวบงชีเ้ พื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
ตามกฎกระทรวงวา ด วยระบบ หลั กเกณฑ และวิธี การประกั นคุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให
การประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐาน ๔ มาตรฐาน คือ ๑) ผลการจัดการศึกษา ๒) การบริหารจัดการศึกษา
๓) การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๔) การประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวยตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม จํานวน ๑๘ ตัวบงชี้ ดังนี้
ชนิด
ของตัวบงชี้

ประเภท

ตัวบงชี้
พื้นฐาน

ตัวบงชี้
อัตลักษณ
ตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม

ดานคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๖. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
๘. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

ผลลัพธ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
ผลลัพธ

๒๐
๕
๕
๕
๕
๑๕
๕
๕
๕
๑๐
๕

ผลลัพธ

๕
๑๐
๕
๕
๑๕
๕
๕
๕
๕
๕

๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน

ผลลัพธ
ผลลัพธ

๑๐
๕

๑๘. ผลการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ของสถาบัน

ผลลัพธ

๑๐

๒๑

ผลลัพธ

น้ําหนัก

ผลลัพธ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
ผลลัพธ

มาตรฐาน
ตาม
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การจัดการเรียน
การสอน
ที่เนนผูเรียน
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ตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้พื้นฐานเปนตัวบงชี้ที่ สมศ. ประเมินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถชี้ผลหรือ
ผลกระทบไดดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้พื้นฐาน ประกอบดวย ๖ ดาน ๑๕ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑) ดานคุณภาพบัณฑิต
ประกอบดวย
๒) ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ประกอบดวย
๓) ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ประกอบดวย
๔) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย
๕) ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ประกอบดวย
๖) ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย

๔
๓
๒
๒
๓
๑

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานคุณภาพบัณฑิต
ดานคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และจํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ
เขาเรียน และสถาบันผลิตบัณฑิตไดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งไดตามคุณลักษณะที่เปนจุดเนนของสถาบัน กลาวคือ เปนผูใชภาษาไดดี
ถูกตอง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองไดถองแท เจริญงอกงามเพราะความ
ใฝรูและสามารถแปลความคิดเปนการกระทําไดสําเร็จ เปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการ
เรียนรู มีทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมี
จิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของชาติ
ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานคุณภาพบัณฑิต ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ คือ
ลําดับ
น้ําหนัก
ชื่อตัวบงชี้
ที่
(รอยละ)
๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
๕
๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
๕
แหงชาติ
๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๕
๔ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๕
๒๒

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
คําอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น
การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามา
ประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
x ๑๐๐
จํานวนบัณฑิตทีต่ อบแบบสํารวจทั้งหมด
หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน
ขอมูลที่ตองการ
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอย
รอยละ ๘๐) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึง
รอยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ําและรายงานผลที่ติดตามซ้ําเปรียบเทียบกับ
ผลที่เก็บไดในครั้งแรก โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี้
๑. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
๔. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
๕. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
๖. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
๗. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

๒๓

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชีท้ ี่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คําอธิบาย
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd.
หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สกอ.
ระบุ โดยเป น คุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค ตามที่ สถาบั นกํ าหนด ครอบคลุ มอย า งน อ ย ๕ ด า น คื อ
๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ดาน
ตองทําการประเมินครบทุกดาน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
ขอมูลที่ตองการ
๑. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ดําเนินการรวบรวมขอมูล
๒. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิต
เขาศึกษาตอ
๓. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

๒๔

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
คําอธิบาย
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญ
ของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถ
ดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการ
และนักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ สารนิพนธที่
ตีพิมพ หรือศิลปะนิพนธที่เผยแพร
การตี พิมพ หมายถึ ง การตี พิม พ บ ทความจากวิท ยานิพ นธ สารนิพ นธ ในวารสารวิ ช าการ
(Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ
(Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่
กําหนด
บทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article
หรือ Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น
การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธ โดยการจัดนิทรรศการ
(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเปนการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทางศิลปะ
ดนตรี ที่เปนผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการ
จัดการนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือ
ได รับการสนั บสนุ นจากองค กร สมาคมที่เ กี่ย วข องและมี ชื่ อเสียงในระดับ ชาติห รือนานาชาติ และมี
กระบวนการประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร เชน
- มีคณะกรรมการผูพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซึ่งอาจประกอบดวย
ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่มีคุณภาพ และที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

๒๕

X ๑๐๐

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
๐.๑๒๕

-

๐.๒๕

-

๐.๕๐

-

๐.๗๕

-

๑.๐๐

-

ระดับคุณภาพงานวิจัย
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบั นเจ าภาพอย างน อยร อยละ ๒๕ และมีผูประเมิ น บทความที่ เ ปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
บทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal)
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full
paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่
มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมี
ผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

๒๖

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
๐.๑๒๕
- มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับสถาบัน
๐.๒๕
- มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับจังหวัด/ภาค
๐.๕๐
- มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับชาติ
๐.๗๕
- มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน*
๑.๐๐
- มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ)
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บูรไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลที่ตองการ
๑. จํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธ สารนิพนธระดับปริญญาโทในแตละปการศึกษา ที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รายปตามปปฏิทินที่
ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
๒. จํ า นวนและรายชื่ อ ผลงานสร า งสรรค จ ากศิ ล ปนิ พ นธ ที่ เ ผยแพร ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในแตละปการศึกษา พรอมชื่อเจาของผลงาน
ปที่เผยแพร ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน
คาน้ําหนักของผลงานสรางสรรคแตละผลงาน
๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในแตละปการศึกษา

๒๗

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชีท้ ี่ ๔ ผลงานของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ดรับการตีพมิ พ
คําอธิบาย
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการคิด
เชิ ง วิ พ ากษ การนํ า เสนอผลงาน มี ทั ก ษะในการวิ จั ย ทั ก ษะและภู มิ ป ญ ญาในฐานะนั ก วิ ช าการและ
นักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ
การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ ในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper)
ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด
บทความจากวิทยานิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
๐.๑๒๕

๐.๒๕

ระดับคุณภาพงานวิจัย
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบั นเจ าภาพอย างน อยร อยละ ๒๕ และมีผูประเมิ น บทความที่ เ ปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
- บทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal)
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full
paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่
๒๘

คาน้ําหนัก

๐.๕๐

๐.๗๕

๑.๐๐

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมี
ผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน
ขอมูลที่ตองการ
๑. จํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในแตละปการศึกษา ที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รายปตามปปฏิทินที่ตรงกับ
ปก ารศึ กษา พรอ มชื่อ เจาของบทความ ปที่ตีพิ มพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบ เนื่อ งจากการประชุ ม
วิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในแตละปการศึกษา

๒๙

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามพันธกิจ
ดานการวิจัยอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเนนเฉพาะโดยมีการดําเนินการตามนโยบาย
แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย และ
บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบัน
เพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เปนนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและ
พัฒนาบัณฑิตที่เรืองปญญา มีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมเปน
การเปดโลกทัศนใหมและขยายพรหมแดนของความรูและทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใช
ในงานไดจริง ทั้งการใชประโยชนเชิงวิชาการ การใชประโยชนเชิงสาธารณะ การใชประโยชนเชิงนโยบาย และ
การใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน
ถาสถาบันอุดมศึกษาตองสรางความเขมขนเชิงวิชาการ สรางผลงานที่มีคุณภาพสูง และสรางการ
ยอมรั บ ในแวดวงวิ ช าการ ควรเป น งานวิ จั ย เชิ ง วิ ช าการ สามารถนํ า ผลงานวิ จั ย ไปตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติได หากเปนงานวิจัยและพัฒนาก็ตองเปนงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช
ประโยชนไดตามความตองการของผูใชจริง รวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ เกี่ยวกับการใชความรู
ในการพัฒนา เปนการเรียนรูที่สั่งสมและถายทอดไปสูผูอื่นได ประเด็นสําคัญก็คือไมวางานวิจัยพื้นฐาน
หรืองานวิจัยประยุกตก็ตองเปนงานวิจัยแท คือการมีผลเปนการเรียนรู สั่งสมองคความรู และถายทอดองค
ความรูนั้นๆ ได ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศสูสังคมแหง
การเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูและใฝรูตลอดชีวิต
และวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ
ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ
ลําดับ
ชื่อตัวบงชี้
ที่
๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๖ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
๗ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

๓๐

น้ําหนัก
(รอยละ)
๕
๕
๕

นิยามศัพท
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre
(TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาร
ระดับชาติรวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความ
ที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือ
วารสาร วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับ
นานาชาติ รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
การเผยแพร ผลงานวิจั ย ในที่ ป ระชุ มวิ ช าการระดับ นานาชาติ หมายถึ ง การนํา เสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผู
ประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
งานสรางสรรค หมายถึง เปนงานที่เสริมสรางความรู ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปน
งานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางดนตรีและศิลปะทั้ง ๓ กลุม ตามหลักการจัดแบงกลุม
ศิลปะของอาเซียน ไดแก ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป
(Literature) อันเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ หรืองานที่แสดงความกาวหนาทางวิชาการ
เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของ
ผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ ผลงานศิลปะและ
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ผลงานออกแบบที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (พิจารณาเฉพาะกลุมสาขากลุมสาขาวิจิตรศิลป
และประยุ กตศิลป และกลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร) ตามการแบงกลุม ISCED (International
Standard Classification of Education) ไดแก คณะวิจิตรศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร) เชน มหาวิทยาลัยที่เปนกลุมวิจัย ที่เปดสอนเกี่ยวกับกลุมสาขาศิลปกรรมศาสตรควรทําการวิจัยที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิจัยขามวัฒนธรรม (International Relation, Cross Cultural) หรือการวิจัยเพื่อ
ฟนฟูภาพลักษณของประเทศ สวนมหาวิทยาลัยราชภัฏก็อาจเนนเรื่องการอนุรักษวัฒนธรรมไทย การ
ประยุกตหรือนําศิลปะวัฒนธรรมไปใช การอนุรักษวิถีชีวิตแบบไทย การคิดวิธีการใหมๆ ขึ้นมา เชน สูตร
อาหาร ทารํา เปนตน จะตองไดรับการรับรอง (Certify) จากแหลงอางอิงที่เชื่อถือไดกอน)
งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทาง
ศิลปะ ดนตรี ที่เ ป นผลงานวิชาการสูส าธารณะหรือ กลุม เปาหมาย โดยมี การจั ดการการนําเสนอใน
ระดับชาติอยางเปน ระบบและเปนวิธีการที่ยอมรั บในวงวิชาชีพ หรือ ไดรับการสนับสนุนจากองคกร
สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ
งานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทาง
ศิลปะ ดนตรี ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับ
นานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชี พ หรือไดรั บการสนับสนุนจากองคกร
สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได
นํามาใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง
สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยา งเปนรูปธรรม มีความคิดริเ ริ่มสรางสรรค ในการประยุกตใชกับ
กลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยาง
ชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือ ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาได
อยางเปนรูปธรรม มีดังนี้
๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
ในเรื่องตางๆทีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแกการใชประโยชนดานสาธารณสุข
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน
๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
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งานศิลปะที่มีประโยชนทางออม คือ เปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กอใหเกิด
สุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน
หมายถึง หนวยงานหรือองคกรระดับชาติหรือนานาชาติภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐานที่
ชัดเจน พรอมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือ
เที ย บเท า ขึ้ น ไป หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ องค ก ารมหาชน หรื อ องค ก รกลางระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผาน
กระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา
ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Books) ตองเปนผลงานที่ผา นกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรู
ที่สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ
การวิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ
ซึ่งมีผูตรวจอาน
- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการ
วิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการ
หรือผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามา
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้น
อยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริม
ป ญ ญาความคิ ด และสร า งความแข็ ง แกร ง ทางวิ ช าการให แ ก ส าขาวิ ช านั้ น ๆ หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล ThaiJournal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร
๓๓

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล
เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่
ยอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ใหเปนวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร
อาจารย หมายถึง อาจารยประจําที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
อาจารยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา
นั ก วิ จั ย หมายถึ ง นั กวิ จั ยประจํ าที่ เ ป น ข าราชการ หรื อพนั กงานของมหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ ง
บุคลากรที่มีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจางกับ
สถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา
วิธีการนับ
การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร างสรรค ที่ตีพิมพหรือเผยแพร
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ
Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น
ทั้งนี้ใหนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่
ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ให
นับได เพีย ง ๑ ผลงาน ทั้งนี้จะนับ เมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพหรือ
ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพร
แลวเทานั้น
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นํ าไปประโยชน ใหนับจากวั นที่ นํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มาใช
และเกิดผลอยางชั ดเจน ตามปปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชน
มากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตาง
กันอยางชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่รับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) โดยเปนผลงานที่ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของ
บทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมี
ระบบการพิ จ ารณาต น ฉบั บ จากคณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก อ นการตี พิ ม พ ในกรณี ที่ มีก ารตี พิ ม พ
มากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ เลม ไมนับซ้ํากรณีที่ไดรับการตีพิมพ
หลายครั้ง หรือที่อยูระหวางกระบวนการตีพิมพ
๓๔

การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยรวบรวมสิ้นสุดปการศึกษาตามเงื่อนไข ดังนี้
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ใหนับเปน ๑ คน
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ใหนับเปน ๐.๕ คน
- กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา ๖ เดือน ไมสามารถนํามานับได
สูตรการคํานวณคาคะแนน
การใช สู ต รการคํ า นวณค า คะแนน ให คํ า นวณตามผลการดํ า เนิ น งานจริ ง โดยใช ผ ลการ
ดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน
ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน

๓๕

x๕

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
คําอธิบาย
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวน
ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper)
ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น
การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรค โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
จัดการแสดง (Performance) ซึ่งเปนการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี และการแสดง
ที่เปนผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการนําเสนอ
ในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุน
จากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมิน
คุณคาของผลงานในการเผยแพร เชน
- มีคณะกรรมการผูพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซึ่งอาจประกอบดวย
ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่มีคุณภาพ และที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
๐.๑๒๕

ระดับคุณภาพงานวิจัย
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูท รงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบั น เจ า ภาพอย า งน อ ยร อ ยละ ๒๕ และมี ผู ป ระเมิ น บทความที่ เ ป น
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
๓๖

คาน้ําหนัก
๐.๒๕

-

๐.๕๐

-

๐.๗๕

-

๑.๐๐

-

ระดับคุณภาพงานวิจัย
บทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal)
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full
paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผู
ประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ นบั ญ ชี รายชื่ อ วารสารระดับ ชาติ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
๐.๑๒๕

-

๐.๒๕

-

๐.๕๐

-

๐.๗๕

-

๑.๐๐

-

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(performance) ระดับสถาบัน
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(performance) ระดับจังหวัด
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(performance) ระดับชาติ
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(performance) ระดับภูมิภาค (อาเซียน ๑๐ ประเทศ) *
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(performance) ระดับนานาชาติ (ตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะ)

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บูรไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา

๓๗

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพหรือเผยแพร

x ๑๐๐

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
ดังนี้
กลุมสาขาวิชา
๕ คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

๒๐
๒๐
๑๐/๒๐

ขอมูลที่ตองการ
๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละบทความวิจัยดวย
๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่
เผยแพร ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน)
โดยรายงานในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน
ทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละผลงานสรางสรรคดวย
๓. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย
และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลังสามป จนถึงปการศึกษาที่
ประเมิน

๓๘

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชีท้ ี่ ๖ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
คําอธิบาย
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีป ระโยชนสูการนําไปใช จากการเปรี ยบเที ยบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยป ระจํ าและนั กวิ จัย ประจํา ที่ นํา มาใชป ระโยชนใ นการแก ปญหาตามวัต ถุ ประสงคที่ ระบุไว ใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
การนํ าไปใช ประโยชน หมายถึ ง งานวิจั ยหรื องานสร างสรรค ที่ ไ ด นํ า ไปใช ป ระโยชน ต าม
วัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการ
แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใช
จนกอใหเกิดประโยชนไ ด จริ งตามวั ตถุป ระสงค และได ก ารรั บรองการใช ประโยชนจากหนว ยงานที่
เกี่ยวของ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

x ๑๐๐

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้ หมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลที่ตองการ
๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชใหเกิดประโยชนในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปใดปหนึ่งในรอบ
๓ ป โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน
ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหน วยงานหรือองคกร
ระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวของ โดยรายงานยอนหลัง ๓ ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่
ประเมิน ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
๓๙

- ข อ มู ล ที่ แ สดงผลดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งเป น รู ป ธรรมจากการนํ า นโยบาย กฎหมาย
มาตรการ ที่เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใช
๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง ๓ ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน

๔๐

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชีท้ ี่ ๗ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
คําอธิบาย
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห
วิจัย การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
๐.๒๕
- บทความวิชาการทีไ่ ดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
๐.๕๐
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
๐.๗๕
- ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
๑.๐๐
- ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ

x ๑๐๐

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลที่ตองการ
๑. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของ
อาจารยประจํา รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ชื่อหนวยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนักของผลงาน
วิชาการแตละชิ้น โดยรายงานยอนหลัง ๓ ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน
๒.จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาของ โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง ๓ ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน
๔๑

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ดานการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการ
ที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งอาจใหบริการโดยการใช
ทรัพยากรของสถาบันหรือใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ
อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษา วิจัยคนควา เพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การฝกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่อง บริการศิษยเกาและประชาชนทั่วไป การใหบริการทาง
วิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการใหบริการแบบใหเปลาดวยสํานึกความรับผิดชอบของความเปน
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะเปนที่พึ่งของสังคม หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปน
รายได หรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม การใหบริการทาง
วิชาการโดยการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหมที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและแหลงอางอิงทาง
วิชาการ เสนอแนะทางที่เหมาะสม สอดคลอง อันกอใหเกิด ความมั่นคง ความเขมแข็ง และการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมการมีบทบาททาง
วิชาการ และวิชาชีพในการตอบสนอง ชี้นํา และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึง
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
ตัวบงชี้พื้นฐาน : ดานการบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ลําดับ
ชื่อตัวบงชี้
ที่
๘ การนําความรูแ ละประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย
๙ การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

๔๒

น้ําหนัก
(รอยละ)
๕
๕

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ ๘ การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือ การวิจัย
คําอธิบาย
การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชน
หรื อ สั ง คมหรื อ เป น แหล ง อ า งอิ ง ทางวิ ช าการ หรื อ ทํ า หน า ที่ ใ ดๆ ที่ มีผ ลต อ การพั ฒ นาชุ ม ชนในด า น
วิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการ
เปนการบริการที่มีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใช
พัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือ
หลักสูตร เปนตน
ประเด็นการพิจารณา
๑. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอนตอจํานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๑๐
๒. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัยตอจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๑๐
๓. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกั บการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิ ชาต อ
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕
๔. รอยละของจํานวนโครงการบริ การวิ ชาการที่ ใชกับการขยายผลสู การเปดรายวิ ชาใหมต อ
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕
๕. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการตอยอดสูหนังสือหรือตําราตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๒ ขอ
๑ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนไปตอยอดพัฒนา
เปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม

๔๓

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชีท้ ี่ ๙ การเรียนรูแ ละเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
คําอธิบาย
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบั น จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ องค ก รภายนอกและเมื่ อ ดํ า เนิ น การแล ว มี ผ ลก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
๔. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ขอ
๒ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
๒. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
๓. ขอมูลจากกิจกรรมหรือโครงการที่เสริมสรางความเขมแข็งและตอบสนองความ
ตองการของชุมชนหรือองคกรภายนอก

๔๔

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในบทบาทเปนหนวย
สงเสริมวัฒนธรรมโดยเฉพาะในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงให
มีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถ
นําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และ
เรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการกํากับดูแลและสงเสริมการ
ดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนยุทธศาสตร
การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ลําดับ
ชื่อตัวบงชี้
ที่
๑๐ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๔๕

น้ําหนัก
(รอยละ)
๕
๕

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชีท้ ี่ ๑๐ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
คําอธิบาย
การทํานุบํารุง หมายถึง การใหความสําคัญและเห็นถึงคุณคาที่จะตองดูแลรักษาใหคงอยูใน
สภาพที่ดี และสมบูรณทั้งในปจจุบัน และเพื่ออนาคต
งานสรางสรรคที่สงเสริมสรางความสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน
ศิลปะ คือ
สภาพแวดลอม และสังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย และเขาใจคุณคาทาง
ศิ ลปะ ซึ่ง มี อิ ทธิ พลตอ วิถี ชีวิ ต ของมนุษ ย เป นการนํ า ศิล ปะไปใช ใ นการส ง เสริ มพัฒ นาอาจารย แ ละ
นักศึกษา
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน เรื่องความคิด
ความรูสึก และความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม สามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม และผลเกิด
จากกิ จ กรรมและผลผลิ ต กิ จ กรรมของมนุ ษ ย วั ฒ นธรรมมี ลั ก ษณะเฉพาะและมี ลั ก ษณะสากล ซึ่ ง
เปลี่ ยนแปลงตามสมั ยนิยม วัฒนธรรมปจจุบั นที่ ดีจึง ควรมีความสอดคล องกั บความเปน สากล แต มี
รากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณคาอยางมั่นคง และมั่นใจ
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมการเรียนรู วัฒนธรรมองคกร พัฒนา
บุคลากร พัฒนากิจกรรมเพื่อใหเกิดวัฒนธรรม เชน จิตอาสา สงเสริมการแสดงออกทางความคิดทั้งใน
และนอกหองเรียน วัฒนธรรมการปฏิเสธ การสรางวัฒนธรรมที่สอดคลองกับโลคยุคปจจุบันแตตองรู
คุณคาวัฒนธรรมที่เปนรากฐานของตนเอง มหาวิทยาลัยควรเปนบอเกิดของวัฒนธรรมที่ดี แลวบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยควรเปนผูนําทางวัฒนธรรมของสังคม อาทิ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และควรมีการ
สงเสริมใหรักวัฒนธรรมของบานเกิดหรือวัฒนธรรมในชุมชน นอกจากนั้นควรมีพิจารณาในประเด็นการ
จัดการทางวัฒนธรรมและการเฝาระวังทางวัฒนธรรม เชน มหาวิทยาลัยจะตองแสดงบทบาทในการ
ปองกันหรือกรองสื่อ ที่สงผลใหเกิดการใชสื่อเพื่อยั่วยุอบายมุข หรือความเสื่อมเสียทางเพศ โดยไมตอง
มองในอดีตเสมอไป และระวังตีความเรื่องวัฒนธรรมเปนประเพณีไปหมด
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ

๔๖

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ขอ
๒ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม
๔. หลักฐานที่แสดงโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการใน แต
ละปการศึกษา อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ หรืองบประมาณสนับสนุนโครงการ เปนตน
๕. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธกี ารวิเคราะหผล เปนตน

๔๗

ตัวบงชี้พื้นฐาน : ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คําอธิบาย
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวแลว และมีวิธี
ดําเนินงานที่ดี คือ การทําใหลักษณะเดิมเปลี่ยนไปตามที่มุงหมายไว เพื่อใหลักษณะใหมที่เขามาแทนที่
นั้นดีกวาลักษณะเกา
สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรม ที่เจริญ
งอกงามมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยสามารถจะศึกษาหาความรู และเรียนรูไดจากงานศิลปะและ
วัฒนธรรม เชน หองอัครศิลปน วรรณศิลป ทัศนศิลปและศิลปะสถาปตยกรรม ศิลปะการแสดง เปนตน
การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง สถานศึกษามีการวางแผนงาน และการดําเนินงานที่ดีในการ
สรางคุณคาความงดงามของวัฒนธรรม หรือมีปฏิกิริยาตอความงามทั้งหลาย กอใหเกิดความมีชีวิตชีวา
ของสถานศึกษา ไมวาจะเปนธรรมชาติสิ่งแวดลอม วัตถุ เหตุการณ การดํารงชีวิต สภาพแวดลอมและ
ปรากฏการณเหลานั้นมีสภาพเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่จะกระตุนความรูสึก กระตุนการรับรู
โดยจะแปรการรับรูไปสูความรูสึกนึกคิด การชื่นชมยินดี การวิพากษ วิจารณ พรอมกันนั้นก็จะพัฒนา
ความรูสึกนึกคิดไปสูการแสดงออก ไปสูการสรางสรรค ซึ่งอาจแสดงออกและสรางสรรคไดทุกดานในชีวิต
ไมวาจะเปนการแสดงออกและสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สรางสรรคทางเทคโนโลยี สรางสรรคทาง
สังคม ฯลฯ โดยมีพลังของสุนทรียภาพเปนแรงสนับสนุน ทั้งนี้การวัดความมีชีวิตชีวาของมหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต) สามารถวัดได โดยมหาวิทยาลัยไมควรจํากัดเวลาปด-เปด มีพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ซึ่งหมายถึง พื้นที่ทั้งในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได เปนการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูใหกับนักศึกษา
บุคลากร และชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางของชุมชน อาทิ แหลงเรียนรู แหลงศิลปวัฒนธรรม
แหลงพักผอน แหลงออกกําลังกาย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยรักษาระบบนิเวศเดิม เปนตน
ประเด็นการพิจารณา
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรียะ
๓. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ขอ
๒ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ
๔๘

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. หลักฐานที่แสดงโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการใน
แตละปการศึกษา อาทิ งบประมาณในการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมิน
โครงการ หรืองบประมาณสนับสนุนแตละโครงการ เปนตน
๒. โครงการหรือกิจกรรม รายงานชื่อผลงาน หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการสงเสริมการอนุรักษ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดโครงการ
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่สงเสริมหรือพัฒนาสุนทรียภาพทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

๔๙

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีระบบการ
บริหารและการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน และคานิยมไปสูการปฏิบัติอยางมี
เอกภาพ เพื่ อให บรรลุวั ต ถุ ป ระสงค และพั นธกิ จที่ กํ า หนดไว โดยมี ส ภาสถาบั นทํ าหน า ที่ กํ ากั บ ดูแ ล
นโยบาย การดําเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหาร
สวัสดิการที่จัดใหนักศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมทั้งกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่กําหนด มีการเผยแพรผลการดําเนินงาน
ของสภาสถาบัน และการบริหารและการจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบัน และ
ภายนอกสถาบันตามหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวยหลักนิติธรรม คือ หลักคุณธรรมจริยธรรม หลัก
ความชอบธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักการตรวจสอบได และ
หลักความคุมคา
ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ
ลําดับ
น้ําหนัก
ชื่อตัวบงชี้
ที่
(รอยละ)
๑๒ การปฏิบัตติ ามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
๕
๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
๕
๑๔ การพัฒนาคณาจารย
๕

๕๐

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชีท้ ี่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
คําอธิบาย
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไก
และกระบวนการที่ เ ป น รู ป ธรรมในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด การกํ า กั บ ดู แ ลและขั บ เคลื่ อ น
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ ง การควบคุ ม และตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน
การประเมิ น ผลความสํา เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน า ที่ข องสภาสถาบั น จะมุ งเน น การ
ประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนา ที่ แ ละบทบาทของสภาสถาบั น การบริ ห ารและการจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิบ าล และการ
ดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
๑. สภากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
๒. มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด (หมายรวมถึงระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง แนวปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ)
๓. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนประจําป อยางนอยปละ
๑ ครั้ง และมีผลการกํากับติดตามการประเมินอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด อยางนอย ๒ ครั้ง
ในรอบวาระการดํารงตําแหนง
๔. สภาสถาบันดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถาบันดําเนินงานภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น
๕. ผลการประเมินตนเองของสภาสถาบัน ไดคะแนนไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ (ภายใต
กรอบมาตรฐานในการประเมินที่สํานักงานกําหนด)
ขอมูลที่ตองการ
๑. เอกสารหรื อ หลั กฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการกํ า หนดหรื อ ทบทวนนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
๒. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การตามระบบการกํ า กั บ ดู แ ลสถาบั น
อุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบัน
ได กํ า หนดให มี ก ระบวนการที่ เ ป น รู ป ธรรมในการจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด การควบคุ ม และตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
๕๑

๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ อาทิ
ดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสภาสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน
ตนเอง และมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
๕. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาในชวง ๓ ปที่ผานมา
๖. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของสภา
สถาบัน อุดมศึกษา
๗. รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสภาสถาบั น ภายใต ก รอบมาตรฐานในการประเมิ น ที่
สํานักงานกําหนด
๘. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๕๒

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
คําอธิบาย
การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของ
การบริ ห ารงานตามนโยบายของสภาสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา ประสิ ทธิ ผ ลของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน
๑. มีการเผยแพร วิสัยทัศน นโยบายของผูบริหาร
๒. สรางการมีสวนรวมโดยการรับฟงความคิดเห็น เชน การจัดประชุมบุคลากรทั้งองคกร อยางนอย
๒ ครั้ง ตอปการศึกษา
๓. มีการเผยแพรผลการตรวจสอบดานบุคลากร การเงิน สถานที่ ครุภัณฑและการบริหารความเสี่ยง
(ทั้งชีวิตและทรัพยสินของนิสิต นักศึกษา คณาจารยและบุ คลากร) โดยผูตรวจสอบภายนอกต อ
สาธารณชน
๔. มีการเผยแพรผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบัน
๕. ผลการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง โดยไดคะแนนไมต่ํากวา ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕
ขอมูลที่ตองการ
๑. เอกสารหรื อหลั กฐานที่ แสดงรายละเอี ยดการกํ าหนดหรื อทบทวนนโยบายการกํ ากั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
๒. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การตามระบบการกํ า กั บ ดู แ ล
สถาบั นอุดมศึก ษา โดยมีเอกสารหรือ หลักฐานหรื อรายงานหรื อบัน ทึกการประชุ มที่ แสดงให เ ห็น วา
ผูบริหารสถาบันไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ
เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
๕. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา
๕๓

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย
คําอธิบาย
คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญที่สงผล
ตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถาบัน
สามารถแขงขันไดในระดับสากล
เกณฑการพิจารณา
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

๐
๑
๓
๖

๒
๓
๕
๘

๕
๖
๘
๑๐

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
อาจารยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน
ขอมูลที่ตองการ
๑. จํ า นวนและรายชื่ อ อาจารย ป ระจํ า ทั้ ง หมดในแต ล ะป ก ารศึ ก ษา โดยนั บ เฉพาะอาจารย ที่
ปฏิบัติงานจริงที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมกรณีลาศึกษาตอ โดยนําเสนอเปนรายบุคคล พรอมทั้งระบุวุฒิ
การศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และคาน้ําหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย

๕๔

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงความมี
มาตรฐานและคุ ณภาพด ว ยการเปน ประชาคมแหง การสร า งความรู และองคการแหง การเรี ยนรู ที่ มี
ขีดความสามารถในการคนควาวิจัยสรางความรูใหมทั้งเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
อุดมศึกษาไทยยังตองแสดงความเปนอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยตองมี
ความเปนเลิศที่ใชการไดในสังคมแหงการตรวจสอบอยางเขมขน เพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
อยางตอเนื่องซึ่งจะนําอุดมศึกษาไทยไปสูอุดมศึกษาสากล ดังนั้นการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเปน
การประกันคุณภาพเพื่อความรูสูความเปนเลิศ และการประกันคุณภาพเพื่อผูเรียน หัวใจของระบบการ
ประกันคุณภาพที่ดีคือ การใชระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสรางประชาคมที่มีวัฒนธรรม
ในการเรียนรู และตรวจสอบการทํางานของตนเองเพื่อผูอื่นอยูเสมอ ซึ่งจะนําไปสูการเปนองคการแหง
การเรียนรูที่เปนพลวัต เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ เผยแพรขาวสารทั่วทั้งสถาบัน พรอมกับการ
มีการกําหนดมาตรฐานการทํางานทุกดานแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการทํางานไดทุกขั้นตอน มี
กลไกรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อนําขอคิดความเห็นจากทุกฝายที่มี
สวนรวมมาใชในการกํากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมี
อิ ส ระและเสรี ภ าพทางวิ ช าการในการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพที่ เ หมาะสมของตนเอง และใน
ขณะเดียวกันก็พึงใหอิสระแกหนวยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของ
แตละหนวยงานดวย
ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบดวย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคุณภาพ
ซึ่งประกอบดวยการกําหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและ
การจัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเรงรัด
ใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด และระบบที่สามคือ ระบบการประเมิน
ภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเปนหนาที่ของสถาบันในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนเขามามีสวนรวมและการสนับสนุนจาก
ตนสังกัด ทั้งนี้ การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปสู
การพั ฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา งต อ เนื่ องและสามารถรองรับ การประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายนอกได
ตัวบงชี้พื้นฐาน : ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ คือ
ลําดับ
น้ําหนัก
ชื่อตัวบงชี้
ที่
(รอยละ)
๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
๕

๕๕

ตัวบงชี้พื้นฐาน: ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชีท้ ี่ ๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
คําอธิบาย
ตามกฎกระทรวงว าด วยระบบ หลั กเกณฑ และวิ ธี การประกั นคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ระบุไว ว า “...“ให ห น ว ยงานต น สัง กั ด ของสถานศึ ก ษาระดั บอุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี การติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้ ง เป ด เผยผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาต อ สาธารณชน...” ทั้ ง นี้ สถานศึ กษา
จะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือตนสังกัดกําหนด โดยจะเปนตัวบงชี้ที่เนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัดนี้ จะเปนคะแนนที่สามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพ
การดําเนินงานดานตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได ดังนั้น ในการประเมินตัวบงชี้นี้ จะใชคาเฉลี่ยคะแนน
ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม
วิธีการคํานวณ
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
จํานวนป
หมายเหตุ
ใช คะแนนประเมิ นระบบประกั นคุณภาพภายในของสถาบั นอุดมศึ กษาระดั บสถาบั น ตามที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนด ยอนหลัง ๓ ป ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เริ่มใชคะแนนตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ (เนื่องจากใชเกณฑการประเมินใหม) เชน
- ประเมินป ๒๕๕๔ ใชคะแนนประเมิน ๑ ป คือ ป ๒๕๕๓
- ประเมินป ๒๕๕๕ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ป คือ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
- ประเมินป ๒๕๕๖ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ป คือ ป ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
เกณฑการใหคะแนน
ใช ค า เฉลี่ ย ของคะแนนประเมิ นการประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยตน สั ง กั ด ๓ ป ย อนหลั ง เป น
คะแนนของตัวบงชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม ๕ เชนเดียวกับการประเมินภายนอก)
ขอมูลที่ตองการ
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
จํานวน ๓ ปกอนปที่ประเมิน

๕๖

ตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ที่ สมศ. ประเมินเอกลักษณ ปรัชญา นวัตกรรม จุดเดน
ลักษณะพิเศษ โดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูระบุและเลือกดําเนินการตามจุดเดนของสถาบัน โดยผานการ
อนุมัติจากสภาสถาบัน และแจงใหสมศ.ทราบลวงหนา
ตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชีท้ ี่ ๑๖ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเลื อ กตั ว บ ง ชี้ ภ ายใต ก ลุ ม สถาบั น ที่ ร ะบุ จํ า นวน ๒ ตั ว บ ง ชี้ ซึ่ ง ต อ งได รั บ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยตัวบงชี้ที่เลือกควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ
๒) สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่เปนจุดเนน
๓) สะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน
อุดมศึกษา
กลุมสถาบัน จําแนกไดเปน ๔ กลุม (ตามนิยามกลุมสถาบันของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ดังนี้
๑) กลุมสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี (ข) หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานธุรกิจและ
บุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีวิต สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได
๒) กลุมสถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา (ค ๑) หมายความถึง สถาบั นที่เ น น
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต เฉพาะทางหรื อ เฉพาะกลุ ม สาขาวิ ช า ทั้ ง สาขาวิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร ก ายภาพ
วิทยาศาสตรชีวภาพสังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนน
การทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการ
ผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ โดยเปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
๓) กลุมสถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับปริญญาตรี (ค ๒) หมายความถึง สถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตร
ชี ว ภาพสั ง คมศาสตร ห รื อ มนุ ษ ยศาสตร รวมทั้ ง สาขาวิ ช าชี พ เฉพาะทาง สถาบั น อาจเน น การทํ า
วิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิต
จริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ โดยเปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

๕๗

๔) กลุมสถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ (ง) หมายความถึง
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเนน
การทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนํา
ทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับ
สากล มุงสรางองคความรู ทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ
ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุม (ข) และ (ค๒)
ตัวบงชี้ที่ : ๑๖.๑ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการดําเนินการของ
จัดตั้ง สถาบั น (กลุม สถาบั นที่เ น นระดั บ ปริญ ญาตรี (ข) และกลุมสถาบั น
เฉพาะทางที่เนนระดับปริญญาตรี (ค ๒))
ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุม (ข) และ (ค๒) ประกอบดวย ๖ ตัวบงชี้ยอย กําหนดใหสถาบันเลือกดําเนินการ
๒ ตัวบงชี้
ลําดับ
น้ําหนัก
ชื่อตัวบงชี้ยอย
ที่
(รอยละ)
๑๖.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
๕
๑๖.๑.๒ การสืบสานโครงการพระราชดําริหรือการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น
๕
๑๖.๑.๓ การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการพัฒนาวิชาชีพอื่น
๕
๑๖.๑.๔ มีหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
๕
๑๖.๑.๕ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา
๕
๑๖.๑.๖ การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค
๕
หมายเหตุ สถาบันและคณะวิชาสามารถเลือกดําเนินการตัวบงชี้ตางกันได ทั้งนี้ กรณีเลือกตัวบงชี้ยอย
แลวตองมีการดําเนินการ ๓ ปอยางตอเนื่องภายในรอบที่รับการประเมิน

๕๘

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมสถาบัน (ข) และ (ค๒)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
คําอธิบาย
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับ
ทองถิ่น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมีการบูรณาการรวมกัน
กับทองถิ่นโดยการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
หรือเพื่อทองถิ่นของอาจารยประจําและนักวิจัย
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรู ความสามารถ ที่เปนของทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือสังคมใด
สังคมหนึ่ง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ผลงานทางวิชาการ
ที่เปนการศึกษาและสรางองคความรู โดยใชฐานความรูความสามารถที่เปนของทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง
หรือสังคมใดสังคมหนึ่งมากําหนดกรอบความคิดของการวิจัยและมาใชในกระบวนการวิจัย ทําใหได
คําตอบที่สามารถนําไปใชประโยชนกับการพัฒนาทองถิ่นไดเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อทองถิ่น หมายถึง ผลงานวิชาการที่เปนการศึกษาและสราง
องคความรูที่สนองตอบตอสภาพปญหาของชุมชนหรือทองถิ่นใหเจริญกาวหนา ผลการวิจัยสามารถใหขอ
คนพบที่นําไปใชประโยชนไดเหมาะสมกับสภาพบริบทของสังคม
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค
บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๓๐ เทากับ ๕ คะแนน
ขอมูลที่ตองการ
๑. จํานวนและรายชื่อโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อ
ทองถิ่นในแตละคณะหรือหนวยงานที่เทียบเทาคณะ โดยสามารถนับโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
ผูลาศึกษาตอดวย พรอมบทคัดยอรายงานการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ
๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

๕๙

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมสถาบัน (ข) และ (ค๒)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๑.๒ การสืบสานโครงการพระราชดําริหรือการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน
หรือทองถิ่น
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษามีการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อมุงศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการ
อัน เนื่องมาจากพระราชดําริ หรือการจัดทํา โครงการพั ฒนาชุม ชนหรือ ท องถิ่น ดังนั้ น ในแผนบริ การ
วิชาการของสถาบัน จึงควรมีโครงการหรือกิจกรรมที่เปนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหรือการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น แลววัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
จากการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว และมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สังคมและชุมชน โดยโครงการ ตัวบงชี้ และเปาหมายตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ตั วอย างโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดํ าริ หรื อการจั ดทํ าโครงการพั ฒนาชุ มชนหรื อท องถิ่ น
เชน
๑. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
๒. โครงการอนุรั กษ พันธุกรรมพื ชอั นเนื่ องมาจากพระราชดํา ริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๓. โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว
๔. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. เปนแบบอยางหรือแหลงเรียนรูสําหรับชุมชนหรือทองถิ่น
๔. มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือทําใหชุมชนหรือองคกรมีความเขมแข็ง
๕. ไดรับการยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ขอ
๒ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ

๖๐

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการ
พัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น
๒. รายงานการประชุ ม ของสภาสถาบั น ที่ เ ห็ น ชอบโครงการหรื อ กิ จ กรรมส ง เสริ ม และสื บ สาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น
๓. รายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการหรื อ กิ จ กรรมส ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น
เนื่อ งมาจากพระราชดํ าริ หรือการจั ดทํ า โครงการพั ฒ นาชุม ชนหรือ ท องถิ่น และหลักฐานการนํ าผล
ประเมินไปปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว
๔. รายงานผลการประเมินผลทุกโครงการ (ประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ)
หมายเหตุ
- สามารถนับโครงการหรือกิจกรรมที่มีกลุมเปาหมายแตกตางกันได
- กรณีโครงการหรือกิจกรรมนั้นมีหลายสถาบันอุดมศึกษารวมดําเนินการ สถาบันอุดมศึกษาทุก
แหงสามารถนับแยกโครงการหรือกิจกรรมนั้นได

๖๑

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมสถาบัน (ข) และ (ค๒)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๑.๓ การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการพัฒนาวิชาชีพอื่น
คําอธิบาย
การที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมเพื่ อ มุ ง เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของ
วิชาชีพครู ผลิ ตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือการพัฒนาวิชาชีพอื่น ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง เพื่อรักษา สงเสริม และพัฒนาอาชีพของตนใหมีมาตรฐาน
โดยใหผูปฏิบัติการ ผูรับบริการ ผูเกี่ยวของและสาธารณชนไดเห็นความสําคัญของการอาชีพนั้นๆ อีกทั้ง
ใหอาชีพนั้นๆ สามารถคงอยูไดดวยความมีคุณคา
ไดรับการยกยองและเปนที่ยอมรับนับถือ ซึ่ง
ผูประกอบวิชาชีพนอกจากตองมีความรูและทักษะในวิชาชีพแลวยังตองมีความรับผิดชอบสูง เพราะ
เกี่ยวของกับผูรับบริการและสาธารณชน เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูรับบริการและสาธารณชน โดย
ผู ประกอบวิ ชาชี พ ต องประกอบวิ ชาชี พ ดว ยความรูค วามสามารถและมี จรรยาบรรณของวิ ชาชี พนั้ น
ดังนั้น ในแผนบริการวิชาการของสถาบันจึงควรมีโครงการหรือกิจกรรมที่มุงเสริมสรางความเขมแข็งของ
วิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา หรือการพัฒนาวิชาชีพอื่น แลววัดความสําเร็จของโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมจากการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ กํ า หนดไว โดยโครงการและ
เปาหมายตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ครู หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรู การ
วิจัยในสถานศึกษาทุกระดับทั้งของรัฐและเอกชน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรที่มีสวนรวมดําเนินการ ผูสนับสนุนดานการศึกษา
บริหาร และนิเทศการศึกษา
วิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ โดยเปนอาชีพที่ตองอาศัยวิชาความรู
ความชํานาญ เชน อาชีพครู อาชีพดานกฎหมาย อาชีพดานสถาปตยกรรม อาชีพทางดานการแพทย
อาชีพดานการพยาบาล เปนตน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีหลักสูตรอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการพัฒนาวิชาชีพอื่นที่หลากหลาย
๔. มีการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผูเขาอบรมหรือไดรับการพัฒนา
๕. ผูที่ผานการอบรมหรือผูที่ไดรับการพัฒนาไดรับการยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ

๖๒

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ขอ
๒ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือการพัฒนาวิชาชีพอื่นที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของ
โครงการ
๒. รายงานการประชุมของสภาสถาบันที่แสดงการเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการพัฒนาวิชาชีพอื่น
๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งจะต องมีจํ านวนผู เข าร วมโครงการจริ ง ผลการ
ประเมินความรูความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใช พรอมแบบประเมิน
หมายเหตุ
- สามารถนับโครงการหรือกิจกรรมที่มีกลุมเปาหมายแตกตางกันได
- กรณีโครงการหรือกิจกรรมนั้นมีหลายสถาบันอุดมศึกษารวมดําเนินการ สถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงสามารถนับแยกโครงการหรือกิจกรรมนั้นได

๖๓

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมสถาบัน (ข) และ (ค๒)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๑.๔ มีหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
คําอธิบาย
หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ทําหนาที่สงเสริมใหนําผลงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมตอกับธุรกิจโดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งหนวยงานบมเพาะวิสาหกิจ ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักดังนี้
๑) ผลักดันและสงเสริม ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา มาแปลงเปนผลิตภัณฑสรางมูลคา
สูภาคธุรกิจ
๒) ใหคําปรึกษาและขอมูล ในการจัดตั้งสถานประกอบการและจัดฝกอบรม ใหผูเขารวม
โครงการมีความรู ความเขาใจในฐานะผูประกอบการ
๓) ประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดตั้งสถาน
ประกอบการ
๔) สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรม ธุรกิจใหมและผูประกอบการรายใหมในภาคธุรกิจ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
๒. เกิดธุรกิจที่เปนผลมาจากการปฏิบัติงานของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
๓. มีการถายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันไปสูภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
๔. เกิดองคความรู ทฤษฎีและขอคนพบใหมทางวิชาการ
๕. เปนผูนําระดับชาติในภารกิจการบมเพาะวิสาหกิจ
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ขอ
๒ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. เอกสาร หลักฐานและขอมูลที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
๒. เอกสาร หลักฐานและขอมูลที่แสดงถึงการเกิดธุรกิจที่เปนผลมาจากการปฏิบัติงานของหนวย
บมเพาะวิสาหกิจ
๓. เอกสาร หลักฐานและขอมูลที่แสดงถึงการถายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันไปสูภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม
๔. เอกสาร หลักฐานและขอมูลที่แสดงถึงการเกิดองคความรู ทฤษฎีและขอคนพบใหมทางวิชาการ
๕. เอกสาร หลักฐานและขอมูลที่แสดงถึงการเปนผูนําระดับชาติในภารกิจการบมเพาะวิสาหกิจ
๖๔

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมสถาบัน (ข) และ (ค๒)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๑.๕ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา
คําอธิบาย
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมโดยการนําเอาสิ่งใหมๆ ซึ่งอาจอยู
ในรูปของความคิดใหม วิธีการปฏิบัติใหม เทคนิคใหม แนวทางใหม ผลผลิตใหม ที่ไดปรับประยุกต
สรางสรรค หรือพัฒนาทั้งจากการตอยอดภูมิปญญาใหม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรู
ไดอยางรวดเร็วประหยัดเวลา และชวยสงเสริมใหกระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล ดั ง นั้ น การพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาจึ ง เป น การปรั บ ปรุ ง หรื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพรูปการเรียนการสอนและการเรียนรูใหดีขึ้น
ประเด็นในการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ขอ
๒ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสรางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรูของนักศึกษาที่ระบุ
วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
๒. รายงานการประชุมของสภาสถาบันที่แสดงการเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสราง
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา
๓. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม หรือ
การไดรับการยกยองระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
- สามารถนับโครงการหรือกิจกรรมที่มีกลุมเปาหมายแตกตางกันได
- กรณีโครงการหรือกิจกรรมนั้นมีหลายสถาบันอุดมศึกษารวมดําเนินการสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงสามารถนับแยกโครงการหรือกิจกรรมนั้นได

๖๕

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมสถาบัน (ข) และ (ค๒)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๑.๖ การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค
คําอธิบาย
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ควรมี ๒ สวนคือ คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตและ
ตามความต อ งการของสั ง คม นอกจากนี้ บั ณ ฑิ ต ควรพร อ มด ว ยความรู ด า นวิ ช าการควบคู กั บ การมี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ สามารถนํ า ความรู แ ละประสบการณ ไ ปประยุ กต ใ ช ใ นการประกอบอาชี พ
ให ป ระสบความสํ า เร็ จ และสามารถแข งขั น กั บ นานาประเทศได ดั งนั้ นสถาบั นการศึ ก ษาควรมี แ ผน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ขอ
๒ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสรางการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงคที่ระบุวัตถุประสงค และ
กลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
๒. รายงานการประชุมของสภาสถาบันที่แสดงการเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสราง
การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค
๓. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม หรือ
การไดรับการยกยองระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
- สามารถนับโครงการหรือกิจกรรมที่มีกลุมเปาหมายแตกตางกันได
- กรณีโครงการหรือกิจกรรมนั้น มีหลายสถาบันอุดมศึกษารวมดําเนินการสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงสามารถนับแยกโครงการ/กิจกรรมนั้นได
๖๖

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุม (ค๑) และ (ง)
ตัวบงชี้ที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
(สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา (ค ๑) และสถาบันที่เนนการวิจัย
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ (ง))
ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมสถาบัน (ค๑) และ (ง) ประกอบดวย ๖ ตัวบงชี้ยอย กําหนดใหสถาบันเลือก
ดําเนินการ ๒ ตัวบงชี้
ลําดับ
น้ําหนัก
ชื่อตัวบงชี้ยอย
ที่
(รอยละ)
๑๖.๒.๑ ผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาทีน่ ําไปใชประโยชน
๕
๑๖.๒.๒ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร
๕
๑๖.๒.๓ งานวิจัยที่ตีพมิ พระดับนานาชาติ
๕
๑๖.๒.๔ ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงระดับนานาชาติ
๕
๑๖.๒.๕ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูส ากล
๕
๑๖.๒.๖ มีศูนยความเปนเลิศ
๕

๖๗

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุม (ค๑) และ (ง)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๒.๑ ผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาที่นําไปใชประโยชน
คําอธิบาย
เปรียบเทียบจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่มีการนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนจริงในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพในการแกปญหาหรือพัฒนาทาง
วิ ช าการต อ จํ า นวนวิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาโทหรื อ ปริ ญ ญาเอกทั้ ง หมดของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาโดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ไมนับภาคนิพนธหรือสารนิพนธ ทั้งนี้การนับผลงานที่ถูกนําไปใช
ประโยชนนั้นตองมีหลักฐานการนําไปใชอยางชัดเจน
วิทยานิพนธที่มีการนําไปใชประโยชน หมายถึง วิทยานิพนธปริญญาโทหรือปริญญาเอกในแตละ
คณะวิ ชาที่มีการนํ าไปประยุกตใชประโยชนในการแกปญหาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถาบั น
ภาครัฐและเอกชน ในประเทศและตางประเทศ อยางเปนรูปธรรมชัดเจนไมวาจะเปนการใชประโยชนในการ
แกปญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน การกําหนดนโยบายและวางแผน โดยมีหลักฐานแสดงผลการ
นําไปใชแกปญหา
การใชประโยชนเชิงพัฒนาทางวิชาการ กรณีการใชประโยชนในลักษณะการนําไปอางอิง
(Reference) หรือระบุถึง (Citation)
ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิทยานิพนธ แบงเปน ๔ ดาน ดังนี้
๑. การใชประโยชนเชิงวิชาการ อาทิ การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอนหรือบรรยาย
หรือฝกอบรม) การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การ
ใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน ทั้งนี้ นับรวมการใช
ประโยชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน แตตองมีหลักฐานรับรอง อาทิ ใชในการเรียนการสอน จะพิจารณา
จากประมวลคําสอนรายวิชา แผนการสอน ตํารา เอกสารคําสอนที่อางอิงแหลงขอมูล เปนตน
๒. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สรางองคความรูแก
สาธารณชนในเรื่องตางๆ เชน องคความรูในดานศิลปะและวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช
เปนสิ่งที่สะทอนถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน
๓. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิงนโยบายไมวาจะเปน
การนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประกาศใชกฎหมาย หรือ
มาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
๔. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย และอุตสาหกรรม เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาสิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดตามมา

๖๘

วิธีการคํานวณ
ผลรวมจํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและเอกที่นาํ ไปใชประโยชน
จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและเอกทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๓๐ เทากับ ๕ คะแนน
ขอมูลที่ตองการ
๑. จํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่นํามาใชใหเกิดประโยชน
แตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัย พรอมชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวยขอมูลที่
แสดงประโยชนที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําวิทยานิพนธไปใชในการแกปญหรือพัฒนาทาง
วิชาการ
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมดและจํานวนวิทยานิพนธที่ผานการอนุมัติ
แลวในแตละปการศึกษา ของแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัย

๖๙

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุม (ค๑) และ (ง)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๒.๒ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
คําอธิบาย
เปรียบเทียบจํานวนจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่
ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง
จํานวนผลงานวิจัยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดพัฒนาขึ้นจนไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและตางประเทศ
สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐคิดคนหรือ
การออกแบบผลิตภัณฑที่มีลักษณะตามที่กําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ งเป นทรั พ ย สินทางป ญญาประเภทหนึ่ งที่เ กี่ย วกั บการประดิ ษฐ คิ ดคน แบ งออกเปน
สิทธิบัตรการประดิษฐ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เปนการใหความคุมครองสิ่งประดิษฐคิดคนเชนเดียวกับสิทธิบัตร
การประดิษฐ แตกตางกันตรงที่การประดิษฐที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเปนการประดิษฐที่มีเปนการปรับปรุง
เพียงเล็กนอยซึ่งมีเทคนิคที่ไมสูงมากนัก สําหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใชระยะเวลาสั้นกวา
สิทธิบัตรมาก เนื่องจากใชระบบจดทะเบียนแทนการใชระบบการตรวจสอบกอนการรับจดทะเบียน
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง
จํานวนผลงานวิจัยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยไดพัฒนาขึ้น
จนกระทั่งไดการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ทั้งในประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ทั้งนี้โดมีการกําหนดคาน้ําหนักของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
วิธีการนับ
การนับจํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ใหนับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละป โดยนับไดทั้งการจดทะเบียนในประเทศ
และตางประเทศ ทั้งนี้ใหนับเฉพาะกรณีที่ไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น ไมนับกรณีอยูระหวางยื่น
จดทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียน ไมนับการจดลิขสิทธิ์และการจดเครื่องหมายการคา การนับใหนับที่
มีการจดทะเบียนในปปฏิทินที่ประเมิซึ่งตรงกับปการศึกษา
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ดังนี้
คาน้ําหนัก
๐.๒๕
๑.๐๐

ระดับคุณภาพสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- อนุสิทธิบัตรไดรับการจดทะเบียนทั้งในและตางประเทศ
- สิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียนทั้งในและตางประเทศ
๗๐

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบตั ร
หรืออนุสิทธิบตั ร
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑ เทากับ ๕ คะแนน
ขอมูลที่ตองการ
๑. จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในแตละปปฏิทิน พรอมชื่อ
เจาของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร วัน เดือน ปที่ไดรับจดทะเบียน โดยจําแนกการจดทะเบียนในประเทศและ
ตางประเทศ ทั้งนี้ใหรายงานคาน้ําหนักของผลงานที่ไดรับจดทะเบียนแตละผลงานดวย
๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาของแตละคณะวิชาและ
หนวยงานวิจัย โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
๓. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั รฉบับจริงหรือสําเนา ที่แสดงชื่อผูประดิษฐและวันที่ไดรับอนุมัติ

๗๑

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุม (ค๑) และ (ง)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๒.๓ งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ
คําอธิบาย
เปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ
การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด
บทความจากผลงานวิจัยที่ไ ด รับ การตีพิ มพที่สามารถนํ ามานับ ไดมีเ ฉพาะ Article
หรือ
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
๐.๒๕
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุ ม ประกอบด ว ยศาสตราจารย หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอย
รอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
๐.๗๕
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข อ มู ล สากลอื่ น ที่ ย อมรั บ ในศาสตร นั้ น ๆนอกเหนื อ
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
(Journal) ที่ มีชื่ อปรากฏอยู ในบั ญ ชี รายชื่ อวารสารระดั บ นานาชาติ ที่ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
๑.๐๐
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

๗๒

X ๑๐๐

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ เทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา
๕ คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
๕๕
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๔๕
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒๐
ขอมูลที่ตองการ
๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริ งและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึงปปฏิทิน
ที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละบทความวิจัยดวย
๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง ๓ ปจนถึงปการศึกษาที่
ประเมิน

๗๓

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุม (ค๑) และ (ง)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๒.๔ ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงระดับนานาชาติ
คําอธิบาย
เปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการ
อางอิง (Cited) ในวารสารวิชาการนานาชาติ ตอจํานวนบทความวิจัยระดับนานาชาติทั้งหมด โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ
ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่ตีพิมพระดับนานาชาติและไดรับการอางอิง (Cited) โดยบทความวิจัยอื่นๆ
ที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ทั้งนี้การอางอิงจะไมนับการอางอิงตนเอง ขอมูลการอางอิง (Citation)
ใหใชจากฐานขอมูล Scopus แตหากนับการอางอิงเพิ่มเติมจากวิธีการอื่น ใหแสดงหลักฐานวาไมไดนับ
ซ้ํากับที่นับจากฐานขอมูล Scopus ไปแลว
วิธีการนับ
การนับ จํา นวนบทความวิ จัย ที่ ไ ดรั บ การอ างอิง ให นับ จํ า นวนบทความวิ จั ยระดั บ นานาชาติ
(ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งของผูปฏิบัติงานจริงและผูลาศึกษาตอ) ที่ตีพิมพในชวงสามป
ปฏิทินยอนหลังจนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ที่ไดรับการอางอิงในปใดๆ ก็ไดในชวง
สามปปฏิทินนั้น แตจะไมนับซ้ํากรณีบทความวิจัยชิ้นใดๆ ไดรับการอางอิงหลายครั้งในชวงดังกลาว
วิธีการคํานวณ
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

๗๔

๕ คะแนน
๔๐
๓๕
๓๐

ขอมูลที่ตองการ
๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในชวงสามปปฏิทินจนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ที่ไดรับ
การอางอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในชวงสามปปฏิทินดังกลาว โดยไมนับการอางอิงตนเอง
และไมนับซ้ํา ทั้งนี้ใหแสดงหลักฐานที่ไดรับการอางอิงในกรณีที่ไมไดสืบคนการอางอิงจากฐานขอมูล
Scopus
๒. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริ งและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงาน
สืบ เนื่องจากการประชุ มวิชาการ) โดยรายงานในแตละป ปฏิทิ น ในชวงสามปป ฏิทินยอนหลังจนถึง
ปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน

๗๕

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุม (ค๑) และ (ง)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๒.๕ มีศูนยความเปนเลิศ
คําอธิบาย
ศูนยความเปนเลิศเปนศูนยกลางการจัดการองคความรู ใหเกิดมูลคาเพิ่มในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาค รวมทั้งเปนหนวยงานในการสราง
แรงจูงใจและแสวงหาความรวมมือกับนักเทคโนโลยี นักลงทุน นักธุรกิจทั้งในและตางประเทศ เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถอยางกาวกระโดดของธุรกิจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเนนใหเกิดการ
ลงทุนในประเทศไทย รวมถึงงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑและบริการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง
เปนการเตรียมความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ จะทําใหประเทศพรอมเขาสูอุตสาหกรรม
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเด็นการพิจารณา
๑. สรางองคความรู ทฤษฎีและขอคนพบใหมทางวิชาการ
๒. ศูนยเปนสมาชิกของเครือขายระหวางประเทศ
๓. มีผลงานเปนผลิตภัณฑ งานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐในเชิงพาณิชย
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ขอ
๒ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. หลักฐานและเอกสารของศูนยความเปนเลิศที่แสดงถึงการสรางองคความรู ทฤษฎีและขอ
คนพบใหมทางวิชาการ
๒. หลั ก ฐานและเอกสารที่ แ สดงข อ มู ล ของศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ว า เป น สมาชิ ก ของเครื อ ข า ย
ระหวางประเทศ
๓. หลั ก ฐานและเอกสารที่ แ สดงข อ มู ล ว า ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ มี ผ ลงานเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ
งานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐในเชิงพาณิชย
๔. หลักฐานและเอกสารที่แสดงขอมูลวาศูนยเปนผูนําระดับชาติและ/หรือนานาชาติในสาขาวิชา
ที่เปนเลิศ

๗๖

ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุม (ค๑) และ (ง)
ตัวบงชี้ยอยที่ ๑๖.๒.๖ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล
คําอธิบาย
การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล หมายถึง การสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก ในระดับสถาบัน
หรือระดับสาขาวิชาจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก
ประเด็นการพิจารณา
๑. ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําใน ๑๐ อันดับแรกของอาเซียน
๒. ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําใน ๑๐๐ อันดับแรกของเอเชีย
๓. ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําใน ๕๐๐ อันดับแรกของโลก
๔. ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําใน ๓๐๐ อันดับแรกของโลก
๕. ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําใน ๒๐๐ อันดับแรกของโลก
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
ขอ ๑
ขอ ๒

๓
มีการปฏิบัติ
ขอ ๓

๗๗

๔
มีการปฏิบัติ
ขอ ๔

๕
มีการปฏิบัติ
ขอ ๕

ตัวอยาง องคกรจัดอันดับชั้นนําของโลกที่เปนที่ยอมรับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เชน
องคกร

ประเทศ

QS
Quacquarelli
Symonds Ltd.

อังกฤษ

จํานวน
มหาวิทยาลัย
มี 4 องคประกอบ 6 มหาวิทยาลัยทั่ว
โลก

ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด
เริ่มตั้งแตป 2006
ตัวบงชี้

การเสนอ
ทุกป

Criteria
Research
Quality

Indicator
Weight
Global Academic
Peer Review
40%
Citations per
Faculty
20%
Teaching
Student Faculty
Quality
Ratio
20%
Graduate
Global Employer
Employability Review
10%
International International
Faculty
5%
isation
International
Students
5%

ทําประกาศเปน QS World University
Ranking - top 600 โดยมีการประกาศ
ผลการจัดอันดับในภาพรวม และระดับ
กลุมสาขา 5 กลุมสาขา ไดแก IT and
Engineering, Life sciences &
biomedicine, Social sciences, Natural
sciences และ Arts and Humanities
เริ่มตั้งแตป 2009 มี 4 องคประกอบ 9 ตัว
บงชี้
Criteria

Research
Quality

Teaching
Quality

Weight
Indicator
Asian Academic
Peer Review
(academics with
knowledge of
30%
research in
Asian
institutions)
Papers per
15%
Faculty
Citations per
15%
Paper
Student Faculty
20%
Ratio

๗๘

มหาวิทยาลัยใน
ทวีปเอเชีย

ทุกป

องคกร

ประเทศ

ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด
Asian Employer
Review
(employers with
Graduate
experience of
Employability
recruiting from
Asian
institutions)
International
Faculty
International
Students
International Inbound
isation
Exchange
Students
Outbound
Exchange
Students

Shanghai Jiao
Tong University

จีน

Times Higher
Ed.Supplement

อังกฤษ

จํานวน
มหาวิทยาลัย

10%

2.50%
2.50%
2.50%

2.50%

ทําประกาศเปน QS Asian University
Rankings - top 200 โดยมีการประกาศ
ผลการจั ด อั น ดั บ ในภาพรวม และระดั บ
กลุ ม สาขา 5 กลุ ม สาขา ได แ ก IT and
Engineering, Life sciences &
biomedicine, Social sciences, Natural
sciences และ Arts and Humanities
มหาวิทยาลัยทั่ว
จัดทําโดย Institute of Higher Education
โลก
ของ Shanghai Jiao Tong University เริ่ม
ตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๓ มีองคประกอบในการ
จัด ๔ องคประกอบ ๖ ตัวบงชี้ ทําเปน
ประกาศเรียกวา Academic Ranking of
World Universities จัดอันดับมหาวิทยาลัย
๕๐๐ แหง
การจัดอันดับของ The Times Higher
Education Supplement เริ่มตั้งแตป ค.ศ.
๒๐๐๔ มีองคประกอบในการจัด ๔
องคประกอบ ๖ ตัวบงชี้ เมื่อจัดอันดับแลว
ทําเปน University League Tables และ
ทําประกาศเปน The World’s Top ๒๐๐
Universities

๗๙

การเสนอ

มหาวิทยาลัยทั่ว
โลก

ทุกป

ทุกป

องคกร

ประเทศ

ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด

Higher
Education
Evaluation and
Accreditation
Council of
Taiwan

ไตหวัน

HEEACT วางระบบการประเมินโดยใช
American Model มาตรฐานการประเมินมี
๕ ดาน ไดแก ๑) Goals, features and
self enhancement mechanism, ๒)
Curriculum and Instruction, ๓) Student
learning and student affair, และ ๔)
Research output and professional
delegation ๕) Performance of
graduates

จํานวน
มหาวิทยาลัย
๑๕๓ แหง

การเสนอ
โดยกฎหมาย
กําหนดใหมี
การประเมิน
ทุก ๕ ป

ที่มา Chuvej Chansa-ngavej (๒๕๔๐). Performance Indicators for Universities A Critical Evaluation. ในหนังสือรวมบทความ
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ดัชนีวัดผลสําเร็จของมหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย วันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๔๐ อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวาณิช. (๒๕๔๑). การวิเคราะหการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ของประเทศในเอเชีย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เซเวน พริ๊นติ้ง กรุป จํากัด. และปรับขอมูลบางสวนใหทันสมัยขึ้นจาก
การคนควาทางอินเทอรเน็ตเพิ่มเติม

ตัวอยางแหลงสืบคนหนวยงานจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก
๑. QS Quacquarelli Symonds Ltd. England
http://www.topuniversities.com

๒. Business Week (USA)
http://www.businessweek.com/bschools/๐๐/

๓. RAE (UK)
http://www.lums.lancs.ac.uk/Research/RAE/

๔. Times Higher Ed.Supplement (UK)
http://www.thes.co.uk/

๕. GUG (Australia)
http://www.thegooduniversityguide.co.uk/profiles.php

๖. Shanghai Jiao Tong University (China)
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/๒๐๐๕/ARWU๒๐๐๕Main.htm

๗.รายชื่อ website อื่นๆ ที่จัดอันดับสถาบัน จําแนกตามพื้นที่
http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Canada

หมายเหตุ
กรณีสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางอื่นๆ ที่ไมมีในรายการดังกลาว
ใหนําเสนอความนาเชื่อถือของหนวยงานกลางพรอมระบบและวิธีการจัดอันดับมาเพื่อพิจารณาได

๘๐

ตัวบงชี้อัตลักษณ (ทุกกลุมสถาบัน)
ตัวบงชีท้ ี่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน
คําอธิบาย
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาที่สะทอนจุดเดนและจุดเนน
รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาและมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ
๒) สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่เปนจุดเนน
๓) สะท อ นอั ต ลั ก ษณ แ ละจุ ด เน น รวมทั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค เ ฉพาะตามพระราชบั ญ ญั ติ ข องสถาบั น
อุดมศึกษา ทั้งนี้ จุดเนนและจุดเดนที่เปนผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบันนั้นตองผาน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ขอ
๒ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. ตัวบงชี้เกี่ยวกับอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาที่ระบุในแผนของสถาบัน พรอมดวยเปาหมาย
และโครงการหรือกิจกรรมในแตละตัวบงชี้
๒. รายงานผลการดําเนินงานหรือสรุปผลการดําเนินการของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวบงชี้
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ
๓. รายงานการประเมินแผนของสถาบัน (ถามี)
๔. รายงานประจําป พรอมรายงานประเมินตนเองของสถาบัน

๘๑

ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตั ว บ ง ชี้ ม าตรการส ง เสริ ม หมายถึ ง ตั ว บ ง ชี้ ที่ สมศ. ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อชวยแกไขปญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐหรือของประเทศ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมี
เปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่อง
ต า งๆ อาทิ การส งเสริ มและสื บสานโครงการมาจากพระราชดํ าริ รั กชาติ บํ ารุ งศาสนาและเทิ ดทู น
พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด
ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง เปนตน
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชีท้ ี่ ๑๘ ผลการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ของสถาบัน
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดาน
ตางๆ อาทิ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ
ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิก
สังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง
สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง เปนตน
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการใน
แตละเรื่องนั้น ตองผานการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับชาติ/นานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ขอ
๒ ขอ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ขอ

๘๒

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ขอ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ขอ

ขอมูลที่ตองการ
๑. โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได ดํ า เนิ น งานโดยมี บ ทบาทในการชี้ นํ า หรื อ
แกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
๒. หลั กฐานที่ แสดงการเห็ นชอบโครงการ/กิ จกรรมจากสภาสถาบั นที่ สถาบั นอุ ดมศึ กษาได
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ
๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งจะต องมีจํานวนผู เข าร วมโครงการจริ ง ผลการ
ประเมินความรูความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใช พรอมแบบประเมิน
๔. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
จากการดําเนินงานของโครงการ
๕. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติ
๖. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับนานาชาติ

๘๓

บทที่ ๔
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใน
การจัดการศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น จะพิจารณาขอมูลจากการประเมินตัวบงชี้ที่เชื่อมโยงไปสู
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีสาระ ดังนี้
๔.๑ การดําเนินการเพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอก
๔.๒ การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก
๔.๓ การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
๔.๔ การขอรับการประเมินแบบทาทาย (Outstanding)
๔.๑ การดําเนินการเพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่ อ ให ก ารตั ด สิ น ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น ไป
ตามหลั ก เกณฑ ที่ สํ า นั ก งานกํ า หนด การประเมิ น เพื่ อ ตั ด สิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษานั้น มีขั้นตอนในการดําเนินการ ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การประเมินระดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามนั้น กําหนดใหคาน้ําหนักของตัวบงชี้ทุกตัว
เทากันทั้งหมด โดยใหคะแนนจากการพิจารณาจากผลการดําเนินงานจริงของสถานศึกษา โดยกําหนด
ใหตัวบงชี้แตละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใชคาคะแนนตั้งแต ๐ ถึง ๕ ในการคํานวณทศนิยมใหใช
ทศนิยม ๒ ตําแหนง หากทศนิย มตําแหน งที่สามมีคา ตั้ง .๐๐๕ ขึ้น ไปใหปดขึ้น นอกเหนือจากนี้ ให
ปดเศษทิ้ง
๒. การคํานวณผลการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นใหนําเสนอผลเปนรายตัวบงชี้และแยกตามแตละประเภท
ของตัวบงชี้ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ นอกจากนี้ใหนําเสนอผลการ
ประเมินในภาพรวมเพื่อใชพิจารณาในการตัดสินผลและรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาดวย
ดังรายละเอียดตามตาราง
ประเภทของตัวบงชี้
จํานวนตัวบงชี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน
๑๕
ตัวบงชี้อัตลักษณ
๒
ตัวบงชี้ที่เปนมาตรการสงเสริม
๑
ภาพรวม
๑๘
๘๔

คาเฉลีย่ ที่ได

๔.๒ การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก

การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกเปนการนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพื่อ
พิจารณาระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกําหนดมิติของการพิจารณาทั้งใน
ภาพรวมและกลุมตัวบงชี้ ตามเกณฑในการตัดสินผล ดังนี้
ชวงคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

๔.๓ การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษานั้น มีหนวย (Unit) ในการประเมินเปน
คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ดังนั้นเกณฑในการพิจารณาเพื่อรับรองคุณภาพการจัดการศึกษานั้น
จะพิจารณาการรับรองคุณภาพใน ๒ ระดับ คือ
๑) ระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
๒) ระดับสถาบัน
๑) การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถแบงผลการรับรองมาตรฐาน
ออกเปน ๒ ลักษณะ คือ
(๑) ผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.
(๒) ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา “ผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.” เมื่อพิจารณา
จากคะแนนผลการประเมินแลวมีคาเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป และมีคาเฉลี่ยรวมของกลุม
ตัวบงชี้พื้นฐานตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป ดังรายละเอียดตามตาราง
ผลการประเมิน
ภาพรวม
กลุมตัวบงชีพ้ ้นื ฐาน

เกณฑ
คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป
คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป
๘๕

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา “ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.” เมื่อพิจารณา
จากคะแนนผลการประเมินแลวไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตน
๒) การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน พิจารณาจากสัดสวนของคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทีย บเทาที่รับรองคุณภาพ สมศ. โดยผ านเกณฑ มาตรฐานไมต่ํา กวาร อยละ ๙๐ ของคณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาทั้งหมด
ทั้งนี้ กรณีเปนคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่เปดใหม ยังไมมีองคประกอบครบถวนตามที่
สมศ. จะประเมิน ผลการประเมินจะไมนํามาพิจารณาเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับคณะวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาและระดับสถาบัน
๔.๔ การขอรับการประเมินแบบโดดเดน (Outstanding)
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีผลประเมินใน
ระดับดีมาก จํานวน ๔๓ แหง ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนใหสถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพสามารถพัฒนาและ
เพิ่มพูนศักยภาพตนเองอยางตอเนื่องสูความเปนเลิศ จึงเกิดแนวคิดโครงการประเมินสถานศึกษา
แบบโดดเดน (Outstanding) โดยมีแนวคิดเพื่อสรางความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความ
เขมแข็งตอการศึกษาในทุกระดับ โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้
เงื่อนไข
๑) เป น การประเมิ น ระดั บ สถานศึ กษาตามความสมั ค รใจ โดยสถานศึ ก ษาเป น ผูข อรั บ การ
ประเมินดวยตนเองตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งจาก ๒ ทางเลือก
๒) สถานศึ กษาที่ขอรับการประเมินตองไดรั บการรั บรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ของ สมศ. ในระดับดีมากเทานั้น
๓) สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบทาทายจะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตามปกติ โดยรับการประเมินแบบทาทายเพิ่มเติม ดังนั้น สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินยัง
ตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองใหครอบคลุมตามมาตรฐาน ตัวบงชี้อื่นๆ เชนเดียวกับที่
สถานศึกษาอื่นรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสงมายัง สมศ. เพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามตามปกติ
แนวทาง
แนวทางที่ ๑ “๑ ชวย ๙” (๑ สถานศึกษา ชวย ๙ สถานศึกษา)
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะเปนแกนนําใหกับสถานศึกษาที่อยูในเครือขายการพัฒนาอีก
๙ แหง กาวสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม
๘๖

แนวทางที่ ๒ ขอเสนอทางวิชาการ
พิจารณาจากการดําเนินงานของสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงทางดานวิชาการ โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไข ดังนี้
๑) จํานวนสิทธิบัตรที่ไดรับเพิ่มขึ้น สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินไดรับสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นของ
จํานวนอาจารย/นักวิจัยประจํา
๒) ลําดับของสถานศึกษาจากการจัดอันดับระหวางประเทศสูงขึ้นในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก
ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ คาเปาหมายของผลการดําเนินงานนั้นจะเปนการกําหนดและตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษา
และ สมศ.
หลักเกณฑ
๑) สถานศึกษาที่อยูในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินตามแนวทางที่ ๑
ตองเปนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. ในระดับควร
ปรับปรุง หรือ พอใช หรือ ระดับดี เทานั้น
๒) สถานศึ ก ษาในเครื อ ข า ยการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษาที่ ข อรั บ การประเมิ น แบบโดดเด น
(Outstanding) นั้น จะเปนสถานศึกษาในระดับการศึกษาเดียวกันหรือตางระดับกันก็ได เชน
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบทาทายเปนมหาวิทยาลัย ก. มีสถานศึกษาในเครือขาย
การพัฒนา จํานวน ๙ แหง เปน วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๒ แหง และโรงเรียน ๗ แหง เปนตน
โดยจะตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันหรือตางพื้นที่ก็ได
๓) สถานศึกษาจํานวน ๙ แหง ในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบ
ทาทายนั้น จะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการ
พิจารณาตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเชนเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ ซึ่ง
ตองผานและไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. ครบทั้ง ๙ แหง
ขั้นตอน
๑) สถานศึกษาที่เขารวมโครงการเพื่อรับการประเมินแบบทาทาย ตองเสนอโครงการแจงให
สมศ. ทราบลวงหนาอยางนอย ๖ เดือน หรืออยางนอย ๑ ภาคการศึกษา พรอมดวยขอมูล
และแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประเมินแบบทาทายตามแนวทางที่เลือก เชน
แจงรายชื่อสถานศึกษาที่อยูในเครือขายการพัฒนาของตน จํานวน ๙ แหง พรอมแผนการ
พัฒนาสถานศึกษาในเครือขาย และระยะเวลาที่ใชเพื่อการพัฒนา เพื่อ สมศ. จะไดจัดกลุม
สถานศึกษาและเตรียมการประเมินเปนการเฉพาะ เปนตน
๒) คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการหลักที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการ กพพ. กพอศ. หรือ กพอ.
๓) สมศ. แจงผลการพิจารณาแกสถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ
๘๗

๔) สถานศึกษาดําเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สมศ.
๕) สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินแบบทาทาย
๖) ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการผลประเมินแบบทาทาย
๗) สถานศึ ก ษาที่ ผ า นการประเมิ น แบบท า ทายจะได รั บ ประติ ม ากรรมคุ ณ ภาพ เพื่ อ แสดง
ณ สถานศึกษา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑) สถานศึกษามีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
๒) ผูเรียน ผูปกครอง มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
๓) การศึกษาของประเทศไทยจะไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานสากล
ขอสังเกต
๑) การพั ฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึ กษาในเครือข ายการพัฒนาของ
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบทาทาย จะตองแสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนสิ่งที่ได
ดําเนินการรวมกันจริง การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธหรือเปนไปตามแผนการพัฒนาที่
สถานศึ ก ษาที่ ข อรั บ การประเมิ น เป น ผู ริ เ ริ่ ม ร ว มดํ า เนิ น การ และกํ า กั บ ติ ด ตามตลอด
ระยะเวลาที่กําหนด จนเกิดผลตอการพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู ผูบริหาร และพัฒนา
สถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลสําเร็จอยางแทจริง และสถานศึกษาทั้ง ๙ แหงมีความ
เขมแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศตอไปไดแมจะไมมีสถานศึกษาหลักเปน
ผูดูแล จํา เปน ตองพึ ง ระวั งว ามิ ใชเ พี ยงการไปสนั บสนุ นเพื่ อการจัดทํ าข อมู ล เพื่ อรั บ การ
ประเมินจาก สมศ. เทานั้น
๒) กรณีการประเมินตามแนวทางทั้ง ๓ แนวทางนี้ แมจะมีสถานศึกษาจํานวนไมมากที่ขอรับ
การประเมินแบบทาทาย แตอาจกระทบตอการประเมินของ สมศ. ในชวงปแรกหรือปที่สอง
ของการประเมิน เนื่องจาก หากสถานศึกษาขอรับการประเมินตามแนวทางนี้จะตองรับการ
ประเมิ น ช ว งป ที่ ๓ ถึ ง ๕ ของวงจรการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม เพื่ อ เป น
หลักประกันวาจะสามารถผานการประเมินจาก สมศ. แบบทาทายดวย ซึ่งอาจจะกระทบตอ
จํานวนการประเมินสถานศึกษาตามแผนรายปของ สมศ. ได

๘๘

บทที่ ๕
แนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการประเมินรอบสาม
๕.๑ การเตรียมการของสถาบันอุดมศึกษากอนการตรวจเยีย่ มของผูประเมิน
๕.๑.๑ การเตรียมรายงานประจําป
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชฐานขอมูลดาน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลกลางดานการประกันคุณภาพที่พัฒนา
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบที่จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (common data set)
และเอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้ง
การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(e-SAR)
จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้
๑) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่
นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ซึ่งเนื้ อหาสาระในเอกสารตองตรงกั บชื่อเอกสารที่ ระบุไ วใน
รายงานการประเมินตนเอง
๒) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมทําได ๒ แนวทาง
๒.๑ จั ด เอกสารประจํ า ตามหน ว ยงาน โดยระบุ ใ นรายงานประจํ า ป ใ ห ชั ด เจน
แหลงขอมูลอยูที่หนวยงานใด
๒.๒ เอกสารรวมไว ที่ เ ดี ย วกั น ซึ่ ง แนวทางนี้ ส ะดวกในการเรี ย กหาข อ มู ล และ
สามารถเชื่อมโยงเอกสารฉบับตางๆ ได
ปจจุบันเอกสารหรือหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้แตละตัวสามารถเก็บหรือ
เชื่อมโยงไวในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
๕.๑.๒ การเตรียมบุคลากร
๑. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ซึ่งควรเตรียมตัวในประเด็นตางๆ ดังนี้
๑) สรางความเขาใจและความสําคัญของการประเมินคุณภาพ รวมถึงขั้นตอนของ
การประเมินคุณภาพภายนอก
๒) ใหบุคลากรรวมมือในการตอบคําถามหรือสัมภาษณ โดยใหตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติ
จริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
๒. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยม ซึ่งควรเตรียมตัวใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้
๑) ทําความเขาใจในกิจกรรมของการประเมิน
๒) ทําความเขาใจในภารกิจของคณะและสถาบันเพื่อใหขอมูลตอผูประเมิน
๓) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่เกี่ยวของในการใหขอมูลตอผูประเมิน
๔) ประสานงานกับผูที่จะใหขอมูลตามตารางการประเมินที่คณะผูประเมินกําหนด
๘๙

๕.๑.๓ การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน
จั ด เตรี ย มห อ งทํ า งานของคณะผู ป ระเมิ น และห อ งใช สั ม ภาษณ ผู บ ริ ห าร อาจารย
บุคลากร นักศึกษา ผูที่เกี่ยวของ
๕.๑.๔ การเสนอชื่อคณะผูประเมินคุณภาพภายนอก
หลังจากที่ สมศ. แจงสถาบันแจงกําหนดการประเมิน ใหสถาบันอุดมศึกษาจะตองเสนอชื่อ
ผูประเมิน ไมเกิน ๑๐ คน ซึ่งหลักเกณฑการจัดคณะผูประเมินของ สมศ. มีดังนี้
๑) เปนผูป ระเมินรอบที่ผานมาอยางนอย ๑ คน
๒) เปนผูประเมินที่สถาบันเสนอชื่ออยางนอย ๑ คน
๓) เปนผูประเมินที่ สมศ.เสนอชือ่ อยางนอย ๑ คน
(จัดเลขานุการในคณะผูประเมินดวย)
๔) มีผูประเมินทีม่ ีความเชี่ยวชาญครบถวนตามกลุมสาขาทีส่ ถาบันเปดสอน
๕) ไมเปนผูประเมินภายนอกที่มีรายชื่อเปนผูประเมินที่ไมมีคุณภาพ
หมายเหตุ ตองเปนผูประเมินที่ไดรับการรับรองและตออายุจาก สมศ.
๕.๒ การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
๑) ใหบุคลากรไดรวมฟงคณะผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการ
ตรวจเยี่ยม
๒) บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านตามปกติ แต เ ตรี ย มพร อ มสํ า หรั บ การเยี่ ย มชม หรื อ ตอบคํ า ถาม
สัมภาษณของคณะผูประเมิน
๓) สถาบันจัดใหมีผูประสานงานเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่คณะผู
ประเมินตองการขอมูลและพาเยี่ยมชมหนวยงาน รวมทั้งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
๔) ใหบุคลากรไดเขารับฟงการใหขอมูลหลังจากการสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม และเปดโอกาสให
ซักถามและขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามสมควร
๕.๓ การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
๑) ผูบริหารระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบัน รวมทั้งผูเกี่ยวของ นําผล
ประเมิ น และขอ เสนอแนะเพื่ อประชุ มหรื อ สั ม มนาระดั บต า งๆ เพื่ อ วางแผนพัฒ นาหรือปรั บ ปรุ งการ
ดําเนินงาน อาจทําเปนแผนปฏิบัติการที่ประกอบดวยกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณแตละกิจกรรม
ผูรับผิดชอบในการแกไขจุดออน หรือสิ่งที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดเดน
๒) จัดกิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจเพื่อชื่นชมผลสําเร็จที่เกิดจากความรวมมือของทุกฝายๆ
ในสถาบันอุดมศึกษา
๓) คณะหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันใหขอมูลแกคณะผูประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายนอกตอไป
๙๐

บทที่ ๖
การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
ระดับอุดมศึกษา
หลังจากที่คณะผูประเมินภายนอกไดดําเนินการประเมินและแจงผลการประเมินดวยวาจาใหกับ
คณะผู บ ริ ห ารสถาบั น แล ว ผู ป ระเมิ น จะต อ งเขี ย นรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสมบูรณ ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเปนการประเมินเพื่อรับรอง
มาตรฐาน ซึ่งหนวยในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประกอบไปดวย ภาพรวมระดับสถาบัน
คณะวิชา วิทยาเขต และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ดังนั้น รายงานการประเมินจึงควรเปนรายงานที่สั้น
กระชับ ไดสาระสําคัญ มีขอมูลประกอบครบถวน และที่สําคัญ ควรเรียงลําดับการนําเสนอเพื่อใหเขาใจ
ไดงาย
ผูประเมินภายนอกจะตองจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมุงตอบโจทยการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่สําคัญ คือ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาผานเกณฑมาตรฐานหรือไม
ในทุกหนวยของการประเมิน และในภาพรวมระดับสถาบัน ถาผานเกณฑมาตรฐานมีแบบปฏิบัติที่ดี หรือ
แบบปฏิบัติที่ดีเลิศอะไรบาง หรือหากไมไดมาตรฐาน มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
อยางไรบาง รวมทั้งควรมีทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในภาพรวมและแตละหนวยการประเมิน เพื่อมุง
สูความเปนเลิศตามพันธกิจ และอัตลักษณของสถานศึกษา
รูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ๓-๕ หนา และสาระประมาณ ๒๐-๓๐ หนา โดยรายงานควร
ประกอบดวย ๓ สวนสําคัญ คือ สวนนํา สวนสาระ และภาคผนวก รายละเอียดมีดังนี้
๑. สวนนํา
ประกอบดวย ปกนอก ปกใน บทสรุปสําหรับผูบริหาร คํานํา สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง/สารบัญ
ภาพ (ถามี)
๒. สวนสาระ
๒.๑ บทที่ ๑ บทนํา เขียนแสดงรูปสัณฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Institutional Profile)
ทั้งในภาพรวม และจําแนกตามระดับสถาบัน คณะวิชา วิทยาเขต และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
๒.๑.๑ ความเปนมาและเอกลักษณของสถานศึกษา
๒.๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณหรือจุดเนนของสถานศึกษา
๒.๑.๓ สภาพทางกายภาพของสถานศึกษา
๒.๑.๔ โครงสรางองคกรและการบริหาร รวมทั้งกรรรมการสภามหาวิทยาลัย วิทยาลัย
สถาบัน
๒.๑.๔ ขอมูลนักศึกษาและบุคลากร (จํานวน วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ ฯลฯ)
๒.๑.๕ งบประมาณ (แยกเปนงบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ)
๒.๑.๖ อื่นๆ เชน ผลการประเมินจากหนวยงานอื่นๆ
๙๑

๒.๒ บทที่ ๒ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๒.๒.๑ การวางแผนการประเมินคุณภาพภายนอก
๒.๒.๒ กระบวนการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายนอก
๒.๒.๓ การจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกขณะการตรวจเยี่ยมและ
ภายหลังการตรวจเยี่ยม
๒.๓ บทที่ ๓ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม นํ า เสนอให ค รบทุ ก
หนวยของการประเมิน ไดแก ผลการประเมินแตละคณะวิชา ผลการประเมินของวิทยาเขต ผลการ
ประเมินของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง และสรุปเปนผลประเมินภาพรวมระดับสถาบัน
๒.๓.๑ ผลประเมิ น รายตั ว บ ง ชี้ ทุ ก องค ป ระกอบ ในแต ล ะตั ว บ ง ชี้ นํ า เสนอผลการ
ดําเนินงานและผลประเมิน และนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถาบัน และจําแนกตาม
หนวยของการประเมิน
๒.๓.๑ จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของตัวบงชี้พื้นฐาน ตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม
๒.๔ บทที่ ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประกอบดวย
๒.๔.๑ สรุปผลการประเมินทุกหนวยของการประเมิน (ระดับสถาบัน คณะวิชา วิทยาเขต
และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง) พรอมระบุเหตุผลของการรับรองหรือไมรับรองมาตรฐาน
๒.๔.๒ ขอเสนอแนะในการพัฒนาทุกระดับที่ประเมิน
๒.๔.๓ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพทุกระดับที่ประเมิน
๒.๔.๔ แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ/ แนวปฏิบัติที่ดี ของสถานศึกษาในแตละระดับของการประเมิน
๓. สวนภาคผนวก
๓.๑ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแตละระดับของการประเมิน
๓.๒ รายชื่อคณะผูประเมินภายนอกรอบสาม
๓.๓ ตารางการตรวจเยี่ยมของคณะผูประเมินภายนอก
๓.๔ สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ และรายชื่อผูใหสัมภาษณ
๓.๕ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา จําแนกตามระดับการประเมิน (๓ ปกอนปที่ประเมิน)
๓.๖ คะแนนและผลประเมิ น รายตั ว บ ง ชี้ และจํ า แนกตามองค ป ระกอบ ได แ ก ตั ว บ ง ชี้
พื้นฐาน ตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ที่เปนพันธกิจหลักของ
สถานศึกษา (ตัวบงชี้ที่ ๑-๑๑) และคะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ที่ ๑-๑๘
๓.๗ ขอมูลอื่นๆ

๙๒

ตัวอยาง ตารางสรุปผลดําเนินงานและผลการประเมินรายตัวบงชี้
หนวยประเมิน : คณะ.........................
ผลดําเนินงาน

ตัวบงชี้

ผล
ดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
เฉลี่ย
ป ๒๕xx ป ๒๕xx ป ๒๕xx ป ๒๕xx ป ๒๕xx ป ๒๕xx

ตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ป
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๔. ผลงานของผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร
๖. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
๘. การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย
๙. การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ที่ ๑-๑๑
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยตนสังกัด

๙๓

คะแนน
ที่ได

ผลดําเนินงาน

ตัวบงชี้

ผล
ดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
เฉลี่ย
ป ๒๕xx ป ๒๕xx ป ๒๕xx ป ๒๕xx ป ๒๕xx ป ๒๕xx

ตัวบงชี้อัตลักษณ
๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน
ของสถาบัน
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
๑๘. การชี้นําและ/หรือการแกปญหาสังคมในดาน
ตางๆ ของสถาบัน
คาเฉลี่ยตัวบงชี้ที่ ๑-๑๘

ผลการตัดสิน รับรองหรือไมรับรองมาตรฐาน เนื่องจาก (ใหระบุเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานระดับใน
คณะวิชา)
หมายเหตุ
- กรณีตัวบงชี้เชิงปริมาณ ใชผลการดําเนินงาน ๓ ป กอนปที่ประเมิน
- กรณีตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ใชผลการดําเนินงาน ๑ ป กอนปที่ประเมิน
- คะแนนที่ไดมีคาตั้งแต ๐-๕ คะแนน
- สรุปผลการประเมินตามเกณฑการตัดสินผล

๙๔

คะแนน
ที่ได

รูปแบบบทสรุปสําหรับผูบริหาร มีโครงสรางและแนวทางในการเขียน ดังนี้
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ชื่อสถาบัน....................................................
๑. ขอมูลทั่วไป
ประกอบดวย ชื่อสถาบันอุดมศึกษา เจตจํานงของการกอตั้ง วิสัยทัศน และอัตลักษณ พรอมแสดง
สถานภาพและพัฒนาการของสถาบันในรูปสัณฐาน (Profile) รวมทั้งวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามและหนวยการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสรุป
๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
นําเสนอผลประเมินภายนอกตามกลุมตัวบงชี้ (ตัวบงชีพ้ ื้นฐาน ตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม) แลวสรุปผลการประเมินวารับรองมาตรฐานหรือไมรับรองมาตรฐาน จุดเดน และ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีเลิศ/ แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถามี)
โดยนําเสนอทุกระดับที่ทําการประเมิน ไดแก
๒.๑ ระดับสถาบัน
๒.๒ ระดับคณะวิชา (ทุกคณะวิชาที่ไดรบั การประเมิน)
๒.๓ วิทยาเขต
๒.๔ ศูนยการศึกษานอกทีต่ งั้
๓. ขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา
เพื่อใหสถาบันดําเนินการตรงตามเจตจํานงของกอตั้ง วิสัยทัศน และอัตลักษณของสถาบัน ใหเสนอทิศ
ทางการพัฒนาสถาบัน คณะวิชา วิทยาเขต ศูนยการศึกษานอกทีต่ ั้ง และขอเสนอแนะเรงดวนที่มีความสําคัญ ๓-๕
อันดับ

๙๕

หลักการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑. หลักการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดี ประกอบดวย
๑.๑ หลักเอกภาพ : เปนหนึ่งเดียว เพรียวลม
๑.๒ หลักสารัตถภาพ : มีสาระที่เปนใจความสําคัญครบถวน ตอบโจทยประเมินคุณภาพ
ภายนอก ผลประเมินถูกตอง เปนประโยชน และใหขอเสนอแนะที่เปนไปไดและมีประโยชน
๑.๓ หลักสัมพันธภาพ : มีความรอยเรียง สอดคลองถักทอเชื่อมโยง เปนเหตุเปนผล
๒. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
๒.๑ ตอบโจทยการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและพัฒนาสถานศึกษา
 สถานศึกษา จัดการศึกษาผานเกณฑมาตรฐานตามที่ สมศ. กําหนดหรือไม
 มีการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศในทุกภารกิจและอัตลักษณของสถานศึกษาหรือไม
 ตอบสนองความตองการของผูใช/ผูรับบริการหรือไม
๒.๒ มีขอเสนอแนะในการพัฒนา
 สถานศึ ก ษาที่ ไ มผ านเกณฑ ม าตรฐานตามที่ สมศ. กํา หนด จะมี แ นวทางในการ
ปรั บ ปรุ งพัฒนาเพื่อ ใหมีคุ ณภาพตามที่กําหนดได อยางไรบา ง โดยให ส ถานศึ กษาเสนอแผนพั ฒนา
คุณภาพตอ สมศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลประเมินครั้งแรก เพื่อขอรับการประเมินใหม
ภายในเวลา ๒ ป นับจากวันที่ไดรับแจงผลประเมินครั้งแรก (ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๔๐)
 ควรพัฒนาอยางไรจึงเปนเลิศทุกภารกิจและอัตลักษณของสถานศึกษา
 ทิศทางการพัฒนาเรงดวน ๓-๕ ขอ
๒.๓ มีนวัตกรรมอะไรบาง
๒.๔ มีแบบปฏิบัติที่ดีเลิศ/ แบบปฏิบัติที่ดีอะไรบาง
๓. เทคนิคการเขียนรายงาน ควรมีบันทึกภาคสนามและเขียนรายงานแบบสะสมทั้งสามระยะ คือ
๓.๑ เขียนรายงานกอนตรวจประเมิน
วางแผนการประเมิน และสรุปรูปสัณฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Institutional Profile)
ตามหลักการ “เขาใจและเขาถึง” กอนเขาตรวจประเมินสถานศึกษา
๓.๒ เขียนรายงานขณะตรวจประเมิน
เขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเปนรายวันและแบบสะสม เปนรายตัวบงชี้
เกี่ ย วกั บ การดํา เนิ น งานและสั ม ฤทธิผ ลของการดํ าเนินงานในแต ล ะตัว บ ง ชี้ ในแต ละหนว ยของการ
ประเมิน
๓.๓ เขียนรายงานฉบับสมบูรณหลังการตรวจประเมิน
เขียนรายงานเฉพาะกรณี เพื่อตอบคําถาม “Why and how” โดยไมเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอื่น เนนเพื่อตอบโจทยของการประเมินภายนอกที่สําคัญวา
สถานศึกษาที่ประเมินนั้นจัดการศึกษาไดผานเกณฑมาตรฐานที่ สมศ. กําหนดหรือไม ในทุกระดับ/ทุก
หนวยของการประเมิน อาทิ ภาพรวมระดับสถาบัน คณะวิชา วิทยาเขต และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
๙๖

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสําหรับหนวยการประเมินที่ไมรับรองมาตรฐาน รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในทิศทางการพัฒนาภาพรวมระดับสถาบัน/ คณะวิชา/ วิทยาเขต/ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ที่
สําคัญ ๓-๕ ขอ
แบบปฏิบัติที่ดีของรายงานประเมินคุณภาพภายนอก
๑. รายงานฉบับ รา งและรายงานฉบับ สมบู รณ เ สร็จ ภายในเวลาที่ กํ าหนด มี ส าระสํา คั ญถู ก ต อ ง
ครบถวน และเปนประโยชน
๒. มีบทสรุปสําหรับผูบริหาร
๓. มีการนําเสนอขอมูลสาระสําคัญของภูมิหลังของสถาบันอยางเพียงพอ
๔. มีการนําเสนอผลประเมินและวิธีการประเมินอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจน
๕. มีการจัดระบบและนําเสนอผลการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
๖. มีการนําเสนอสาระผลการประเมินที่ตอบโจทยการประเมินและความตองการของผูใช
๗. มีการพิจารณาตัดสินการรับรองมาตรฐานในแตละหนวยที่ไดรับการประเมิน
๘. มีการตระหนักถึงการไดรับผลกระทบจากผลการประเมิน
๙. นําเสนอรายงานใหโดนใจกลุมผูใชและเปนรูปธรรม
๑๐. มีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและชี้ชวนใหติดตามจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น
๑๑. ใชภาษาที่ถูกตอง เขาใจงาย และนาสนใจ
๑๒. มีการจัดทํารายงานทั้งรูปแบบและสไตลการเขียนที่เหมาะสมกับกลุมผูใช
๑๓. นําเสนอผลประเมินอยางถูกตอง มีขอมูลครบถวน ปราศจากอคติ
๑๔ มี ข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ (กรณี ไ ม ผ า นเกณฑ ม าตรฐานตามที่ สมศ.
กําหนด) ที่เปนประโยชน เปนขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ และ
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
๑๕. มีการนําเสนอสารสนเทศทางเทคนิคและสถิติพื้นฐานตางๆ (ในภาคผนวก)

๙๗

บทที่ ๗
ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
ระดับอุดมศึกษา
ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
ของการเลือกสถาบันที่ไดรับการประเมินกอนในรอบสองเพื่อรับการประเมินในรอบที่สาม ซึ่งสอดคลอง
กับการประเมินของ สมศ. ที่กําหนดใหสถาบันไดรับการประเมินทุก ๕ ป สรุปไดดังนี้

๙๘

ตารางที่ ๗.๑ ตารางสรุปปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยพายัพ

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.กรุงเทพฯ
จ.ปทุมธานี
จ.กรุงเทพฯ
จ.ขอนแกน
จ.นครปฐม
จ.เชียงใหม
จ.กรุงเทพฯ
จ.สงขลา
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.นครราชสีมา
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.เชียงใหม
จ.ชลบุรี
จ.ปทุมธานี
จ.เชียงใหม

๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙

๙๙

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.เชียงใหม
จ.มหาสารคาม
จ.นครปฐม
จ.ปทุมธานี
จ.กาญจนบุรี
จ.กาฬสินธุ
จ.กําแพงเพชร
จ.กรุงเทพฯ
จ.เชียงใหม
จ.ลพบุรี
จ.กรุงเทพฯ
จ.นครปฐม
จ.นครราชสีมา
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครสวรรค
จ.บุรีรัมย
จ.กรุงเทพฯ
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พิษณุโลก

๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙

๑๐๐

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.เพชรบุรี
จ.เพชรบูรณ
จ.ภูเก็ต
จ.มหาสารคาม
จ.รอยเอ็ด
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ลําปาง
จ.เลย
จ.ศรีสะเกษ
จ.สกลนคร
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.สุราษฎรธานี
จ.ราชบุรี
จ.อุดรธานี
จ.อุตรดิตถ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครราชสีมา
จ.นครศรีธรรมราช

๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙

๑๐๑

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
วิทยาลัยเซนตหลุยส
วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี
วิทยาลัยมิชชัน
วิทยาลัยรัชตภาคย
วิทยาลัยลุมน้ําปง

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.สงขลา
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.สมุทรปราการ
จ.สงขลา
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.นครศรีธรรมราช
จ.ราชบุรี
จ.สุราษฎรธานี
จ.จันทบุรี
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.ตาก

๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙

๑๐๒

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเจาพระยา
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยโยนก
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.นครสวรรค
จ.ปทุมธานี
จ.กรุงเทพฯ
จ.นครสวรรค
จ.ขอนแกน
จ.เชียงใหม
จ.เชียงราย
จ.ลําปาง
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.ยะลา
จ.ปทุมธานี
จ.สงขลา
จ.สุรินทร
จ.กรุงเทพฯ
จ.กาญจนบุรี

๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐

๑๐๓

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่

ชื่อมหาวิทยาลัย๑

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

โรงเรียนพยาบาล กรมแพทยทหารเรือ
วิทยาลัยการชลประทาน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยเซนตเทเรซา-อินติ
วิทยาลัยตาป
วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

จ.กรุงเทพฯ
จ.นนทบุรี
จ.ขอนแกน
จ.ชลบุรี
จ.ตรัง
จ.พิษณุโลก
จ.ยะลา
จ.สุพรรณบุรี
จ.อุบลราชธานี
จ.นครนายก
จ.สุราษฎรธานี
จ.กรุงเทพฯ
จ.นนทบุรี
จ.กรุงเทพฯ
จ.อุบลราชธานี
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ

๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐

๑๐๔

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.ขอนแกน
จ.ราชบุรี
จ.นนทบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชัยนาท
จ.เชียงใหม
จ.ตรัง
จ.นครราชสีมา
จ.ลําปาง
จ.นครศรีธรรมราช
จ.กรุงเทพฯ
จ.สระบุรี
จ.พะเยา
จ.พิษณุโลก
จ.ยะลา
จ.สงขลา
จ.อุบลราชธานี

๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐

๑๐๕

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษนครสวรรค
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยศรีโสภณ
ศูนยฝกพาณิชยนาวี
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.สระบุรี
จ.นครสวรรค
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุรินทร
จ.อุดรธานี
จ.อุตรดิตถ
จ.เพชรบุรี
จ.มหาสารคาม
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.นครศรีธรรมราช
จ.สมุทรปราการ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.ชลบุรี

๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

๑๐๖

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
มหาวิทยาลัยอีสาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.กรุงเทพฯ
จ.นครปฐม
จ.เชียงใหม
จ.สงขลา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.นครพนม
จ.พิษณุโลก
จ.เพชรบุรี
จ.กรุงเทพฯ
จ.อุบลราชธานี
จ.ชัยภูมิ
จ.เชียงราย
จ.จันทบุรี
จ.เพชรบุรี
จ.กรุงเทพฯ
จ.ปตตานี
จ.ปทุมธานี
จ.ขอนแกน
จ.อุบลราชธานี

๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

๑๐๗

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยชุมชนกรุงเทพฯ
วิทยาลัยชุมชนตราด
วิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย
วิทยาลัยชุมชนปตตานี
วิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนแพร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนระนอง
วิทยาลัยชุมชนสตูล

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.นครนายก
จ.สมุทรปราการ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.ตราด
จ.ตาก
จ.นราธิวาส
จ.บุรีรัมย
จ.ปตตานี
จ.พังงา
จ.พิจิตร
จ.แพร
จ.มุกดาหาร
จ.แมฮองสอน
จ.ยโสธร
จ.ยะลา
จ.ระนอง
จ.สตูล

๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

๑๐๘

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
วิทยาลัยชุมชนสระแกว
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค๑
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค๓
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค๔
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.สมุทรสาคร
จ.สระแกว
จ.หนองบัวลําภู
จ.อุทัยธานี
จ.เชียงราย
จ.นครราชสีมา
จ.ขอนแกน
จ.นครปฐม
จ.ลําปาง
จ.สระบุรี
จ.นครราชสีมา
จ.ขอนแกน
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.ปทุมธานี
จ.ชลบุรี
จ.ชัยภูมิ
จ.ชุมพร
จ.เชียงใหม

๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

๑๐๙

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่

ชื่อมหาวิทยาลัย๑

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.ตรัง
จ.เพชรบูรณ
จ.มหาสารคาม
จ.ยะลา
จ.ลําปาง
จ.สมุทรสาคร
จ.อางทอง
จ.อุดรธานี
จ.กรุงเทพฯ
จ.ปทุมธานี
จ.นครราชสีมา

๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลําปาง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอางทอง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๒๑๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

จ.กรุงเทพฯ

๒๕๕๑

๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

ว.เฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ
วิทยาลัยสันตพล
สถาบันอาศรมศิลป
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
มหาวิทยาลัยเอเชียน
ว.กรุงเทพสุวรรณภูมิ
ว.เฉลิมกาญจนาระยอง

จ.ศรีสะเกษ
จ.อุดรธานี
จ.กรุงเทพฯ
จ.นราธิวาส
จ.ชลบุรี
จ.กรุงเทพฯ
จ.ระยอง

๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒

๑๑๐

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
ว.เทคโนโลยีพนมวันท
ว.เทคโนโลยีสยาม
ว.พิษณุโลก
ว.พุทธศาสนานานาชาติ
ว.ราชพฤกษ
วชช.สงขลา
ศูนยฝกอบรมตํารวจกลาง
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค ๒
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค ๕
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค ๖
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค ๗
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค ๘
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค ๙
ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
ส.เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน
ส.เทคโนโลยีแหงอโยธยา
โรงเรียนนายสิบทหารบก
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.นครราชสีมา
จ.กรุงเทพฯ
จ.พิษณุโลก
จ.สงขลา
จ.นนทบุรี
จ.สงขลา
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรี
จ.ลําปาง
จ.นครสวรรค
จ.นครปฐม
จ.สุราษฎรธานี
จ.ยะลา
จ.กรุงเทพฯ
จ.นนทบุรี
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.ประจวบคีรีขันธ
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ

๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๓

๑๑๑

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
วิทยาลัยนาฏศิลพัทลุง
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
โรงเรียนจาอากาศ
โรงเรียนชางฝมือทหาร
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
โรงเรียนดุริยางคทหารบก
โรงเรียนดุริยางคทหารเรือ

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.สุพรรณบุรี
จ.กรุงเทพฯ
จ.กาฬสินธุ
จ.จันทบุรี
จ.เชียงใหม
จ.นครราชสีมา
จ.นครศรีธรรมราช
จ.รอยเอ็ด
จ.ลพบุรี
จ.สุโขทัย
จ.สุพรรณบุรี
จ.อางทอง
จ.พัทลุง
จ.หนองบัวลําภู
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ
จ.ชลบุรี
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ

๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

๑๑๒

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

ลําดับที่
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐

ชื่อมหาวิทยาลัย๑
โรงเรียนดุริยางคทหารอากาศ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
โรงเรียนแผนที่ทหาร
สถาบันกันตนา
โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ
โรงเรียนพยาบาล กศษ.พร.

จังหวัด

ปที่ไดรับประเมิน
(รอบที่สอง)

จ.กรุงเทพฯ
จ.นครปฐม
จ.กรุงเทพฯ
จ.นครปฐม
จ.กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพฯ

๒๕๕๑
๒๕๕๓
๒๕๕๑
๒๕๕๓
-

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
(วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน) (วันที่- เดือน)

หมายเหตุ : รวมสถาบันเฉพาะทาง วิทยาลัยชุมชน สถาบันสังกัดกระทรวงกลาโหมต่ํากวา (ปริญญา) และศูนยฝกอบรมตํารวจ

๑๑๓

๐

