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ทําใหคูมือเลมนี้มีความถูกตองเหมาะสมยิ่งข้ึน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ในโลกยุคปจจุบันนั้นตางยอมรับกันโดยทั่วไปอยูแลววาเปนโลกแหง  “สังคมอุดมปญญา” 
(Intellectual Society) ที่ถือวา  กําลังความรูความสามารถของประชากรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดใน
การพัฒนาประเทศ  ขณะเดียวกันกิจกรรมการแขงขันที่เขมขนที่สุดของยุคสมัยนี้ก็คือการแขงขัน
ดานการศึกษา ที่หากประเทศใดมีการพัฒนาการศึกษาใหเจริญกาวหนา มีคุณภาพมาตรฐานเปนที่
ยอมรับไดทั่วไปแลว ประเทศนั้นยอมจะไดรับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศไดอยางตอเนื่อง
ยาวนาน ซ่ึงจะสงผลใหเศรษฐกิจ สังคมของประเทศนั้นมีความกาวหนาอยางยั่งยืนตอไปดวย  
 จากความเคลื่อนไหวในรอบหลายปที่ผานมา นับตั้งแตการประชุมรอบอุรุกวัยที่นําไปสูการ
ที่องคการการคาโลก (World Trade Organization- WTO) ไดประกาศใหอุตสาหกรรมการบริการ
ตองเปดเสรีในป ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)  เชื่อมโยงมาถึงกรณีการเปดเสรีทางการศึกษาในเวลาตอมา 
เปนเครื่องแสดงใหเห็นวากระแสความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นสงอิทธิพล
กวางขวางถึงทุกประเทศ  ซ่ึงสิ่งที่ประเทศไทยจะตองเตรียมความพรอมอยางเรงดวน คือ การ
เตรียมการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานสูงเปนสิ่งแรก เพื่อใหการศึกษาไทยสามารถ  “เขา
แขงขัน” รวมกับการศึกษาของนานาชาติไดอยางเต็มภาคภูมิ ซ่ึงจะสามารถผลักดันใหศักยภาพดาน
อ่ืนๆ เขมแข็งตามมา 
 การจะเตรียมการศึกษาของประเทศใหมีคุณภาพและมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางไดผลนั้น 
กลาวไดวาการศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง  เพราะการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
หนาที่โดยตรงในการสรางความงอกงามทางปญญาผานกระบวนการผลิตกําลังคนระดับสูง  การ
พัฒนาการวิจัย  การสงเสริมความกาวหนาทางเทคโนโลยี ฯลฯ  ซ่ึงเทาที่ผานมา การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาตินั้นก็ไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนามาอยางตอเนื่อง
พอสมควรแมวาในบางจังหวะอาจไมกาวรุดหนาไปอยางรวดเร็วดังที่ตั้งใจก็ตาม  
 ในปพ.ศ. 2540 ภายหลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหม
แลว ไดมีการรวมกันรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติขึ้นประกาศใชในปพ.ศ. 2542  แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) โดยในมาตราที่ 34 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ได
กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนผูจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ขึ้น โดยมุงคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไปพรอมๆ
กัน ซ่ึงเปาหมายที่สําคัญของการจัดทํามาตรฐานอุดมศึกษานั้นก็คือ  เพื่อใชเปนแนวทางในการ
สงเสริม  กํากับดูแล  ตรวจสอบประเมิน และประกันคุณภาพการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  ใชเปน
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แนวทางในการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง ใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาแนวคิด
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิต  ความเพียงพอ
ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา  ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ  ซ่ึง
นอกจากที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสามารถนํามาตรฐานการอุดมศึกษาไปใช
ประโยชนตามเจตนาขางตนแลวยังอาจกอใหเกิดประโยชนดานอื่นๆอีกเปนอเนกประการดวย 
 อยางไรก็ดี  การจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษานี้ถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งสําหรับ “ชวย” 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ ซ่ึงยังจะตองประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญอยางอื่นอีกมาก  
ทั้งนี้ในระยะเวลาอันใกลนี้นอกจากที่จะมีมาตรฐานการอุดมศึกษาแลว ก็จะมีมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงนาจะสงผลใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพไวใชใน
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และตอจากนี้ไปความหวังที่จะเห็น
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถแขงขันกับนานาประเทศไดก็ไมนาจะเปนสิ่งที่ไกล
เกินฝนอีกตอไป 
 
บทเรียนจากการประเมินภายนอกรอบแรก  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เองนับตั้งแตมี      
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นตั้งแตปพ.ศ. 2543 นั้นก็ไดดําเนินภารกิจในการพัฒนาระบบและเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก ใหการรับรองผูประเมินภายนอก 
กํากับดูแลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประจําป เพื่อเผยแพรตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนโดยตลอดมา ซ่ึงเทาที่ผาน
มาก็นับไดวา สมศ.เองมีความสําเร็จในการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ แตกระนั้น บทเรียนที่เราได
เรียนรูรวมกันนั้น สามารถใชวางแผนเพื่อพัฒนาระบบการประเมินในรอบตอไปดวย ซ่ึง สมศ. 
สามารถประมวลบทเรียนจากการประเมินภายนอกรอบแรกไดหลายประการ ดังประเด็นสําคัญที่
ควรนํามาพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบการประเมินที่ผานมา เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่
วิเคราะหไดจากสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินในรอบที่ผานมา เนื่องจากในการประเมินรอบที่
สองนี้เปนการประเมินที่มีความละเอียดและลุมลึกมากกวาในรอบแรก กลาวคือเปนการประเมินถึง
ในระดับกลุมสาขาวิชา จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชผูประเมินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับ
สาขาวิชาที่ไดรับการประเมิน ทั้งมีจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอตอการดําเนินการประเมิน ซ่ึง
ประเด็นเหลานี้ลวนเปนประเด็นที่เกิดจากประสบการณและบทเรียนจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
การประเมินในรอบแรกที่ตองการใหใชผูประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินอยาง
แทจริง และเปนผูตรวจประเมินที่มีมาตรฐานในการตรวจประเมินที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน  

อยางไรก็ตามการประเมินในรอบสองนี้ สมศ. ยังดํารงเจตจํานงตามหลักการของการ
ประเมินแบบกัลยาณมิตร ท่ียึดมั่นหลักการ “มิตรแทยอมบอกในสิ่งท่ีเปนจริง โดยไมลืมท่ีจะให
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กําลังใจเพื่อการพัฒนาอยางถูกทิศทาง ”  มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น คือ การประเมินในรอบสองนี้เปนการ
ประเมินที่มีความเปนปรนัยสูง มีความชัดเจนของมาตรฐาน ตัวบงชี้ และที่สําคัญคือมีเกณฑสําหรับ
ตัดสินผลการประเมิน ซ่ึงเปนเกณฑที่ผันแปรไปตามแตละกลุมสถาบัน โดยหลักการพื้นฐานที่วา 
มุงใหสถาบันไดมีการพัฒนาจนเปนเลิศตามอัตตลักษณของสถาบัน ซ่ึง สมศ. ไดเปดโอกาสให
สถาบันอุดมศึกษาไดประกาศจุดเนนตามพันธกิจของสถาบัน โดยการกระจายน้ําหนักความสําคัญ
ลงในแตละพันธกิจ ซ่ึงเปนการตัดสินใจที่ตองผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบันดวย  
ซ่ึงเกณฑที่ใชในการตัดสินนั้น เปนเกณฑที่เหมาะสมและยืดหยุน กลาวคือ การตัดสินผลการ
ประเมินยึดหลักเกณฑที่สําคัญ 3 เกณฑ คือเกณฑมาตรฐาน เกณฑพัฒนาการ และเกณฑการบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายของการปฏิบัติราชการตามแผน ความแตกตางระหวางการประเมินรอบ
แรกกับการประเมินรอบสองไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548)  
                 กับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) 

ประเด็นเปรยีบเทียบ การประเมินรอบแรก การประเมินรอบสอง 
1. สิ่งท่ีมุงประเมิน คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

โดยรวม 
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวม 
และของกลุมสาขาวิชา 

2. มาตรฐานคุณภาพ สมศ. 8  มาตรฐาน  2 8  ตั วบ ง ช้ี  ใช
เหมือนกันทุกสถาบัน 

7 มาตรฐาน 48 ตัวบงช้ี เปนตัวบงช้ีรวม 
39 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ีเฉพาะ 9 ตัวบงช้ี 
น้ําหนักกรอบมาตรฐานและตัวบงช้ีผัน
แปรตามกลุมสถาบัน รวมท้ังมีตัวบงช้ี
เฉพาะตามจุดเนนของกลุมสถาบันดวย 

3. ประสงคอะไร ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ ใ ห ส ถ า บั น 
อุดมศึกษาไดสารสนเทศเพิ่มเติม
ในก า รประ เ มิ นตน เ อ ง และ
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอย า ง
ตอเนื่อง 

ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันและหวังวาจะ
กระตุนใหสถาบันพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอยางกาวกระโดดและเปนไป
อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  กํ า หนดทั้ ง ก า ร อิ ง
มาตรฐานขั้นต่ํา การอิงพัฒนาการ และ
ผลสัมฤทธิ์ตามแผนของสถาบัน 

4. เกณฑการรับรองมาตรฐาน 
คุณภาพ สมศ.  

ไมไดกําหนด กําหนดทั้งระดับกลุมสาขาและระดับ
สถาบันโดยรวม 

5. นิยมอะไร คุณภาพและความเปนกลาง คุณภาพและความเปนกลาง 
6. มั่นใจอะไร กัลยาณมิตรประเมิน  และการ

ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ใน
ระบบ Peer Review 

กัลยาณมิตรประเมินและการประเมิน
โดยผูทรงคุณวุฒิในระบบ Peer Review 
ซึ่งเปนการประเมินโดยผูรูท่ีมี 
ความเปนกลาง 

7. ตองการอะไร สถาบันใชผลประเมินในการ
วางแผนพัฒนาโดยปรับการเรียน 
เปลี่ยนการสอนปฏิรูปการบริหาร
ใหไดมาตรฐาน 

สถาบันใชผลประเมินในการวางแผน
พัฒนาโดยปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 
ปฏิรูปการบริหารใหไดมาตรฐาน 

8. มีอะไรเปนที่สุด สถาบันอุดมศึกษาคุณภาพที่มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
อยางตอเนื่องตามเอกลักษณ 

สถาบันอุดมศึกษาคุณภาพที่มีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง
ตามอัตตลักษณและมาตรฐานสากล 
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คําจํากัดความที่เก่ียวของ 
สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัย หรือ  หนวยงานที่เรียกชื่อ

อยางอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา และ/หรือระดับ
ปริญญา ในที่นี้ไดแก สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเฉพาะทางสังกัดกระทรวงอื่นๆ 

นิยามของกลุมสถาบัน  

1.  กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย เปนกลุมสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเนนดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัยสรางความรูใหมเพื่อ
ความเปนเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และ เผยแพรความรูไปสูผูใชทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
โดยมุงสูความทันสมัย และสามารถแขงขันไดในระดับสากล   

2. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่
ไดปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิต
บัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชาและเนนการพัฒนาสังคม โดยการประยุกตความรูเพื่อบริการ
วิชาการ/วิชาชีพแกสังคม 

3. กลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เปนกลุม
สถาบันที่ไดปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวน
ใหญ ผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชา โดยการประยุกตความรู เพื่อสรางและพัฒนามาตรฐาน
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการเผยแพรองคความรู ภูมิปญญาไทยสูสากล 

4. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันที่เนนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ประยุกตความรูเพื่อใชในการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตและ
พัฒนาคนในดานวิชาการ และวิชาชีพตาง ๆ 

  กลุมสาขาวิชา ใชแนวทางการแบงกลุมตามแบบของระบบการรับเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา มี 10 กลุมสาขาวิชา ไดแก   

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก  คณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร 
เทคนิคการแพทย  เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร  พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร
การกีฬา  พลศึกษาและสุขศึกษา  

2. กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ  ไดแก คณะวทิยาศาสตร  ทรัพยากรธรรมชาติ    
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
4. กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
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5. กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ไดแก คณะเกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร  
เทคโนโลยีการเกษตร 

6. กลุมสาขาวิชาบริหาร  พาณชิยศาสตร  การบัญชี  การจัดการ การทองเที่ยว และ 
เศรษฐศาสตร 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  พาณชิยศาสตร  การบัญชี และเศรษฐศาสตร 
 สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม 

7. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  
8. กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจติรศิลปและประยุกตศิลป ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร 

วจิิตรศิลป  มณัฑศิลป  จิตรกรรม ประติมากรรม  และภาพพิมพ 
9. กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร เชน คณะนิเทศศาสตร วารสารศาสตร อักษรศาสตร  

ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร เปนตน 
10. กลุมสาขาวิชาสหวิทยาการ    

  สาขาวิชาที่มีหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  
  สาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจาก 9 กลุมสาขาวิชาขางตน 
 มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึง
ประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการ
เทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตองใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษา 4 ประการ อันไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ  และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งจะตองมีความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงบทบาทในการกําหนดมาตรฐานอุดมศึกษานี้ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
                มาตรฐานคุณภาพ สมศ. หมายถึง มาตรฐานคุณภาพใน 4 มิติ คือ ประสิทธิผล การบริหาร
และการจัดการ การเรียนรู  และการประกันคุณภาพ แบงเปน 7 มาตรฐาน 48 ตัวบงชี้ ตามที่ สมศ. 
กําหนด โดยมาตรฐานที่ 1-4 เปนมาตรฐานดานผลลัพธ สวนมาตรฐานที่ 5-7 เปนมาตรฐานดาน
กระบวนการ ในแตละมาตรฐานมีจํานวนตัวบงชี้รวมและตัวบงชี้เฉพาะ (*) ตามจุดเนนปฏิบัติพันธ
กิจและอัตตลักษณของสถาบัน แสดงดังในตารางที่ 2  
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   ตารางที่ 2   มาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
 

มาตรฐาน น้ําหนัก จํานวนตัวบงชี ้

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    อยางนอย 20 6+2 * 

2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   อยางนอย 20 5+2 * 

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ อยางนอย 20 4+3 * 

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   อยางนอย 10 2+2 * 

รวม มาตรฐาน 1- 4 100 17+9 * 

5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  20 11 

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 9 

7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ  20 2 

รวม มาตรฐาน 5 - 7 60 22 

รวม มาตรฐาน 1 - 7 160 39+9 * 
 
 
 การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา  การติดตาม  การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
หรือผูประเมินภายนอกที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 ผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก  
สมศ. ใหทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  รายงานประจําป หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการดําเนินงานในรายปของสถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึงถือวาเปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง
มีความสอดคลองและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาได  
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บทที่ 2 
 

หลักการและวัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
 

1. ความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 

  ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา 

1. พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ     
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

2. กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่ 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล 
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจัก
พึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

3. หลักการจัดการศึกษา  
         1)  เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
  2)  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา      
  3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

4. หลักการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา   
       1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
      2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกร     
ปกครองสวนทองถ่ิน 
      3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
  4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา และการพัฒนาครู  คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
      5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
      6) การมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรมหาชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น 
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 แนวการจัดการศึกษา  

1. การจัดการศึกษายึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

2. การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตางๆ ไดแก ความรูเร่ืองเกี่ยวกับ
ตนเอง  และความสัมพันธของตนเองกับสังคม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา ภูมิปญญาไทย  คณิตศาสตร  
ภาษา และความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ  

3. การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผู เ รียน ฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ  ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกัน   สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน 
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู    

4. สงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต   
5. จัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู เรียน ความประพฤติ         

การรวมกิจกรรมและการทดสอบ และใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ 
และใหนําผลการประเมินผูเรียนมาใชประกอบการพิจารณา 

6. หลักสูตรการศึกษาตองมีลักษณะหลากหลาย สาระของหลักสูตร ตองมุงพัฒนาคน
ใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม  
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มุงพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพช้ันสูงและการคนควาวิจัย เพื่อ
พัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 

7. ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  

8. สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละ
ระดับการศึกษา  
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2. หลักการประเมินคุณภาพ 

           เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
ทั้งเพื่อความอยูรอด   เพื่อการพัฒนาและความสามารถในการแขงขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ของประเทศ เครื่องมือสําคัญที่จะชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาดังกลาวขางตนอยางตอเนื่องก็คือ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงตองครอบคลมุทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 
และการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา  รูปแบบและวิธีการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  มีหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการ     
ตัดสิน การจับผิด หรือการใหคุณ-ใหโทษ 

2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน
จริง (Evidence-based)  และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) 

3. มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวา            
การกํากับควบคุม 

4. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ 

5. มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลัก
การศึกษาของชาติตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยให
เอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่สถาบันสามารถกําหนดเปาหมาย
เฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 

3. วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 

        วัตถุประสงคท่ัวไป 

 1. เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินภารกิจดานตางๆ 
 2. เพื่อกระตุนเตือนใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการอยางตอเนื่อง 
 3. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 4. เพื่อรายงานสถานภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน 
อุดมศึกษาตอสาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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         วัตถุประสงคเฉพาะ 
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและ
วิธีการที่สํานักงานกําหนด และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด 

2. เพื่อใหไดขอมูลซ่ึงชวยสะทอนใหเห็นจุดเดนและจุดดอยของสถาบันอุดมศึกษา 
เงื่อนไขของความสําเร็จ และสาเหตุของปญหา รวมทั้ง นวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3. เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถาบันอุดม 
ศึกษาและหนวยงานตนสังกดั 

4. เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่อง 

5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

         ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูระดับมาตรฐานสากล และมี
ความเปนเลิศทางวิชาการ ตามจุดเนนและอัตตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

2. การใชทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล อันจะทําใหการผลิตบัณฑิต

ทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ เกิดประโยชนสูงสุด และตรงกับความ
ตองการของสังคมและประเทศ 

4. นักศึกษา  ผูปกครอง  ผูจางงาน  และสาธารณชนมีขอมูลสําหรับการตัดสินใจที่ถูกตองและ
เปนระบบ 

5. สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีขอมูลที่ถูกตองและเปนระบบ
ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษา 
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บทที่ 3 

 

ความสัมพันธระหวางสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                       
กับหนวยงานตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับอุดมศกึษา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  เพื่อทําหนาที่ดูแล
รับผิดชอบ โดยไดกําหนดไวดวยวาใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติม ในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองใหทําการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

จากสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังกลาว ไดสงผลตอการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอยางมาก ประเด็นที่สําคัญคือ 

1. สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อมุงพัฒนา          
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น  

2. ระบบการประกันคุณภาพ ตองมีทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบ
การติดตามคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพ ทั้งนี้ สามารถแบงระบบประกันคุณภาพเปน 2 
ประเภท คือ การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก  

3. หนวยงานตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง มีภาระหนาที่รวมกันในการจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน และจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงประกอบดวย ระบบการ
พัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพภายใน 

4. กฎหมายกําหนดใหการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา แสดงวาการประกันคุณภาพภายในเปนเรื่องการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษา 
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5. สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น  

6. สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนผลจากการประกันคุณภาพภายใน 
ซ่ึงเปนรายงานวิจัยประเมินตนเอง รายงานนี้ตองเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ (อาทิ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   สํานักงบประมาณ  เปนตน)  

7. รายงานประจําปที่เปนรายงานวิจัยประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาตอง
เปดเผยตอสาธารณชน  แสดงถึงความโปรงใส มีคณะกรรมการรับรอง ใหตรวจสอบได อันจะ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 

8. รายงานประจําปที่เปนรายงานวิจัยประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาถือวาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการประเมินเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดม 
ศึกษา 

9. สถาบันอุดมศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ  ที่มี
ขอมูลเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา    ตลอดจนใหบุคลากร  คณะกรรมการสภาสถาบัน รวมทั้ง
ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ ใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก   
 
1.  สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติมาตรา 49 และ 51 กําหนดไวดังนี้ 

มาตรา 49  ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปน  
องคการมหาชนทําหนาที่ พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการ
จัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและ
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป 
นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน 

มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่
กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะการ
ปรับปรุง แกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ . 2542 ทั้ง  2 มาตราดังกลาว  มีผลตอ
สถาบันอุดมศึกษาหลายประการ โดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 

1. มีหนวยงานใหมที่มีช่ือเรียกวาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือ สมศ. ซ่ึงเปนองคการมหาชน ทําหนาที่ พัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
การตรวจสอบตองคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่
กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

2. การประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองกระทําหนึ่งครั้งใน
ทุก 5 ป เปนอยางนอย 

3. สมศ. เสนอผลการประเมินตอคณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ศึกษาธิการ  รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ สํานักงบประมาณ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และ สาธารณชน 

4. กรณีที่การตรวจสอบเพื่อประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา
ไมไดตามมาตรฐานที่กําหนดให สมศ. แจงหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อ
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5. กรณีสถาบันอุดมศึกษามิไดดําเนินการปรับปรุงแกไข ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
สมศ. ตองรายงานตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กํากับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 นั้น  สมศ. มีหนาที่ ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา   
3. ใหการรับรองผูประเมินภายนอก     
4. กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดําเนนิการโดย

ผูประเมินภายนอก รวมท้ังใหการรับรองมาตรฐาน  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานฯอาจดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเองก็ได    

5. พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม และ
สนับสนุนใหองคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพหรือวิชาการ เขามามีสวนรวมในการฝกอบรมผูประเมิน
ภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ 
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6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปตอ               
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษาธิการ และสํานักงบประมาณ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งเผยแพรรายงานดังกลาวตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

  กลาวโดยสรุป  สมศ. ทําหนาที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ตัวบงชี้ เกณฑและวิธีการที่กําหนด เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2543 
มาตรา 24  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

1.  สนับสนุนงานดานวิชาการแกคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และพัฒนามาตรฐาน

และเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ
กรรมการบริหาร สมศ. 

3. กํากับการดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4. กระทําการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหาร สมศ.  มอบหมาย  การดําเนินการ
ของคณะกรรมการ กพอ. ตองเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร สมศ. และรายงานตอ
คณะกรรมการบริหาร สมศ. โดยคณะกรรมการ กพอ. ใหมีจํานวนไมเกินสิบเอ็ดคน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

  ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น  สมศ.ดําเนินการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับสถาบัน และระดับกลุมสาขาวิชา โดยพยายามใช
ประโยชนจากการประกันคุณภาพภายในใหมากที่สุด ดังนี้ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและกํากับการดําเนินการใหมีการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา   

2. สงเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน รวมกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
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 ทั้งนี้การดําเนินงานดังกลาวมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
รูปแบบกัลยาณมิตรประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  (Amicable Assessment Model) 

 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 - 51 
 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแหงนั้น มีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อกระตุนให
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและมีประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษาทีด่ ี
รวมทั้งมีการประเมินสถานภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อสะทอนจุดเดน จุดดอย เงื่อนไข
ความสําเร็จของสถานศึกษานั้นๆ พรอมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหกับสถานศึกษา และรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนทราบตอไปดวย ดังนั้น 
สมศ. จึงไดกําหนดรูปแบบกัลยาณมิตรประเมินขึ้น เพื่อใหการประเมินคุณภาพภายนอกเปน       
การประเมินที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงสุด พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรมตามนัยของความเกื้อกูล
กันสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 คือ สงเสริมและพัฒนา ซ่ึงเปนการสรางเจตคติที่ดีและสถานศึกษาพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและพัฒนาสูมาตรฐานที่มุงหวัง: รูปแบบการสงเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาใหพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ขั้นที่ 2 คือ สรางศรัทธาตอหมอโรงเรียน (school doctor) ซ่ึงดําเนินการใหสถานศึกษามี
ความไววางใจตอผูประเมินภายนอกและมีความเปนมิตรตอกัน : รูปแบบการคัดเลือกและพัฒนาผู
ประเมินภายนอกใหเปนผูประเมินภายนอกที่มีคุณลักษณะกัลยาณมิตรธรรม 7  
 ขั้นที่ 3 คือ เพียรประเมินอยางกัลยาณมิตร เปนการประเมินสภาพจริงเพื่อพัฒนาสู
มาตรฐาน : บูรณาการรูปแบบการประเมิน Self Assessment, Realistic Assessment, Empowerment 
Evaluation,  Conformity Assessment และ Qualitative Assessment  
 ขั้นที่ 4 คือ ช้ีทิศและเสริมแรงพัฒนา เปนการชวยเหลืออยางจริงใจและใหแรงเสริม : 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยางตรงไปตรงมา โดยการชื่นชมความสําเร็จของ
สถานศึกษา ช้ีจุดพัฒนาและใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษาที่พึงประสงค (ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 51) โดยตนสังกัดใหแรงเสริม เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษาไดนําผลประเมินและขอเสนอแนะไปใชพัฒนาระบบการเรียนการสอน และการบริหาร
ใหไดมาตรฐาน โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความสุข ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ โดยหวังวาจะเกิดวัฒนธรรมความตองการใชผล
ประเมินเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและในอนาคตเมื่อสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษาไดดําเนินการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองมาตรฐานสถานศึกษาก็จะใหหนังสือรับรอง
คุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาดวย 

2. หนวยงานตนสังกัดกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

หนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีองคกรหลักในกํากับที่เกี่ยวกับอุดมศึกษา คือ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ํากวาปริญญา  กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงอื่นๆ   ที่มีสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางภายใตสังกัด  หนวยงานตน
สังกัดมีบทบาทหนาที่ดังนี้  

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในรวมกับสถาบันอุดมศึกษา  
2. กําหนดหลักการและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน 
3. สนับสนุน สงเสริม ดําเนินการการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมพรอมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 
4. กรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาไมไดมาตรฐาน 

หนวยงานตนสังกัดจะเปนผูกํากับดูแลดําเนินการใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
 

3. สถาบันอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตั้งแตระดับภาควิชาหรือกลุม

วิชา คณะวิชา และสถาบันโดยรวม) 
2. ดําเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายใน ที่สถาบันและหนวยงานตนสังกัดไดพัฒนาขึ้น 
3. จัดทํารายงานประจําปซ่ึงเปนผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
4. ใหขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน และเตรียมความพรอม

อ่ืนๆ  เพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก 
5. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ สมศ. และหนวยงานตนสังกัด   

  โดยสรุป  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทําหนาที่ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามตัวบงชี้ เกณฑและวิธีการที่กําหนด 
เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยยึดตามกรอบพันธกิจและประเภทของ
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สถาบันอุดมศึกษา สวนสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและดําเนินการตาม
ภารกิจ   ทั้งในดานการผลิตบัณฑิต   การวิจัย  การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให
มีคุณภาพ และใหไดตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และจัดทํารายงานประจําป 

4. ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการพัฒนาคุณภาพ การประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันอุดม 
ศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษานั้น ผลจากการ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ มีการวางระบบพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพงานที่มีระบบและกลไกชัดเจน รวมทั้งมีการพัฒนาฐานขอมูลในดานตางๆ  สวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระทําโดยหนวยงานภายนอกหรอืผูประเมนิ
ภายนอก เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 การประกันคุณภาพภายในจะเนนการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ สําหรับการประเมินคุณภาพเปนการประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานดาน
ปจจัยนําเขา  (Input)  และกระบวนการ  (Process)  ซ่ึงเปนการเนนประเมิน “เหตุ” สวนการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะเนนการประเมิน “ผล” คือ ประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 
ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานตางๆ   ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในยอมสงผลถึง
การประเมินคุณภาพภายนอกโดยตรง 
 การประเมินคุณภาพภายนอกจะใชตัวบงชี้ตามมาตรฐานตางๆ ในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ซ่ึงในการประเมินจะตอง
คํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรียนการสอนของแตละสถาบันอุดมศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการจัดทํารายงานประจําป เตรียมเอกสาร ขอมูล ในดานตางๆ รวมถึง
ขอมูลตามตัวบงชี้ เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตอไป แสดงไดดังแผนภาพที่ 1 
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รายงาน 
ประจําป 

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

     การประกันคุณภาพภายใน               การประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

 

                                      

           

จากแผนภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวาเมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน และจัดทํารายงานประจําปที่มีลักษณะการวิจัยประเมินตนเองเปนประจําทุกป รายงาน
ดังกลาวจะเสนอตอ สมศ. เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาจะชวยใหคณะผูประเมินภายนอกสามารถวางแผน
เพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูลและประเมินคุณภาพของสถาบันไดภายในเวลาอันรวดเร็ว การประเมนิ
ตนเองจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งของการประเมินคุณภาพภายนอกการประเมินตนเอง มิได
มีความหมายเฉพาะการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ซ่ึงเปนผลจากกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการสังคมแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังหมายรวมถึงกระบวนการ
ดําเนินงานบริหารจัดการทุกดานตามสภาพที่เปนอยูจริงของสถาบันอุดมศึกษา 
 ดังนั้น การประเมินภายนอกจึงเปนการประเมินจากสภาพที่ “เปน” มิใชสภาพที่ “เห็น” 
กลาวคือการประเมินภายนอก เนนการประเมินตามสภาพเปนจริงของขอมูล ไมวาจะเปนสภาพการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการตางๆ อยางไรก็ตาม ถึงแมเกณฑการประเมิน
ตนเองจะครอบคลุมการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน แตเนื่องจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเปนการประเมินโดยมีความตอ เนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาเอง จึงเปนงานที่ยืนยันผลของการประเมินภายในที่ทําโดยสถาบันอุดมศึกษา 
 จากที่กลาวมาทั้งหมด พอจะสรุปไดวาในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกนั้น 
สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานตนสังกัด และ สมศ. รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ ตางก็ตองเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานโดยมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันไป แสดงไดดังแผนภาพที่ 2 
 
 
 

ขอมูลปอนกลับ 

การปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

การประเมินตนเอง 
ของสถาบัน 

การตรวจเยี่ยม การติดตามผล 
รายงาน 

ผลการประเมิน 

ขอมูลปอนกลับ 
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แผนภาพที่ 2    ความสัมพันธระหวางองคกรที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและ 

                      การประเมินคุณภาพภายนอก   

 

       ประเมินคุณภาพภายนอก                                           ประกันคุณภาพภายใน         

                        

 
 
 
 
 
     

- ใหการรับรองผูประเมินคุณภาพภายนอก - -  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
- สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน                              -  เตรียมพรอมรับการประเมินภายนอก  
- ศึกษารายงานประจําปของสถาบัน                                                -  พัฒนาฐานขอมูลในดานตาง ๆ            
- ศึกษาเอกสารหลักฐานขอมูล                                                            ฯลฯ 
- ประเมินภายนอก (ตรวจเยี่ยม) 
- จัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
 

 
 
 
                            

- ดําเนินการตามภารกิจใหมีคุณภาพ 
- จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
- จัดทํารายงานประจําป 
- ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 
    และขอมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 

 

สมศ.  : 
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ  
ระดับอุดมศึกษา (กพอ.) 
คณะกรรมการบริหาร 

หนวยงานตนสังกัด 

     - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     - กระทรวงศึกษาธิการ    
     - กระทรวงอื่น ๆ   
 

สถาบันอุดมศึกษา 

- คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย/หนวยงาน เทียบเทา 
- ภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา 
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บทที่ 4 

 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
 

การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาเปนกระบวนการที่คณะผูประเมินภายนอก
ดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการรวบรวมและศึกษาขอมูลจากรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา  ขอมูลจากเอกสารรายงานตางๆ  ตลอดจนการเก็บรวบรวม
ขอมูลการปฏิบัติจริงจากการสังเกต  สอบถาม  สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย เพื่อ
ประเมินสถานศึกษานั้นๆ  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา มีการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื ่อง อันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตและ
ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมตอไป กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกประกอบดวย
ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนกอนการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนการวางแผนการประเมินเพื่อตอบ
โจทยการประเมินคุณภาพภายนอกที่สําคัญ คือ สถาบันจัดการศึกษาไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.
หรือไม ถาได มีอะไรที่เปนแบบปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม หรือ แบบปฏิบัติที่เปนเลิศบางหรือไม ถายัง
ไมไดมาตรฐาน มีสาเหตุมาจากอะไร จะตองดําเนินการอยางไรจึงจะไดมาตรฐาน และทําอยางไรจะ
พัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศในทุกภารกิจตามอัตตลักษณของสถาบันและมีคุณภาพระดับสากล 
เพื่อดําเนินการตามหลักการ “เขาใจ เขาถึง แลวจึงเขาประเมิน” ผลการศึกษาเอกสารดังกลาว นําไป
สรุปเปนสัณฐาน  (Profile)  ของสถาบัน  ซ่ึ งแสดงถึงความเข าใจของคณะผูประเมินตอ
สถาบันอุดมศึกษาที่มุงประเมิน  

ขั้นตอนระหวางการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนการศึกษาเฉพาะกรณีอยางลุมลึก 
เพื่อใหเขาใจและเขาถึงซึ่งมาตรฐานและคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาอยางแทจริง พรอมทั้งระบุเหตุ
ปจจัยแหงมาตรฐานคุณภาพดังกลาว โดยการตรวจสอบขอมูลสามเสา ครอบคลุมทั้งปจจัยที่เปน
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้น พรอมการวิเคราะหและบันทึกสนาม รวมทั้งจัดทํารายงานสะสมเปนรายวัน 
เพื่อใหไดผลประเมินเบื้องตนที่นําสูการรายงานดวยวาจา เพื่อใหเกิดความเขาใจและยอมรับรวมกัน  

ขั้นตอนหลังการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา เปนการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณใน
รูปแบบบทความขนาดยาว เพื่อตอบโจทยการประเมินและสนองความตองการใชผลประเมิน 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง แตละขั้นตอนมีรายละเอียดในการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 กอนการตรวจเยี่ยมสถาบันอดุมศึกษา มีขั้นตอนการดําเนนิตามแผนภาพที่ 3 
                                                          

 
 
 
 
    
  
 
                                                                                                     
 

แผนภาพที่ 3   กระบวนการกอนการตรวจเยี่ยมสถาบันอดุมศึกษา 

 
1. สมศ. ดําเนินการคัดเลือกและเตรียมคณะผูประเมินภายนอกและกําหนดสถาบันอุดม 

ศึกษาที่จะประเมิน 
2. คณะผูประเมินภายนอกที่ไดรับการรับรองและมอบหมายใหเปนผูประเมินภายนอก

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ทําการศึกษารวบรวมขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง/ รายงาน
ประจําปของสถาบันอุดมศึกษาและเอกสารรายงานอื่นๆ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาจัดสงมาใหลวงหนา    

3. คณะผูประเมินภายนอกทําการศึกษาวิเคราะห สรุปขอมูลตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ของ สมศ. จากขอมูลในขอ 2 แบบกรอกขอมูลพื้นฐาน (Common data set)  และเอกสารขอมูลอ่ืนๆ  
ซ่ึง สมศ. ไดแจงใหสถาบันสงขอมูลดังกลาวกอนที่จะเขาตรวจประเมินอยางนอย 30 วัน 

4. คณะผูประเมินประชุมปรึกษาหารือ กําหนดประเด็นและรายการขอมูลที่จะตอง
ตรวจสอบระหวางการตรวจเยี่ยมวา จะตองรวบรวมขอมูลอะไรบาง จากแหลงใด ดวยวิธีการ
อยางไร ทั้งนี้เพื่อใหมีหลักฐานครบถวนเพียงพอในการสรุปผลการประเมินอยางถูกตองชัดเจน 

5. คณะผูประเมินภายนอกรวมกันวางแผนการตรวจเยี่ยมและแผนการประเมินตาม
หลักการ “team up and pair off”  กําหนดตารางการปฏิบัติงาน และมอบหมายภาระงานใหผู
ประเมินภายนอกแตละคนและแตละคูใหชัดเจน แลวนัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยมระหวางทีมประเมิน
ดวยกัน โดยขอใหสถาบันอุดมศึกษา ชวยเตรียมสถานที่ในสถาบันอุดมศึกษาที่คณะผูประเมิน
ภายนอกจะสามารถทํางาน และมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันอยางเปนอิสระ และไมรบกวน
ผูอ่ืนในระหวางการตรวจเยี่ยม รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารตางๆ ทั้งในสวนที่ไดแจงไวลวงหนาและ
สวนที่อาจขอเพิ่มเติม ตลอดจนนัดหมายผูเกี่ยวของ เชน ผูบริหาร  คณาจารย เจาหนาที่  นิสิต 

 
 

คณะผูประเมินทําขอ
กําหนดการประเมิน 

ศึกษาขอมูล  
- รายงานประจําป 
- ขอมูลตามมาตรฐานและตัวบงช้ี จาก 

common data set 
- เอกสารหลักฐาน ขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 

 

ศึกษา 
วิเคราะหขอมูล 

 

กําหนดขอบเขต         
การประเมิน 

 

นัดวันตรวจเยี่ยมระหวาง
ทีมประเมิน 
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นักศึกษา  เปนตน เพื่อใหคณะผูประเมินภายนอกเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสอบถามสัมภาษณตาม
กําหนดการในตารางการปฏิบัติงานของคณะผูประเมินภายนอก  
 ในขั้นตอนแรกจะนําไปสูการจัดทําประเด็นตรวจเยี่ยม การเขียนรายงานเกี่ยวกับสถาบันที่
มุงประเมินและวางแผนประเมิน ทั้งประเมินเชื่อมโยงเหตุและผล เพื่อตอบโจทยประเมิน และสนอง
ความตองการของผูใชผลประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ขั้นตอนที่ 2 ระหวางการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา มขีั้นตอนการดําเนินตามแผนภาพที่ 4 

 
 
    
 
  
 
 
                                                                                                     
  
 

แผนภาพที่ 4   กระบวนการระหวางการตรวจเยีย่มสถาบันอุดมศึกษา 
 

1. คณะผูประเมนิเดินทางไปยงัสถาบันอุดมศึกษาตามกําหนดวนั เวลาที่ไดวางแผนไว ซ่ึง
การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง จะใชเวลาประมาณ 3-5 วัน (ตามขนาดของสถาบันอุดมศึกษา) 

2. เมื่อเดินทางไปถึงสถาบันอุดมศึกษาในวนัแรก ใหมกีารประชุมชี้แจงแกคณะผูบริหาร
และบุคลากรของสถาบัน เพื่อใหรับทราบกระบวนการและวัตถุประสงคในการประเมิน/ ตรวจเยีย่ม 
ซ่ึงมุงเนนการรวมมือกันในการพัฒนาปรบัปรุงสถาบัน และสรางความคุนเคยระหวางคณะผูประเมิน
กับผูบริหารและบุคลากรสถาบัน รวมทั้งเพื่อแจงใหทราบเกี่ยวกบัแแผนและตารางการปฏิบัติงาน
ของคณะผูประเมินภายนอก และการปฏิบัติของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยม  การพูดคุยในการ
ประชุมอาจเปนลักษณะที่ไมเปนทางการ(Informal) และมีการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซักถามเพื่อให
เกิดความเขาใจตรงกันและรวมมือซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะการนาํผลประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบแรกไปสูการปฏิบัติและการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน เพื่อโยงสูการประเมิน
มาตรฐานอื่น และภาพรวมของสถาบนัอุดมศึกษา 

3. ในระหวางการตรวจเยีย่ม คณะผูประเมินภายนอกจะทําการประเมินคุณภาพสถาบัน 
อุดมศึกษาตามขอบขายและประเด็นทีไ่ดกาํหนดไว ซ่ึงเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจาก

ผูประเมินตรวจเยี่ยม
สถาบัน  

ดําเนินการ 
    วิธีการศึกษารายกรณี 
    - สังเกต 
    - สัมภาษณ 
    - ตรวจสอบเอกสาร 
      หลักฐานขอมูล 

วิเคราะหและ สรุปผล
การประเมิน 

นําเสนอผลการประเมินดวยวาจา     
ตอคณะผูบริหารสถาบัน 

ประชุมช้ีแจงแก 
บุคลากรของสถาบัน 

และสัมภาษณ  
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เอกสารตางๆ ตามที่สถาบันสงให สมศ.  รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่สะทอนสภาพความเปนจริงอื่นๆ 
ของสถาบัน การรวบรวมขอมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกอาจใชวิธีการที่
หลากหลาย ทั้งการสุมตัวอยาง การสังเกตการเรียนการสอน การสัมภาษณ เชน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/ สถาบัน ผูบริหาร  คณาจารย   เจาหนาที่  นิสิต/นักศกึษา  ศิษยเกา ตลอดจนผูที่มีสวน
เกี่ยวของตางๆ  เปนตน โดยเฉพาะการตรวจสอบสามเสา เพื่อใหแนใจวาเปนการประเมินตาม
หลักการ “จงอยาประเมนิสถาบันตามที่เหน็ จงประเมนิตามที่สถาบันเปน”   

4. เมื่อไดขอมูลครบถวนแลว คณะผูประเมินจะนําขอคนพบหรือขอมูลที่ไดทั้งหมดมา
อภิปรายรวมกนั เพื่อวเิคราะหสรุปผลการตรวจเยีย่มและขอเสนอแนะ โดยมีการดําเนินการเปน
รายวัน และมกีารเขียนรายงานแบบสะสมเปนรายวันดวย 

5. นําเสนอผลการประเมินตอผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาดวยวาจา และใหโอกาสสถาบัน
ช้ีแจงในกรณทีี่สถาบันเห็นวาขอสังเกตยังไมถูกตอง ไมชัดเจน หรือไมครอบคลุมบางประเด็น 
 

ขั้นตอนที่ 3 หลังการตรวจเยีย่มสถาบันอุดมศึกษา มีขั้นตอนการดําเนนิตามแผนภาพที่ 5 

 
 
 
              
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5   กระบวนการหลังการตรวจเยี่ยมสถาบันอดุมศึกษา 
 

1. เมื่อเสร็จภารกิจในการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา คณะผูประเมินภายนอกจะรวมกัน
จัดทํารางรายงานผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษา จากขอมูลหลักฐานตางๆทั้งหมดที่รวบรวมได  

2. คณะผูประเมินภายนอกเสนอรายงานผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาตอสถาบัน 
อุดมศึกษาภายใน 30 วัน หลังการตรวจเยี่ยม เพื่อใหสถาบันพิจารณาตรวจสอบและทักทวงหรือ
ใหขอมูลเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับจากวันที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับรางรายงานฯ  

3. ผูประเมินปรับปรุงแกไขรายงานผลการประเมิน 
4. เสนอรายงานตอ สมศ. เพื่อใหการรับรองรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ  
5. สมศ.จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปเสนอตอคณะ 

รัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ สํานักงบประมาณ เพือ่

เขียนรายงานฉบับสมบูรณ 
(หลังการตรวจเยี่ยม        
ภายใน 30 วัน ) 

สงใหสถาบัน 

ตรวจสอบทักทวง 
(15 วัน) 

ปรับแกรายงาน 
(ไมเกิน 15 วัน) 

      

                                         สง สมศ. รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ    
การศึกษาประจําป 

ครม. รมต. รมต กท. ศธ. 

สํานักงบประมาณ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สาธารณชน 
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ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณการศกึษา รวมทัง้
เผยแพรรายงานตอหนวยงานที่เกีย่วของและสาธารณชน  

6. ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถาบันใด ไดรับผลการประเมินในระดับรับรอง
มาตรฐานแบบมีเงื่อนไข หรือไมไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สถาบันนั้นจะตองจัดทํา
แผนการพัฒนาสถาบันเพื่อนําไปสูการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายในระยะที่ไดกําหนดรวมกัน
ระหวางสถาบนัอุดมศึกษาและคณะผูประเมินภายนอก ซ่ึง สมศ. จะจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุง
แกไขตอหนวยงานตนสังกดัของสถาบันการศึกษานั้น และเสนอตอคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อ
ดําเนิน การกํากับดูแลใหมีการปรับปรุงแกไขตอไปดวย 

โดยสรุป คาถาสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางลุมลึก ถูกตอง ไดมาตรฐาน ตอบ
โจทยการประเมิน และตอบสนองผูตองการใชผลประเมินอยางกวางขวาง มีดังนี ้

1.  เขาใจ เขาถึง แลวจึงเขาประเมินสถาบัน 
2.  จัดทีมใหมีเอกภาพและมอียางนอย 2 คน ที่ประเมินมาตรฐานเดยีวกนั (Team up & Pair off) 
3.  ใชวิธีวิทยาการวิจยัเฉพาะกรณี และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative case study method) 

    4.  ใชการประเมินแบบเชื่อมโยงเหตุและปจจัยที่ทําใหสถาบันจัดการศึกษาไดหรือไมได 
          ตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

5.  การประเมนิสภาพจริง: Mechanism + Context  Output/Outcome    
                   “ตถตา”  มันเปนเชนนั้นเอง 
                   ส่ิงที่เปนจริงไมจําเปนตองปรากฏ ส่ิงที่ปรากฏไมจําเปนตองเปนจริง   
      จงอยาประเมินตามที่เหน็ จงประเมินตามที่เปน 

6.  Theory-driven evaluation: Predict and prevent > find and fix 
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บทท่ี 5  
คําอธิบายรายมาตรฐานและตัวบงชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

 
นิยามศัพทปฏบิัติการ 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง นักศกึษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน คํานวณจากหนวยกติ
นักศึกษา จํานวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเทา รวบรวมหลังจากนกัศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ 1 เดือน 
(หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) ของแตละภาคการศกึษา  

ระบบทวภิาค  - สําหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา 
                                            (18 หนวยกติตอภาคการศึกษา) 

- สําหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาค 
   พิเศษ: ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอปการศกึษา (12 หนวยกิต ตอภาค 
   การศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค - สําหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 39 หนวยกิตตอปการศึกษา 
                    (13 หนวยกิตตอภาคเรียนการศึกษา) 

   สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 27 หนวยกิตตอปการศกึษา      
   (9 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours: SCH) หมายถึง ผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชา ทั้งที่
สอนในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตลอดปการศึกษา (ระดับกลุมสาขาและระดับสถาบัน) 

ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี ้
1) คํานวณคา หนวยกิตนักศกึษา (SCH) โดยใชสูตรดังนี ้
 

       SCH =    Σ nici 

เมื่อ ni = จํานวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

              ci = จํานวนหนวยกติของวิชาที่ i 
2) คํานวณคา นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยใชสูตรดังตอไปนี ้

     

SCH 
FTES  = 

จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตอปการศึกษาของหลักสูตรในระดับปริญญานั้นๆ 
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อาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา  (Full-time Equivalent Academic / Instructor: FTEA/ 
FTEI) หมายถึง อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรือ
สถานศึกษาทัง้ปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ในกรณีที่อาจารยมีระยะเวลา
ทํางาน 6 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา  

งบดําเน ินการ  หมายถึง   งบหมวดเง ินเด ือน   คาตอบแทน  คาใชสอย  คาว ัสดุ คา
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ   ที่ดิน ส่ิงกอสราง) 
งบดําเนินการคิดจากสองแหลง คือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณ
แผนดิน) 

บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแก 
หลักสูตรปกติ หลักสูตรตอเนื่อง และหลักสูตรสมทบ)  

วารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล
วารสารที่เปนที่ยอมรับระดบันานาชาติ เชน ฐานขอมลู Science Citation Index (SCI)   ฐานขอมูล 
Ei Compendex  ฐานขอมูล INSPEC  ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED  ฐานขอมูล 
AGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือ
ฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 
 วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการ ตอง
เปนชาวตางประเทศ อยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจยัจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 
   
ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล  
1) ISI = http://portal.isiknowledge.com/  
2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet  
3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/  
4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/  
5) Biosis = http://www.biosis.org/  
6) Scopus = http://www.info.scopus.com/  
7) Pubmed = http://www.pubmed.gov/  
8) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then 
academic search premium)  
9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com  
10) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
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วารสารระดับชาติ  ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ และ
คณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการตองมา
จากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 

การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลที่ สกว.ใหการรับรองดวย 
โดยสถาบันสามารถตรวจสอบรายชื่อดังกลาวไดจาก http://www.trf.or.th  และสามารถนับรวมรายชื่อ
วารสาร 8 ช่ือเร่ืองที่ สกอ. ใหการรับรอง ดังรายชื่อวารสารตอไปนี้ 

 
วารสาร คณะ สังกัด 

1. วารสารนิตศิาสตร 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2. วารสารประชากรและสังคม - สมาคมนักวิจยัประชากรและสังคม 
3.วารสารเศรษฐศาสตรจฬุาลงกรณ 
    Chulalonakorn Journal of 
     Economics (CJE) 

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

4. วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
5. วารสารเอเชยีปริทัศน สถาบันเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
6. MANUSYA  หนวยงานอิสระ ดวยการสนบัสนุน 

ของจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
7. Prajan Vihara - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
8. The Journal คณะศิลปสาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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คําอธิบายและขอมูลท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองรายงานมีดังนี ้
 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต  

บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพช้ันสูง มีทักษะวิจยัในฐานะ
นักวิชาการชั้นสูง มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

 
ตัวบงชี้รวม 
ตัวบงชี้ 1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป   
คําอธิบาย 
 จํานวนของบัณฑิตที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนใน
หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา  หรือ มีกิจการของ
ตนเองที่มีรายไดประจํา  ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น โดยไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมี
งานทํา ใหสามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเล้ียง
ชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูที่มีงานทํา หรือ มี
กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 

วันที่สําเร็จการศึกษา  หมายถึง  วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ในปการศึกษานั้น  
X 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ : 
 ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับกลุม
สาขาที่มีการสํารวจและรวบรวมไว ซ่ึงอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเกบ็ขึ้น ทั้งนี้หากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดทั้งหมด      สถาบัน
อาจจัดเก็บในวันซอมรับพระราชทานปรญิญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตอง
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แสดงใหเห็นวาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีความเปนตัวแทนของบัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาในป
นั้น ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก  
 1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษานั้น 
 2. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลว ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

3. จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
4. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการ ศึกษา 
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําหรือมีรายไดประจําอยูกอนที่จะสําเร็จการศึกษา 
ในกรณีที่สถาบันการศึกษาไมสามารถดําเนินการสํารวจ/เก็บขอมูลเพื่อประกอบการ

ประเมินปนั้นไดทันผูประเมินอาจอนุโลมใหใชขอมูลจากการสํารวจในปที่ผานมาแทนได 
 
ตัวบงชี้ 1.2    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย 
 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง รอยละ
ของผูสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกต ิ หลักสตูร
ตอเนื่อง หลักสูตรสมทบ ทีไ่ดงานทาํตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาเทยีบกับบณัฑติที่
ตอบแบบสอบถาม เมื่อเทยีบกับบณัฑติทีสํ่าเร็จการศกึษาในปการศกึษานั้นทีไ่ดงานทาํ โดยใหนับ
เฉพาะบณัฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ โดยการตดัสินความสอดคลองของสาขาที่สําเรจ็
การศกึษากบังานที่ทํานั้นใหขึ้นอยูกับดุลพนิิจของผูประเมิน 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 (จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา)  

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด 
x 100 

ขอมูลท่ีตองการ : 
                ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับกลุม
สาขาที่มีการสํารวจและรวบรวมไว ซ่ึงอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขึ้น ทั้งนี้หากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดทั้งหมด สถาบันอาจ
จัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตอง
แสดงใหเห็นวาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีความเปนตัวแทนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
นั้นที่ไดงานทําทั้งหมด ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก  
 1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษานั้น 
 2. จํานวนบณัฑิตที่ไดงานทําภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
 3. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
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ตัวบงชี้ 1.3    รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
คําอธิบาย 
                   รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ หมายถึง รอยละของบัณฑิต
ที่ไดรับเงินเดือนประจําเริ่มตน หรือรายไดประจําจากการเปนผูประกอบอาชีพอิสระท่ีบัณฑิตไดรับ
เทียบกับบัณฑิตที่มีงานทํา/ มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระ  ซ่ึงเปนขอมูลที่มีการสํารวจ
และรวบรวมไว อาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดม 
ศึกษาจัดเก็บขึ้นทั้งนี้หากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดทั้งหมด สถาบันอาจจัดเก็บขอมูลในวัน
ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตองแสดงใหเห็นวาบัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถามนั้นมีความเปนตัวแทนของบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบ
อาชีพอิสระในปการศึกษานั้น 
 เกณฑเงินเดือนรายไดเร่ิมตนคิดจากเกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการ     
พลเรือน (กพ.) สําหรับปการศึกษา 2548 ใชเกณฑเงินเดือนเริ่มตนของปริญญาตรีขั้นต่ํา 7,630 บาท 
ทั้งนี้หากอัตราเงินเดือนดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง สมศ. จะแจงใหทราบตอไป 
 

สูตรการคํานวณ: 
  (จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ)  

 (จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/ มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระท้ังหมด ในปการศึกษานั้น) 
x 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด และจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/ มีรายไดประจํา    

จากการประกอบอาชีพอิสระในปการศึกษานั้นๆ 
 2.  จํานวนบัณฑิตที่ได รับเงินเดือนรายได เ ร่ิมตนเปนไปตามเกณฑเงินเดือนของ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ในปการศึกษานั้นๆ 
 
ตัวบงชี้ 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

คําอธิบาย 
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึง

พอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตหรือผูรับบริการ จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวย
ตั้งแต 1-3 ป โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ดานของบัณฑิตที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยระดับความพึงพอใจใหสํารวจโดยใชคะแนน 5 ระดับ แตหาก
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สถาบันมีการสํารวจไวเดิมแลวโดยใชระดับคะแนนแบบ 4 ระดับ ใหทําการเปรียบเทียบระดับ
คะแนนใหเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรดังนี้ 

y = mx+c 
เมื่อ y = คะแนนใหมที่ปรับแลว 
      x = คะแนนที่ประเมินได 
     m = 4/3 
    c = (-1/3) 

 
 

ขอมูลท่ีตองการ 
- ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตหรือผูรับบริการ ที่มีตอ

บัณฑิต ครอบคลุมสมรรถนะ 3 ดาน 
 

หมายเหตุ     สมศ. จะจัดใหมีหนวยงานกลางเพื่อการจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้ที่ 1.1 – 1.4 แตทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการสํารวจขอมูลในประเด็นตามตัวบงชี้ที่ 1.1 –1.4 และ
ประเด็นที่สะทอนความเปนเอกลักษณของสถาบันดวย 

 
ตัวบงชี้ 1.5  จาํนวนนักศึกษา หรือศิษยเกาทีไ่ดรับการประกาศเกยีรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชพี 

คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา                     

คําอธิบาย 
 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยอง ตองเปนรางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม 
หรือจังหวัด หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพ หรือ
หนวยงาน/องคกรวิชาการ/วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณ
อักษรปรากฏ ซ่ึงแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน โดยใหนับรวม
ในรอบ 3 ปติดตอกัน ทั้งนี้สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธไดดวย ทั้งนี้การนับรางวัลของ
นักศึกษา สามารถนับไดทั้งรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ และรางวัลของนักศึกษาภาคนอกเวลา และ
หากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได และ
สามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งในรอบ 3 ปที่ผานมา 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนนักศึกษาและบัณฑิตที่ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา 
2. ช่ือนักศึกษา และศิษยเกา ช่ือรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและป

ที่ไดรับ ในรอบ 3 ปที่ผานมา 
 

ตัวบงชี้ 1.6  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ 
                     นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 
คําอธิบาย 

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับ 
นานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา หมายถึง จํานวนผลงานวิทยานิพนธหรืองานวิชาการของนักศึกษา
หรือของบัณฑิต ไมวาจะเปนระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ทั้งนกัศกึษาภาคปกติ และนักศกึษาภาค
นอกเวลาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา ทั้งนี้ในการประเมนิ
จะนับเฉพาะจาํนวนวิทยานพินธหรือจํานวนชิ้นงานวชิาการเทานัน้ และสามารถนบัซ้ําจํานวนครั้งที่
ไดรับรางวัล หากผลงานนัน้ไดรับรางวัลหลายครัง้ในรอบ 3 ปที่ผานมา 
              การไดรับรางวัล  ตองเปนรางวัลของหนวยงานที่มีพันธกิจหลักในการสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยของประเทศ เชน สภาวิจัยแหงชาติ สกว. หรือหนวยงาน/องคกรวิชาการ/วิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซ่ึงแสดงถึงการเชิดชู
เกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน 
 

ขอมูลท่ีตองการ  
1. จํานวนผลงานวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในรอบ 3 ปที่ 
        ผานมา 
2.    ช่ือนักศึกษา  ช่ือวิทยานิพนธ/ ผลงานวิชาการ  ช่ือรางวัล  หนวยงานที่ให และเดือน

และปที่ไดรับรางวัล 
 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ตัวบงชี้  1.7  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ

ปริญญาโททั้งหมด 
คําอธิบาย 
 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการ 
ศึกษา ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของ
มหาบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ  และ
การนับวาเปนวิทยานิพนธนั้น จะนับเมื่อลงทะเบียน 12 หนวยกิต 
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สูตรการคํานวณ 
 

 (บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น 
ท่ีไดตีพิมพเผยแพร)  

 (จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น) 
x 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. บทความจากวทิยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา

นั้น ที่ไดตพีิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
2.    จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
        นั้นทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปการศึกษานั้นๆ 
2. การเผยแพรผลงาน 1 เร่ือง ที่เผยแพรมากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียง 1 คร้ัง โดยควร

นําเสนอผลการเผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
3. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  
4. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือ

ระดับชาติ หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือก
ตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  

5. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปการศึกษาที่
ไดรับการประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ 
ตางๆโดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

  ช่ือ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ช่ือบทความ 
  ช่ือผูเขียน 
  เลขหนา 
 

ตัวบงชี้ 1.8 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คําอธิบาย 
 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการ 
ศึกษา  ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของ
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ดุษฎีบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา ทั้งนี้ ไมนับภาคนิพนธหรือสารนิพนธ 
และการนับวาเปนวิทยานิพนธนั้น จะนับเมื่อลงทะเบียนตั้งแต 48 หนวยกิต  
 

สูตรการคํานวณ 
 

 (บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น 
ท่ีไดตีพิมพเผยแพร)  

 (จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น) 
x 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. บทความจากวทิยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น 

              ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ 
       2.   จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของดุษฎีบณัฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานัน้ 

     ทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปการศึกษานั้นๆ 
2. การเผยแพรผลงาน 1 เร่ือง ที่เผยแพรมากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียง 1 คร้ัง โดยควร

นําเสนอผลการเผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
3. การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  
4. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือ

ระดับชาติ หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือก
ตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  

5. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปการศึกษาที่
ไดรับการประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ  

        ตางๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 
  ช่ือ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ช่ือบทความ 
  ช่ือผูเขียน 
  เลขหนา 
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2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซ่ึงเปนการขยายพรมแดนของความรู 
และทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคม
ความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางและ
การพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

 

 
ตัวบงชี้รวม 
ตัวบงชี้ 2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา   
 
คําอธิบาย 
 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนาํไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจํา
และนักวิจยัเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา 
คนควา ที่แสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับ ทั้งนี้ใหนับรวมผลงานของนักวิจัยไดดวย 
 

สูตรการคํานวณ 
 

 (จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพร และหรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น) 

 (อาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น) 
x 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น 
            2.     จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมนกัวิจยัไดดวย และไม 
                    นับรวมอาจารยและนักวิจยัทีล่าศึกษาตอ 
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หมายเหตุ 
1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปการศึกษานั้นๆ 
2. การเผยแพรผลงาน 1 เร่ือง ที่เผยแพรมากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียง 1 คร้ัง โดยควร

นําเสนอผลการเผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
3. การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  
4. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือ

ระดับชาติ หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือก
ตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  

5. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปการศึกษาที่
ไดรับการประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวาระสารระดับ
ตางๆโดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

  ช่ือ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ช่ือบทความ และเลขหนา 
  ช่ือผูเขียน 
ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
คําอธิบาย 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันจัดสรรเพื่อการสนับสนุนการทํา
วิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจําทั้งหมด โดยใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอเงินที่จัดสรรใหเพื่อการวิจัย
ครอบคลุมถึงงบประมาณแผนดิน และรายไดของสถาบันที่ไดจัดสรรใหอาจารยและนักวิจัยเพื่อทํา
วิจัยและงานสรางสรรค การนับจํานวนเงินใหนับเฉพาะเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใช
ตัวเลขและงบประมาณที่จัดสรร 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา  
หรือแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับ  
                 

สูตรการคํานวณ 
 

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคสถาบันจัดสรรใหกับอาจารยประจําและ
นักวิจัยในปการศึกษานั้น) 

 

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น) 
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ขอมูลท่ีตองการ : 
            1.     จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมนกัวิจยัไดดวย และไม 
                    นับรวมอาจารยและนักวิจยัทีล่าศึกษาตอ 

2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันไดจัดสรรใหกับอาจารย
และนักวิจัย ในปการศึกษานั้น การนับจํานวนเงินใหนับเฉพาะเงินที่ไดรับอนุมัติใหมี
การเบิกจายไมใชตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร 

 

 
ตัวบงชี้ 2.3    เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย 
                        ประจํา 
คําอธิบาย 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงาน
ภายนอก ตออาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม
อาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  
                     เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือตางๆที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่ง
นั้นๆ เงินที่จัดสรรใหเพื่อการวิจัยครอบคลุมรายไดของสถาบันที่ไดจัดสรรใหอาจารยและนักวิจัย
และงานสรางสรรค เงินสนับสนุนที่ไดจากแหลงทุนภายนอกรวมถึง 
 -  แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน 
 -   แหลงทุนตางประเทศ  
 -   จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจยั 
 -   จากภาคเอกชน 
 -   จากแหลงอืน่ๆ  
 

สูตรการคํานวณ : 
 

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับจาก
ภายนอกสถาบันในปการศึกษานั้น)  

 

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น) 
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ขอมูลท่ีตองการ 
              1.  จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานัน้ ใหนบัรวมนักวิจยัไดดวย ทั้งนีใ้หนับอาจารย 
                   ประจําเฉพาะทีป่ฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
              2. จํานวนเงนิสนับสนุนการทําวจิยัและงานสรางสรรค จําแนกตามแหลงเงนิทุน ดังนี ้

    1)   แหลงทนุในประเทศ เชน สวทช.  สกว.  สกอ. วช. เปนตน 
    2)   แหลงทนุตางประเทศ  

3)    จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจยั 
4) จากภาคเอกชน 
5) จากแหลงอื่นๆ 

3. ช่ือผูทําผลงาน ช่ืองานวิจัย งบประมาณที่ไดรับจริงในปการศึกษานั้นๆ  
 

หมายเหตุ 
1. กรณีมีผูรวมทาํหลายคนหลายหนวยงาน   ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลีย่ตามจํานวน

ผูเขารวมโครงการวิจยั  
2. กรณีที่โครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงิน

เฉลี่ยตามสัดสวนในปการศกึษานั้น  
 
ตัวบงชี้ 2.4   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ    
                      จํานวนอาจารยประจํา 
คําอธิบาย 
 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน เทียบกับอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับ
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ และไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยทานนั้น
ไดรับทุนวิจัยหลายครั้งในปการศึกษานั้นๆ 
 การไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายรวมถงึ การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ 
หรือเครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายในสถาบันเพื่อการทาํงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 
  

สูตรการคํานวณ 
 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันปการศึกษานั้น)  

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น) 

x 100 
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ขอมูลท่ีตองการ : 
 1.  จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมนักวิจัยไดดวย ทั้งนี้ใหนับ
อาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
 2. จํานวนอาจารยและนกัวจิยัที่ไดรับทุนทาํวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบนั  
ในปการศึกษานั้น และไมนบัซํ้าแมวาอาจารยประจําหรือนักวจิัยทานัน้ไดรับทุนทําวิจัยหลายครั้งใน
ปการศึกษานัน้ๆ 

 
ตัวบงชี้  2.5   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ     
                      จํานวนอาจารยประจํา 
คําอธิบาย 
 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันเทียบกับอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  
 การไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายรวมถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในกรณีที่
เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 
 แหลงทุนทําวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบนั จําแนกดังนี ้

1)    แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน 
2) แหลงทุนตางประเทศ  
3) จากหนวยงานภาคอตุสาหกรรม กระทรวง จังหวดั อ่ืน  ๆทีไ่มใชแหลงทนุวิจยั 
4) จากภาคเอกชน 
5) จากแหลงอื่นๆ 
 

สูตรการคํานวณ 
 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน)  

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น) 
x 100 

 
 

ขอมูลท่ีตองการ/ วิธีการเก็บขอมูล 
1.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและ 

นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
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      2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก ในป 
การศึกษานั้น และไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยทานั้นไดรับทุนทําวิจัยหลายครั้งในป
การศึกษานั้นๆ 
 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ตัวบงชี้ 2.6  รอยละของบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐาน 
                    ขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย 
       รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูลในระดับชาติหรือระดับนานาชาตินั้น ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม 
  บทความวิจัยในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่เปน
บทความวิจัยเทานั้น ไดแก "Research article", "letter" และ "review"  
  -      การจําแนกฐานขอมูล มีดังนี ้
                1) ฐานขอมูล ISI 
                2) ฐานขอมูลอ่ืนที่ไมซํ้ากับ ISI เชน MathScinet, ScienceDirect, Biosci, Biosis, Agricolar, 
Scopus, Pubmed, Academic search premium, Infotrieve, Ingenta connect, Wilson, ERIC 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 (จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปการศึกษานั้น)  

 (จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดและนักวิจัยในปการศึกษานั้น) 
x 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ : 
       1.    จํานวนบทความวจิยัที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปการศึกษานั้น ทัง้นี้สามารถนับผลงานของนักวจิัยและผลงาน
ของอาจารยที่ลาศึกษาตอไดดวย 

2.    จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดในปการศึกษานั้น  
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ตัวบงชี้  2.7   จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ 
                       อนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา 
คําอธิบาย 
 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา โดยสามารถนับไดทั้งการจดทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ไมนับการจดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายทางการคา 
 

ขอมูลท่ีตองการ : 
 จํานวนและรายการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
จําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ในรอบ 5 ปที่ผานมา ทั้งนี้การนบัจํานวนการจดทะเบยีนจะนับ
ไดตอเมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น ไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยืน่จดทะเบียน และไมนบัรวม
การจดลิขสิทธ์ิและการจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา 
 
 

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  

การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน  เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ
และวิชาชีพ  เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลอง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดรับชอบตอ
สาธารณะ  

 

ตัวบงชี้รวม 

ตัวบงชี้ 3.1   รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ   

                      พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ 

                      อาจารยประจํา 

คําอธิบาย 
รอยละของกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

และชุมชน  หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  หรือ นานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา  รวมถึงการบริการวิชาการที่มคีาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 
ทั้งนี้การนับอาจารยประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะทีป่ฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลา
ศึกษาตอ 
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- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี ้  
1)    บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
2) บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
3) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชงิปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชงิปฏิบัติการแบบใหเปลา 
5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชงิปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
6) บริการเกีย่วกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาทีค่วามรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่

เกีย่วของ 
7) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 

       10)  บริการอื่น ๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรทีไ่มไดอยูในแผนของสถาบัน 

-    การใหบริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในฐานะที่เปน
ที่พึ่งของชุมชน หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของ
ชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ 

-    โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  
หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่สถาบันจัดขึ้น หรือดําเนินการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยน 
แปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพ
ของตน  เชน  การใหความรูเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดําริ  การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของชุมชนในดานการเกษตร ฯลฯ โดยหากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการให
สามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได 
 

สูตรการคํานวณ 
 

 (จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน  
หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปการศึกษานั้น)  

 (จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น) 
x 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

และชุมชน  หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในป
การศึกษานั้น 
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2. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานัน้ ทั้งนี้การนับอาจารยประจําใหนับอาจารยประจํา
เฉพาะที่ปฏิบตัิงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
 

หมายเหตุ 
1. กรณี 1 โครงการหรือกิจกรรมมีการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมาย

แตกตางกัน 
2. กรณีบริการวิชาการ 1  โครงการหรือกิจกรรม มีหลายกลุมสาขาหรือหลายหนวยงาน

ชวยกันดําเนินโครงการ ใหนับแยกได 
3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันสง

คณาจารยไปชวย   ใหรายงานเปนโครงการ 1 โครงการตามชื่อโครงการ 
 

ตัวบงชี้ 3.2   รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน  
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

คําอธิบาย 
 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ปเปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศกึษา
ภายนอกสถาบัน หรือเปนกรรมการทางดานวิชาการ/วิชาชีพใหกับหนวยงานภายนอกหรือสถาบัน 
องคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตอจาํนวนอาจารยประจําทุกระดบั ทั้งนี้สามารถนับอาจารย
ประจําที่ลาศกึษาตอไดดวย โดยจะไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนัน้จะเปนกรรมการหลายตําแหนงกต็าม 
 กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร 
กรรมการประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการ
การประชุมวิชาการที่มีลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการประจําของ
หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนตน  

 กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่ปรึกษา
ระดับสูงของประเทศที่ไดรับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการ
เพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

สูตรการคํานวณ 
 

 (จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น)  

 (จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้น) 
x 100 
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ขอมูลท่ีตองการ : 
1. จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น 
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้น ทั้งนี้สามารถนับอาจารยประจําที่ลา

ศึกษาตอไดดวย 
 

ตัวบงชี้ 3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนา 
                   การเรียน การสอน และการวิจยั 
คําอธิบาย 

การที่สถาบันไดนําองคความรูและมวลประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม 
ชุมชนและประเทศชาติมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย  
 

ขอมูลท่ีตองการ  
1. แผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

เรียนการสอนและการวิจัยที่เปนรูปธรรม เชน แผนการสอน แผนงานวิจัย หลักสูตร เปนตน 
2. โครงการ กิจกรรม หรือหลักฐานที่แสดงวาไดนําองคความรูและมวลประสบการณจาก

การใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและประเทศชาติมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 
 
ตัวบงชี้ 3.4   คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย     

ประจํา  
คําอธิบาย 
 จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชกับทุกโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แกชุมชนสังคม โดยไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ ตออาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารย
ประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ การนับโครงการ/กิจกรรมในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมที่ไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ ใหนับรวมถึง
โครงการ/กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคม ที่มีการเรียกเก็บเงิน
ผูรับบริการในลักษณะที่ไมเปนการดําเนินการเพื่อมุงแสวงหาผลกําไรเปนหลัก ไดดวย 
 คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรปูของตวัเงนิทีใ่ชในการบริการวิชาการ
และวชิาชพี 
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 มูลคา (in-kind) หมายถึง  คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคยีงจาก
บริการที่สถาบนัจดัให เชน คาตอบแทนวทิยากรทีเ่ปนบคุลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานที่ 
เปนตน 
 

สูตรการคํานวณ 
 

คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษานั้น  
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 

 

 
 

ขอมูลท่ีตองการ : 
       1. จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน

หรือสังคมในแตละปการศึกษา 
      2.   มูลคาที่เกิดขึ้นจากการที่อาจารยประจําของสถาบันไดใหบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ และคาแรงงานที่ใชเพื่อ
ประกอบการใหบริการวิชาการในปการศึกษานั้น 
 3. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ทัง้นี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ตัวบงชี้ 3.5  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ 
                     นานาชาติ 
คําอธิบาย 

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนที่ยอมรบัในระดับชาติหรือนานาชาติ อยู 
ในความรับผิดชอบของสถาบันซึ่งยังดําเนินการอยูในปจจุบัน 

การเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพี  หมายถึง การที่สถาบัน/ กลุมสาขาวิชามีศูนย 
หรือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบันเปนประจํา 
หรือการที่สถาบันไดทําหนาที่เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ  เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบ
ตางๆ  หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนาความรู 
ซ่ึงไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาตินั้น พิจารณาจากการมีเอกสารแสดง (เชน 
วุฒิบัตร หรือใบรับรอง) จากองคกรหรือหนวยงานอื่น เชน สถาบันทดสอบทางวิชาการ/ภาษาที่
ไดรับการรับรองจาก สํานักงาน กพ. เชน สถาบันทดสอบทางวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศูนยเครือขายของ สมศ. หนวยงานที่กระทรวง/หนวยงานระดับชาติไดรับการรับรอง เชน กระทรวง
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อุตสาหกรรมใหการรับรองใหคณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนศูนยทดสอบความ
แข็งแกรงของเหล็ก กระทรวงวิทยาศาสตรใหการรับรองเปนศูนยไซโคลตรอนของชาติ เปนตน 
 

ขอมูลท่ีตองการ : 
 จํานวนศูนยหรือหนวยงานที่ใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในสังคม แยก
รายงานในระดับระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมีหลักฐานยืนยัน 
 
ตัวบงชี้ 3.6 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารย

ประจํา    
คําอธิบาย 
 จํานวนรายรับหลังจากหักตนทุนในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนํา
ผลลัพธกลับสูองคกรในนามสถาบันหรือคณะวิชา/หนวยงานในสังกัดของสถาบัน ตออาจารย
ประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
แหลงที่มาของรายรับ ไดแก 

- จากกจิกรรม/โครงการที่ดําเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม   
     สถาบัน หรือคณะวิชา/หนวยงานในสังกดัของสถาบัน  (สถาบันเปนผูจัด) 

- จากการหักเปนคา Over charge จากโครงการที่ผานสถาบัน (คณาจารยของ 
     สถาบันไดรับงบประมาณภายนอกใหดําเนินการ)   
 

สูตรการคํานวณ : 
 

รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันในปการศึกษานั้น  
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 

 

 
ขอมูลท่ีตองการ  

1.   จํานวนเงนิที่สถาบันไดรับจากการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคมในแตละป
การศึกษา 

2. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

 

หมายเหตุ 
-  ไมรวมรายไดจากการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ หรือการศึกษาเพื่อปวงชน (กศปช.) 
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ตัวบงชี้ 3.7 ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน   
คําอธิบาย 

 สถาบันมีระดบัความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ การเปนที่พึ่งทางวชิาการที่เหมาะสม 
ใหแกสังคม ชุมชน ทองถ่ินและ ประเทศชาติซ่ึงเปนไปตามพันธกจิของสถาบัน และไดใชองค
ความรูจากการพัฒนาหลักสตูร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม
ไปในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน รวมทั้งไดนําองคความรูจากการวิจัย หรือการ
คนควาไปใชในการใหบริการทางวิชาการ วชิาชีพแกชุมชน 
 

ขอมูลท่ีตองการ 
1.   แผนในการใหบริการวิชาการที่สถาบันไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคมใน

แตละปการศึกษา 
2.   หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการของสถาบันไดเปนไปตามพันธกิจของ

สถาบัน อาทิ รายงานประจําป โครงการบริการวิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การวิจัยและให
คําปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ 

3.   หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติที่
สถาบันดําเนินการแตละปนั้นไดบรรลุผลสําเร็จอยางไร เชน รายงานประจําป โครงการบริการ
วิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การวิจัยและใหคําปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ 

4. โครงการบริการวชิาการที่มีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวจิัย และ/หรือ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

5. โครงการวจิัยผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคม เชน โครงการวิจยัประเมินผลการใหบริการวชิาการ 

6. หลักฐานเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
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4.   มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

              การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย  
ภูมิปญญาทองถ่ินอันเปนมรดกไทย  และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนา
องคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล 

 

ตัวบงชี้รวม 
ตัวบงชี้ 4.1   รอยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
                      และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 
คําอธิบาย 
 รอยละของกิจกรรมที่สถาบันดําเนนิการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดย
ผานกระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจยัและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจดั
กิจกรรมเกีย่วกับการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมโดยตรง ตอจํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา 
 ลักษณะกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย   

1)   โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและ
ภูมิปญญาไทย   

2)   โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณไีทยทั้งของทองถ่ินและของชาต ิ 

3)   โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรทัธาในสถาบันทางศาสนา  
4)   โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคณุคาหรือคานยิมที่นับถือความดีงามและ 
       คุณธรรม จริยธรรม   
5)   โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  
6)   การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ  

 

สูตรการคํานวณ : 
 

 (จํานวนโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 
ในปการศึกษานั้น)  

 (จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทาในปการศึกษานั้น) 
x 100 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 
     ในปการศึกษานั้น 
2. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา 

 

หมายเหตุ 
1. กรณีเปนโครงการของสถาบัน และกลุมสาขาวิชาจัดกิจกรรมรวมดวย แตละกลุมสาขาวิชา

สามารถนับเปนกิจกรรมได 
2. กรณงีานที่จดัขึน้โดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมอืใหสถาบนัไปชวย ใหสามารถนับได 
3. ลักษณะโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม   

3.1 โครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และ 
ภูมิปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวฒันธรรม ซ่ึงจะ
นําไปสูการเกดิความเขาใจและภาคภูมใิจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซ่ึงเกี่ยวของกบัปจจัย 4 ใน
การดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม 
ตลอดจนเครื่องใชในชวีิตประจําวัน  บานเรอืนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทย
หรือวฒันธรรมทองถ่ิน อาจเปนกิจกรรม/โครงการ ที่หนวยงานจดัขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงาน
หรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวฒันธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การ
ประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจกุ การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ กจิกรรมที่หนวยงานจัด
สอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ  เชน   การจัดเลีย้งอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนา
ระดับตาง ๆ หรือ   การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตดั
เปนเสื้อ  5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมกีลุมหรือชมรม
ผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
       3.2  โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณไีทยทั้งของทองถ่ินและของชาต ิ 
    ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัตใินโอกาสหรือเทศกาล
ตาง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถ่ิน ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ 
และคานิยม เพือ่ใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วนัลอยกระทง วนัสงกรานต วนัทําบุญเดือนสิบ การ
ทําบุญวันวาง เปนตน 

3.2 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกดิความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดย 
ใหนับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันตสุิขในปจเจกบคุคลและสังคมโลก 
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ตัวอยางกจิกรรม ไดแก กจิกรรมการสวดมนตและการตกับาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐนิ การทอดผาปา วนัคริสตมาส วนัฮารีรายอ 
การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจ  เชน  หองละหมาด  หองฝกสมาธิ  เปนตน  

3.4  โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและ
คุณธรรม จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซ่ึงตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เร่ืองนั้นตั้งอยูในยุค
ปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงอยูนอกขอบเขต รูปแบบงาน
ในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซ่ึงนอกจากเปนการ
สงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการ
ดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 

ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต 
การเขาคาย/ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซ่ึงอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน 
ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและ
การละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปนโครงการ/กิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการ
ใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป 
ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย 
สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่น
จัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

3.6  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ
วัฒนธรรมของชาติตางๆ ซ่ึงมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ 
นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรม
ของชาติอ่ืน ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
                    ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่ส่ือออกมาในรูปแบบตาง 
ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมา
ในรูปแบบของการแสดงภาพยนตรภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซ่ึงอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชม
กิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลา
ประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม
ประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 
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ตัวบงชี้ 4.2  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ    
                       ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
คําอธิบาย 

คาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 
              คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
             มูลคา (in-kind) หมายถึง  คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคยีงจากบรกิาร
ที่สถาบันจดัให เชน คาตอบแทนวทิยากรทีเ่ปนบุคลากรของสถาบนั คาใชอุปกรณและสถานที ่เปนตน 
             งบดําเนินการ หมายถึง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และ
คาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง)  
 

สูตรการคํานวณ 
 

 (จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารยประจําของสถาบันไดใชเพื่อ
การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น)  

 (งบดําเนินการในปการศึกษานั้น) 
x 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ

และวัฒนธรรม ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา 
2. คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากการที่อาจารยประจําของ

สถาบันไดใชเพื่ออนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมในแตละปการศึกษา 
                3. งบดําเนินการในปการศึกษานั้น 
 

หมายเหตุ 
1. นับเฉพาะโครงการที่ไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ 
2. นับคาใชจายและมูลคาที่ใชจริง ไมใชที่ตั้งงบประมาณ 
3. นับเฉพาะโครงการที่สถาบันพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการ 
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ตัวบงชี้เฉพาะ 
ตัวบงชี้ 4.3  มีผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย 
 การที่สถาบันมีผลงาน หรือช้ินงานที่เกดิขึ้นจากการพฒันาองคความรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สามารถนับได และ เปนทีย่อมรับของวงวิชาการดานนี้ และมีรองรอยหรือกระบวนการ
หรือความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน  
 

ขอมูลท่ีตองการ  
1. จํานวนผลงาน หรือช้ินงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม

ในแตละปการศึกษา 
2. หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน

ในแตละปการศึกษา อาทิ นโยบาย มติของกรรมการสภาสถาบันที่เกี่ยวกับการดําเนินการสราง
มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  รายงานการประชุม หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

3. หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจนใน
แตละปการศึกษา 

 

ตัวบงชี้  4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  
คําอธิบาย 

การที่สถาบันสามารถแสดงผลใหเปนที่ประจักษไดวากิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดดําเนินการในแตละปการศึกษานั้น บรรลุความสําเร็จ
ตามพันธกิจในระดับใด  
 

ขอมูลท่ีตองการ  
1. หลักฐานทีแ่สดงวากิจกรรมหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ที่สถาบันดาํเนนิการในแตละปการศกึษาไดเกิดประสิทธิผลและประโยชนตอสาธารณะ สังคม ชุมชน 
หรือเทศชาติ อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ ฯลฯ  

2. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดมีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย 
ภูมิปญญาทองถ่ินในการบริการวิชาการในแตละปการศึกษา 

3. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาไทย ภูมิปญญาทองถ่ินในแตละปการศึกษา 

4. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการสรางนวัตกรรมหรือองคความรูภูมิปญญาไทยในแตละ
ปการศึกษา  
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5. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยออกไปสูสากลในแต
ละปการศึกษา 

 

5.  มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
     การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม  
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน     ภาวะผูนํา 
ของผูบริหาร การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง                   การนําระบบ 
สารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร          โดยมุงสรางความเปนเลิศทาง 
วิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ   คลองตัว  โปรงใส  
และสามารถตรวจสอบได     

 
ตัวบงชี้รวม 
ตัวบงชี้ 5.1 ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
คําอธิบาย 

การที่สภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน (รวมถึงกรรมการบริหารสถาบันในกรณีที่ไมมีสภา
สถาบัน) มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และใหความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน โดยมีการบริหารที่ดี ดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยในทาง
ปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการ
ดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและคณาจารย มีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบัน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนน
การกระจายอํานาจ โปรงใสและตรวจสอบได และมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของ
สถาบัน ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการ
ทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถ
แขงขันในระดับสากลได ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลที่ดี จึงสงผลตอการ
ดําเนินงานของสถาบันโดยตรง 

นอกจากนี้ ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น  
เปนสวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนกี่ยวของ
ทุกฝายตลอดจนแสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถรวมตรวจสอบ
การทํางานขององคกรได 
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 ระบบงานที่สําคัญ มี 3 ดาน ไดแก 
   1.  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
   2.  การบริหารจัดการสารสนเทศ 
              3.  การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ขอมูลท่ีตองการ : 

1. รายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันหรือกรรมการบริหารสถาบันหรือกลุม
สาขาวิชา ที่แสดงถึงการใหความเห็นชอบตอแผนยุทธศาสตร/ แผนกลยุทธของสถาบัน/ กลุม
สาขาวิชา 

2.  หลักฐานที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันหรือ
กรรมการบริหารสถาบันหรือกลุมสาขาวิชา เชนรายงานทางการเงิน  สภาสถาบัน/ กลุมสาขาวิชา มี
สวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร/  แผนกลยุทธ และใหขอสังเกตที่มี
นัยสําคัญ 

3.   รายงานการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน   
4.    แผนการประชุมของกรรมการสภาสถาบัน/ กรรการบริหารสถาบันหรือกลุมสาขาวิชา 
5.    จํานวนครั้งในการประชุมจริงของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน/กรรมการบริหารสถาบัน

หรือ กลุมสาขาวิชา  
6.   หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย /  สถาบันหรือ

กรรมการบริหารสถาบันหรือกลุมสาขาวิชากอนประชุม 
7. ผลการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบันกลุมสาขาวิชา 
8. หลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบันหรือกลุมสาขาวิชา 
 

ตัวบงชี้ 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก 
คําอธิบาย 

การที่สถาบันอุดมศึกษามีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร    
ไดแก การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู      
รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด  

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการ
แลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู 
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ภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น  
 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. แผนการจัดการความรู 
2. ผลการดําเนินงาน/ ความสําเร็จจากการจัดการความรู 
3. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการทํางานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
ตัวบงชี้ 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ   
คําอธิบาย 
 การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของสถาบันอุดมศึกษาที่จะพัฒนาเพื่อใหการบริหาร 
จัดการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปในแนวทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรของชาติ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยสามารถที่จะใชผลวิเคราะหความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาก็ได 
 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. รายช่ือคณะกรรมการ/ คณะทํางานเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร/ แผนกลยุทธ 
2. แผนยุทธศาสตร/ แผนกลยทุธ 
3.    ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร/ แผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ  

หรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา 
 

ตัวบงชี้ 5.4  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
คําอธิบาย 
 การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของสถาบันอุดมศึกษา    ที่จะบริหารทรัพยากร 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการใชทรัพยากรรวมกบัหนวยอ่ืนๆ ไมวาจะเปนหนวยเดยีวกันกนั 
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือนอกสถาบันอุดมศึกษา  
 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. รายช่ือคณะกรรมการ/ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใช

ทรัพยากรของสถาบัน 
2. ผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน  
3. แผนการใชทรัพยากร  รวมกับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน 
4. ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอ่ืน 
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ตัวบงชี้ 5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย   
คําอธิบาย 
 การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของสถาบันอุดมศึกษา     ในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  อีกทั้งมีการพัฒนา
ระบบใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  
 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความ

พึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 

ตัวบงชี้ 5.6  สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 

คําอธิบาย 
การแสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรพัยากรการเงนิของสถาบันใน

ระยะยาว    
  สินทรัพยถาวรหมายถึง สินทรัพยที่สถาบันครอบครองในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย โดย
จัดเปนประเภทยอย 3 ประเภท คือ ครุภณัฑ  อาคารสถานที่  และที่ดิน  ซ่ึงโดยทัว่ไปแลวสินทรัพย
ถาวรจะแสดงถงึการจัดสรรเงินของสถาบันที่จะนําไปใชจายในหมวดครุภัณฑและการกอสรางอาคาร 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหนับรวมทั้งระดับปริญญาตร ีปริญญาโท และระดับ 
ปริญญาเอก 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

(สินทรัพยถาวรในปงบประมาณนั้น)   

(จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ในปงบประมาณนั้น) 

 

 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. สินทรัพยถาวรจําแนกตามคํานิยาม ไดแก ครุภัณฑ  อาคารสถานที่  และที่ดิน   
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น  
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ตัวบงชี้ 5.7  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
คําอธิบาย 
 คาใชจายที ่สถาบันอุดมศึกษาสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว 
จําแนกตามกลุมสาขา คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน  คาตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 
 
เกณฑปกติของคาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ     (- แพทยศาสตร = 395,208 บาทตอคน) 
 - เภสัชศาสตร = 127,152 บาทตอคน 
 - ทันตแพทยศาสตร = 327,426 บาทตอคน 
 - พยาบาลศาสตร/สาธารณสุขศาสตร/ 
   สหเวชศาสตร = 119,905 บาทตอคน 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ (66, 338 บาทตอคน) 
3. วิศวกรรมศาสตร        (70, 312 บาทตอคน) 
4. สถาปตยกรรมศาสตร  (71, 394 บาทตอคน) 
5. เกษตรศาสตร             (109, 910 บาทตอคน) 
6. บริหารธุรกิจฯ            (62, 532 บาทตอคน) 
7. ครุศาสตร                 (90, 610 บาทตอคน) 
8. ศิลปกรรมศาสตร      (65, 494 บาทตอคน) 
9. สังคมศาสตร           (45, 457 บาทตอคน) 

 

สูตรการคํานวณคาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา(เตม็เวลาเทียบเทา) 
 การพิจารณาคะแนนตัวบงชีน้ี้ในระดับสถาบัน ใหเทยีบคาใชจายจํานวนทั้งหมดตอจาํนวน
นักศึกษาระดบัสถาบัน กับ เกณฑปกต ิของคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาระดับสถาบัน โดย
คิดเปนรอยละที่เบี่ยงเบนจากปกต ิ
ขั้นตอนการคดิคะแนนระดบัสถาบัน :  
 1.1 คํานวณเกณฑระดับสถาบันโดยนําเกณฑคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เตม็
เวลาเทียบเทา) ของแตละกลุมสาขาที่กําหนดไวแลวมาคาํนวณหาคาเกณฑคาใชจายทั้งหมดตอ
จํานวนนักศกึษา (เต็มเวลาเทียบเทา) ระดบัสถาบันดังสูตร 
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เกณฑคาใชจายทั้งหมดตอ 
จํานวนนักศกึษา(เต็มเวลา 
เทียบเทา)ระดบัสถาบัน 

 
 
= 

ผลรวมของผลคูณระหวางเกณฑระดับกลุมสาขาวิชากับ 
FTES 

ของกลุมสาขาวิชานั้น 
  ผลรวมของ FTES ของทุกกลุมสาขาวิชาที่สถาบันนั้นเปดสอน 
 
 1.2   คํานวณผลการดําเนินงานระดับสถาบันโดยหาคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศกึษา
(เต็มเวลาเทยีบเทา) ของสถาบันดังสูตร 
 
คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน 
นักศึกษา(เต็มเวลาเทียบเทา) 
ระดับสถาบัน 

 
 
= 

ผลรวมของผลคูณคาใชจายทัง้หมดตอจํานวนนกัศึกษา 
(เต็มเวลาเทยีบเทา) ระดับกลุมสาขาวิชา กบั FTES 

ของกลุมสาขาวิชานั้น 
  ผลรวมของ FTES ของทุกกลุมสาขาวิชาที่สถาบันนั้นเปดสอน 
 
 1.3   คํานวณผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ โดยนําคาที่คํานวณไดจากขอ 1.2 ไป
เปรียบเทียบกับขอ 1.1 โดยใชสูตรขางลางนี้ และใหคะแนนโดยใชเกณฑตามที่ปรากฏในเกณฑการ
ใหคะแนนของตัวบงชี้ที่ 5.7 ในบทที่ 6 ของคูมือ 
 
 

2-1 
รอยละที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ = 

1 
×100 

 
 
โดยที่ :  

1. หมายถึง   ผลจากการคํานวณขอ 1.1 
2. หมายถึง   ผลจากการคํานวณขอ 1.2 

 
ขอมูลท่ีตองการ : 

1. คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจําแนกตามกลุมสาขาวิชา ในปงบประมาณนั้น 
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ตัวบงชี้ 5.8  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 

คําอธิบาย 
รายไดทั้งหมดของสถาบันภายหลังที่หักจากงบดําเนินการทั้งหมดออกแลว โดยแสดงใน

รูปของรอยละของงบดําเนินการ เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดาน
การเงินของสถาบันอุดมศึกษา และใชบงบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากร
การเงินของสถาบันในระยะยาว ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ   

งบดําเนินการ ไดแก คาตอบแทน คาใชสอย  คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคา
เสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสอง
แหลงคือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ใหคิดตาม
ปงบประมาณ 

สูตรการคํานวณ : 
 

 (เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น)  

 (งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น) 
x 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. งบดําเนินการที่ใชจายจริงทั้งหมด ในปงบประมาณ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
2. งบดําเนินการในงบประมาณนั้น ไดแก คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคาโดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 
งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลงคือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอก
งบประมาณแผนดิน) 

ตัวบงชี้ 5.9   รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

คําอธิบาย 
รอยละอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชากร หรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศในปการศึกษานั้น  ตอจํานวนอาจารยประจํา  ทั้งนี้ใหนับ
อาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ การแจงนับอาจารยประจําที่
เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในแตละในปการศึกษา จะไมนับซ้ํา ถึงแมวา
อาจารยผูนั้นจะเขารวมประชุมวิชาการนําเสนอผลงานหลายครั้ง 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก  
  1. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจยั

ที่เหมาะสมกบัสาขาวิชา  
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  2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  
  3. งานที่ไดรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
  4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปน

ประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถใน
การบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  

  5. ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจติรกรรม  
สูตรการคํานวณ  : 
 

 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในและตางประเทศ ในปการศึกษานั้น X 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น  

100 

 

ขอมูลท่ีตองการ  : 
1.  จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น  เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 
2.  จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปการศึกษานั้น 
3.  จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ ในปการศึกษานั้น 

 
ตัวบงชี้ 5.10    งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารย 
                        ประจํา 
คําอธิบาย 
 จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ตอจํานวน
อาจารยประจํา  นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
  เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแกเงินที่ใชเพื่อ  

  1. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ 
  2. การสงบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 
  3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมวีัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

คณาจารย 
   

สูตรการคํานวณ  : 
 

 เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น 
X 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ  : 
1.  จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
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2.  จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ ในปการศึกษานั้น 
3. จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในตางประเทศในปการศึกษานั้น 

 

ตัวบงชี้ 5.11    รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน 
                        วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ       
คําอธิบาย 
 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลา
ศึกษาตอดวย แตจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากรสายสนับสนุนทานนั้น จะไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม 

บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการ
และธุรการ การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  

  1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
  2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดงูาน 
  3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมวีัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุน   
 
 

สูตรการคํานวณ  : 
 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น X 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น  

100 

 
ขอมูลท่ีตองการ  : 
             1.  จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุในปการศึกษานั้น  นับรวมบคุลากรสายสนบัสนุนที่ลา
ศึกษาตอดวย 
             2.  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพฒันาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ 
ในปการศึกษานั้น 
              3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพใน
ตางประเทศ ในปการศึกษานั้น 
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6.   มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวยตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิค
การสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน  
        การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
รวมทั้งความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ตัวบงชี้ 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
คําอธิบาย 
 รอยละของหลกัสูตรที่สถาบนัอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548)    เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่ 
สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น        โดยการนับหลักสตูรที่ไดรับมาตรฐานหลักสูตร 
ใหนับสะสม และการแจงนบัใหนับตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา  
 

สูตรการคํานวณ 
 

 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น 
X 100 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด 
2. หลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น 

ตัวบงชี้ 6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
คําอธิบาย 

สัดสวนของนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจาํนวนอาจารยประจํา      ใหเปรียบเทียบจํานวน 
นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก)     และนักศกึษาระดับปริญญาตรีที่เรียนเต็ม 
เวลา ตออาจารยประจํา นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง   
  นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  หมายถึง นักศกึษาที่มีสถานภาพเปนนักศกึษาของสถาบัน 
อุดมศึกษาและไดมีการลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานั้น ขอพิจารณาการนับรวมนักศึกษาภาคปกติ
กับนักศึกษาภาคพิเศษในการคํานวณคาตัวช้ีวัดนี้ ใหใชเกณฑการพิจารณาดังนี้ หากการสอนใน
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ชวงเวลาพิเศษดังกลาว      สถาบันไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารยและไมมีการจาย
คาตอบแทนเปนการพิเศษในการสอนนอกเวลา ใหถือวานักศึกษาดังกลาว เปนนักศึกษาภาคปกติ  
แตหากสถาบันมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานของอาจารย หรือไดมีการจายคาตอบแทน
ใหกับการสอนดังกลาวเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ใหนับวานักศึกษาดังกลาวเปน
นักศึกษาภาคพิเศษ    ทั้งนี้ สําหรับการนับจํานวนนักศึกษาของตัวช้ีวัดนี้ใหนับไดทั้งนักศึกษาภาค
ปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใหนับรวมถึงนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ 
และนักศึกษานอกเวลา ในการคํานวณคานักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก ตองปรับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรีเพื่อใหอยู
ในหนวยวัด (SCALE) เดียวกัน ซ่ึงจะทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของคณะได การ
ปรับคาดังกลาวมีวิธีการ โดยคํานวณจากสัดสวนเกณฑมาตรฐานระหวางอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา
ระดับปริญญาตรีกับสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑการจัดกลุม
สาขาวิชามาตรฐานสากล (International Standard Classification of Education : ISCED)  ดัง
ตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3   การปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกบั FTES  
                  ระดับปริญญาตรี  และคาปกติของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา 

สาขา ตัวปรับคา 
(นําไปคูณกับคา FTES ระดับบณัฑิตศึกษา) 

คาปกติของ FTES 
ระดับปริญญาตรี
ตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 1 : 8 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ   2 1 : 20 

3. วิศวกรรมศาสตร    2 1 : 20 

4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง 1 1 : 8 

5. เกษตร ปาไมและประมง 2 1 : 20 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี  
    การจัดการ  การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร   

1.8 1 : 25 

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 1.5 1 : 25 
8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 1.8 1 : 8 

9. สังคมศาสตร/ มนุษยศาสตร 1.8  1 : 25 
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ตัวอยางในการปรับคานักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศกึษาเปนระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ         = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุมสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ   = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ 
    สังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
 หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) หมายถึง  ผลรวมของผลคูณ
ระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ภาควิชาหรือ
คณะนั้นเปดสอน 
 

FTES (ระดับปริญญาตรี)  =   SCH/36 
FTES (บัณฑติศึกษา)       =   SCH/24 

 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)   :  
 

ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
จํานวนหนวยกิตที่เรียนเต็มเวลาในหนึ่งปการศึกษา 

 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES)ระดับปริญญาตอจํานวนอาจารยประจํา:  
FTES 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 
 

ขั้นตอนการคิดคะแนนระดับสถาบัน :  
 1.1 คํานวณเกณฑระดับสถาบัน โดยนําเกณฑจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจําของแตละกลุมสาขาที่กําหนดไวแลว มาคํานวณหาเกณฑจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําระดับสถาบันดังสูตร 
 

เกณฑคาใชจายทั้งหมดตอ 
จํานวนนักศกึษา(เต็มเวลา 
เทียบเทา)ระดบัสถาบัน 

 
 
= 

ผลรวมของผลคูณระหวางเกณฑระดับกลุมสาขาวิชากับ 
FTES 

ของกลุมสาขาวิชานั้น 
  ผลรวมของ FTES ของทุกกลุมสาขาวิชาที่สถาบันนั้นเปดสอน 
  

1.2 คํานวณผลการดําเนินงานระดับสถาบัน โดยหาคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจําของสถาบันดังสูตร 
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คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน 
นักศึกษา(เต็มเวลาเทียบเทา) 
ระดับสถาบัน 

 
 
= 

ผลรวมของผลคูณคาใชจายทัง้หมดตอจํานวนนกัศึกษา 
(เต็มเวลาเทยีบเทา) ระดับกลุมสาขาวิชา กบั FTES 

ของกลุมสาขาวิชานั้น 
  ผลรวมของ FTES ของทุกกลุมสาขาวิชาที่สถาบันนั้นเปดสอน 
 
 1.3  คํานวณผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ โดยนําคาที่คํานวณไดจากขอ 1.2 ไปเปรียบเทียบ
กับขอ 1.1 โดยใชสูตรขางลางนี้ และใหคะแนนโดยใชเกณฑตามที่ปรากฏในเกณฑการใหคะแนน
ของตัวบงชี้ที่ 5.7 ในบทที่ 6 ของคูมือ 
 
 

2-1 
รอยละที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ = 

1 
×100 

 
 
โดยที่ :  

1. หมายถึง   ผลจากการคํานวณขอ 1.1 
2. หมายถึง   ผลจากการคํานวณขอ 1.2 

 
ขอมูลท่ีตองการ :   

    1. จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 
2.  ขอมูลจํานวนนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ในปการศึกษานั้น 

 3.  จํานวนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่สถาบันเปดสอนและจํานวนนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา โดยจําแนกนักศึกษาตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 
 

ตัวบงชี้ 6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา   
คําอธิบาย 
 รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทากับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ทั้งนี้ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย  
 อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก   ใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก ในปการศึกษานั้น  ที่ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะ
นับรวมอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ เชน ทางดาน
สาขาวิชาศิลปกรรม     มีปริญญา MFA (Master of Fine Arts) ซ่ึงเปนวุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชพี
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ดานนี้เปนตน โดยจะตองไดรับวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) รับรอง 
 

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ในปการศึกษานั้น 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น 
X   100 

 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1.   จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
2.   จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือวุฒิสูงสุดของสาขาวิชานั้น  

ในปการศึกษานั้น 
 

ตัวบงชี้ 6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   
คําอธิบาย 
 รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการ ครอบคลุม
ตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
ทั้งนี้ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ในปการศึกษานั้น 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น 
X 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1.   จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
2.  จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ โดยใหนําเสนอแยกตําแหนงทางวิชาการ 
      ระดับศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย  
 

ตัวบงชี้ 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) 
คําอธิบาย 
 การที่สถาบันไดมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มี
กระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  อันแสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพ พรอมทั้งไดกําหนดกลไกที่จะใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีมาตรการใน
การใหคุณใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณของคณาจารย 
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ขอมูลท่ีตองการ : 
1.  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะหเพื่อ 

กําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา 
2.  จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน 
3.  คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
4.  ผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ตัวบงชี้ 6.6  กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ 

                      ประสบการณจริง 
คําอธิบาย 

มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และการ
จัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนได
คนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนได
หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ   การเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ  จํานวน
หนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณ
ภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการเรียนการ
สอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
 ตัวบงชี้นี้จะมีลักษณะเปนตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่ตองอาศัยความละเอียดในการพิจารณาและมี
ลักษณะแตกตางจากตัวบงชี้อ่ืนๆ ที่กลาวมาแลว   อยางไรก็ตาม  ตัวบงชี้นี้มีความสําคัญเนื่องจาก
เปนตัวบงชี้ที่จะบอกใหทราบวาสถาบันการศึกษาไดจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 22 หรือไม   ซ่ึงมาตรา 22 กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด" 
 ผูประเมินอาจจะพิจารณาหารองรอยหลักฐานดวยวิธีการอื่นๆ เชน การสังเกตการเรียนการ
สอน วิธีการตัง้ปญหา  และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมายดวย 
 

ขอมูลท่ีตองการ  
 ขอมูลที่แสดงใหเห็นหลักฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เชน จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติที่แสดงถึงการใหนักศึกษาคนควาหา
ความรูตามความสนใจ การทํา Senior project วิชาสัมมนา และวิชาที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควา
หาความรูดวยตนเอง รวมทั้งจํานวนชั่วโมงในภาคสนาม จํานวนโปรแกรม/ รายวิชาที่เปนวิชาเลือก
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เสรี ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  ผลการประเมินผลการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

นอกจากนั้นยังรวมถึงผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน
และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน  จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร 
(Internet)  จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการใหนิสิตนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน 
เปนตน รวมถึง แผนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 

ตัวบงชี้ 6.7   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน 
          การเรียนรู 
คําอธิบาย 

ระดับความคิดเห็นของนักศกึษาเกีย่วกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละรายวชิา 
ซ่ึงประกอบดวย ความคิดเหน็เกี่ยวกบัวิธีการถายทอดความรู  การเตรยีมเนื้อหา  การบูรณาการ  และ
ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 
        ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีแบบฟอรมสําหรับประเมินการสอนของคณาจารย
ตามรูปแบบของทบวงมหาวิทยาลัย โดยนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะเปนผูใหความเห็นตอ
การสอนของอาจารย  ทั้งในระหวางเรียน และเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน     
       ตัวบงชี้ดังกลาวเปนตัวบงชี้คุณภาพการสอนของคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู    
ซึ่งสงผลตอคุณภาพของนิสิตนักศึกษา ถือเปนตัววัดในดานทรัพยากร (Input) เนื่องจากเชื่อวา
คุณภาพครูและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่ดีจะมีผลทําใหคุณภาพของนิสิตนักศึกษาดีดวย ทั้งนี้ ใน
การประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจและลักษณะการเรียนการสอนของแตละสถาบันการศึกษา
ดวย 
 

ขอมูลท่ีตองการ  
 ขอมูลคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  ที่ฝายวิชาการหรือฝายบริหารไดรวบรวมไวจากการสงแบบสํารวจใหนิสิต
นักศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ใหมีการประเมินอาจารยโดย
ผูเรียน โดยใหคํานวณความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู โดยคิดเปนคาเฉลี่ยสําหรับอาจารยแตละทาน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะตองจดั
ใหมีการสํารวจดังกลาว โดยใชมาตร 5 ระดับ โดยใชสูตรดังนี้ 
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y = mx + c 
เมื่อ y = คะแนนใหมที่ปรับแลว 
      x = คะแนนที่ประเมินได 
     m = 4/3 
     c  = (-1/3) 

 

ตัวบงชี้ 6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 
คําอธิบาย 
 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด โดยไมนับนักศึกษาซ้ํา แมวานักศึกษาคนนั้นจะเขารวม
กิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาหลายโครงการก็ตาม 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 

 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาในปการศึกษานั้น 

 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดในปการศึกษานั้น 
X 100 

 

ขอมูลท่ีตองการ  : 
             1.  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศกึษาในปการศึกษานั้น 
           2.  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปการศึกษานั้น 
 
ตัวบงชี้ 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
คําอธิบาย 

คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศที่ใชเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดไดแก งบดําเนินการและงบ
ลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพวิเตอรอ่ืนๆ ตลอดจนคาใชจาย
ในการพัฒนาระบบและเครอืขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา 
คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา    ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)     

ตัวบงชี้นี้บงบอกถึงสภาพความพอเพยีงของเครื่องมือในการสนับสนนุการเรียนการสอน 
การเรียนรูดวยตนเองวาเหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซ่ึงยอมสงผลตอกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและคุณภาพของผลผลิตโดยตรง  
             งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอยคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน  สิ่งกอสราง) งบดําเนินการ



71 
 

คิดจากทั้งสองแหลง คือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) 
ทั้งนี้ใหคิดตาม ปงบประมาณ 
              คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุน ที่เกี่ยวกับ 

- การจัดซื้อหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมีเดีย  
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมลูคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน

และการศึกษา   
- วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุด และ

ศูนยสารสนเทศ (กรณีของครุภัณฑใหใชคาเสื่อมราคา) 
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 
-     คาจางบุคลากร 

 
 

สูตรการคํานวณ  : 
 

 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศในปงบประมาณนั้น 

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น 
 

 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑ

คอมพิวเตอรอ่ืนๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการ
สอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา     

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในปงบประมาณนั้น 
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7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ  

        ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกได 

 

 
ตัวบงชี้ 7.1     มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
คําอธิบาย 

การดําเนินงานของสถาบันการศึกษาในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ระบบ
และกลไกการพัฒนาคุณภาพ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ การติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาตามที่ตนสังกัดได
กําหนดไว เพื่อแสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดตระหนักถึงคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบและกลไก
ตางๆ ที่สนับสนุนใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไว 
 

ขอมูลท่ีตองการ  
คูมือการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษามีการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบันและมีระบบและกลไก ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เชน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ
ภายใน ภาพถายกิจกรรมการดําเนินงาน   รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบัน  รวมทั้ง
งบประมาณสําหรับการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน รวมท้ังผลที่เกิดขึ้นจากการนําเอาผล
ประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดีเปนตน     

 
ตัวบงชี้ 7.2  ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพภายใน 
คําอธิบาย 

ผลที่ไดจากการดําเนินงานของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดนํามาใชเพื่อ
พัฒนา คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการนําเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหเกิดผลดียิ่งขึ้น ตลอดจนกอใหเกิดผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษาใน
มาตรฐานที่ 1-4 
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ขอมูลท่ีตองการ 
คูมือการประกนัคุณภาพภายใน  รวมท้ังหลักฐานทีแ่สดงใหเหน็วาสถาบันการศกึษามรีะบบ

และกลไกในการดําเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษา เชน รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบัน 
ตลอดจนผลการพัฒนา/ มูลคาเพิ่ม (Value added) จากการประกนัคณุภาพภายใน รายงานผลการ
ประกันคณุภาพภายในตอหนวยงานที่เกีย่วของและสาธารณชน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงอันสบื
เนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายใน นวตักรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้นหรือ
การปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ ตลอดจนผลการพัฒนา/ มูลคาเพิ่ม 
(Value added) จากการประกนัคุณภาพภายใน เปนตน 

ขอมูลที่แสดงถึงผลการประกันคุณภาพภายในตอการพัฒนาสถาบันและบุคลากร การ
บริหารจัดการของสถาบันและหลักสูตร และการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการ
ประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 



74 
 

บทที่ 6 
เกณฑการประเมินระดับตัวบงชี้ 

เกณฑที่ใชในการประเมินรอบสองนี้ เปนเกณฑที่ผันแปรตามกลุมสถาบัน ดังนั้นจึงตอง
เลือกพิจารณาใชเกณฑตามประเภทกลุมสถาบัน โดยกลุมที่หนึ่งคือ กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย กลุมที่
สองคือกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม กลุมที่สามคือกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม และกลุมที่ส่ีคือกลุมผลิตบัณฑิต ในกรณีที่เปนตัวบงชี้เฉพาะ (*) ใหใชพิจารณาเฉพาะ
จุดเนนของกลุมสถาบัน ซ่ึงกระจายน้ําหนักลงในพันธกิจนั้นตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป คะแนนอิง
เกณฑสําหรับตัวบงชี้แตละตัวมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ  
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง  

มีทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการชั้นสูง มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ 
      ไดงาน ทําและการประกอบอาชีพ 
       อิสระภายใน 1 ป  

1-59 60 -79 ≥ 80 1-59 60 -79 ≥ 80 1-59 60 -79 ≥ 80 1-59 60 -79 ≥ 80 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรี 
      ที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 1-59 60 -79 ≥ 80 1-59 60 -79 ≥ 80 1-59 60 -79 ≥ 80 1-59 60 -79 ≥ 80 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 1-74 75 -99 100 1-74 75 -99 100 1-74 75 -99 100 1-74 75 -99 100 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง   
      ผูประกอบการและ ผูใชบัณฑิต  1-2.4 2.5-3.4 ≥3.5 1-2.4 2.5-3.4 ≥3.5 1-2.4 2.5-3.4 ≥3.5 1-2.4 2.5-3.4 ≥3.5 
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ที่ไดรับการ 

       ประกาศเกยีรติคณุยกยองในดานวชิาการ  
      วิชาชีพ คณุธรรม จริยธรรม หรือรางวัล 
      ทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ 
      คุณภาพบณัฑิตในระดับชาติ หรือระดบั 
      นานาชาตใินรอบ  3 ปทีผ่านมา (คน) 

- 1 ≥2 
 

- - ≥1 - - ≥1 - - ≥1 

1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ 

      ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 

       หรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ป 

       ที่ผานมา (ชิ้นงาน) 

1-5 6-8 ≥9 1 2 ≥3 
 

1 2 ≥3 
 
 

1 2 ≥3 
 

*1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ 
       ปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ 
      จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด   

 
1-39 

 
40-59 

 

≥60 

 
1-24 

 
25-39 

 

≥40 

 
1-19 

 
20 -29 

 

≥30 

 
1-19 

 
20 -29 

 

≥30 

*1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด                

1-49 
 

50 -74 ≥75 
 
 

1-39 
 

40 -59 ≥60 
 
 

1-39 
 
 

40 -59 ≥60 
 
 

1-39 
 
 

40 -59 ≥60 
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2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหม
ซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีด
ความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางและ
การพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2.1 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรค 

       ที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช 
       ประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับ 
       นานาชาต ิตอจํานวนอาจารยประจํา   

1-19 
 

20-29 ≥30 
 
 

1-19 
 

20-29 ≥30 
 
 

1-19 
 

20-29 ≥30 1-19 
 

20-29 ≥30 
 
 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค
ภายในสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจาํ  

        (บาท) 

1-19,999 20,000-
29,999 

≥ 
30,000 

1-9,999 10,000-
14,999 

≥ 
15,000 

1-9,999 10,000-
14,999 

≥ 
15,000 

1-9,999 10,000-
14,999 

≥ 
15,000 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค 

       จากภายนอกสถาบันตอจาํนวนอาจารย 

      ประจํา (บาท)  

1-34,999 35,000-
49,999 

≥ 
50,000 

1-9,999 10,000-
14,999 

≥ 
15,000 

1-6,999 7,000-
9,999 

≥ 
10,000 

1-6,999 7,000-
9,999 

≥ 
10,000 
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2.4 รอยละของอาจารยประจาํไดรับทุน 

         ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 

           สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

1-34 35 -49 ≥50 1-29 30 -44 ≥45 1-24 25 -39 ≥40 1-24 25 -39 ≥40 

2.5 รอยละของอาจารยประจาํที่ไดรับทุน 

         ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภาย 

           นอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

1-24 25 -39 ≥40 
 

1-14 15 -19 ≥20 
 

1-14 15 -19 ≥20 
 

1-14 15 -19 ≥20 
 

*2.6 รอยละของบทความวิจยัที่ไดรับการ 
      อางอิง (citation) ใน refereed journal  
     หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดบั 
      นานาชาติตออาจารยประจํา 

1-14 15 -19 ≥20 
 

- - - - - - - - - 

*2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

           ที่ไดรับการ จดทะเบยีนทรพัยสินทาง 

            ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ 

           ผานมา   (ชิ้นงาน) 

1 2 ≥ 3 
 

- - - - - - - - - 
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3.มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  

การใหบริการวิชาการและวชิาชีพที่เปนประโยชน  เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและวิชาชีพ  เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลอง เพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดรับชอบตอสาธารณะ 

ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3.1    รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ 

         วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 
            ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ 
           เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  
         และนานาชาติตออาจารยประจํา 

1-19 20 – 29  ≥ 30 
 

1-24 25 – 39  ≥ 40  
 

1-24 25 – 39  ≥ 40  
 

1-19 20 – 29  ≥ 30 
 

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนปรกึษา เปน 
        กรรมการวิทยานพินธภายนอก 
        สถาบันเปนกรรมการวชิาการ และ 
        กรรมการวิชาชพีในระดับชาติและ 
          นานาชาต ิตออาจารยประจํา 

1-14 15-24  ≥ 25  
 

1-14 15-24 ≥ 25  
 

1-14 15-24  ≥ 25  1-14 15-24  ≥ 25  
 

3.3  มีการนาํความรูและประสบการณจาก 

      การบริการวิชาการและวชิาชีพมาใชใน 

      การพัฒนาการเรียนการสอนและการ 

      วิจัย (ระดบั) 

1 2 ≥3 
 

2 3 ≥4 
 

1 2 ≥3 
 

1 2 ≥3 
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ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ที่ 3.3  
 1 = มีแผนในการนําความรูและประสบการณจาการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 
2 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย 1โครงการ 
3 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
4 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
5 = มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1โครงการ 

 
ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการ 
      บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม 
      ตออาจารยประจํา   

1-4,999 5,000-
7,499 

≥ 
7,500 

1-6,499 6,500-
9,999 

≥ 
10,000 

1-4,999 5,000-
7,499 

≥ 
7,500 

1-4,999 5,000-
7,499 

≥ 
7,500 

*3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ 
      วิชาชีพที่ไดรับการยอมรบัในระดบัชาต ิ
       หรือระดบันานาชาติ (จาํนวนศูนย 
        เครือขาย) 

- - - 1-2 3 ≥4 
 

- - - - - - 

*3.6 รายรับของสถาบันในการบริการ 
         วิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตอ 
        อาจารยประจํา (บาทตอคน) 

- - - 1-14,999 15,000-
19,999 

≥ 
20,000 
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 *3.7 ระดับความสําเร็จในการใหบริการ 

       วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ      
       สถาบัน (ระดับ) 

- - - 1-2 3 ≥4 - - - - - - 

ระดับคุณภาพ 
1 =  มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพนัธกิจของสถาบนั 
2 = มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
3 = มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ 
4 = มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ 
5 = เกดิเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู อยางนอย 1 โครงการ 
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4. มาตรฐานดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
            การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมปิญญาทองถิ่นอันเปนมรดกไทย  และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต 
การวิจยั และการบริการวิชาการและวิชาชพี  รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล 

ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ 

พัฒนา และ สรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวนนกัศึกษา   

1-14 15 -19 ≥20 
 

1-14 15 -19 ≥20 
 

1-19 20 -29 ≥ 30 
 

1-14 15 -19 ≥20 
 

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชใน
การอนุรักษ พฒันาและสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 

0.01-0.49 
%  ของงบ 
ดําเนินการ 

0.5-0.9%  
ของงบ 

ดําเนินการ 

≥ 1 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

0.01-0.49 
% ของงบ 
ดําเนินการ

0.5-0.9% 
ของงบ 

ดําเนินการ 

≥  1 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

0.01-1.59 
% ของงบ 
ดําเนินการ 

1.6-1.99 
% ของงบ 
ดําเนินการ 

≥  2 % 

ของงบ 
ดําเนินการ 

0.01-0.49 
% ของงบ 
ดําเนินการ

0.5-0.9 %  

ของงบ 
ดําเนินการ 

≥  1 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

*4.3 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองค 
        ความรู และสรางมาตรฐานศิลปะ 
        และวัฒนธรรม (ชิ้น) 

- - - - - - 1 2 ≥3 
 

- - - 

*4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ  
        พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ   
        ศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับ) 

- - - - - - 2 3  ≥4 
 

- - - 
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ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ที่ 4.4  
1 = มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 
2 = มีการดําเนินการตามโครงการขอ 1  
3 = มีการบูรณาการงานดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ 
4 = มีการบูรณาการงานดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ 
5 = มีการบูรณาการงานดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีกมากกวาหรือเทากับ 2 ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทยออกเผยแพร 
      ในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ 
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5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร   
การบริหารและการจัดการศกึษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตามหลกัการบริหารจดัการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับ 

ดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบริหาร การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การวิจยัและ
การบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทัง้การสรางเสถียรภาพทางการเงิน การใชเงนิอยางคุมคา มอีิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได     

ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5.1  ระดับคณุภาพของมหาวทิยาลัย/ 

สถาบัน (ขอ) 1-3 4 ≥5 
 

1-3 4 ≥5 
 

1-3 4 ≥5 
 

1-3 4 ≥5 
 

เกณฑการพิจารณาขอ 5.1 
1.  กรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน   
2. สภาสถาบัน/ กลุมสาขา มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 
3. สภาสถาบัน/ กลุมสาขาติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน  มากกวาปละ 2  ครั้ง 
4.  มีการประชุมสภาสถาบัน/ กลุมสาขาอยางต่ํารอยละ 80  ของแผน    
5. มีกรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80 
6. มีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน   
7.  มีการประเมินผลงานของผูบริหารสงูสุดของสถาบัน/ กลุมสาขาโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา  
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5.2    มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ 

 เรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจาก
ภายในและภายนอก (ระดับ) 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

ระดับคุณภาพ 
1 =  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจํางบประมาณ 2548  
2 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 50  
3 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 100  
4 = มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการจัดการความรู  

ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5.3    มีการกําหนดแผนกลยทุธที่ 

         เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

         (ระดับ)   

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

ระดับคุณภาพ 
1 = คณะกรรมการ/ คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน 
2 = มีแผนกลยุทธของสถาบัน      
3 =  มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ   
4 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน  
5 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน  
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5.4   การใชทรัพยากรภายในและ 

         ภายนอกสถาบันรวมกนั (ระดับ) 1-2 3 ≥4 1-2 3 ≥4 1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
2 = มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
3 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
5 =  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น 

ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล 

      เพื่อการบริหาร การเรียนการ 
      สอน และการวิจยั (ระดบั) 

1 2 ≥3 
 

1 2 ≥3 
 

1 2 ≥3 
 

1 2 ≥3 
 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2 = มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
3 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5 = มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5.6   สินทรัพยถาวรตอจํานวน 

         นักศึกษา (บาทตอคน) 1-64,999 65,000-
99,999 

≥ 
100,000 

1-64,999 65,000-
99,999 

≥ 
100,000 

1-64,999 65,000-
99,999 

≥ 
100,000 

1-64,999 65,000-
99,999 

≥ 
100,000 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน 
            นักศึกษา  
          (รอยละของเกณฑปกติ) 

≥ +10  %
หรือ 

<  -10 % 
ของเกณฑ 

5-9.99% 
และ 

-5-(-9.99)% 

ของเกณฑ 

(-4.99)- 
4.99) % 
ของเกณฑ 

≥ +10  %
หรือ 

<  -10 % 
ของเกณฑ 

5-9.99% 
และ 

-5-(-9.99)% 

ของเกณฑ 

(-4.99)- 
4.99) % 
ของเกณฑ 

≥ +10  %
หรือ 

<  -10 % 
ของเกณฑ 

5-9.99% 
และ 

-5-(-9.99)% 

ของเกณฑ 

(-4.99)- 
4.99) % 
ของเกณฑ 

≥ +10  %
หรือ 

<  -10 % 
ของเกณฑ 

5-9.99% 
และ 

-5-(-9.99)% 

ของเกณฑ 

(-4.99)- 
4.99) % 
ของเกณฑ 

เกณฑปกติของคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ     (แพทยศาสตร  = 395,208 บาทตอคน                  เภสัชศาสตร  = 127,512 บาทตอคน 
                                              ทันตแพทยศาสตร  = 327,426 บาทตอคน         พยาบาลศาสตร  = 102,880 บาทตอคน 
                                              เทคนิคการแพทย/สาธารณสุขศาสตร/สหเวชศาสตร  = 119,905 บาทตอคน) 
2. วิทยาศาสตรกายภาพ  (66, 338 บาทตอคน) 
3. วิศวกรรมศาสตร         (70, 312 บาทตอคน) 
4. สถาปตยกรรมศาสตร  (71, 394  บาทตอคน) 
5. เกษตรศาสตร              (109, 910 บาทตอคน) 
6. บริหารธุรกิจฯ             (62, 532 บาทตอคน) 
7. ครุศาสตร                    (90, 610 บาทตอคน) 
8. ศิลปกรรมศาสตร        (65, 494  บาทตอคน) 
9. สังคมศาสตร               (45, 587  บาทตอคน) 
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5.8   รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ 

        ตองบดําเนินการ  
        (รอยละของงบดําเนินการ) 

1-4 % 
ของงบ 

ดําเนินการ

+5-9 %  
หรือ >15%
ของงบ 

ดําเนินการ 

+10  -15 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

1-4 % 
ของงบ 

ดําเนินการ

+5-9 %  
หรือ >15%
ของงบ 

ดําเนินการ 

+10-15 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

1-4 % 
ของงบ 

ดําเนินการ

+5-9 %  
หรือ >15%
ของงบ 

ดําเนินการ 

+10  -15 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

1-4 % 
ของงบ 

ดําเนินการ

+5-9 %  
หรือ >15%
ของงบ 

ดําเนินการ 

+10  -15 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

5.9 รอยละของอาจารยประจาํที่เขา 
      รวมประชมุ  วิชาการ และ/หรือ        
      นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน 
      ประเทศและตางประเทศ 

1-39 40 -59 ≥60 
 

1-34 35 -49 ≥50 
 

1-34 35 -49 ≥50 
 

1-34 35 -49 ≥50 
 

5.10 งบประมาณสําหรับการพฒันา 
          คณาจารยทั้งในประเทศและ 
        ตางประเทศตออาจารยประจํา  
        (บาทตอคน) 

1-9,999 10,000-
14,999 

≥ 
15,000 

1-6,499 6,500- 
9,999 

≥ 
10,000 

1-6,499 6,500- 
9,999 

≥ 
10,000 

1-6,499 6,500- 
9,999 

≥ 
10,000 

5.11 รอยละของบุคลากรประจาํสาย 
            สนบัสนนุที่ไดรับการพัฒนา 
         ความรู และทักษะวิชาชพีทั้ง 
            ในประเทศและตางประเทศ   
 

1-54 55 -79 ≥80 
 

1-44 45 -69 ≥70 
 

1-44 45 -69 ≥70 
 

1-44 45 -69 ≥70 
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6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ให
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวยตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนทีห่ลากหลาย มี
การประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน  
              การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา ในการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมการศกึษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ได 

       มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 1-79 80-99 100 1-79 80-99 100 1-79 80-99 100 1-79 80-99 100 

6.2 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

(รอยละของเกณฑปกต)ิ 

≥ +10  %
หรือ 

<  -10 % 
ของเกณฑ 

6-9.99% 
และ 

-6-(-9.99)% 

ของเกณฑ 

(-5.99)- 
5.99) % 
ของเกณฑ 

≥ +10  %
หรือ 

<  -10 % 
ของเกณฑ 

6-9.99% 
และ 

-6-(-9.99)% 

ของเกณฑ 

(-5.99)- 
5.99) % 
ของเกณฑ 

≥ +10  %
หรือ 

<  -10 % 
ของเกณฑ 

6-9.99% 
และ 

-6-(-9.99)% 

ของเกณฑ 

(-5.99)- 
5.99) % 
ของเกณฑ 

≥ +10  %
หรือ 

<  -10 % 
ของเกณฑ 

6-9.99% 
และ 

-6-(-9.99)% 

ของเกณฑ 

(-5.99)- 
5.99) % 
ของเกณฑ 

6.3 รอยละของอ.ประจําที่มวีุฒิปริญญา  

      เอกหรือเทยีบเทา ตออาจารยประจํา  

1-39 40-59 ≥60 
 

1-19 20 -29 ≥30 
 

1-14 15 -19 ≥20 
 

1-19 20 -29 ≥30 
 

6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง 
ตําแหนงทางวิชาการ 

1-44 45-69 ≥ 70 1-39 40-59 ≥ 60 1-34 35-49 ≥ 50 1-39 40-59 ≥ 60 

6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
       วิชาชีพคณาจารย (Professional  
       Ethics) (ระดับ) 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
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ระดับคุณภาพ 
1 = สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
2 = มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
3 = มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
4 = มีระบบในการดําเนินการกับมีผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
5 = มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน    

สําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจาก 

          การปฏิบัตแิละ ประสบการณจริง (ขอ) 

1-2 3-4 ≥ 5 1-2 3-4 ≥ 5 1-2 3-4 ≥ 5 1-2 3-4 ≥ 5 

เกณฑการพิจารณา 
1. คณาจารยมคีวามรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
2. คณาจารยมกีารวิเคราะหศกัยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล   
3. คณาจารยมคีวามสามารถในการจดัประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. คณาจารยมคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
5. คณาจารยมกีารประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและองิพัฒนาการของผูเรียน 
6. คณาจารยมกีารนําผลการประเมินมาปรบัเปลี่ยนการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศกัยภาพ 
7. คณาจารยมกีารวิจยัเพื่อพฒันาสื่อและการ เรียนรู ของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6.7 ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาตอ 

คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง 

       สนับสนุนการเรียนรู 
1-2.49 2.5-3.49 ≥ 3.5 1-2.49 2.5-3.49 ≥ 3.5 1-2.49 2.5-3.49 ≥ 3.5 1-2.49 2.5-3.49 ≥ 3.5 

6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

      / โครงการพัฒนานักศกึษา 

1-39 40 -59 ≥60 
 

1-39 40 -59 ≥60 
 

1-39 40 -59 ≥60 
 

1-39 40 -59 ≥60 
 

6.9  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ 

       หองสมุด คอมพิวเตอร และ 

       ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

       (บาทตอคน) 

1-4,499 

 
4,500- 
6,999 

≥ 
7,000 

1-3,999 

 
4,000- 
5,999 

≥ 
6,000 

1-3,499 

 
3,500- 
4,999 

≥ 
5,000 

1-3,999 

 
4,000- 
5,999 

≥ 
6,000 
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7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ  
        ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคณุภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาเพื่อนําไปสูการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได 

ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 7.1 ระบบและกลไกในการประกัน 

คุณภาพภายในที่กอใหเกดิการ 
        พัฒนา คุณภาพการศึกษาอยาง 
        ตอเนื่อง (ระดับ) 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายใน 

2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ 
      อยางครบถวน ทั้งปจจยันําเขา  กระบวนการจัดการศกึษา และผลผลิต  สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเทยีบระดับ (Benchmarking) 
3 = มีการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจตดิตามคุณภาพ และการประเมนิคณุภาพอยางตอเนื่องเปนประจาํทุกป 
4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาทีเ่หมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการ 
      สนับสนุนจากตนสังกดั และการมีสวนรวมในการประกันคณุภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 
5 =  มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพฒันาปรับปรุงการดําเนนิงานตามพันธกจิใหเกิดผลด ี
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด) กลุมที่หนึ่ง กลุมที่สอง กลุมที่สาม กลุมที่สี่ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 7.2 ประสิทธิผลของการประกัน 

        คุณภาพภายใน (ระดับ) 1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

1-2 3 ≥4 
 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยางตอเนือ่ง 
2 = มีการปรับปรุงระบบประกันคณุภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา 
3 = มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกีย่วของ และสาธารณชน 
4 = มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

5 = มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีส่าขาวิชาพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ 
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บทที่ 7  
 

เกณฑในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
 

 บทนี้จะประกอบไดสาระสองตอน ตอนทีห่นึ่งคือวิธีการกําหนดและการกระจายน้ําหนัก  
และตอนที่สองคือเกณฑในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. รายละเอียดทั้งสองสวนเปนดังนี ้
ตอนที่ 1 วิธีการกําหนดและกระจายน้ําหนัก 

เพื่อใหผูประเมินสามารถเสนอแนวทางการตัดสินไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑที่ 
สมศ. กําหนดขึ้น ผูประเมินจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการกระจายน้ําหนักของ
สถาบันทั้งในระดับมาตรฐานและระดับตัวบงชี้ตามแนวทางการกําหนดน้ําหนักและการกระจาย
น้ําหนักจากมาตรฐานสูตัวบงชี้ในระดับสถาบันและระดับกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

1.  น้ําหนกัของแตละมาตรฐาน ในมาตรฐานที่ 1-4     ใหเปนไปตามมตขิองสภาของ 

แตละสถาบัน โดยมาตรฐานที่มีน้ําหนักสูงที่สุดนั้นจะตองมีน้ําหนักไมมากไปกวามาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต สวนน้ําหนักมาตรฐานที่ 5-7 มีน้ําหนักเทาๆ กันคือมาตรฐานละ 20 คะแนน  

       2. ใหสัดสวนของน้ําหนัก ของแตละมาตรฐานที่กระจายลงในพันธกิจหลัก 4 ดาน ในขอ 1 
เปนน้ําหนักของมาตรฐานทั้งในระดับสถาบันโดยรวม และในแตละกลุมสาขาวิชา (ใชทศนิยม 2 
ตําแหนง)  

3.  ในการกระจายน้ําหนักของมาตรฐานสูตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 1-7  ใหใชหลักการ 
และวิธีการดังนี้ 

3.1 ในกรณีที่มาตรฐานที่เปนจุดเนนของสถาบัน หรือกรณีที่มีการกระจายน้ําหนัก
ในมาตรฐานนั้นตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปใหแบงน้ําหนักระหวางตัวบงชี้รวมและตัวบงชี้เฉพาะ
ออกเปน 50 : 50 เชนในมาตรฐานที่ 1 กรณีน้ําหนักเปน 40 สถาบันจะตองแบงน้ําหนักเปนน้ําหนัก
ของตัวบงชี้รวม 20 คะแนน และตัวบงชี้เฉพาะ 20 คะแนน หากถาตัวบงชี้เฉพาะที่สถาบัน/ กลุม
สาขาวิชาที่ตองไดรับการประเมินนั้นมีเพียงตัวเดียวจากตัวบงชี้ เฉพาะสองตัว สถาบัน/กลุม
สาขาวิชาสามารถเลือกดําเนินการไดดังนี้ 1) แบงน้ําหนักครึ่งหนึ่งเปนน้ําหนักตัวบงชี้เฉพาะ สวน
น้ําหนักอีกครึ่งหนึ่งใหนําไปกระจายลงในตัวบงชี้รวม  โดยน้ําหนักของตัวบงชี้รวมทุกตัวใน
มาตรฐานนี้ตองมีคาเทากันทุกตัว หรือ 2) สามารถปรับคาน้ําหนักของตัวบงชี้เฉพาะที่ไมมีอยูไป
รวมกับตัวบงชี้เฉพาะที่มีอยู โดยสัดสวนของตัวบงชี้เฉพาะกับตัวบงชี้รวมตองเปน 50 : 50 ทั้งนี้
สําหรับตัวบงชี้ที่ 2.6 และ 2.7 สามารถกระจายน้ําหนักใหตัวบงชี้ที่ 2.6 มีคาน้ําหนักเปน 2 ใน 3 ของ
น้ําหนักของตัวบงชี้เฉพาะในมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรคใดก็ได และการคํานวณคา
น้ําหนักที่ใชจุดทศนิยม 2 ตําแหนง โดยตําแหนงที่สองสามารถตางกันได 0.01  
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3.2 ในกรณีที่มิไดเปนมาตรฐานที่เปนจุดเนน      ใหกระจายน้ําหนักของมาตรฐานสูตัวบงชี้
รวมในสัดสวนที่เทาๆ กัน และการคํานวณคาน้ําหนักใหใชจุดทศนิยม 2 ตําแหนง โดยตําแหนงที่
สองสามารถตางกันได 0.01   
 
ตอนที่ 2 เกณฑในการรับรองมาตรฐานคณุภาพ สมศ. 

การประเมินภายนอก เปนการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา โดยการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. เปนรายมาตรฐานและ
โดยรวม วิธีการและหลักการการประเมินภายนอกทั้งในระดับกลุมสาขาวิชาและระดับสถาบัน  
 ในการประเมนิเพื่อตัดสินผลการจัดารศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานัน้ มีขั้นตอนในการ
พิจารณา 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ประเมินตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน  
ตัวบงชี้จะมีคะแนนเตม็ 5 คะแนน(แตทั้งนีม้ีบางกรณีที่ตวับงชี้บางตัวอาจมีคะแนนเตม็ 4 

คะแนน) การประเมินระดับตัวบงชี้มีหลักเกณฑดังนี้  
      1.1 การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่าํของแตละตัวบงชี้ ซ่ึงผันแปรตามกลุม
สถาบันอุดมศึกษา คะแนนเต็ม 3 คะแนน (ดังรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 6) 
 ตัวอยาง การประเมินตวับงชีท้ี่ 6.3  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
สําหรับกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจยั เกณฑผานขั้นต่ําของตัวบงชี้นีค้ือรอยละ 60 
วิธีการใหคะแนนกําหนดดังนี้ 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3คะแนน 
  รอยละ 1- 40 รอยละ 41- 59 ≥ รอยละ 60 

  

     1.2 การประเมินอิงพัฒนาการ  พิจารณาจากผลประเมินภายนอกครั้งที่ 1 และผลประเมิน
ภายนอกครั้งที่ 2 ถาผลการประเมินครั้งท่ี 2 สูงกวาผลการประเมินครั้งท่ี 1 ไมต่ํากวา 1 ระดับ  จะถือ
วามีพัฒนาการ เชน ผลการประเมินครั้งที่ 2 อยูในระดับ 3 คะแนนในขณะที่ผลการประเมินครั้งแรก
อยูในระดับ 1 คะแนน หรือระดับ 2 คะแนน ถาผลการประเมินครั้งที่ 2 อยูในระดับ 3 คะแนนก็
สามารถสรุปไดวามีการพัฒนาการโดยไมตองเปรียบเทียบกับผลการประเมินครั้งที่ 1 ในกรณีที่ไมมี
ผลการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อใชเปรียบเทียบกับผลการประเมินครั้งที่ 2 ใหใชวิธีการประเมินยอนหลัง 
(Ex post facto technique) แตในกรณีที่ไมมีผลการประเมินในรอบแรกสืบเนื่องมาจากครั้งแรกยังไม
มีการประเมินตัวบงชี้ดังกลาว เชน การประเมินรอบแรกของสถาบัน A หรือกลุมสาขาวิชา B ยังไม
มีการเปดสอนในระดับปริญญาโท แตในการประเมินรอบที่สองมีการเปดสอนในระดับปริญญาโท
และมีผูสําเร็จการศึกษาแลว คะแนนของตัวบงชี้ที่ 1.7 (รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญา
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โทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด) จะไมมีการพิจารณาใหคะแนนการ
พัฒนาการ ดังนั้นคะแนนรวมของตัวบงชี้ที่ 1.7 จึงมีคาคะแนนเต็มเปน 4 คะแนน โดยสามารถใช
สูตรเทียบเปนผลประเมินคะแนนเต็ม 5 โดยใชสูตรดังนี้ 

 
        y = mx+c 
เมื่อ y = คะแนนใหมที่ปรับแลว 
       x = คะแนนที่ประเมินได 
       m = 4/3 
       c = (-1/3) 
 

สวนการคํานวณคาคะแนนในระดับมาตรฐานนั้น จะกลาวถึงในตอนตอไป 
 ในการตัดสินพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในตัวบงชี้เชิงปริมาณและคุณภาพสรุปได
ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5   การตัดสินพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาทัง้ในตวับงชี้เชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 

        ผลการประเมินรอบแรก ผลการประเมินรอบที่สอง การมีพัฒนาการ 
0 0 ไมมี 
0 1 มี 
0 2 มี 
0 3 มี 
1 0 ไมมี 
1 1 ไมมี 
1 2 มี 
1 3 มี 
2 0 ไมมี 
2 1 ไมมี 
2 2 ไมมี 
2 3 มี 
3 0 ไมมี 
3 1 ไมมี 
3 2 ไมมี 
3 3 มี 
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     1.3 การประเมินประสิทธิผลตามแผนของสถาบัน โดยพิจารณาจากรายงานประเมิน
สัมฤทธิผล ของแผนการดําเนินงาน และ/หรือรายงานประเมินตนเองที่เปนรายงานประจําป  ถาผล
การประเมินพบวา ตัวบงชี้นั้นๆ บรรลุผลตามเปาหมายของแผนของสถาบันให 1 คะแนน ถาไม
บรรลุผลตามเปาหมายของแผนให 0 คะแนน 

ในการนี ้ สถาบันและกลุมสาขาวิชาตองมกีารกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานให
สมเหตุสมผลกับความเปนอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากการดําเนินงานในชวงที่สามปที่ผานมา 
ประกอบกับการพิจารณาเกณฑมาตรฐานของ สมศ. และความทาทายเพื่อการพัฒนาสถาบัน/กลุม
สาขาวิชา ทั้งนี้เปาหมายและแผนการดาํเนินการตองไดรับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน และ
สถาบัน/กลุมสาขา จะตองดําเนินการประเมินประสทิธิผลตามแผนของสถาบัน/กลุมสาขาวิชาจน
ครบทุกตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน กอนที่จะนําผลคะแนนที่ไดไปคํานวณคะแนนรายมาตรฐาน 

2. การประเมินผลระดับมาตรฐาน การประเมนิผลการจัดการศกึษาของสถาบันใน

ระดับมาตรฐาน ใหนําผลจากการใหคะแนนระดับตัวบงชี้ตามขอ 1 มาคํานวณคาเฉลี่ยถวงน้าํหนัก

รายมาตรฐาน แลวแปลความหมายผลประเมินดงัในตารางที ่6 

สูตรการคํานวณคะแนนรายมาตรฐาน 
 

      คะแนนรายมาตรฐาน =   Σ   (Wn x In)      หรือ          =      (W1 x I1) + (W2 x I2) + ... + (Wn x In) 

                                                       Σ Wn                                  W1+ W2 +...+ Wn 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนกัความสาํคัญที่ใหกับตวับงชี้ จากการที่สถาบันอุดมศึกษากระจายน้ําหนกัลงในแตละ

ตัวบงชี้ยอย ผลรวมของน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยจะมีคาเทากบัน้ําหนกัรายมาตรฐานของ 
ตัวช้ีวดัยอยนัน้   

I  หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ยอยที่ไดจากการประเมนิโดยผูประเมินภายนอก  
n หมายถึง ลําดับที่ของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานของ สมศ. ;   n = 1, 2, 3,…, n 
ตารางที่ 6   สรุปผลการประเมินระดบัรายมาตรฐาน 

 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน ผลการจัดการศึกษา 
4.51 – 5.00 ดีมาก ไดมาตรฐาน สมศ. 
3.51 – 4.50 ดี ไดมาตรฐาน สมศ. 
2.51 – 3.50 พอใช เกือบไดมาตรฐาน สมศ. 
1.51 – 2.50 ควรปรับปรุง ไมไดมาตรฐาน 
1.00 –1.50 ตองปรับปรุง ไมไดมาตรฐาน 
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3. การประเมินรายกลุมสาขาวิชา 
 ผลการประเมินการจัดการศกึษาของสถาบันของแตละกลุมสาขาวิชา ใชวิธีการคํานวณหา
คาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักตามรายมาตรฐาน เฉลี่ยรวม 4 มาตรฐานและ 7 มาตรฐานเปนเกณฑ ดังสูตร
การคํานวณคะแนนระดับกลุมสาขาหรือสถาบัน และผลการประเมินนี้ใชในการพิจารณารับรองกลุม
สาขาวิชาดังนี ้
 

สูตรการคํานวณคะแนนรายของกลุมสาขาหรือสถาบัน  
                                        

Σ  (Wn x Sn) คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  = 
    Σ Wn   

 
(W1 x S1) + (W2 x S2) + ...+ (Wnx Snn) หรือ  = 
                  W1+ W2 +...+ Wnn 

 
โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนกัความสาํคัญที่ใหกับมาตรฐาน จากการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดความสําคัญ

ของพันธกิจในขั้นตอนของการกําหนดกลุมสถาบัน ผลรวมของน้ําหนักมาตรฐานจะ 

มีคาเทากับผลรวมของน้ําหนักทั้ง 7 มาตรฐานคือ 160 คะแนน  ;  ΣW  = 160   

สวนในกรณีทีค่ํานวนคาเฉลีย่แบบถวงน้ําหนักของ 4 มาตรฐานแรก; Σ W = 100 
S  หมายถึง คะแนนของมาตรฐานที่ไดจากการคํานวณในขั้นตอนการคํานวณคะแนนรายมาตรฐาน 
n  หมายถึง ลําดับที่ของมาตรฐานของ สมศ. ; n = 1, 2, 3,…, 7 
 

1.1 กลุมสาขาวิชาจะไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  เมื่อเปนไปตาม
เงื่อนไข 3 ประการ 1) ไดคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้าํหนัก 7 มาตรฐาน ตั้งแตระดับดีขึ้นไป (3.51-
5.00) 2) มีอยางนอย 5 มาตรฐานใน 7 มาตรฐาน มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป (3.51-5.00) และ 3) 
ไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับที่ตองปรับปรุง (1.00-1.50) 

 

1.2  กลุมสาขาจะไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ.แบบมีเงื่อนไข เปนไปไดใน 
2 กรณีคือ 

1.2.1 เมื่อผลการประเมินไดคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักใน 4 มาตรฐานแรก ระดับดี
ขึ้นไป (3.51-5.00)  และคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนกัรวม 7 มาตรฐานระดับพอใชขึน้ไป (2.51-5.00) 
โดยมาตรฐานที่ 1-4  ตองไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับตองปรับปรุง (1.00-1.50)  หรือ 
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1.2.2 เมื่อผลการประเมินไดคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักของ 4 มาตรฐานแรก และทั้ง 
7 มาตรฐาน ระดับดีขึน้ไป (3.51-5.00) แตมีจํานวนมาตรฐานอยูในระดบัดีขึ้นไป (3.51-5.00)  ไมถึง 
5 มาตรฐานจาก 7 มาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ 1-4 ตองไมมีมาตรฐานใดอยูในระดบัตองปรับปรุง 

(1.00-1.50) 

 

1.3  กลุมสาขาวิชา จะไมไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  เมื่อไมเปนไปตาม 1.1 หรือ 1.2  
หลังจากที่ไดคะแนนของแตละมาตรฐานแลว .shนําคะแนนแตละมาตรฐานมาคํานวณเปนคะแนนรวม
ของกลุมสาขาวิชา ไดจากสูตรการคํานวณคะแนนรายของกลุมสาขาหรือสถาบัน (หนา 96) 
 

4. การประเมินระดับสถาบนั 
การรับรองการจัดการศึกษาของสถาบันระดับสถาบัน มีทางเลือกในการพิจารณา 2 

แนวทาง คือ  
แนวทางที่ 1 การประเมินภายนอกเพื่อรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ในระดับสถาบัน

ใชคํานวณหาคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักตามรายมาตรฐาน เฉลี่ยรวม 4 มาตรฐานและ 7 มาตรฐานเปน
เกณฑ ในการพิจารณาประกอบกับผลการประเมินแตละมาตรฐานดังนี ้

1.1 สถาบันจะไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. เมื่อเปนไปตามเงื่อนไข 3 
ประการคือ 1) ไดคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้าํหนัก ตั้งแตระดับดีขึ้นไป (3.51-5.00) 2) มีอยางนอย 5 
มาตรฐาน ใน 7 มาตรฐาน มีผลประเมินไมต่ํากวาระดับดี (3.51-5.00) 3) ไมมีมาตรฐานใดอยูใน
ระดับที่ตองปรับปรุง (1.00-1.50)  

1.2 สถาบัน “รอพินิจ” ใน 2 กรณี คือ  
1.2.1 เมื่อผลการประเมินไดคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักใน 4 มาตรฐานแรก ระดับดี

ขึ้นไป(3.51-5.00)  และคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนกัรวม 7 มาตรฐาน ระดับพอใชขึน้ไป (2.51-5.00) 
โดยมาตรฐานที่ 1-4 ตองไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับตองปรับปรุง (1.00-1.50)  หรือ 

1.2.2 เมื่อผลการประเมินไดคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักของ 4 มาตรฐานแรก และทั้ง 
7 มาตรฐาน ระดับดีขึน้ไป (3.51-5.00) แตมีจํานวนมาตรฐานอยูในระดบัดีขึ้นไป (3.51-5.00) ไมถึง 
5 มาตรฐาน  (3 ใน 4 ของมาตรฐานทั้งหมด) โดยมาตรฐานที่ 1-4 ตองไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับ
ตองปรับปรุง (1.00-1.50) 

1.3 สถาบันจะไมไดรับการรบัรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ.เมื่อไมเปนไปตาม 1.1 หรือ 1.2  
 

แนวทางที่ 2 สถาบันจะไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. เมื่อผลการประเมิน
ภายนอกของกลุมสาขาวิชาของสถาบัน มีอยางนอย 3 ใน 4 ของกลุมสาขาวิชาไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. และไมมีกลุมสาขาวิชาใดมีผลการประเมินอยูในระดบัที่ตองปรับปรุง 
(1.00-1.50) 
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สําหรับสถาบันที่เปดสอนเพียงกลุมสาขาวิชาเดยีวใหใชวิธีการตัดสินผลแบบที่ 1 เทานั้น 
สวนสถาบันที่เปดสอนมากกวาหนึ่งกลุมสาขาวิชา สามารถเลือกแนวทางในการตดัสินแบบที่ 1 
หรือ แบบที่ 2 ก็ได แตในการประเมินภายนอกสถาบันจะตองมีการจดัเตรียมขอมูลเพื่อการประเมิน
ใหสามารถรองรับการตัดสินผลการประเมินทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2  

สําหรับแนวทางในการตดัสินผลการประเมินระดับกลุมสาขาวิชา และแนวทางที ่ 1 ใน
ระดับสถาบัน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 ขอสรุปเกณฑการตัดสินการรับรองสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง 
                                             
(1.1) สถาบัน/กลุมวิชาจะไดรับการรับรองเมื่อ 
มาตรฐาน 1 2 3 4 5 6 7 เฉลี่ยแบบถวง

น้ําหนัก 1-7 

1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 > 3.51 
--------มีจํานวนมาตรฐานอยูในระดับคะแนน 3.51-5.00 อยางนอย 5 มาตรฐาน------  

ระดับ
คะแนน 

------------------------------- เฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก  > 3.51 -------------------------------  
 
(1.2) สถาบัน/กลุมวิชาจะไดรับการรอพินิจเมื่อ 
มาตรฐาน 1 2 3 4 5 6 7 เฉลี่ยแบบถวง

น้ําหนัก 1-7 

1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.00-5.00 1.00-5.00 1.00-5.00  
--------- เฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก  > 3.51 ---------     

กรณีที่ 1 
ระดับ
คะแนน -------------------------------- เฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก  > 2.51 ------------------------------ > 2.51 
 

1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.00-5.00 1.00-5.00 1.00-5.00  
--------- เฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก  > 3.51 ---------     
------------------------------- เฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก  > 3.51 ------------------------------- > 3.51 

กรณีที่ 2 
ระดับ
คะแนน 

-----------มีจํานวนมาตรฐานอยูในระดับคะแนน 3.51-5.00 ไมถึง 5 มาตรฐาน-------  
 
(1.3) สถาบัน/กลุมสาขาวิชาจะไมไดรับการรับรองเมื่อไมเปนไปตาม 1.1 หรือ 1.2  
 
 

แนวทางที่ 2 สถาบันจะไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. เมื่อผลการประเมิน
ภายนอกของกลุมสาขาวิชาของสถาบัน มีอยางนอย 3 ใน 4 ของกลุมสาขาวิชาไดรับการรับรองตาม
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. และไมมีกลุมสาขาวิชาใดมีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (1.00-1.50) 
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บทท่ี 8 
 

การเขียนรายงานผลการประเมินภายนอก 
 

 หลังจากที่คณะผูประเมินภายนอกไดดําเนินการประเมินและแจงผลการประเมินดวยวาจา
ใหกับคณะผูบริหารสถาบันแลว ผูประเมินยังมีบทบาทที่สําคัญในการเขียนรายงานผลการประเมิน
ภายนอกฉบับสมบูรณ ซ่ึงการเขียนรายงานผลการประเมินในการประเมินรอบสองนี้ จะแตกตางกับ
การเขียนรายงานในการประเมินรอบแรก กลาวคือเปนรายงานที่ส้ัน กระชับ ไดใจความสมบูรณ 
เนื่องจากการประเมินรอบสองนี้เปนการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ประกอบกับ
การมีเกณฑในการตัดสินที่ชัดเจน จึงเชื่อไดวาการเขียนรายงานผลการประเมิน ควรรายงานเฉพาะสวน
สาระสําคัญ ซึ่งประกอบดวยการดําเนินงานและสัมฤทธิผลของการดําเนินงานอันนําไปสูผล
ประเมินรายตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน รวมทั้งขอสังเกตเชิงประเมินภาพรวมระดับกลุมสาขา 
วิชาและระดับสถาบัน  
 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มุงตอบโจทยการประเมินคุณภาพภายนอกที่สําคัญ 
คือ สถาบันอุดมศึกษาที่ประเมินไดจัดการศึกษาไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.หรือไม (7 มาตรฐาน 48 
ตัวบงชี้) ทั้งโดยภาพรวมและในแตละกลุมสาขาวิชา ถาไดมาตรฐาน มีแบบปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม 
หรือแบบปฏิบัติที่เปนเลิศอะไรบาง ถาไมไดมาตรฐาน มีเหตุปจจัยอะไรบางที่ทําใหผลการจัด
การศึกษาไมไดมาตรฐาน จะทําอยางไรใหไดมาตรฐาน ภายในระยะเวลาเทาใด นอกจากนี้ใน
รายงานประเมินคุณภาพภายนอก นาจะมีขอเสนอเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
โดยรวมและกลุมสาขาวิชา เพื่อสูความเปนเลิศในทุกภารกิจทางวิชาการและมีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากลตามอัตตลักษณและจุดเนนของสถาบัน 
 
รูปแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา   

ประกอบดวย บทสรุปสําหรับผูบริหาร 3-5  หนา และสาระประมาณ 20-30 หนา โดย
รายงานควรประกอบดวยสามสวนคือสวนนํา สวนสาระ และภาคผนวก สวนประกอบและ
รายละเอียดของแตละสวนมดีังนี ้
  1. สวนนาํ  

ประกอบดวย ปกนอก ปกใน บทสรุปสําหรับผูบริหาร ตลอดจนสารบัญเรื่อง  
สารบัญตาราง/สารบัญภาพ (ถามี) 
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  2. สวนสาระ   
2.1) บทนํา ใหเขียนในลักษณะแสดงสัณฐาน( profile) ของสถาบันอุดมศึกษา 

 2.1.1) ความเปนมา และเอกลักษณของสถาบัน 
 2.1.2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธและแผนการดําเนินงาน 

2.1.3) สภาพทางกายภาพในสถาบัน  
2.1.4) โครงสรางองคการและการบริหาร 
2.1.5) โครงสรางหลักสูตร และโปรแกรมการเรียนการสอน 
2.1.6) จํานวนนักศึกษา และบุคลากร 
2.1.7) งบประมาณ (แยกเปนเงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ) 

2.1.8) อ่ืนๆ 
2.2) วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  

2.2.1) การวางแผนการประเมินคุณภาพภายนอก 
2.2.2) กระบวนการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายนอก 
2.2.3) การจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกขณะการตรวจเยี่ยม

และภายหลังการตรวจเยี่ยม 

2.3) ผลประเมินคุณภาพภายนอกใหนําเสนอเปนรายมาตรฐาน  ในแตละมาตรฐาน
นําเสนอสาระสําคัญของการดําเนินงานและสัมฤทธิผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการประเมินราย
ตัวบงชี้และรายมาตรฐาน เมื่อครบทุกมาตรฐานแลวใหนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษาโดยรวม (และจําแนกตามกลุมสาขาวิชา) ในรูปตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 8    สรุปผลดําเนินการและผลการประเมินรายตัวบงชี้ และ คาเฉล่ียรายมาตรฐาน 
มาตรฐานตัวบงชี้ ผลดําเนินการ คะแนนที่ได** ผลการประเมิน** 

1. คุณภาพบัณฑิต    
1.1 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ 
       ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

   

1.2  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง 
        สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

   

1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริมตนเปนไป 
        ตามเกณฑ 

   

1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 
       และผูใชบัณฑิต 

   

1.5  จํานวนนักศึกษาหรือศิษย เกาที่ไดรับการประกาศ 
        เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม  
       จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นๆที่ 
       เกี่ ยวข องกั บคุณภาพบัณฑิ ตในระดั บชาติ หรื อ 
       นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา 

   

1.6  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ 
       ไดรับรางวัลระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติภายใน 
        รอบ 3 ปที่ผานมา (คน) 

   

*1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ 
        ตีพิมพ  เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท 
       ทั้งหมด 

   

*1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ 
        ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก 
        ทั้งหมด 

   

2. งานวิจัยและงานสรางสรรค    

2.1 รอยละของงานวิจัยและงานสร างสรรคที่ ตี พิมพ 
       เผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ 
      และระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 

   

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน 
       สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) 
 

   

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก 
      สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) 
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มาตรฐานตัวบงชี้ ผลดําเนินการ คะแนนที่ได** ผลการประเมิน** 
2.4  รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน 
         สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

   

2.5  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน 
         สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

   

*2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Ciltation) ใน  
          refereed Journal หรือฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ 
         นานาชาติของอาจารยประจํา 

   

*2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด 
           ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบัตรในรอบ  
            5 ปที่ผานมา (ช้ินงาน) 

   

3. การบริการวิชาการ    

3.1  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
        ที่ตองตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง 
        ความเขมแข็งของสังคมชุมชนประเทศชาติ  และ 
        นานาชาติตออาจารยประจํา 

   

3.2 รอยละของอาจารยที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ 
         ภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการและ กรรมการ 
        วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 
 

   

3.3  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริหารวิชาการ  
       และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการ 
        วิจัย 

   

3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ 
         วิชาการ และวิชาชีพเพื่อสังคม ตออาจารยประจํา (บาท 
         ตอคน) 
 

   

*3.5 รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการ และวิชาชีพที ่
          ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือระดับ 
           นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) 
 

   

*3.6 รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพใน 
           นามสถาบันตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 
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มาตรฐานตัวบงชี้ ผลดําเนินการ คะแนนที่ได** ผลการประเมิน** 
*3.7 ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
          ตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 

   

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

4.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ  
        สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน 
        นักศึกษา 

   

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา 
        และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอ 
        งบดําเนินการ 

   

*4.3 มีผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสราง 
           มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (ช้ิน) 

   

*4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม 
           เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับ) 

   

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 4 มาตรฐานแรก    

5. การพัฒนาสถาบันและบุคลากร    

5.1 ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย/ 
        สถาบัน (ขอ) 

   

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการ 
          ประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ) 

   

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  
       (ระดับ) 

   

5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  
        (ระดับ) 

   

5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน 
         การสอน และการวิจัย (ระดับ) 

   

5.6  สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา 
        (บาทตอคน) 

   

5.7  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา  
        (รอยละของเกณฑปกติ) 

   

5.8  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ ตองบดําเนินการ 
       (รอยละของงบดําเนินการ) 
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มาตรฐานตัวบงชี้ ผลดําเนินการ คะแนนที่ได** ผลการประเมิน** 
5.9  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/ 
        หรือนํ าเสนอผลงานวิชาการ  ทั้ งในประเทศและ 
         ตางประเทศ 

   

5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ 
         และตางประเทศ ตออาจารยประจํา  
        (บาทตอคน) 

   

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ 
           พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือ 
           ตางประเทศ 

   

6. หลักสูตรและการเรียนการสอน    

6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร 
         ทั้งหมด 

   

6.2  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย 
       ประจํา (รอยละของเกณฑปกติ) 
 

   

6.3  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ 
        เทียบเทา ตออาจารยประจํา 
 

   

6.4  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

   

6.5  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
        (Professional Ethics) (ระดับ) 

   

6.6  กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการ 
        เรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ) 
 

   

6.7  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน 
         ของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
        (ระดับ) 

   

6.8  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม / โครงการพัฒนา 
        นักศึกษา 
 

   

6.9  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร  
       และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  
       (บาทตอคน) 
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มาตรฐานตัวบงชี้ ผลดําเนินการ คะแนนที่ได** ผลการประเมิน** 

7. การประกันคุณภาพ    

7.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด 
        การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  
       (ระดับ) 

   

7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
        (ระดับ) 

   

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 7 มาตรฐาน    

ผลการตัดสินระดับสถาบัน / กลุมสาขาวิชา    

*ผลดําเนินการ : ผลดําเนินงานของปที่ประเมิณ และผลยอนหลังสองป รวมทั้งเปาหมายตาม
แผนดําเนินงานปที่ประเมิน 

**คะแนนที่ได : ประกอบดวยคาน้ําหนัก ผลคะแนนอิงเกณฑ ผลคะแนนพัฒนาการ และผล
คะแนนบรรลุตามเปาหมาย 

***ผลการประเมิน : ดีมาก (4.51-5.00) ดี (3.51-4.50) พอใช (2.51-3.50) ควรปรับปรุง (1.51-2.50) 
ตองปรับปรุง (1.00-1.50) รายตัวบงชี้และรายมาตรฐาน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกนําไปสูการพิจารณาวา  รับรอง  ไมรับรอง  รับรองแบบมี
เงื่อนไขโดยใหเหตุผลประกอบ  พรอมกําหนดเงื่อนไขที่สถาบันตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ในกรณีไมรับรองมาตรฐาน  ผูประเมินตองจัดทําขอเสนอแนะในเชิงมาตรการที่สถาบันอุดมศึกษาตอง
ดําเนินการภายในกรอบระยะเวลาอยางชัดเจน 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

2.4) บทสรุปและขอเสนอแนะในการพัฒนา ตลอดจนทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบันหรือกลุมสาขาวิชา พรอมนําเสนอนวัตกรรมและแบบปฏิบัติที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา
ดวย (ถามี) 

  3. สวนภาคผนวก (อาจเขียนเปนรายการเอกสารไวทายเลม) 
3.1 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน 

                           3.2  หลักฐานและสถิติตาง ๆ 
   3.2.1 จดหมายแสดงน้ําหนักของแตละมาตรฐาน ในมาตรฐานที่ 1-4 ที่

เปนไปตามมติสภาสถาบัน 
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   3.2.2 แผนประจําปของสถาบันผานความเห็นชอบของสภาสถาบันหรือ
หนวยงานเทียบเทาที่ไดรับความเห็นชอบจาก สมศ. 

   3.2.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.(ถามี) 
   3.2.4 บันทึกรองรอยหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของคณะผู

ประเมินภายนอกไดเปนไปตามที่แจงมาจริง เชน บทสัมภาษณ (สัมภาษณใคร เนื่อหาเปน
อยางไร) ภาพถาย เทปบันทึกเสียง ซีดี เปนตน 

  3.3  รายช่ือคณะผูประเมินภายนอก 
  3.4  ตารางการตรวจเยี่ยมของผูประเมินภายนอก 
  3.5  บันทึกภาคสนาม (Field notes) ตามรูปแบบที่ผูประเมินภายนอกเห็นสมควร 
  3.6  สรุปรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก พรอมแนบขอมูลพื้นฐานของสถาบัน (Common data set) 
  3.7 คะแนนและผลประเมินรายตัวบงชี้และรายมาตรฐาน 
  3.8  ขอมูลอ่ืน ๆ  
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รูปแบบบทสรุปสําหรับผูบริหาร  ความยาวประมาณ 3-5 หนา โดยมีโครงสรางและ
แนวทางในการเขียน  ดังนี ้ 

 
 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

1)   ขอมูลท่ัวไป (4-5 บรรทัด) 
ประกอบดวย ช่ือสถาบันอุดมศึกษา เจตจํานงของการกอตั้ง วิสัยทัศน และอัตตลักษณ พรอมแสดง
สถานภาพและพัฒนาการของสถาบันในรูปสัณฐาน (Profile) รวมทั้งวิธีการประเมนิคุณภาพภายนอก
โดยสรุป 
 

2)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา  
 

2.1 ระดับสถาบัน  
นําเสนอผลประเมินภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.โดยรวม 7 มาตรฐาน(แนวทางที่ 1) 
หรือนําเสนอผลการประเมินภายนอกของกลุมสาขาวิชาของสถาบัน(แนวทางที่ 2)  พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะในการแกปญหาที่เปนสาเหตขุองความลมเหลว รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มาตรฐานที่ดีดานอื่นๆใหเกิดผลดีไดเต็มตามศักยภาพจากผลประเมินทั้งสองแนวทาง 
 

2.2  ระดับกลุมสาขาวิชา 
นําเสนอผลการประเมินภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.กลุมสาขาวิชานั้นๆวาไดมาตรฐาน 
ในดานใดบาง ไดมาตรฐานแบบมีเงื่อนไขในดานใดบางพรอมระบุเงื่อนไข และดานใดไมไดมาตรฐาน 
โดยระบุขอเสนอแนะที่สถาบันตองดําเนนิการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พรอมสรุปผลการประเมิน
มาตรฐานของกลุมสาขาวิชา แลวเขียนสรุปจุดเดน นวัตกรรม และแบบปฏิบัติที่ดี (ถามี)  จุดที่ควร
พัฒนา รวมทั้ง โอกาส/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลุมสาขาวิชาโดยรวม 
 

3) ขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 
เพื่อใหสถาบันดําเนินการตรงตามเจตจํานงของกอตั้ง วิสัยทัศน และอัตตลักษณของสถาบัน ขอให
เสนอทิศทางการพัฒนาสถาบัน และขอเสนอแนะเรงดวนที่มีความสําคัญ 3-5 อันดับ   
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หลักการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

1.  หลักการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดี ประกอบดวย  
      1.1  หลักเอกภาพ - เปนหนึ่งเดียว เพรียวลม 
      1.2  หลักสารัตถภาพ - มีสาระครบถวนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ตอบโจทยประเมินคุณภาพภายนอก  
              ผลประเมินถูกตอง เปนประโยชน และใหขอเสนอแนะที่เปนไปได 
      1.3  หลักสัมพันธภาพ - มีความรอยเรียง สอดคลองถักทอเชื่อมโยง เปนเหตุเปนผล 
2.  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
      2.1  ตอบโจทยการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและพัฒนาสถาบัน 

• สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาไดมาตรฐาน    ตามที่ สมศ. กําหนดหรือไม 
• มีการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศในทุกภารกิจตามจุดเนนที่กลุมสถาบันสังกัดหรือไม 
• ตอบสนองความตองการของผูใช/ผูรับบริการหรือไม  

      2. 2  มีขอเสนอแนะในการพัฒนา 
• สถาบันอุดมศึกษาที่ยังไมผานมาตรฐานใด  ควรพัฒนาอยางไร ในกรอบระยะเวลา

เทาใด (มาตรา 51)  สกอ. และ สมศ. ตองมีบทบาทในการ 

   ♣ กํากับ (monitor)  

   ♣ ติดตาม (follow up) 
• ควรพัฒนาอยางไรจึงเปนเลิศทุกภารกิจตามจุดเนนที่กลุมสถาบันสังกัด 
• ทิศทางการพัฒนาเรงดวน 3-5 ขอ 

 2.3  มีนวัตกรรมอะไรบาง 
 2.4  มีแบบปฏิบัติที่ดีหรือมีแบบปฏิบัติที่เปนเลิศอะไรบาง 

3.  เทคนิคการเขียนรายงาน  
     ควรมีบันทึกภาคสนามและเขียนรายงานแบบสะสมทั้งสามระยะ คือ 

3.1 เขียนรายงานกอนตรวจประเมิน  
        สรุปรูปสัณฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Institutional Profile) ซ่ึงเปนผลจากการวางแผน 
        และเตรียมการตามหลักการ “เขาใจและเขาถึง”  กอนเขาตรวจประเมินสถานศึกษา 
3.2 เขียนรายงานขณะตรวจประเมิน 
       โดยเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเปนรายวันและแบบสะสม เปนราย มาตรฐาน 
       เกี่ยวกับการดําเนินงานและสัมฤทธิผลของการดําเนินงานในแตละมาตรฐาน  
3.3 เขียนรายงานฉบับสมบูรณหลังการตรวจประเมิน  

   โดยเขียนรายงานเฉพาะกรณี เพื่อตอบคําถาม “Why and how” ไมเปรียบเทียบกับผลการ       
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอื่น เนนเพื่อตอบโจทยของการประเมินภายนอกที่         
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สําคัญ วา สถาบันอุดมศึกษาที่ประเมินนั้น จัดการศึกษาไดคุณภาพในมาตรฐานใดบาง ทั้งใน
ระดับกลุมสาขาวิชาและระดับสถาบันโดยรวม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการพัฒนา
คุณภาพในมาตรฐานที่ไมรับรอง หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข รวมทั้งขอเสนอแนะในทิศทาง 
การพัฒนาสถาบัน/กลุมสาขาวิชาที่สําคัญ 3-5 ขอ 
 

แบบปฏิบัติท่ีดีของรายงานประเมินคุณภาพภายนอก  
1. รายงานฉบับรางและรายงานฉบับสมบูรณเสร็จภายในเวลาที่กําหนดและเปนประโยชนมาก 
2. มีบทสรุป สําหรับผูบริหาร 
3. มีการนําเสนอขอมูลสาระสําคัญของภูมิหลังของสถาบันอยางเพียงพอ 
4. มีการนําเสนอผลประเมินและวิธีการประเมินอยางชัดเจน 
5. มีการจัดระบบและนําเสนอผลการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ 
6. มีการนําเสนอสาระผลการประเมินตอบโจทยประเมินและความตองการของผูใช 
7. มีการพิจารณาตัดสินคุณคาแตละมาตรฐานตามเกณฑของกลุมสถาบัน 
8. มีการตระหนักถึงผลที่ไดรับผลกระทบจากผลประเมิน 
9. นําเสนอรายงานใหโดนใจกลุมผูใชและเปนรูปธรรม 
10. มีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและ ช้ีชวนใหติดตามจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
11. ใชภาษาที่ถูกตอง เขาใจงาย และนาสนใจ 
12.  มีการจัดทํารายงานทั้งรูปแบบและสไตลการเขียนที่เหมาะสมกับกลุมผูใช 
13.  นําเสนอผลประเมินอยางถูกตอง ปราศจากอคติ 
14.  มีการนําเสนอสารสนเทศทางเทคนิคและสถิติพื้นฐานตางๆ (ในภาคผนวก) 
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การดําเนินการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเนนการปฏิบตัิพันธกจิของสถาบัน 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

วันท่ี 1 พฤษภาคม  2549 
 
 
 หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีลักษณะของภูมิศาสตรที่หลากหลายทําใหมีความอุดมสมบูรณทั้งทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรและความอุดมสมบูรณใน
ทรัพยากรธรรมชาติทําใหเปนประเทศที่มีศักยภาพที่จะแขงขันในเวทีเศรษฐกิจของโลก อยางไรก็
ตามประเทศไทยยังมีจุดออนในดานโครงสรางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษา 
ทั้งนี้เนื่องจากทิศทางการผลิตและการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของประเทศยังขาดการศึกษา วิจัย 
และพัฒนา ใหสถาบันอุดมศึกษาเหลานั้นพัฒนาไปในทางที่ถูกตอง ตามความสามารถ และตาม
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และตามความตองการของชุมชน สังคม และของประเทศ   

 นอกจากนี้ การผลิตบัณฑิตและการผลิตองคความรูใหมีคุณภาพเปนที่ตองการและ
สอดคลองกับตลาดแรงงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสามารถบรรลุพันธกิจอื่นของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิ ประวัติการพัฒนาและเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย สถานที่ตั้งและชุมชนที่เกี่ยวของ การสนับสนุนจากภาคเอกชนและรัฐบาล ลักษณะ
ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกจึงมีความหลากหลาย เปนตน 

 ในปจจุบัน หากแบงประเภทมหาวิทยาลัยตามระบบการเรียนและการรับนักศึกษา อาจแบง
ออกได 2 ระบบ คือ มหาวิทยาลัยปดหรือมหาวิทยาลัยจํากัดรับ  และมหาวิทยาลัยเปดหรือ
มหาวิทยาลัยไมจํากัดรับ      สุธรรม  อารีกุล (รายงานชุดแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย: 
รูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา, 2543) ไดแบงระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกเปน 3 
ประเภท โดยยึดภารกิจและเปาหมายเปนหลักสําคัญ ประเภทแรกเปนมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ใน
การสอน วิจัย บริการทางวิชาการและใหการศึกษาในระดับสูงจนถึงระดับปริญญาเอกในหลาย
สาขาวิชา โดยมุงสูความทันสมัยระดับสากล เพื่อสามารถแขงขันกับนานาประเทศ   

ประเภทท่ีสอง เปนมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ในการสอน วิจัย บริการวิชาการ ใหการศึกษาระดับสูง
ในบางสาขาวิชา มุงอุดมศึกษาสูปวงชนและอุดมศึกษาตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถพัฒนาชุมชนใน
ทองถ่ินได  ประเภทท่ีสาม เปนสถาบันระดับวิทยาลัยหรือวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทําหนาที่ในการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ ใหการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา มุงอุดมศึกษาเฉพาะกลุม เพื่อให
สามารถประกอบอาชีพและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตอเนื่องและตลอดชีวิต 
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นอกจากนี้ การกําหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา (University Mapping) เปนวิธีการสําคัญ
วิธีหนึ่งที่จะชวยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอุดมศึกษา สามารถวางแผนเพื่อสงเสริม 
สนับสนุนสถาบันไดอยางสอดคลองกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจของประเทศ  และบริบทการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของประชาคมโลก จากผลการศึกษาเพื่อกําหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดม 
ศึกษาของมนัส  สุวรรณ  (ทบวงมหาวิทยาลัย, มปท.) ไดเสนอใหพิจารณาจัดแบงระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติออกเปน 3 กลุม ไดแก   

1) สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงเนนการวิจัย (Research University) ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษากลุมนี้ 
ควรจัดใหเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติที่รัฐตองสนับสนุนเปนพิเศษ โดยมีพันธกิจในการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รวมทั้งปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนแลว ยังตอง
มุงเนนการคนควาวิจัยเพื่อใหไดองคความรูและเทคโนโลยีใหมสําหรับการพัฒนาประเทศ  

2) สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงเนนการเรียนการสอน (Teaching University) สถาบันอุดมศึกษา
กลุมนี้ควรจัดใหเปนมหาวิทยาลัยภูมิภาค ซ่ึงรัฐตองเปดโอกาสใหเอกชนสามารถดําเนินงานตาม
พันธกิจที่สําคัญคือ การทําการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ตลาดและ
สังคมมีความตองการ รวมถึงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม สถาบันอุดมศึกษา และ 

 3) วิทยาลัยชุมชน (Community College) สถาบันอุดมศึกษากลุมนี้เปนสถาบันที่เปด
โอกาสทางการศึกษาอยางกวางขวางแกประชาชน ทั้งนี้มุงเนนการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพ
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี เพื่อเปนการสรางบุคลากรใหกับชุมชนทองถ่ิน  

 ทั้งนี้ สมศ. เห็นวาการจัดกลุมสถาบันจะมีประโยชนในประเด็น ดังนี้  

1) เปนการเปดโอกาสใหสถาบันประกาศตอสาธารณชนวาสถาบันมีจุดเนนดานใด ซ่ึง
เทากับเปนการใหปฏิณญาของสถาบันวาจะมุงมั่นในการพัฒนาสถาบันใหมีความเปนเลิศตามอัต
ลักษณที่ไดประกาศออกไป  

2) การเปดโอกาสใหสถาบันไดพัฒนาตนเองจนมีความเปนเลิศในพันธกิจของตนแสดงถึง
การใหอิสระในเชิงวิชาการ (academic freedom) แกสถาบันอุดมศึกษา  

3) ผลการจัดกลุมดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบการประเมินภายนอกของ สมศ. 
โดย สมศ. จะไดนําผลการจัดกลุมดังกลาวมาประกอบการพัฒนาเกณฑการตัดสินผลการประเมินที่
ผันแปรไปตามกลุมสถาบัน ซ่ึงชวยความยุติธรรมตอสถาบันอุดมศึกษา     รวมทั้งการสรางความ
ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑการประเมินดังกลาว  จะทําใหการประเมินที่มีลักษณะวัตถุวิสัยหรือมีความ
เปนปรนัย (objectivity) นอกจากนั้นผลการจัดกลุมดังกลาวจะชวยให สมศ. ออกแบบจัดทีม
ประเมินไดอยางเหมาะสมกับประเภทของสถาบันอีกดวย  
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4) การจัดกลุมสถาบันจะชวยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถกาํหนดทศิ
ทางการสงเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมและ
เปนธรรมแกสถาบันอุดมศึกษาแตละกลุม และ  

5) การจัดกลุมสถาบันจะสงผลตอการที่รัฐบาลจะกําหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตใน
ลักษณะตาง ๆ ตามความตองการของประเทศ โดยการกําหนดทุนการศึกษาสําหรับสถาบันในกลุม
ตาง ๆ ตามความตองการกาํลังคนของประเทศ และการสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือสถานศึกษา
ในกลุมใดกลุมหนึ่ง เพื่อใหมีความเปนเลิศในแตละกลุมสถาบัน  ตลอดจนในการประเมินของ สมศ. 
ตามกลุมตางๆ  

ดวยเหตุผลดังกลาว สมศ. จึงไดวางแผนเพื่อการจัดกลุมสถาบันตามจุดเนนพันธกิจ โดยมี
วิธีดําเนินการ ดังนี้ 

 1. สํานักงานฯ ขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในการกระจายน้ําหนักลงในพันธกิจหลัก 
โดยหลักการในการกระจายน้ําหนักที่วานี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษา ใหกําหนดกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สมศ. ใน 4 มิติ พรอมทั้งกําหนดน้ําหนัก
ในแตละมิติ โดยกําหนดใหมิติที่ 1 เปน 100 คะแนน สวนมิติที่ 2 มิติที่ 3 และ 4 มีน้ําหนักคะแนนมิติ
ละ 20 คะแนน ดังนี้ 
มิติท่ี 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
(100 คะแนน) 
1.  คุณภาพบัณฑิต (≥ 20 %) 
2.  งานวิจัยและงานสรางสรรค (≥ 20 %) 
3.  การบริการวิชาการ/ วิชาชีพ (≥ 20 %) 
4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (≥ 10 %) 

มิติท่ี 2  ดานการบริหารและการจัดการ 
5.   การบริหารและการพัฒนาองคการ  
   (20 คะแนน) 

 

มิติท่ี 3  ดานการเรียนรู 
6.  การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
     (20   คะแนน) 

มิติท่ี 4  ดานการประกันคุณภาพ 
7.  ระบบประกันคุณภาพ  
    (20 คะแนน) 

 
ในการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา สมศ. ไดกําหนดเกณฑน้ําหนักขั้นต่ําของมาตรฐานในมิติ

ที่ 1 รวม 70 เปอรเซ็นต ตามตารางดานบน และใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงเพิ่มคาน้ําหนักอีก 30 
เปอรเซ็นต ตามจุดเนนของสถาบัน ซ่ึงผลจากการกําหนดน้ําหนักตามหลักเกณฑดังกลาวจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน   
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2. สํานักงานดําเนินพิจารณาคาน้ําหนักที่สถาบันอุดมศึกษาสงเขามา โดยไดใชวิธีการในการจัด
กลุม 2 แบบ 

2.1 พิจารณาจากน้ําหนักรวม 100 คะแนน ที่สถาบันอุดมศึกษากระจายลงใน 4  
พันธกิจหลัก หลักเกณฑการจัดกลุมสถาบันแบบที่ 1 แสดงดังในตารางที่ 1 ในการแบงดังกลาว
สํานักงานฯ พบวาสถาบันอุดมศึกษาที่สงคาน้ําหนักเขามาทั้งหมด 84 แหง (จากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งสิ้นประมาณ 260 แหง คิดเปนรอยละ 31.15) สามารถแบงกลุมสถาบันได 4  กลุม ไดแก 
 

ตารางที่ 1    การจัดกลุมสถาบันพิจารณาจากการกระจายน้ําหนัก 100 คะแนนใน 4 พันธกิจหลัก 4 ดาน 
 

การปฏิบัติตามพันธกิจ 
กลุมสถาบันตามจุดเนน สอน วิจัย บริการ

วิชาการ 
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. การผลิตบัณฑิตและวิจัย  
(≥ 30 %) 

 
(≥ 30 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 10 %) 

2. การผลิตบัณฑิตและ 
    การพัฒนาสังคม 
 

 
(≥ 30 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 30 %) 

 
(≥ 10 %) 

3. การผลิตบัณฑิต และพัฒนา 
    ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
(≥ 30 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 20 %) 

4. การผลิตบัณฑิต  
(≥ 35 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 20 %) 

 
(≥ 10 %) 

* เครื่องหมาย ( ) แสดงจุดเนนที่สถาบนัเพิม่น้าํหนักจากเกณฑขัน้ต่าํที่ สมศ. กาํหนด 
 

กลุมที่ 1 คือกลุมที่กระจายน้าํหนักลงในพนัธกจิดานการผลิตบัณฑติและวจิยั ตั้งแตรอยละ 30 
ขึ้นไป 

กลุมที่ 2 คือกลุมที่กระจายน้ําหนักลงในพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการบริการ
วิชาการแกสังคม ตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป 

กลุมที่ 3 คือกลุมที่กระจายน้ําหนักลงในพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการทํานุศิลปะ
และวัฒนธรรม ตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป และรอยละ 20 ขึ้นไปตามลําดับ 

กลุมที่ 4 คือกลุมที่กระจายน้ําหนักลงในพันธกิจดานการผลิตอยางชัดเจนมากกวาการ
กระจายลงในพันธกิจดานอื่น กลาวคือใหน้ําหนักดานการผลิตบัณฑิตตั้งแตรอยละ 35 ขึ้นไป  
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  2.2 พิจารณาจากการกระจายน้ําหนักรอยละ 30 ลงใน 4 พันธกิจหลัก หลักเกณฑ
การจัดกลุมสถาบันแบบที่ 2 แสดงดังในตารางที่ 2 สามารถแบงกลุมสถาบันได 4 กลุม ไดแก 
ตารางที่ 2  ผลการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา แบบที่ 2 แบงตามการกระจายน้ําหนัก 30  คะแนน  
 

การปฏิบัติตามพันธกิจ กลุมสถาบันตามจุดเนน 
สอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
1. เนนการผลิตบัณฑิต   

(20 คะแนน) 
   

2. การผลิตบัณฑิตและวิจัย 
 (พันธกิจที่ 1 และ 2 รวมกัน
ได 30) 

 
(30 คะแนน) 

  

3. การผลิตบัณฑิตและ 
    การพัฒนาสังคม 
(พันธกิจที่ 1 และ 3 รวมกัน
ได 30) 

 
(≥ 15 %) 

  
(≥ 15 %) 

 

 

4. กลุมอื่นๆ  มีความหลากหลายรูปแบบในการกระจายน้ําหนักลงในพันธกิจ 
 

กลุมที่ 1 คือกลุมที่กระจายน้ําหนักลงในพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป 

กลุมที่ 2 คือกลุมที่กระจายน้ําหนักลงในพันธกิจดานการผลิตผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
รวมกันตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป  

กลุมที่ 3 คือกลุมที่กระจายน้ําหนักลงในพันธกิจการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการแก
สังคมรวมกันตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป  

กลุมที่ 4 คือกลุมที่มีความหลากหลายรูปแบบในการกระจายน้ําหนักลงในพันธกิจ 
 

จากผลการจัดกลุมทั้งสองแบบ  สํานักงานฯ  ไดสงใหคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน  11 ทาน  ใหความเห็นซึ่ง
คณะกรรมการสวนใหญ เห็นชอบตามแบบที่หนึ่ง โดยใหเหตุผลวาการจัดกลุมตามแบบที่หนึ่งมี
ความสมเหตุสมผล และมีสถาบันอุดมศึกษากระจายไปอยูในแตละแบบตามสภาพการจัดการศึกษา
ที่ควรจะเปน  สวนในการจัดกลุมแบบที่สองนั้น พบวามีสถาบันไปกระจุกตัวกันอยูที่กลุมที่ 4 
(จํานวน 34 แหง คิดเปนรอยละ 41.98) ซ่ึงเปนกลุมที่ไมมีความชัดเจนในรูปแบบของการกระจาย
น้ําหนัก  
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อยางไรก็ตามมีกรรมการบริหารไดตั้งขอสังเกตวา มีสถาบันอุดมศึกษาที่กระจายน้ําหนักลง
ใน 3 พันธกิจแรกเทากัน ซ่ึงแสดงถึงการที่สถาบันพยายามจะใหความสําคัญกับพันธกิจทั้งสามดาน
แรกเทาๆ กัน กลาวคือกระจายน้ําหนักลงในสามพันธกิจแรก รอยละ 30 ทางสํานักงานจึงไดลอง
พิจารณาแจงนับพบวามีสถาบันอุดมศึกษาอยู 3 แหง ที่กระจายน้ําหนักในลักษณะดังกลาว แตใน
ทายที่สุดสถาบันทั้ง 2 แหง ไดแจงความจํานงมายังสํานักงานฯ วาขอปรับเปลี่ยนการกระจาย
น้ําหนักดังกล าว จึงสรุปไดวาการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาโดยพิจารณาจากจุดเนนตามพันธกิจนั้น
สามารถแบงได 4 กลุม ดังนี้ 
 1.  กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  เปนกลุมสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเนนดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัยสรางองคความรูใหม
เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ และ เผยแพรความรูไปสูผูใชทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยมุงสู
ความทันสมัย และสามารถแขงขันไดในระดับสากล   
 2.  กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  เปนกลุมสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิตบัณฑิตระดับสูง
ในบางสาขาวิชาและเนนการบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม 
 3.  กลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เปนกลุมสถาบันที่
ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิต
บัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชาโดยการประยุกต ความรู เพื่อสรางและพัฒนามาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการเผยแพรความรู ภูมิปญญาไทยสูสากล 
 4 .  ก ลุ มสถาบัน เนนการผลิ ตบัณฑิต  เ ป นกลุ มสถาบันที่ ป ฏิบั ติ พั นธกิ จของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนการสอนในระดับปริญญาตรี  ประยุกตความรูเพื่อใชในการผลิต
บัณฑิต  เปนกลุมสถาบัน อุดมศึกษาที่เนนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในดานวิชาการ และวิชาชีพ
ตาง ๆ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่สถาบันเติมน้ําหนักแลวสามารถจัดกลุมสถาบันไดหลายกลุม ใหพิจารณา
เลือกกลุมโดยเลือกเรียงลําดับจากกลุม 1, 2 , 3 และ 4 โดยใหสังกัดกลุมสถาบันเพียงกลุมเดียว   

3. สํานักงานฯ ไดสงผลการจัดกลุมสถาบันกลับไปใหสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 81 แหง 
ทบทวนและยืนยันการจัดเขากลุมสถาบัน โดยใหเหตุผลประกอบวาการที่ใหสถาบันอุดมศึกษากระจาย
น้ําหนักจํานวนรอยละ 30 ของน้ําหนักมาตรฐานที่ 1 – 4 นั้น เปนการเปดโอกาสใหสถาบันประกาศตอ
สาธารณชนวาสถาบันมีจุดเนนดานใด ซ่ึงเทากับเปนการใหปฏิณญาของสถาบันวาจะมุงมั่นในการ
พัฒนาสถาบันใหมีความเปนเลิศตามอัตลักษณที่ไดประกาศออกไป นอกจากนั้นสํานักงานยังได
แจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบวา ผลจากการกระจายน้ําหนัก นอกจากจะเปนการสะทอนจุดเดน
ของสถาบันแลว ยงัสงผลสําคัญตามมาอีก 3 ประการ คือ 
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3.1 การกระจายน้ําหนักลงในพันธกิจที่หนึ่งถึงสามตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป และพันธกิจที่ส่ี 
(มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป สถาบันจะตองไดรับ
การประเมินโดยใชทั้งตัวบงชี้รวมและตัวบงชี้เฉพาะในพันธกิจนั้น เชน หากสถาบันกระจาย
น้ําหนักลงในพันธกิจดานการวิจัยรวม รอยละ 30 สถาบันจะไดรับการประเมินมาตรฐานดาน
งานวิจัยและงานสรางสรรคดวยตัวบงชี้รวมจํานวน 5 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เฉพาะจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
รวมทั้งสิ้น 7 ตัวบงชี้ แตหากสถาบันกระจายน้ําหนักลงในพันธกิจดานการวิจัยรวมแลวนอยกวารอย
ละ 30  สถาบันจะไดรับการประเมินมาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรคดวยตัวบงชี้รวม
จํานวน 5 ตัวบงชี้เทานั้น ดังตารางแสดงการะจายน้ําหนักและจํานวนตัวบงชี้ที่สถาบันจะไดรับการ
ประเมินดังในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3   จํานวนตวับงชี้ในแตละมาตรฐานที่สถาบันจะไดรับการประเมินจําแนกตามรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก จํานวน 

ตัวบงชี ้

น้ําหนักรวม 

ท่ีตองไดรับการประเมิน
ดวยตัวบงชี้เฉพาะ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    อยางนอย 20 6+2 * ≥ 30 % 

2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   อยางนอย 20 5+2 * ≥ 30 % 

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ อยางนอย 20 4+3 * ≥ 30 % 

4 .  มาตรฐานด านการทํ านุ บํ า รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม   

อยางนอย 10 2+2 * ≥ 20 % 

รวม มาตรฐาน 1- 4 100 17+9 *  

5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  20 11 - 

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 9 - 

7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ  20 2 - 

รวม มาตรฐาน 5 - 7 60 22 - 

รวม มาตรฐาน 1 - 7 160 39+9 * - 

 
3.2 การจัดกลุมสถาบันดังกลาว มีผลตอเกณฑการประเมินที่แตกตางกันไปตามกลุม

สถาบันที่อยูตางกลุมกัน ซึ่งสถาบันที่อยูในกลุมเดียวกันก็จะใชเกณฑการประเมินเดียวกัน ดัง
ตัวอยางการกระจายน้ําหนักของสถาบันอุดมศึกษา ในตารางที่ 4  และจํานวนตัวบงชี้ที่สถาบันจะ
ไดรับการประเมินตามกลุมสถาบันในตารางที่ 5 
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3.3  การดําเนินการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่องสําคัญที่จะตองไดรับการยอมรับจาก
สถาบันอุดมศึกษาและใชไปประกอบแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการสงเสริมและพัฒนา 
โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมและเปนธรรมแกสถาบันอุดมศึกษาแตละกลุม 
สําหรับ สมศ. จะไดดําเนินการออกแบบระบบประเมินคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินใหเหมาะสมเปนธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาในแตละกลุมตอไป 

 
ตารางที่ 4    ตัวอยางการจัดกลุมของสถาบันตามลักษณะการกระจายน้ําหนักในพันธกิจหลัก 
 

การกระจายน้ําหนักของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐาน สถาบนั 
A 

สถาบนั 
B 

สถาบนั 
C 

สถาบนั 
D 

สถาบนั 
E 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    35 35 30 35 45 

2 .  มาตรฐานด านงานวิ จั ย และง าน
สรางสรรค   

35 30 25 20 20 

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 20 25 30 20 20 

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

10 10 15 25 15 

ผลการจัดกลุม 1 1 2 3 4 
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ตารางที่ 5    ตัวอยางการกระจายน้ําหนักและจํานวนตัวบงชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองใช จําแนก 
                    ตามประเภทกลุมสถาบัน 

มาตรฐาน 
สถาบัน 

A 
สถาบัน 

B 
สถาบัน 

C 
สถาบัน 

D 
สถาบัน 

E 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    6+2* 6+2* 6+2* 6+2* 6+2* 

2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   5+2* 5+2* 5 5 5 

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 4 4 4+3* 4 4 

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

2 2 2 2+2* 2 

รวม มาตรฐาน 1- 4 17+4* 17+4* 17+5* 17+4* 17+2* 

5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 11 11 11 11 11 

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 9 9 9 9 9 

7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ  2 2 2 2 2 

รวม มาตรฐาน 5 - 7 22 22 22 22 22 

รวม มาตรฐาน 1 - 7 39+4* 39+4* 39+5* 39+4* 39+2* 
 

4. สํานักงานไดนําคาน้ําหนักที่สถาบันไดทบทวนและสงเพิ่มเติมเขามารวมทั้งสิ้นจํานวน  
102 แหง จําแนกตามประเภทสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไดดังตารางที ่ 6 โดยผลการจัดกลุมสถาบัน
ของสถาบันทั้ง 102 แหง แสดงไดดังตารางที่ 7 โดยผลการจัดกลุมดังกลาวจําแนกตามกลุมสถาบัน
และประเภทของสถาบันอุดมศึกษาไดดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 6   จํานวนและรอยละของสถาบนัอดุมศกึษาที่นาํมาจดักลุมสถาบันจําแนกตามประเภทของสถาบัน 

สถาบันท่ีตอบกลับ 
ประเภทของสถาบัน 

จํานวน รอยละ 
มหาวิทยาลัย 22 21.57 
มหาวิทยาลัยเอกชน 33 32.35 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 37.25 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 8.82 

รวม 102 100 
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ตารางที่ 7   รายช่ือสถาบันอุดมศึกษาและน้ําหนกัในแตละมาตรฐาน จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
                   (ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2549)  
 

คาน้ําหนักมาตรฐานที ่
สถานศึกษา 

1 2 3 4 

1. มหาวิทยาลัยเนนผลิตบัณฑิต และวิจัย (22 แหง คิดเปนรอยละ 21.57  ) 

มหาวิทยาลัย (19  แหง คิดเปนรอยละ 18.63)     
1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 35 35 20 10 
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 35 35 20 10 
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 35 35 20 10 
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 35 35 20 10 
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 35 35 20 10 
6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 35 35 20 10 
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 35 30 25 10 
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 40 30 20 10  
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 35 35 20 10 
10 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 40 30 20 10  
11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 40 30 20 10 
12 มหาวิทยาลัยขอนแกน 35 35 20 10 
13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 40 30 20 10  
14 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 35 33 22 10 
15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 35 35 20 10 
16 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 35 30 25 10  
17 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 35 30 25 10 
18 มหาวิทยาลัยศิลปากร 30 30 20 20 
19 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 40 30 20 10 
มหาวิทยาลัยเอกชน (3 แหง คิดเปนรอยละ 2.94 )     
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  35 35 20 10 
21 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 30 30 20 20 
22 มหาวิทยาลัยชินวัตร 

 
35 35 20 10 
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คาน้ําหนักมาตรฐานที ่
สถานศึกษา 

1 2 3 4 

2. มหาวิทยาลัยเนนการผลิตบัณฑิตและพฒันาสงัคม (51 แหง คิดเปนรอยละ 50.00 ) 

มหาวิทยาลัย ( 1 แหง  คิดเปนรอยละ 0.98 )     
1 มหาวิทยาลัยบูรพา 35 25 30 10 

มหาวิทยาลัยเอกชน (19 แหง คิดเปนรอยละ 18.63 )     
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 40 20 30 10 
3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 40 20 30 10 
4 วิทยาลัยตาป 40 20 30 10 
5 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40 20 30 10 
6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 35 20 30 15 
7 มหาวิทยาลัยพายัพ 35 20 35 10 
8 วิทยาลัยเซนตหลุยส 35 20 35 10 
9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   35 20 30 15 
10 มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม 35 20 30 15 
11 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 35 25 30 10 
12 มหาวิทยาลัยหาดใหญ 35 20 30 15 
13 วิทยาลัยพิษณุโลก 35 20 30 15 

14 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

35 20 30 15 

15 วิทยาลัยฟารอีสเทิรน 35 20 35 10 
16 วิทยาลัยดุสิตธานี 35 20 35 10 
17 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 35 20 35 10 
18 มหาวิทยาลัยสยาม 30 25 30 15 
19 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 30 20 30 20 
20 มหาวิทยาลัยเจาพระยา 30 20 30 20 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ(26 แหง คิดเปนรอยละ 25.49 )     
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 30 20 30 20 
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 30 20 30 20 
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 30 20 30 20 
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 30 25 30 15 
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คาน้ําหนักมาตรฐานที ่
สถานศึกษา 

1 2 3 4 
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 35 20 30 15 
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 35 20 35 10 
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 35 20 35 10 
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  40 20 30 10 
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  40 20 30 10 
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 35 20 30 15 
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 30 20 30 20 
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 35 20 30 15 

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 35 21 30 14 

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 35 20 35 10 
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 35 21 30 14 
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 30 25 30 15 
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 35 20 30 15 
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 35 20 30 15 
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 35 21 30 14 
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 30 20 30 20 
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 35 25 30 10 
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 35 20 30 15 
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  30 20 30 20 
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 30 20 30 20 
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 30 25 30 15 
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 35 20 30 15 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (5 แหง คิดเปนรอยละ  4.90)    
47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 30 20 30 20 
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 40 20 30 10 
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 40 20 30 10 
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 40 20 30 10 
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 40 20 30 10 
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คาน้ําหนักมาตรฐานที ่
สถานศึกษา 

1 2 3 4 

3. มหาวิทยาลัยเนนการผลิตบัณฑิตและพฒันาศิลปะและวัฒนธรรม 
(15 แหง คดิเปนรอยละ 14.71 ) 

มหาวิทยาลัย ( 1 แหง  คิดเปนรอยละ 0.98 )     
1 มหาวิทยาลัยทักษิณ 40 20 20 20 

มหาวิทยาลัยเอกชน  (4 แหง คิดเปน รอยละ 3.92)     
2 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 30 25 25 20 
3 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 30 25 25 20 
4 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 35 20 25 20 
5 วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 35 20 25 20 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (10 แหง คิดเปนรอยละ 9.81 )     
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 30 25 25 20 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 30 20 25 25 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 30 20 20 30 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 30 20 25 25 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 30 20 25 25 
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    30 20 25 25 
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 30 25 25 20 
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 35 20 20 25 
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 35 20 20 25 
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 40 20 20 20 

4. มหาวิทยาลัยเนนการผลิตบัณฑิต (14  แหง คิดเปนรอยละ 13.73) 

มหาวิทยาลัย (1 แหง คิดเปนรอยละ 0.98)     
1 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 35 25 25 15 

มหาวิทยาลัยเอกชน (7 แหง คิดเปนรอยละ 6.87)     
2 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 50 20 20 10 
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 50 20 20 10 
4 มหาวิทยาลัยเกริก 50 20 20 10 
5 มหาวิทยาลัยรัชตภาคย 40 25 20 15 
6 วิทยาลัยมิชช่ัน 45 20 25 10 
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คาน้ําหนักมาตรฐานที ่
สถานศึกษา 

1 2 3 4 
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 35 20 29 16 
8 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 35 25 25 15 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (2 แหง คิดเปนรอยละ 1.96)     
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 40 25 20 15 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 40 20 25 15 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (4 แหง คิดเปนรอยละ 
3.92) 

    

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 45 25 20 10 
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 40 25 25 10 
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 40 25 25 10 
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 40 25 25 10 

 
ตารางที่ 8  รอยละของกลุมสถาบันตามประเภทสถาบัน ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 
 

กลุมสถาบัน  

ประเภทสถาบัน 
1 

จํานวน 
 (รอยละ) 

2 
จํานวน 

 (รอยละ) 

3 
จํานวน 

 (รอยละ) 

4 
จํานวน  
(รอยละ) 

รวม 
จํานวน 

 (รอยละ) 
มหาวิทยาลัย  19 (18.63) 1 (0.98) 1 (0.98) 1 (0.98) 22 (21.57) 
มหาวิทยาลัยเอกชน  3 (2.94) 19 (18.63) 4 (3.92) 7 (6.87) 33 (32.35) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ - 26 (25.49) 10 (9.81) 2 (1.96) 38 (37.25) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  - 5 (4.90) - 4 (3.92) 9  (8.82) 

รวม 22 (21.57) 51 (50.00) 15 (14.71) 14 (13.73) 102 (100)  

 
 5. สํานักงานฯ ไดพัฒนาเกณฑการตดัสินผลการประเมินโดยผันแปรในแตละกลุมสถาบัน 
แลววางแผนทีจ่ะสงผลการจดักลุมสถาบันดังกลาว พรอมดวยเกณฑการประเมินผลที่สํานักงานฯ 
ไดจัดทําขึน้ไปใหกับสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการกระจาย
น้ําหนกัเพื่อการจัดกลุมเปนครั้งสุดทาย  
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 จะเห็นไดวากระบวนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการจัดกลุมสถาบันครั้งนี้ แมจะยงัไมแลว
เสร็จสมบูรณแตก็ทําให สมศ. สามารถวางแผนบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเอื้อใหเกิดการพัฒนาระบบการประเมินภายนอกที่สอดคลองกับจุดเนนและเอกลักษณ
ของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงและการตัดสินผลบนพื้นฐานของหลักวิชาการ และความมีอิสระใน
เชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งกอใหเกดิความยุติธรรมในการประเมินและที่สําคัญยิ่งก็คือ
เปนการกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดจุดเนนการปฏิบัติพันธกิจ เพื่อการบริหารจัดการที่
มุงสูความเปนเลิศตามจุดเนนที่กําหนดตอไป 
 สํานักงาน ฯ ขอขอบคุณสภาสถาบันและสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทีใ่หความรวมมอือยาง
ดียิ่งในการจดักลุมสถาบันอุดมศึกษาในครัง้นี้ 
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แบบกรอกขอมูลพื้นฐาน สาํหรับการประเมินภายนอก 
ช่ือสถาบัน................................................................................................................................................ 
ผูรับผิดชอบเอกสารขอมูลพื้นฐาน....................................................โทร.................................................. 
 

ปการศึกษา  

ขอมูล ปท่ีประเมินครั้งท่ีแลว 
ปการศึกษา........ 

ผล (แผน) 

2547 
 

ผล (แผน) 

2548 
 

ผล (แผน) 
1. จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบัน  
     (โปรดระบรุายละเอียด) 

   

2. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน    
    2.1 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน    
          ระดับปริญญาตรี 

   

    2.2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน 
          ระดับปริญญาโท 

   

    2.3 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน   
          ระดับปริญญาเอก 

   

    2.4 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ  
          สกอ. 

   

3. จํานวนอาจารยประจํา    
    3.1 อาจารยขาราชการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดรัฐบาล) 
   

    3.2 อาจารยพนักงาน    
    3.3 อาจารยสัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึน้ไป)    
4. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ใหนบัรวม

อาจารยประจําตามขอ 3) 
   

    4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา    
    4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา    
    4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา    
    4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี    
          

 ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง 
                                                                              ………………………………    อธิการบดี / ผูแทน 
                                                                              วันที่ ........./................/............ 
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ปการศึกษา  

ขอมูล ปท่ีประเมินครั้งท่ีแลว 
ปการศึกษา........ 

ผล (แผน) 

2547 
 

ผล (แผน) 

2548 
 

ผล (แผน) 
5. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา    
   5.1 ศาสตราจารย    
   5.2 รองศาสตราจารย    
   5.3 ผูชวยศาสตราจารย    
   5.4 อาจารย    
6. จํานวนนักศกึษาทั้งหมด    
   6.1 ระดับปริญญาตรี    
       6.1.1 ภาคปกต ิ    
       6.1.2 ภาคพิเศษ    
   6.2 ระดับปริญญาโท    
       6.2.1 ภาคปกต ิ    
       6.2.2 ภาคพิเศษ    
   6.3 ระดับปริญญาเอก    
       6.3.1 ภาคปกต ิ    
       6.3.2 ภาคพิเศษ    
7. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด    
   7.1 ระดับปริญญาตรี    
       7.1.1 ภาคปกต ิ    
       7.1.2 ภาคพิเศษ    
   7.2 ระดับปริญญาโท    
       7.2.1 ภาคปกต ิ    
       7.3.2 ภาคพิเศษ    
   7.3 ระดับปริญญาเอก    
       7.3.1 ภาคปกต ิ    
       7.3.2 ภาคพิเศษ    
          

                 ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง 
                                                                              ………………………………    อธิการบดี / ผูแทน 
                                                                              วันที่ ........./................/............ 
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ปการศึกษา  

ขอมูล ปท่ีประเมินครั้งท่ีแลว 
ปการศึกษา........ 

ผล (แผน) 

2547 
 

ผล (แผน) 

2548 
 

ผล (แผน) 
8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา 
    และการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

   

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางาน 
    ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

   

10. รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตน 
      เปนไปตามเกณฑ กพ. 

   

11.จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษา 
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต
ในระดับชาติ/นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา              

   

12. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนัก 
      ศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาตหิรือระดับ  
      นานาชาตภิายในรอบ 3 ปที่ผานมา 

   

13. จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด    
      13.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท    
      13.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก    
14.  จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร    
       14.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญา

โทที่ตีพิมพเผยแพร 
   

      14.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญา      
เอกที่ตีพิมพเผยแพร 

   

15. จํานวนงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ  
       เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน  
       ระดับชาตแิละระดับนานาชาติ  

   

          

                 ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง 
                                                                              ………………………………    อธิการบดี / ผูแทน 
                                                                              วันที่ ........./................/............ 
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ปการศึกษา  

ขอมูล ปท่ีประเมินครั้งท่ีแลว 
ปการศึกษา........ 

ผล (แผน) 

2547 
 

ผล (แผน) 

2548 
 

ผล (แผน) 
16. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ของสถาบัน 
   

17. เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน 

   

18. จํานวนอาจารยประจําทีรั่บทุนทําวิจยัหรือ 
      งานสรางสรรค 

   

19. จํานวนอาจารยประจําทีไ่ดรับทุนทําวจิัย 
      หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 

   

20. จํานวนอาจารยประจําทีไ่ดรับทุนทําวจิัย 
      หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

   

21. จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง   
      (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล   
      ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

   

22. จํานวนผลงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ ไดรับ 
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  

       สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา 

   

23. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ 
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ  

   

24.  จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบนั เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาต ิ

   

25. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการ
วิชาการและวชิาชีพเพื่อสังคม  

   

          

                ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง 
                                                                              ………………………………    อธิการบดี / ผูแทน 
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ปการศึกษา  

ขอมูล ปท่ีประเมินครั้งท่ีแลว 
ปการศึกษา........ 

ผล (แผน) 

2547 
 

ผล (แผน) 

2548 
 

ผล (แผน) 
26. จํานวนแหลงใหบริการวชิาการและวิชาชีพที่ 

ไดรับการยอมรบัในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
   

27. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ 
      และวิชาชพีในนามสถาบัน 

   

28. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ 
      สรางเสริมเอกลักษณ  ศลิปะและวัฒนธรรม 

   

29. คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา  
และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 

   

30. สินทรัพยถาวร     
31. คาใชจายทัง้หมด     
32. งบดําเนินการทั้งหมด    
33. เงินเหลือจายสุทธิ    
34. เงินรายรับทั้งหมด    
35. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 
   

36. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทีไ่ดรับ
การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชพี ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ       

   

37. จํานวนอาจารยประจําทีเ่ขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ       

   

38. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทัง้หมด    
39. จํานวนของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/  
      โครงการพัฒนานักศกึษา 

   

          

                ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง 
                                                                              ………………………………    อธิการบดี / ผูแทน 
                                                                              วันที่ ........./................/............ 
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ปการศึกษา  

ขอมูล ปท่ีประเมินครั้งท่ีแลว 
ปการศึกษา........ 

ผล (แผน) 

2547 
 

ผล (แผน) 

2548 
 

ผล (แผน) 
40. คาใชจายทัง้หมดที่ใชในระบบหองสมดุ  
      คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

   

41. คา FTES ระดับปริญญาตรี    
42. คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก  
      (หลังจากที่ปรับคาแลว) 

   

          

                ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง 
                                                                              ………………………………    อธิการบดี / ผูแทน 
                                                                              วันที่ ........./................/............ 
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นอกจากขอมูลเชิงปริมาณขางตนแลว สมศ. ขอความกรุณาใหทางมหาวิทยาลัย/ สถาบัน จัดสง

เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการประเมินผลอีก 2 รายการ ไดแก คูมือ และแผนการประกันคุณภาพของ
สถาบันที่ใชอยูในปจจุบัน  และรายงาน (การวิจัย) ประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ทั้งนี้หากทางมหาวิทยาลัย/ สถาบันเห็นวายังมเีอกสารอื่นใดทีน่าจะเปนประโยชนตอการ
ประเมินก็สามารถพิจารณาจดัสงเพิ่มเติมได 
 

*** หมายเหตุ  
1.   กรุณากรอกขอมูลดังกลาวทั้งในระดบักลุมสาขาวิชาและระดบัสถาบัน โดยแยกเอกสารคนละชุดกนั 

แลว  กรุณาสงอีเมลกลับมาที่ สมศ.  info@onesqa.or.th หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดติดตอ
กลุมงาน กปอ. 0 2216 3955 ตอ 160 - 164 

2.  สําหรับคณะวิชาที่เปนกลุมสาขาดวยใหใชรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา สําหรับกลุม 

    สาขาที่มีหลายคณะวิชาใหจัดทํารายงานบทสรุปการประเมินตนเองของกลุมสาขาวิชา โดยใชขอมูล 

    พื้นฐานจากรายงานการประเมินตนเองของแตละคณะวิชา พรอมทั้งสงรายงานประเมินตนเองของ 
    คณะวิชาดวย 
3. ขอความกรุณาใหมหาวิทยาลัยเตรียมหลักฐานไวที่มหาวิทยาลัยดวย ผูประเมินภายนอกอาจตองขอศึกษา 
    หลักฐานเอกสารตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดสงขอมูลตามตัวบงชี้มาให โดยเฉพาะสําหรับการประเมินตาม 

    ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
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แบบบันทึกคะแนนและผลการประเมิน 
 

คะแนนที่ได 

ชื่อมาตรฐานและตัวบงชี้ น้ําหนัก 

อิง
มา
ตร
ฐา
น

 พัฒ
นา
กา
ร

 บร
รล
ุเป
าห
มา
ย

 

คะแนนรวม/ 
ระดับการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1   มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต      

ตัวบงชี้รวม 
1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน ทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป   

     

1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได 
        ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

     

1.3  รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ       

1.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช 
        บัณฑิต 

     

1.5  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยอง ในดานวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่
ผานมา                     

     

1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับ 
        รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ป 
        ที่ผานมา 

     

ตัวบงชี้เฉพาะ 
1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ 
        เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

     

1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ 
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

     

มาตรฐานที่ 2   มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค      

ตัวบงชี้รวม 
2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 
       และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับ 
       นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา   

     

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค 
       ของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  
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คะแนนที่ได 

ชื่อมาตรฐานและตัวบงชี้ น้ําหนัก 

อิง
มา
ตร
ฐา
น

 พัฒ
นา
กา
ร

 บร
รล
ุเป
าห
มา
ย

 

คะแนนรวม/ 
ระดับการ
ประเมิน 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอก 
      สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

     

2.4  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทํา วิจัย หรืองาน 
       สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

     

2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน           
        สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

     

ตัวบงชี้เฉพาะ 
2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา  

     

2.7  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา 

     

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ      

ตัวบงชี้รวม 
3.1รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ 
     ตอบสนองความตองการ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
      ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

     

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ 
       ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ 
       ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  

     

3.3  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ 
       วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 

     

3.4   คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ 
และวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา   

     

ตัวบงชี้เฉพาะ 
3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ 
       ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

     

3.6 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใน 
       นามสถาบันตออาจารยประจํา 

     

3.7 ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตาม 
       พันธกิจของสถาบัน 
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คะแนนที่ได 

ชื่อมาตรฐานและตัวบงชี้ น้ําหนัก 

อิง
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คะแนนรวม/ 
ระดับการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

ตัวบงชี้รวม 
4.1  รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม 
       เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา  

     

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและ 
สรางเสริม  เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

     

ตัวบงชี้เฉพาะ 
4.3 มีผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสราง 
        มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 

     

4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม 
        เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 

     

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร      

5.1 ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน      

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการ 
        ประเมินจากภายในและภายนอก 

     

5.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ        

5.4  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน      

5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน 
        การสอน และการวิจัย   

     

5.6   สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)      

5.7   คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)      

5.8   รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ      

5.9   รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ 
       นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

     

5.10  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ
และตางประเทศตออาจารยประจํา 

     

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ       

     

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน      

6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด       
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คะแนนที่ได 

ชื่อมาตรฐานและตัวบงชี้ น้ําหนัก 

อิง
มา
ตร
ฐา
น

 พัฒ
นา
กา
ร

 บร
รล
ุเป
าห
มา
ย

 

คะแนนรวม/ 
ระดับการ
ประเมิน 

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

     

6.3 รอยละของอาจารยประจํ าที่มี วุ ฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา   

     

6.4   รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ        
6.4 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
        (Professional Ethics) 

     

6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการ 
        เรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง 

     

6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน 
        ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

     

6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนา 
        นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา  

     

6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 
        และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ      
7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ 
        กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

     

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน       
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ตารางที่ 2 สรุปคะแนนรายมาตรฐานของสถาบันอุดมศกึษา 

 

ลําดับ ชื่อตัวบงชี้ น้ําหนัก คะแนนที่ได  ระดับการประเมิน 
1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค    
3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักมาตรฐานที่ 1-4 100   
5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  20   
6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20   
7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 20   

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักมาตรฐานที่ 1-7 160   
  

ขอเสนอเพื่อการตัดสนิผลระดับกลุมสาขาวชิา 
กลุมสาขาที่ ………    …………………………………………………………………………           
       “                  ………    …………………………………………………………………………              
       “                  ………    …………………………………………………………………………    
       “                  ………    …………………………………………………………………………   
       “                  ………    …………………………………………………………………………              
       “                  ………    …………………………………………………………………………    
       “                  ………    …………………………………………………………………………   
 
ขอเสนอเพื่อการตัดสนิผลระดับสถาบัน 
แนวทางที่ 1 ...................................................................................................................................... 
แนวทางที่ 2 ...................................................................................................................................... 
 



คณะที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการบริหาร สมศ. 
ที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน 
 นายเรวัต ฉ่ําเฉลิม นางสาวมยุรี จารุปาณ 
 ดร. สุวัฒน เงินฉ่ํา  
ประธานกรรมการ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ  
กรรมการ ดร. จํารัส สนองมาก นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย 
 ดร.ธนู กุลชล ดร. กฤษณพงศ กีรติกร 
 ดร. อุทัย ดุลยเกษม ดร. อมรวิชช นาครทรรพ 
 ดร. พีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ ดร. ศิรินธร วิทยะสิรินันท 
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) 
กรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการ สมศ. (ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน) 
ผูชวยเลขานุการ นายนาวิน วิยาภรณ  

 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประธานกรรมการ ดร. ธนู กุลชล  
กรรมการ ศาสตราจารย นายแพทยอดุลย วิริยเวชกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรางศรี พณิชยกุล 
 ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร. นางลักษณ วิรัชชัย ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ 
 ศาสตราจารย ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ ดร.ศิริพร ตันติพูลวินัย 
 ศาสตราจารย ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร ดร. มานิต บุญประเสริฐ 
 รองศษสตราจารย ดร. อนุมงคล ศิริเวทิน  
กรรมการและเลขานุการ ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน 
ผูชวยเลขานุการ นาวาตรีหญิง ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส  

 

คณะผูจัดทําคูมือ 
 

คณะทํางาน ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน ดร. นฤมล บุญนิ่ม 
 นาวาตรีหญิง ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส ดร. เพชรา พิพัฒนสันติกุล 
 นางสาวรุจีพัชร โรจนกุล นางสาวธัญญภรณ เลาหเพ็ญแสง 
 นายพล เหลืองรังสี นายศรัณย เสิศรักษมงคล 
 นางสาวทัศนศิรินทร สวางบุญ นางสาวถมรัตน หองดุลย 
 นางสาวกุลวดี ปุณเกษม ดร. สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน 
   
ฝายจัดทํารูปเลม   
               กลุมงานสงเสริมและพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. 
               กลุมงานอํานวยการ สมศ. 

 






