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จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖  

ว ่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชนท�ำหน้ำที่พัฒนำเกณฑ์  

วธิกีำรประเมนิคณุภำพภำยนอก และท�ำกำรประเมนิผลกำรจดักำรศกึษำเพือ่ให้มกีำรตรวจสอบคณุภำพของสถำนศกึษำ  

โดยค�ำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับ 

 สมศ. ได้ด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘) โดยไม่มีกำรตัดสินผล 

กำรประเมิน แต่เป็นกำรประเมินเพื่อยืนยันสภำพจริงของสถำนศึกษำ ขณะเดียวกันถือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 

กับสถำนศึกษำ เพื่อให ้ปฏิบัติ ได ้ถูกต ้องตำมหลักกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส�ำหรับกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) เป็นกำรประเมินตำมวัตถุประสงค์ของ สมศ. ที่ระบุไว้ใน 
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โดยพิจำรณำจำกผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมำกกว่ำกระบวนกำร โดยค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละ 

สถำนศึกษำซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินซำ้าสำาหรับสถานศึกษาในรอบสามนี้	 จะต้อง	

ดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	เท่านั้น 
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 ตำมหมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งต้องได้รับกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้ำปีนับตั้งแต่กำรประเมินครั้งสุดท้ำย และเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องและสำธำรณชน ซึ่ง สมศ. ได้ด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) และ

ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เสร็จสิ้นไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซึ่งยังคงหลักกำรส�ำคัญของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ตำมที่ก�ำหนด

ในกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ได้ระบุว่ำกำร

ประกันคุณภำพภำยนอกให้ค�ำนึงถึงจุดมุ่งหมำยและหลักกำร ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

 ๒. ยึดหลักควำมเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐำนข้อมูลตำมสภำพควำมเป็นจริงและ 

มีควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

 ๓. สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเสรีภำพทำงกำรศึกษำกับจุดมุ ่งหมำยและหลักกำรศึกษำของชำติ 

โดยให้มีเอกภำพเชิงนโยบำย ซึ่งสถำนศึกษำสำมำรถก�ำหนดเป้ำหมำยเฉพำะและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ให้เต็มตำมศักยภำพของสถำนศึกษำและผู้เรียน

 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ

สถำนศึกษำ

 ๕. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณภำพและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ เอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบัน

สังคมอื่น

 ๖. ค�ำนึงถึงควำมเป็นอิสระ เสรีภำพทำงวิชำกำร เอกลักษณ์ ปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ
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 ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ก�ำหนดให้ สมศ. ท�ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำแต่ละแห่งตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 

และครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้

 ๑. มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ

 ๒. มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

 ๓. มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

 ๔. มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน

 กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับอุดมศึกษำ สมศ. ได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้ จ�ำนวน ๑๘ ตัวบ่งชี้  

ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ มำตรฐำนตำมที่กฎกระทรวงฯ ก�ำหนด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ ได้แก่ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

จ�ำนวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จ�ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม จ�ำนวน ๑ ตัวบ่งชี้
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 กำรประเมนิคณุภำพภำยนอกเป็นกำรประเมนิผลกำรจดักำรศกึษำ เพือ่ตรวจสอบคณุภำพของสถำนศกึษำ

โดยหน่วยงำนหรอืบคุคลภำยนอกสถำนศกึษำ เพือ่มุง่ให้มกีำรพฒันำคณุภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ

ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจำกกำรที่สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อวำงแผนพัฒนำปรับปรุงคุณภำพ

ของตนเอง ด�ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพ มีกำรก�ำกับติดตำมคุณภำพ และมีระบบประเมินตนเองก่อน ต่อจำกนั้น

จึงรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดย สมศ. ซึ่งจะด�ำเนินกำรพิจำรณำและตรวจสอบจำกผลกำรประเมินคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำ กำรประเมินคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไป

ในทิศทำงเดียวกัน เพรำะต่ำงมุ่งสู่มำตรฐำนหรือคุณภำพที่คำดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก ดังนี้

๑.๑	 วัตถุประสงค์ของการประเมิน

	 	 วัตถุประสงค์ทั่วไป	

 ๑) เพื่อให้ทรำบระดับคุณภำพของสถำนศึกษำในกำรด�ำเนินพันธกิจด้ำนต่ำงๆ

 ๒) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

อย่ำงต่อเนื่อง

 ๓) เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

 ๔) เพื่อรำยงำนระดับคุณภำพและพัฒนำกำรในด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำต่อ

สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

	 	 วัตถุประสงค์เฉพาะ	

 ๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภำพจริงในกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ กรอบแนวทำง และวิธีกำรที่ สมศ. ก�ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ 

สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด

 ๒) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนควำมแตกต่ำงของแต่ละสถำนศึกษำที่แสดงถึงอัตลักษณ์ รวมทั้ง 

ผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมและกำรชี้น�ำสังคมของสถำนศึกษำตำมนโยบำยของภำครัฐ

 ๓) เพื่อยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกผลผลิต ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบมำกกว่ำกระบวนกำร
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 ๔) เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในอย่ำง 

ต่อเนื่อง

 ๕) เพื่อส ่งเสริมให้สถำนศึกษำมีทิศทำงที่สอดคล้องกันในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกกับ 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน

 ๖) เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและมีเป้ำหมำยร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นกำรเชื่อมโยงกำรด�ำเนินงำนสู่กำรพัฒนำคุณภำพร่วมกัน

 ๗) เพื่อรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพและเผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพ 

กำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน

	 	 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ๑) กำรบริหำรจัดกำรรวมถึงกำรใช ้ทรัพยำกรของสถำนศึกษำเป ็นไปอย ่ำงมีประสิทธิผล  

โดยท�ำให้กำรผลิตก�ำลังคนทุกระดับ กำรสร้ำงผลงำนวิจัย และกำรให้บริกำรวิชำกำรเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับ

ควำมต้องกำรของสังคมและประเทศ

 ๒) สถำนศกึษำ หน่วยงำนบรหิำรกำรศกึษำ และรฐับำล มข้ีอมลูทีถ่กูต้องและเป็นระบบในกำรก�ำหนด

นโยบำย วำงแผน และบริหำรจัดกำรกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ

 ๓) สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเข้ำสู่ระดับมำตรฐำนสำกล และมีควำมเป็นเลิศตำม

จุดเน้น จุดเด่นของสถำนศึกษำ

๑.๒	 วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิน	

  คู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับอุดมศึกษำ จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำร

ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 ๑) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ ให้ครอบคลุม 

กำรประเมินทุกด้ำนตำมพันธกิจ

 ๒) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบ ครบถ้วน และ

สืบค้นได้ง่ำย ส�ำหรับเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

 ๓) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำก่อนที่จะรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

โดยรูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองเป็นไปตำมที่หน่วยงำนต้นสังกัดก�ำหนด

๑.๓	 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

 ตำมมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบวุ่ำ “ให้หน่วยงำนต้นสงักดัและสถำนศกึษำจดัให้มรีะบบกำรประกนัคณุภำพภำยในสถำนศกึษำและ

ให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง”  
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ในขณะที่มำตรำ ๔๙ แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกไว้ว่ำ “ให้มีส�ำนักงำน

รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ มีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชนท�ำหน้ำที่พัฒนำเกณฑ์ วิธีกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก และท�ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ”

 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร

กำรศึกษำปกติที่ต ้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพ มีกำร

ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อน�ำไปสู ่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงสม�่ำเสมอ  

ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภำพภำยในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน�ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิตหรือผลลัพธ์  

ซึ่งต่ำงจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่เน้นกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนั้นควำมเชื่อมโยงระหว่ำง

กำรประกันคุณภำพภำยในกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ได้แสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยง 

ตำมแผนภำพที่ ๑ ดังนี้

แผนภาพที่	๑ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

 จำกแผนภำพที่ ๑ จะเห็นว่ำเมื่อสถำนศึกษำมีกำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในแล้ว จ�ำเป็นต้อง

จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน ซึ่งเป็นผลจำกกำรประกันคุณภำพภำยในหรือเรียกว่ำ 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เพื่อน�ำเสนอสภำสถำบัน หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย 

ต่อสำธำรณชน เอกสำรดังกล่ำวจะเป็นเอกสำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

กำรติดตำมตรวจสอบโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดย สมศ. ดังนั้นสถำนศึกษำจ�ำเป็น

ต้องจดัท�ำรำยงำนกำรประเมนิตนเองทีม่คีวำมลุม่ลกึ สะท้อนภำพทีแ่ท้จรงิของสถำนศกึษำในทกุองค์ประกอบคณุภำพ

กำรปฏิบัติงำน

ของสถำนศึกษำ

กำรประเมินตนเอง

ของสถำนศึกษำ 

(ทุกปี)

การประกันคุณภาพภายใน

ข้อมูลป้อนกลับ

ข้อมูลป้อนกลับ

ติดตำมตรวจสอบ

โดยต้นสังกัดทุก ๓ ปี

ต้นสังกัด / 

สถำนศึกษำ 
ก�ำหนดนโยบำย / 

งบประมำณ

คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

ส�ำนักงบประมำณ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

และสำธำรณำชน

การประเมินคุณภาพภายนอก

รำยงำนผลกำรประเมินกำรประเมิน โดย สมศ. 

(อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง

ในทุก ๕ ปี)

รำยงำนประจ�ำปี / SAR
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 สมศ. มแีนวคดิและหลกักำรในกำรประเมนิคณุภำพภำยนอกตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญตักิำรศกึษำ

แห่งชำตโิดยมุง่เน้นคณุภำพของผูเ้รยีนเป็นหลกั เพือ่ให้ควำมมัน่ใจว่ำผูเ้รยีนจะได้รบักำรศกึษำทีม่คีณุภำพใกล้เคยีงกนั  

ไม่ว่ำจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตำม โดยมีระบบกำรประกันคุณภำพเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำร

ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

๒.๑	 	 แนวคิดและทิศทาง	

  ๑) ประเมินอิงเกณฑ์ตำมจุดเน้นของสถำนศึกษำ

  ๒) ประเมินจำกผลกำรจัดกำรศึกษำเป็นหลัก ตำมมำตรำ ๔๙ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  

โดยให้น�้ำหนักร้อยละ ๗๕

  ๓) ประเมินในเชิงกระบวนกำร โดยให้น�้ำหนักร้อยละ ๒๕ เพื่อให้ควำมส�ำคัญกับสภำสถำบัน ผู้บริหำร

สถำบัน คณำจำรย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ คุณภำพและควำมพร้อมของผู้เรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�ำคัญ กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรประกันคุณภำพภำยใน 

  ๔) ประเมินโดยวิธีกำรและข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพโดยพิชญพิจำรณ์ (Peer Review)

  ๕) ประเมนิโดยกำรยนืยนัรำยงำนกำรประเมนิตนเองทีถ่กูต้องเชือ่ถอืได้ เพือ่กระตุน้ให้กำรประกนัคณุภำพ

ภำยในมีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น

  ๖) ลดจ�ำนวนมำตรฐำนและจ�ำนวนตัวบ่งชี้โดยถ่ำยโอนมำตรฐำนและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปัจจัยน�ำเข้ำและ

กระบวนกำรให้อยู่ในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

๒.๒	 	 หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้

  ๑) ก�ำหนดตัวบ่งชี้ที่มุ่งกำรประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มำกกว่ำปัจจัยน�ำเข้ำและกระบวนกำร

  ๒) ค�ำนึงถึงลักษณะและประเภทของสถำนศึกษำ 

  ๓) เน้นตัวบ่งชี้ทั้งคุณภำพและปริมำณ ทั้งเชิงบวกและลบ 

  ๔) ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของปัจจัย ข้อจ�ำกัด ตลอดจนวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย

  ๕) ให้มตีวับ่งชีพ้ืน้ฐำนเท่ำทีจ่�ำเป็น แต่ยงัคงอ�ำนำจจ�ำแนก โดยเพิม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์และตวับ่งชีม้ำตรกำร

ส่งเสริม

     ๖) ค�ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
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๒.๓	 	 หลักเกณฑ์การกำาหนดตัวบ่งชี้	

กำรประเมนิคณุภำพภำยนอกรอบสำม ระดบัอดุมศกึษำ ได้ก�ำหนดตวับ่งชีเ้ป็น ๓ กลุม่ คอื กลุม่ตวับ่งชีพ้ืน้ฐำน  

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ ซึ่งก�ำหนดให้ สมศ. ท�ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำแต่ละแห่งตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ ๑) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ

ในแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ ๒) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ๓) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และ ๔) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน ดังจะเห็นควำม

สอดคล้องตำมตำรำงที่ ๑

	 ตารางที่	๑	ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน

ตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้	

พื้นฐาน

ด้านคุณภาพบัณฑิต

ผลกำรจัด

กำรศึกษำ

และ

กำรจัด 

กำรเรียน

กำรสอน

ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�ำคัญ

๑. บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท�ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน ๑ ปี

๒. คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โทและเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

๓. ผลงำนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

๔. ผลงำนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

๕. งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่

๖. งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์

๗. ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

๘. ผลกำรน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน

    กำรสอนและ/หรือกำรวิจัย

๙. ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก

ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐. กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม

๑๑. กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม
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กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน

ตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้	

พื้นฐาน

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

กำรบริหำร

จัดกำรศึกษำ
๑๒. กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำสถำบัน

๑๓. กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน

๑๔. กำรพัฒนำคณำจำรย์

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน กำรประกัน

คุณภำพภำยใน๑๕. ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด

กลุ่มตัวบ่งชี้	

อัตลักษณ์

๑๖. ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน

      ๑๖.๑ ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์

      ๑๖.๒ ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์

ผลกำรจัดกำร

ศึกษำและ

กำรจัดกำรเรียน

กำรสอน

ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�ำคัญ

๑๗. ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน

กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรการ

ส่งเสริม

๑๘. ผลกำรชี้น�ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำงๆ

      ๑๘.๑ ผลกำรชี้น�ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภำยในสถำบัน

      ๑๘.๒ ผลกำรชี้น�ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภำยนอกสถำบัน

	 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมำยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภำยใต้ภำรกิจของสถำนศึกษำ โดยก�ำหนด 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินบนพื้นฐำนที่ทุกสถำนศึกษำต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสำมำรถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ได้ดี และมีควำมเชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพภำยใน 

 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมำยถึง กลุ ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์  

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ รวมถึงควำมส�ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละสถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน

	 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมำยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  

โดยสถำนศึกษำเป็นผู ้ก�ำหนดแนวทำงพัฒนำเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหำสังคมตำมนโยบำย

ของรัฐ ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนตำมกำลเวลำและปัญหำสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้ำหมำยที่แสดงถึงควำมเป็น

ผู้ชี้น�ำสังคม อำทิ กำรรักชำติ กำรบ�ำรุงศำสนำและเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ กำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำร 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ กำรน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติเป็นแบบอย่ำง กำรสร้ำง

สังคมสันติสุขและควำมปรองดอง กำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบประชำคมอำเซียน กำรส่งเสริมด้ำน 

สิ่งแวดล้อม พลังงำน เศรษฐกิจ สุขภำพ ค่ำนิยม จิตสำธำรณะ และควำมประหยัด รวมทั้งกำรแก้ปัญหำสังคม อำทิ  

ควำมขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น 
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๒.๔	 การกำาหนดค่านำ้าหนักตัวบ่งชี้

 กำรก�ำหนดค่ำน�้ำหนักตัวบ่งชี้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับอุดมศึกษำ มีดังนี้  

	 ตารางที่	๒	นำ้าหนักตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
นำ้าหนัก

คะแนน

กลุ่มตัวบ่งชี้	

พื้นฐาน

ด้านคุณภาพบัณฑิต

๑. บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท�ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน ๑ ปี ๕

๒. คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โทและเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

    ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

๕

๓. ผลงำนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๕

๔. ผลงำนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๕

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

๕. งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๕

๖. งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ ๕

๗. ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ ๕

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

๘. ผลกำรน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำ

    กำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย

๕

๙. ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก ๕

ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐. กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ๕

๑๑. กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม ๕

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

๑๒. กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำสถำบัน ๕

๑๓. กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน ๕

๑๔. กำรพัฒนำคณำจำรย์ ๕

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

๑๕. ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด ๕

รวมนำ้าหนัก ๗๕
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กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
นำ้าหนัก

คะแนน

กลุ่มตัวบ่งชี้	

อัตลักษณ์

๑๖. ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน

      ๑๖.๑ ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์

      ๑๖.๒ ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์

๕

๕

๑๗. ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน ๕

รวมนำ้าหนัก ๑๕

กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรการ

ส่งเสริม

๑๘. ผลกำรชี้น�ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำงๆ

      ๑๘.๑ ผลกำรชี้น�ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภำยในสถำบัน

      ๑๘.๒ ผลกำรชี้น�ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภำยนอกสถำบัน

๕

๕

รวมนำ้าหนัก ๑๐

รวมนำ้าหนักทั้ง	๑๘	ตัวบ่งชี้ ๑๐๐

๒.๕	 	 ข้อมูลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา	

 ๑) กำรประเมนิคณุภำพภำยนอกรอบสำม ใช้ผลกำรด�ำเนนิงำนย้อนหลงัก่อนกำรประเมนิตำมลกัษณะของ

ตัวบ่งชี้ คือ 

   (๑.๑) ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ ใช้ผลกำรด�ำเนินงำน ๓ ปี ก่อนปีที่ประเมิน เช่น หำกสถำบันได้รับ 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รำยงำนกำรประเมินตนเองต้องรำยงำนข้อมูลของปีกำรศึกษำหรือ

ปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๑, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ กรณีไม่มีข้อมูลย้อนหลังครบ ๓ ปี ให้ใช้ข้อมูลล่ำสุดที่มี 

   (๑.๒) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ใช้ผลกำรด�ำเนินงำน ๑ ปี ก่อนปีที่ประเมิน

 ๒) ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนส่วนใหญ่ใช ้ตำมปีกำรศึกษำ ยกเว้นบำงตัวบ่งชี้มีกำรจัดเก็บข้อมูล 

ตำมปีปฏิทินให้ใช้ข้อมูลตำมปีปฏิทิน

 

๒.๖	 นิยามศัพท์

	 อาจารย์	หมำยถึง อำจำรย์ประจ�ำที่เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของมหำวิทยำลัย รวมทั้งอำจำรย์ที่มี

สัญญำจ้ำงกับสถำบันอุดมศึกษำ

	 นักวิจัย	หมำยถึง นักวิจัยประจ�ำที่เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของมหำวิทยำลัย รวมทั้งบุคลำกรที่มี

ต�ำแหน่งและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเทียบเท่ำเจ้ำหน้ำที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญำจ้ำงกับสถำบันอุดมศึกษำ 

	 งานวิจัย	 หมำยถึง ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำตำมกระบวนกำรระเบียบวิธีวิจัย 

ที่เหมำะสมกับสำขำวิชำเพื่อให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ หรือเป็นกำรต่อยอดองค์ควำมรู้เดิม
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	 งานสร้างสรรค์	หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่ำงๆที่มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมี

กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะซึ่งมีแนวทำงกำรทดลองหรือกำรพัฒนำ 

จำกแนวคดิสร้ำงสรรค์เดมิเพือ่เป็นต้นแบบหรอืควำมสำมำรถในกำรบกุเบกิศำสตร์อนัก่อให้เกดิคณุค่ำทำงสนุทรย์ีและ 

คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพ ตำมกำรจัดกลุ่มศิลปะของอำเซียน งำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ ได้แก่  

(๑) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงำนด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ ภำพถ่ำย ภำพยนตร์ 

สื่อประสม สถำปัตยกรรมและงำนออกแบบประเภทอื่นๆ (๒) ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย 

ดุริยำงคศิลป์ นำฏยศิลป์ รวมถึงกำรแสดงรูปแบบต่ำงๆ และ (๓) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย 

บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำงๆ

 การประเมินงานสร้างสรรค์	

๑) ประเมินในมิติกำรเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภำพตัวผลงำน กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ต้อง

ผ่ำนกำรรับรองหรือกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำร หรือนักวิชำชีพในสำขำวิชำซึ่งเป็น 

ที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ โดยมีระดับเกณฑ์กำรประเมินตำมที่ สมศ. ก�ำหนด

๒) ระดับเกณฑ์กำรประเมินกำรเผยแพร่ ใช้เกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนเดียวกันทุกสำขำวิชำ ถึงแม้ 

ผลงำนสร้ำงสรรค์จะมีลักษณะเฉพำะที่แตกต่ำงกันตำมสำขำวิชำ เช่น ขนำดผลงำน งบประมำณ เวลำกำรท�ำงำน 

จ�ำนวนผู้ร่วมงำน วิธีกำรจัดกำรเผยแพร่ หรือประโยชน์ที่ได้รับ

๓) กำรประเมินในมิติกำรเผยแพร่ เป ็นกำรเปิดโอกำสให้ผู ้สร ้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ ได ้รับ 

กำรประเมินผลงำนมำกขึ้น และเป็นกำรส่งเสริมให้อำจำรย์มีก�ำลังใจสร้ำงสรรค์ผลงำน ทั้งยังเป็นกำรให้ควำมส�ำคัญ

กับกำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ เหมือนกับเป็นกำรเผยแพร่งำนวิชำกำรทำงกำรสร้ำงสรรค์ให้กว้ำงขึ้น

การเผยแพร่ หมำยถึง กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ กำรจัดนิทรรศกำร (Exhibition) 

กำรจัดกำรแสดง (Performance) หรือกำรจัดประกวด ซึ่งเป็นกำรน�ำเสนอผลงำนศิลปะแขนงต่ำงๆ อำทิ งำนศิลปะ 

ดนตรี กำรแสดง และงำนออกแบบที่เป็นผลงำนวิชำกำรสู่สำธำรณะ โดยมีกำรจัดกำรน�ำเสนอกำรเผยแพร่ในระดับ

ชำตหิรอืนำนำชำต ิอย่ำงเป็นระบบและเป็นวธิกีำรทีย่อมรบัในวงวชิำชพี โดยมกีระบวนกำรพจิำรณำคดัเลอืกคณุภำพ

ผลงำน ก่อนกำรเผยแพร่ ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชำติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชำกำรที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำร

แหล่งเผยแพร่	หมำยถึง สถำนที่ส�ำหรับกำรเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชำกำร โดยกำรจัดแสดงนิทรรศกำร

หรือจัดกำรแสดง ซึ่งเป็นผลงำนสร้ำงสรรค์สู่สำธำรณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกคุณภำพงำน

สร้ำงสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถำนศึกษำ อำทิ หอศิลป์ หอประชุม และลำนศิลปวัฒนธรรม  

โดยกำรจัดงำนแสดงเป็นที่ยอมรับในวงกำรวิชำชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น   

 ๒) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมำคม จะต้องเป็นสถำนที่จัดแสดงงำนศิลปะ งำนสร้ำงสรรค์โดยเฉพำะ 

และมีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมกำรรับผิดชอบ ดูแลกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร
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 ๓) แหล่งเผยแพร่ระดับนำนำชำติ ต้องได้รับกำรยอมรับในวงกำรศิลปะ ในระดับนำนำชำติ หรือเป็น

โครงกำรควำมร่วมมือทำงศิลปะงำนสร้ำงสรรค์ ระหว่ำงประเทศ

 ๔) คณะกรรมกำรพจิำรณำกำรกลัน่กรองงำนสร้ำงสรรค์ ไม่ต�ำ่กว่ำ ๓ คน โดยมอีงค์ประกอบทีส่อดคล้อง

กับเกณฑ์กำรประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชำติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชำกำรที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้น ทั้งนี้

ต้องมีกรรมกำรจำกภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมำยควำมรวมถึงศิลปินแห่งชำติด้วย และ 

ผลงำนเหล่ำนัน้จะต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงวชิำกำร และกำรรบัรองจำกผูท้รงคณุวฒุหิรอืสมำคม/สภำวชิำกำรวชิำชพี

ในสำขำที่เกี่ยวข้อง)

 ๕) ศลิปะ งำนสร้ำงสรรค์ งำนออกแบบ ทีไ่ม่ต้องกำรแสดงในหอศลิป์ จะต้องมหีลกัฐำนทีแ่สดงกจิกรรม

กำรด�ำเนนิงำนอย่ำงเป็นระบบ และมคีณุภำพของงำนทีแ่สดง พร้อมเอกสำรโครงงำน แผนงำน และกำรประเมนิผล  

โดยผลงำนที่จัดแสดงต้องได้รับกำรรับรองจำกผู้ทรงคุณวุฒิทำงวิชำกำรในสำขำวิชำไม่ต�่ำกว่ำ ๓ คน ทั้งนี้ต้องมี

กรรมกำรจำกภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย

ศิลปะ คือ งำนสร้ำงสรรค์ที่ส่งเสริมสร้ำงสุนทรีย์ ควำมงำม และควำมสุข แก่ผู้คน สภำพแวดล้อม และสังคม 

เพื่อพัฒนำกำรยกระดับควำมมีรสนิยม ควำมสุนทรีย์ เข้ำใจคุณค่ำและควำมส�ำคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทำง

ในกำรพัฒนำส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

วฒันธรรม หมำยถงึ ควำมเจรญิงอกงำมของมวลมนษุย์ทีม่พีฒันำกำรอย่ำงต่อเนือ่ง เช่น เรือ่งควำมคดิ ควำม

รูส้กึ ควำมเชือ่ ก่อให้เกดิวฒันธรรม โดยสำมำรถเหน็ได้จำกพฤตกิรรมในวถิชีวีติและสงัคม รวมทัง้ผลทีเ่กดิจำกกจิกรรม

หรอืผลผลติกจิกรรมของมนษุย์ วฒันธรรมมลีกัษณะเฉพำะและมลีกัษณะสำกล เปลีย่นแปลงตำมสมยันยิม วฒันธรรม

ปัจจุบันที่ดีควรมีควำมสอดคล้องกับควำมเป็นสำกล แต่มีรำกฐำนของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่ำ ส�ำหรับวัฒนธรรม

ในสถำบันอุดมศึกษำ หมำยถึง วัฒนธรรมที่แสดงควำมเป็นอุดมศึกษำที่ถือเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อสังคม มีควำมเจริญ

งอกงำมทำงปัญญำ ควำมรู้ ควำมคิด ทัศนคติ และจิตใจ กำรมีน�้ำใจเสียสละและกำรมีส่วนร่วมกับสังคม สำมำรถเป็น

ผูน้�ำทีด่แีละเป็นทีพ่ึง่ของสงัคม มวีฒันธรรมในวถิชีวีติมหำวทิยำลยัทีน่่ำศรทัธำเป็นทีย่อมรบั มบีทบำทต่อกำรปกป้อง

วฒันธรรมทีด่งีำมของไทย และพฒันำแนวทำงกำรด�ำรงชวีติท่ำมกลำงกระแสวฒันธรรมสำกลได้เหมำะสมอย่ำงฉลำดรู้

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมำยถึง กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับควำมงำม

ทำงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถำบัน สภำพแวดล้อม และสังคมในแนวทำงที่ดีขึ้น โดย

มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้ำงสิ่งใหม่ต้องไม่เป็น 

กำรท�ำลำยคุณค่ำทำงสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม กำรพัฒนำเชิงวัฒนธรรมสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมใหม่ที่

สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทำงเทคโนโลยี ระบบสังคม และควำม

นิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่ำงเข้ำใจมีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงสันติสุข

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมำยถึง คุณค่ำทำงควำมงำมของศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผล 

ต่อกำรรับรู้และควำมรู้สึก สำมำรถจรรโลงจิตใจให้มีควำมสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงำม สำมำรถอยู่

ร่วมกันในสังคมที่เข้ำใจและผูกพัน ตลอดจนกำรรับรู้ถึงคุณค่ำที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรมของศิลปะและวัฒนธรรม

เชิงประวัติศำสตร์เพื่อกำรด�ำรงรักษ์สืบต่อไป
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สะอาด หมำยถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษำง่ำย ใช้สะดวก

สุขลักษณะ หมำยถึง สะอำด ปลอดภัย ไร้มลภำวะ สุขใจ สบำยกำย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สวยงาม หมำยถึง มีกำรจัดแต่งอำคำร สภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม  

ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม

๒.๗	 วิธีการนับ

	การนับจำานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่	 บทควำมจำก 

ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ที่สำมำรถน�ำมำนับได้มีเฉพำะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review เท่ำนั้น 

ส่วนบทควำมจำกผลงำนวจิยัทีต่พีมิพ์ในรำยงำนสบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำรนัน้สำมำรถน�ำมำนบัได้เฉพำะทีเ่ป็น

บทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่ำนั้น 

กำรนับบทควำมจำกผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับตำมปีปฏิทิน หรือ 

ปีกำรศึกษำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมระบบที่มหำวิทยำลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่บทควำมจำกผลงำนวิจัย 

ที่ตพีิมพ์หรอืผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงำนเดิมแต่น�ำไปตพีิมพ์หรอืเผยแพร่มำกกว่ำ ๑ ครัง้ ให้นบัได้เพยีง ๑ 

ผลงำน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทควำมจำกผลงำนวิจัยหรือผลงำนสร้ำงสรรค์ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปแล้ว 

การนบัจำานวนผลงานวจิยัหรอืผลงานสร้างสรรค์ทีน่ำาไปใช้ประโยชน์ ให้นบัจำกวนัทีน่�ำผลงำนวจิยัหรอืงำน

สร้ำงสรรค์มำใช้และเกดิผลชดัเจนโดยทีผ่ลงำนวจิยัจะด�ำเนนิกำรในช่วงเวลำใดกไ็ด้ ช่วงเวลำทีใ่ช้จะเป็นตำมปีปฏทินิ 

หรือปีงบประมำณ หรือปีกำรศึกษำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมระบบที่มหำวิทยำลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งำนวิจัยหรือ

งำนสร้ำงสรรค์มีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์มำกกว่ำ ๑ ครั้ง ให้นับกำรใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีกำร

ใช้ประโยชน์ที่แตกต่ำงกันชัดเจนตำมมิติของกำรใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ�้ำกัน

การนับจำานวนผลงานทางวิชาการที่ ได ้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงำนวิชำกำรที่ ได ้รับ 

กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทควำมวิชำกำรในวำรสำรวิชำกำรทั้งในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ หนังสือ 

หรือต�ำรำทำงวิชำกำร ซึ่งมีระบบกำรพิจำรณำต้นฉบับจำกคณะกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิก่อนกำรตีพิมพ์ และ 

ผลงำนจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงำน ในกรณีที่มีกำรตีพิมพ์มำกกว่ำ ๑ ครั้ง ให้นับกำรตีพิมพ์เพียงครั้งเดียว 

ต่องำนวิชำกำร ๑ ชิ้น

	 การนับจำานวนอาจารย์และนักวิจัย ให้นับอำจำรย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำทั้งที่ปฏิบัติงำนจริง 

และลำศึกษำต่อในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 - กรณีมีระยะเวลำท�ำงำน ๙ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ คน

 - กรณีมีระยะเวลำท�ำงำน ๖ - ๙ เดือน ให้นับเป็น ๐.๕ คน

 - กรณีมีระยะเวลำท�ำงำนน้อยกว่ำ ๖ เดือน ไม่สำมำรถน�ำมำนับได้
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๒.๘	 การคำานวณผลการดำาเนินงาน	๓	ปี

	 ๒.๘.๑		 ระดับคณะ

    น�ำผลกำรด�ำเนินงำนของคณะเป็นรำยปีมำใช้ในกำรค�ำนวณ โดยใช้สูตรกำรค�ำนวณ ดังนี้

ตัวตั้งของปีที่ ๑ + ตัวตั้งของปีที่ ๒ + ตัวตั้งของปีที่ ๓

ตัวหำรของปีที่ ๑ + ตัวหำรของปีที่ ๒ + ตัวหำรของปีที่ ๓

	

	 ๒.๘.๒		 ระดับสถาบัน

    น�ำผลกำรด�ำเนินงำนของทุกคณะเป็นรำยปีมำใช้ในกำรค�ำนวณ โดยใช้สูตรกำรค�ำนวณดังนี้

ตัวตั้งของปีที่ ๑ (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวตั้งของปีที่ ๒ (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวตั้งของปีที่ ๓ (ผลรวมทุกคณะ)

ตัวหำรของปีที่ ๑ (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวหำรของปีที่ ๒ (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวหำรของปีที่ ๓ (ผลรวมทุกคณะ)

	 การคำานวณค่าคะแนน

  กำรใช้สูตรกำรค�ำนวณค่ำคะแนน ให้ค�ำนวณตำมผลกำรด�ำเนินงำนจริง โดยใช้ผลกำรด�ำเนินงำน 

ที่ก�ำหนดเป็น ๕ คะแนน ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน เป็นตัวเทียบในกำรค�ำนวณค่ำคะแนน ดังนี้

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
x		๕ 

ผลกำรด�ำเนินงำนที่ก�ำหนดเป็น ๕ คะแนน

๒.๙	 รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

	 ๒.๙.๑)	กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

	

	 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ประกอบด้วย ๖ ด้ำน ๑๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

  (ก) ด้ำนคุณภำพบัณฑิต  ประกอบด้วย   ๔   ตัวบ่งชี้

  (ข) ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  ประกอบด้วย   ๓   ตัวบ่งชี้

  (ค) ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  ประกอบด้วย   ๒   ตัวบ่งชี้

         	 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมำยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภำยใต้ภำรกิจของสถำนศึกษำ โดยก�ำหนด 

ตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์กำรประเมนิบนพืน้ฐำนทีท่กุสถำนศกึษำต้องมแีละปฏบิตัไิด้ ซึง่สำมำรถชีผ้ลลพัธ์และผลกระทบ

ได้ดี และมีควำมเชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
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  (ง) ด้ำนกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย   ๒   ตัวบ่งชี้

  (จ) ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน  ประกอบด้วย   ๓   ตัวบ่งชี้

  (ฉ) ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน  ประกอบด้วย   ๑   ตัวบ่งชี้

ก.		ด้านคุณภาพบัณฑิต

ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ คือ

ตวับ่งชีท้ี่ ชือ่ตวับ่งชี้
นำา้หนกั	

(คะแนน)

๑ บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท�ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน ๑ ปี ๕

๒ คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โทและเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

๕

๓ ผลงำนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๕

๔ ผลงำนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๕

	 ด้านคุณภาพบัณฑิต หมำยถึง กำรที่สถำบันอุดมศึกษำด�ำเนินกำรรับนักศึกษำที่มีคุณสมบัติ

และจ�ำนวนตรงตำมแผนกำรรับนักศึกษำ สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรผลิตบัณฑิตอย่ำงมีคุณภำพ และ

สถำบันผลิตบัณฑิตได้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ทั้งด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนควำมรู้  

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์

เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และทักษะทำงวิชำชีพ รวมทั้งได้ตำมคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเน้นของสถำบัน กล่ำวคือ เป็นผู ้ใช้ภำษำได้ดี ถูกต้อง ประพฤติดี มีกริยำมำรยำทดี มีรสนิยมดี  

คิดตรึกตรองได้ถ่องแท้ เจริญงอกงำมเพรำะควำมใฝ่รู ้และสำมำรถแปลควำมคิดเป็นกำรกระท�ำได้ส�ำเร็จ  

เป็นผู้เรืองปัญญำ มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ มีทักษะและภูมิปัญญำในฐำนะนักวิชำกำรและนักวิชำชีพ 

ขั้นสูง มีทักษะในกำรวิจัย และมีจิตส�ำนึกและภูมิธรรมในฐำนะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำของชำติ
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ตัวบ่งชี้ที่	๑	 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	๑	ปี	

คำาอธิบาย

 บัณฑิตปริญญำตรีที่ส�ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรภำคปกติ ภำคพิเศษ และภำคนอกเวลำในสำขำ

นั้นๆ ที่ได้งำนท�ำ หรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ�ำ ภำยในระยะเวลำ ๑ ปีนับจำกวันที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ  

เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส�ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้น 

 กำรนับกำรมีงำนท�ำ นับกรณีกำรท�ำงำนสุจริตทุกประเภทที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำมำประจ�ำเพื่อ 

เลี้ยงชีพตนเองได้ กำรนับจ�ำนวนผู้มีงำนท�ำของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำ  

ให้นับเฉพำะผู้ที่เปลี่ยนงำนใหม่หลังส�ำเร็จกำรศึกษำเท่ำนั้น

วิธีการคำานวณ

จ�ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท�ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน ๑ ปี
x		๑๐๐

จ�ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส�ำรวจทั้งหมด

หมำยเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงำนท�ำก่อนเข้ำศึกษำหรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ�ำอยู่แล้ว  

 ผู้ที่ศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำ ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหำร 

เกณฑ์การให้คะแนน		

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ำกับ ๕ คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจต้องมีควำมเป็นตัวแทนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณ อย่ำงน้อยร้อยละ ๗๐ 

และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส�ำรวจไม่ถึงร้อยละ ๗๐ ของบัณฑิตที่ส�ำเร็จ 

กำรศึกษำ ให้มีกำรติดตำมซ�้ำ โดยผลกำรส�ำรวจต้องสำมำรถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้

 ๑. จ�ำนวนผู้ตอบแบบส�ำรวจ

 ๒. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำทั้งภำคปกติและภำคพิเศษ (ภำคนอกเวลำรำชกำร)

 ๓. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท�ำ

 ๔. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำประกอบอำชีพอิสระ

 ๕. จ�ำนวนบัณฑิตที่มีงำนท�ำก่อนเข้ำศึกษำ

 ๖. จ�ำนวนบัณฑิตที่ศึกษำต่อ

 ๗. เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท�ำหรือประกอบอำชีพอิสระ
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ตัวบ่งชี้ที่	๒	 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี	โท	และเอก	ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

																				ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คำาอธิบาย		

 คุณภำพของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห ่งชำติ  (TQF: HEd. หรือ  

Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมำยถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญำตรี 

ปริญญำโท และปริญญำเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่สถำบันก�ำหนด ครอบคลุมอย่ำงน้อย  

๕ ด้ำน คือ ๑) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้ำนควำมรู้ ๓) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ๔) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ และ ๕) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

รวมทั้ง TQF ตำมสำขำวิชำชีพที่ประกำศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภำหรือ

องค์กรวิชำชีพก�ำหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต

 กรณทีีเ่ป็นวชิำชพีทีม่กีำรเพิม่เตมิคณุลกัษณะของบณัฑติทีเ่พิม่เตมิจำกกรอบมำตรฐำนทัง้ ๕ ด้ำน ต้องท�ำกำร

ประเมินครบทุกด้ำน

วิธีการคำานวณ	

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต 

จ�ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจต้องมีควำมเป็นตัวแทนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณและในเชิงคุณภำพ

ครอบคลมุทกุคณะ อย่ำงน้อยร้อยละ ๒๐ ของจ�ำนวนผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำในแต่ละระดบักำรศกึษำ โดยมข้ีอมลูประกอบ

กำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้

 ๑. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภำพบัณฑิตในด้ำนต่ำงๆ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

ทีส่ถำบนัอดุมศกึษำเป็นผูด้�ำเนนิกำรรวบรวมข้อมลูเอง โดยใช้แนวทำงจำกตวัอย่ำงแบบสอบถำมทีเ่ผยแพร่โดย สมศ. 

 ๒. ผู้ตอบแบบสอบถำม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถำนศึกษำที่รับบัณฑิตเข้ำศึกษำต่อ 

 ๓. ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรผลิตบัณฑิตจำกระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA Online System) โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)

 ๔. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ๕ ด้ำน และแสดงวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่	๓	 ผลงานของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	

คำาอธิบาย		

 ผลงำนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส�ำคัญของคุณภำพ

ของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่แสดงถึงควำมเป็นผู้น�ำทำงควำมคิด ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเชิงวิพำกษ์ 

กำรน�ำเสนอผลงำน มีทักษะในกำรวิจัย ทักษะและภูมิปัญญำในฐำนะนักวิชำกำรและนักวิชำชีพขั้นสูง

 ผลงำนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หมำยถึง บทควำมที่เป็นผลจำกวิทยำนิพนธ์ หรือบทควำมจำก

สำรนิพนธ์ หรือบทควำมจำกศิลปนิพนธ์

 กำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หมำยถงึ กำรเผยแพร่ในลกัษณะของรำยงำนสบืเนือ่งจำก

กำรประชุมวิชำกำร วำรสำรวิชำกำร หรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรในระดับมหำวิทยำลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็น 

ผลงำนที่ผ่ำนกำรกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมเป็นกรรมกำรพิจำรณำด้วย

 งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมำยถึง กำรน�ำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร

และบทควำมฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) ได้รบักำรตพีมิพ์ในรำยงำนสบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำร (Proceedings) 

ระดับชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท�ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำร จัดประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรง

คุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ นอกสถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อย

ร้อยละ ๒๕ 

 งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง กำรน�ำเสนอบทควำมวิจัยในที่

ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำร (Proceedings) ระดับนำนำชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท�ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม 

ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผู ้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับ 

ในสำขำวิชำนั้นๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ ๒๕ 

 กำรส่งบทควำมเพือ่พจิำรณำคดัเลอืกให้น�ำเสนอในกำรประชมุวชิำกำรต้องส่งเป็นฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 

และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปแบบเอกสำร  

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

 งำนวจิยัทีไ่ด้รบักำรตพีมิพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดบัชำต ิ หมำยถงึ บทควำมจำกผลงำนวจิยัทีไ่ด้รบักำรตพีมิพ์ 

ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  

หรือวำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำมประกำศของ สมศ. 

 งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัย 

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ได้แก่ ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร 

SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation 

Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรอืฐำนข้อมลู Scopus 

หรือวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมประกำศของ สมศ.
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วิธีการคำานวณ

ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท X ๑๐๐
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด  

      

	 									หมายเหตุ นับตำมปีที่ได้รับกำรตีพิมพ์เท่ำนั้น

เกณฑ์การประเมิน

ก�ำหนดระดับคุณภำพงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้

ค่านำ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

๐.๒๕ มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

๐.๕๐ มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (proceedings)

๐.๗๕ มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (proceedings) 

หรือ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ 

๑.๐๐ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

ก�ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้

ค่านำา้หนกั ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค์	*

๐.๑๒๕ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือจังหวัด 

๐.๒๕ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 

๐.๕๐ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

๐.๗๕ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน

๑.๐๐ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ

	 *	องค์ประกอบของคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ ๓ คน และต้องมบีคุคลภำยนอกสถำนศกึษำร่วมพจิำรณำด้วย
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อาเซียน หมำยถึง สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 

มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว มำเลเซีย พม่ำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ 

เวียดนำม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่ำงน้อย ๕ ประเทศ 

หมำยถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่งเผยแพร่ ไม่จ�ำเป็นต้องไปแสดงใน 

ต่ำงประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	 เป็นกำรเผยแพร่ที่เปิดกว้ำงส�ำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย ๕ ประเทศ  

           ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน)

เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๒๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. จ�ำนวนและรำยชือ่บทควำมทีเ่ป็นผลจำกวทิยำนพินธ์ หรอืสำรนพินธ์ทีต่พีมิพ์ในลกัษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง ของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับชำติหรือนำนำชำติรำยปีตำมปีกำรศึกษำหรือ

ปีปฏิทินที่ตรงกับปีกำรศึกษำ พร้อมชื่อเจำ้ของบทควำม ชื่อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวำรสำรหรือ

รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ ค่ำน�้ำหนักของบทควำมวิจัยแต่ละชิ้น 

 ๒. จ�ำนวนและรำยชื่อผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ของผู ้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 

ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ พร้อมชื่อเจ้ำของผลงำน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงำน

หรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของกำรเผยแพร่พร้อมหลักฐำน และค่ำน�้ำหนักของ 

กำรเผยแพร่ผลงำนแต่ละชิ้น

 ๓. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่	๔	 ผลงานของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

คำาอธิบาย

 ผลงำนของผู ้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส�ำคัญของ

คุณภำพของผู ้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่แสดงถึงควำมเป็นผู ้น�ำทำงควำมคิด ควำมสำมำรถด้ำน 

กำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรน�ำเสนอผลงำน มีทักษะในกำรวิจัย ทักษะและภูมิปัญญำในฐำนะนักวิชำกำรและนักวิชำชีพ

ขั้นสูง

 งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมำยถึง กำรน�ำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร

และบทควำมฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) ได้รบักำรตพีมิพ์ในรำยงำนสบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำร (Proceedings) 

ระดับชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท�ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำร จัดประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรง

คุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ นอกสถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อย

ร้อยละ ๒๕ 

 งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง กำรน�ำเสนอบทควำมวิจัยในที่

ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำร (Proceedings) ระดับนำนำชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท�ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม 

ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผู ้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับ 

ในสำขำวิชำนั้นๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ ๒๕

 กำรส่งบทควำมเพือ่พจิำรณำคดัเลอืกให้น�ำเสนอในกำรประชมุวชิำกำรต้องส่งเป็นฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 

และเมือ่ได้รบักำรตอบรบัและตพีมิพ์แล้ว กำรตพีมิพ์ต้องตพีมิพ์เป็นฉบบัสมบรูณ์ซึง่สำมำรถอยูใ่นรปูแบบเอกสำร หรอื

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 งำนวจิยัทีไ่ด้รบักำรตพีมิพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดบัชำต ิหมำยถงึ บทควำมจำกผลงำนวจิยัทีไ่ด้รบักำรตพีมิพ์

ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ

วำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำมประกำศของ สมศ. 

 งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัย 

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ได้แก่ ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation 

Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรอืฐำนข้อมลู Scopus 

หรือวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมประกำศของ สมศ.
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วิธีการคำานวณ

ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก X ๑๐๐ 

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน

 ก�ำหนดระดับคุณภำพบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้

ค่านำ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

๐.๒๕ มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ 

หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI 

๐.๕๐ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ.

๐.๗๕ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวำรสำรนั้นถูกจัดอยู่ใน  

ควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่ำสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีกำร 

ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ. 

๑.๐๐ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวำรสำรนั้นถูกจัดอยู่ใน  

ควอไทล์ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่ำสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีกำร 

ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ Scopus

 ก�ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้

ค่านำา้หนกั ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค์	*

๐.๑๒๕ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือจังหวัด 

๐.๒๕ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 

๐.๕๐ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

๐.๗๕ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำซียน

๑.๐๐ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ

 *	องค์ประกอบของคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ ๓ คน และต้องมบีคุคลภำยนอกสถำนศกึษำร่วมพจิำรณำด้วย
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อาเซียน หมำยถึง สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 

มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว มำเลเซีย พม่ำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ 

เวียดนำม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่ำงน้อย ๕ ประเทศ 

หมำยถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่งเผยแพร่ ไม่จ�ำเป็นต้องไปแสดงใน 

ต่ำงประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	 เป็นกำรเผยแพร่ที่เปิดกว้ำงส�ำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย ๕ ประเทศ  

           ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน)

เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๕๐ เท่ำกับ ๕ คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. จ�ำนวนและรำยชื่อบทควำมวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ของผู ้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 

ทีไ่ด้รบักำรตพีมิพ์ในระดบัชำตหิรอืนำนำชำตริำยปีตำมปีกำรศกึษำหรอืปีปฏทินิทีต่รงกบัปีกำรศกึษำ พร้อมชือ่เจ้ำของ

บทควำม ชื่อวิทยำนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวำรสำรหรือรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ ค่ำน�้ำหนักของ

บทควำมวิจัยแต่ละชิ้น 

 ๒. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด 
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ข.		ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	

	 	 	 	 	 	 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมำยถึง กำรที่สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีกำรด�ำเนินงำนตำม 

พันธกิจด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ซึ่งมีจุดเน้นเฉพำะโดยมี 

กำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย แผนงำน งบประมำณ มีกำรบริหำรและกำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

คณำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำรท�ำวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมและสร้ำงเครือข่ำย 

กำรท�ำวิจัยกับหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัย ผลงำนประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ที่มี

คุณภำพ เป็นนวัตกรรมที่น�ำไปสู่กำรสร้ำงและพัฒนำบัณฑิตที่เรืองปัญญำ มีคุณธรรมและควำมเชี่ยวชำญสูง  

กำรสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่เป็นกำรเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยำยพรมแดนของควำมรู้และทรัพย์สินทำง

ปัญญำที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในงำนได้จริง ทั้งกำรใช้ประโยชน์เชิงวิชำกำร กำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ  

กำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย และกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ เป็นต้น

      ถ้ำสถำนศกึษำระดบัอุดมศึกษำต้องสร้ำงควำมเข้มข้นเชิงวิชำกำร สร้ำงผลงำนที่มีคุณภำพสูง และสร้ำง

กำรยอมรับในแวดวงวิชำกำร ควรเป็นงำนวิจัยเชิงวิชำกำร สำมำรถน�ำผลงำนวิจัยไปตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร

ระดับนำนำชำติได้ หำกเป็นงำนวิจัยและพัฒนำก็ต้องเป็นงำนวิจัยที่สำมำรถน�ำผลไปใช้ประโยชน์ได้ตำมควำม

ต้องกำรของผู้ใช้จริง รวมทั้งนักวิจัยสำมำรถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับกำรใช้ควำมรู้ในกำรพัฒนำ เป็นกำรเรียนรู้ 

ที่สั่งสมและถ่ำยทอดไปสู่ผู ้อื่นได้ ประเด็นส�ำคัญก็คือไม่ว่ำงำนวิจัยพื้นฐำนหรืองำนวิจัยประยุกต์ก็ต้องเป็น

งำนวิจัยแท้ คือกำรมีผลเป็นกำรเรียนรู้ สั่งสมองค์ควำมรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้นั้นๆ ได้ ผลงำนวิจัยและ 

งำนสร้ำงสรรค์เป็นปัจจัยส�ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพ ประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถของคนไทย  

สนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งกำรพัฒนำประเทศสู่สังคมแห่งกำรเรยีนรู ้สงัคมควำมรู ้และสงัคมแห่ง

ภมูปัิญญำ อนัก่อให้เกดิวฒันธรรมกำรเรยีนรูแ้ละใฝ่รูต้ลอดชวีติ และวัฒนธรรมกำรใช้ควำมรู้ในกำรก�ำหนดทิศทำง

ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ ตลอดจนกำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ

ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ คือ

ตวับ่งชีท้ี่ ชือ่ตวับ่งชี้
นำา้หนกั

(คะแนน)

๕ งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๕

๖ งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ ๕

๗ ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ ๕
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ตัวบ่งชี้ที่	๕	 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

คำาอธิบาย

 กำรวิจัยเป ็นพันธกิจหนึ่งที่ส�ำคัญของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กำรด�ำเนินกำรตำมพันธกิจ

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสบควำมส�ำเร็จนั้น สำมำรถพิจำรณำได้จำกผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

ที่มีคุณภำพและมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงจำกกำรเปรียบเทียบจ�ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์และจ�ำนวนผลงำน

สร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติกับจ�ำนวนอำจำรย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำ

 งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมำยถึง กำรน�ำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร

และบทควำมฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) ได้รบักำรตพีมิพ์ในรำยงำนสบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำร (Proceedings) 

ระดับชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท�ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำร จัดประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรง

คุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ นอกสถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อย

ร้อยละ ๒๕ 

 งำนวิจัยที่ เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง กำรน�ำเสนอบทควำมวิจัยใน 

ที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำร (Proceedings) ระดับนำนำชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท�ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม 

ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผู ้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับ 

ในสำขำวิชำนั้นๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ ๒๕

 กำรส่งบทควำมเพือ่พจิำรณำคดัเลอืกให้น�ำเสนอในกำรประชมุวชิำกำรต้องส่งเป็นฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 

และเมือ่ได้รบักำรตอบรบัและตพีมิพ์แล้ว กำรตพีมิพ์ต้องตพีมิพ์เป็นฉบบัสมบรูณ์ซึง่สำมำรถอยูใ่นรปูแบบเอกสำร หรอื

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 งำนวจิยัทีไ่ด้รบักำรตพีมิพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดบัชำต ิหมำยถงึ บทควำมจำกผลงำนวจิยัทีไ่ด้รบักำรตพีมิพ์

ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ

วำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำมประกำศของ สมศ. 

 งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัย 

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ได้แก่ ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation 

Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรอืฐำนข้อมลู Scopus 

หรือวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมประกำศของ สมศ.
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เกณฑ์การประเมิน

 ก�ำหนดระดับคุณภำพงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้

ค่านำา้หนกั ระดบัคณุภาพงานวจิยั

๐.๒๕ มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ  

หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI 

๐.๕๐ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ. 

๐.๗๕ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวำรสำรนั้นถูกจัดอยู่ใน  

ควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่ำสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีกำร 

ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ. 

๑.๐๐ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวำรสำรนั้นถูกจัดอยู่ใน  

ควอไทล์ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่ำสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีกำร 

ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ Scopus

 ก�ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้

ค่านำา้หนกั ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค์	*

๐.๑๒๕ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือจังหวัด 

๐.๒๕ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 

๐.๕๐ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

๐.๗๕ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน

๑.๐๐ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ

*	องค์ประกอบของคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ ๓ คน และต้องมบีคุคลภำยนอกสถำนศกึษำร่วมพจิำรณำด้วย

อาเซียน หมำยถึง สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 

มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว มำเลเซีย พม่ำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ 

เวียดนำม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอื่น
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การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่ำงน้อย ๕ ประเทศ 

หมำยถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่งเผยแพร่ ไม่จ�ำเป็นต้องไปแสดงใน 

ต่ำงประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	 เป็นกำรเผยแพร่ที่เปิดกว้ำงส�ำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย ๕ ประเทศ  

           ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน)

วิธีการคำานวณ	

ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
x ๑๐๐

จ�ำนวนอำจำรย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก�ำหนดร้อยละเท่ำกับ ๕ คะแนน จ�ำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำ ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ

วิทยำศำสตร์สุขภำพ  ๒๐

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ๒๐

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๑๐

 กำรคดิคะแนนระดบัคณะ ให้น�ำคะแนนทีค่ดิได้ของแต่ละกลุม่สำขำวชิำมำหำค่ำเฉลีย่ และกำรคดิคะแนน

ระดับสถำบันให้น�ำคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมำหำค่ำเฉลี่ย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. จ�ำนวนและรำยชื่อบทควำมวิจัยระดับชำติและนำนำชำติทั้งหมดของอำจำรย์ประจ�ำและนักวิจัย

ประจ�ำ ทัง้ทีป่ฏบิตังิำนจรงิและลำศกึษำต่อตำมปีกำรศกึษำหรอืปีปฏทินิทีต่รงกบัปีกำรศกึษำ พร้อมชือ่เจ้ำของบทควำม 

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวำรสำรหรือรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร และค่ำน�้ำหนักของแต่ละบทควำมวิจัย

 ๒. จ�ำนวนและรำยชือ่ผลงำนสร้ำงสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดบัชำตหิรอืระดบันำนำชำตทิัง้หมดของอำจำรย์

ประจ�ำและนกัวจิยัประจ�ำ ทัง้ทีป่ฏบิตังิำนจรงิและลำศกึษำต่อ พร้อมชือ่เจ้ำของผลงำน ปีทีเ่ผยแพร่ ชือ่สถำนที ่จงัหวดั 

หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของกำรเผยแพร่พร้อมหลักฐำน และค่ำน�้ำหนักของแต่ละผลงำนสร้ำงสรรค์

 ๓. หลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของโครงกำรวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่	๖	 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำาไปใช้ประโยชน์

คำาอธิบาย

 กำรวจิยัเป็นพนัธกจิหนึง่ทีส่�ำคญัของสถำบนัอดุมศกึษำ กำรด�ำเนนิกำรตำมพนัธกจิอย่ำงมปีระสทิธภิำพและ

ประสบควำมส�ำเรจ็นัน้ สำมำรถพจิำรณำได้จำกผลงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรค์ทีม่คีณุภำพและมปีระโยชน์สูก่ำรน�ำไป

ใช้จำกกำรเปรยีบเทยีบจ�ำนวนงำนวจิยัหรอืงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ�ำและนกัวจิยัประจ�ำทีน่�ำไปใช้ประโยชน์

ในกำรแก้ปัญหำตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำรวิจัยและรำยงำนกำรวิจัยโดยได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับจ�ำนวนอำจำรย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำ

 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้น�ำไปใช้

ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำร โครงกำรวิจัย และรำยงำนกำรวิจัยอย่ำงถูกต้อง สำมำรถ

น�ำไปสู ่กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรประยุกต์ใช้กับกลุ ่มเป้ำหมำย  

โดยมีหลักฐำนปรำกฏชัดเจนถึงกำรน�ำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่ำงชัดเจน ตำมวัตถุประสงค์  

และ/หรือ ได้กำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์หรือกำรรับรอง/กำร

ตรวจรับงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ 

 ประเภทของกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็น 

รูปธรรม มีดังนี้ 

  ๑. กำรใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ เช่น ผลงำนวิจัยที่น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สำธำรณชน 

ในเรื่องต่ำงๆ ที่ท�ำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีขึ้น ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุข 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส�ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 

ภำคประชำชน ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

     ๒. กำรใช้ประโยชน์ในเชงินโยบำย เช่น ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวจิยัเชงินโยบำยในกำรน�ำไปประกอบเป็น

ข้อมูลกำรประกำศใช้กฎหมำย หรือก�ำหนดมำตรกำร กฎเกณฑ์ต่ำงๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 

เป็นต้น

      ๓. กำรใช้ประโยชน์ในเชงิพำณชิย์ เช่น งำนวจิยัหรอืงำนสร้ำงสรรค์ทีน่�ำไปสูก่ำรพฒันำสิง่ประดษิฐ์ หรอื

ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือน�ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นต้น

 ๔. กำรใช้ประโยชน์ทำงอ้อมของงำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้

เกิดสุนทรียภำพ สร้ำงควำมสุข เช่น งำนศิลปะที่น�ำไปใช้ในโรงพยำบำล ซึ่งได้มีกำรศึกษำและกำรประเมินไว้

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง 

หน่วยงำนหรือองค์กร หรือชุมชนภำยนอกสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ที่มีกำรน�ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์หรือกำรรับรอง/กำรตรวจ 

รับงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ 
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 การนับจำานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นำาไปใช้ประโยชน์ ให้นับจำกวันที่น�ำผลงำนวิจัยหรือ 

งำนสร้ำงสรรค์มำใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงำนวิจัยจะด�ำเนินกำรในช่วงเวลำใดก็ได้ ช่วงเวลำที่ใช้จะเป็นตำม

ปีปฏิทิน หรือปีงบประมำณ หรือปีกำรศึกษำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมระบบที่มหำวิทยำลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่ 

งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์มีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์มำกกว่ำ ๑ ครั้ง ให้นับกำรใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้น

ในกรณีที่มีกำรใช้ประโยชน์ที่แตกต่ำงกันชัดเจนตำมมิติของกำรใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ�้ำกัน

วิธีการคำานวณ	

ผลรวมของจ�ำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์
x ๑๐๐

จ�ำนวนอำจำรย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก�ำหนดร้อยละ ๒๐ เท่ำกับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสำขำวิชำ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. จ�ำนวนและรำยชื่องำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอำจำรย์ประจ�ำ

และนักวิจัยประจ�ำ โดยนับรวมผลงำนที่น�ำไปใช้ประโยชน์ของอำจำรย์และนักวิจัยประจ�ำทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและ 

ลำศึกษำต่อ พร้อมชื่อเจ้ำของผลงำน ปีที่งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ด�ำเนินกำรเสร็จ ปีที่น�ำไปใช้ประโยชน์  

ชื่อหน่วยงำนที่น�ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐำนกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนหรือองค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้

  - กำรใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ เช่น ผลงำนวิจัยที่น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สำธำรณชน 

ในเรื่องต่ำงๆ ที่ท�ำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีขึ้น ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุข 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส�ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 

ภำคประชำชน ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

      - กำรใช้ประโยชน์ในเชงินโยบำย เช่น ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวจิยัเชงินโยบำยในกำรน�ำไปประกอบ

เป็นข้อมลูกำรประกำศใช้กฎหมำย หรอืก�ำหนดมำตรกำร กฎเกณฑ์ต่ำงๆ โดยองค์กร หรอืหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน 

เป็นต้น

       - กำรใช้ประโยชน์ในเชงิพำณชิย์ เช่น งำนวจิยัหรอืงำนสร้ำงสรรค์ทีน่�ำไปสูก่ำรพฒันำสิง่ประดษิฐ์ 

หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือน�ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นต้น

  - กำรใช้ประโยชน์ทำงอ้อมของงำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ ยกระดับจิตใจ  

ก่อให้เกิดสุนทรียภำพ สร้ำงควำมสุข เช่น งำนศิลปะที่น�ำไปใช้ในโรงพยำบำล ซึ่งได้มีกำรศึกษำและกำรประเมินไว้

 ๒. จ�ำนวนอำจำรย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยนับรวมอำจำรย์และ 

นักวิจัยประจ�ำที่ลำศึกษำต่อ 
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ตัวบ่งชี้ที่	๗	 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

คำาอธิบาย

 ผลงำนวิชำกำรที่มีคุณภำพ สะท้อนถึงสมรรถนะในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย  

กำรปฏิบัติจริงและได้น�ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ หรือพัฒนำงำนในหน้ำที่จนเกิดผลดีต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร

ศึกษำ และเป็นประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร

 ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับรองคุณภำพ หมำยถึง บทควำมวิชำกำร ต�ำรำ หรือหนังสือ ที่ผ่ำนกระบวนกำร

กลั่นกรองและได้รับกำรรับรองคุณภำพแล้ว ตำมเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์กำรขอก�ำหนดต�ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำรหรือเทียบเท่ำ

 ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นบทควำมวิชำกำร (Academic Paper) ต�ำรำ (Textbook) หรือหนังสือ (Book) 

ต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองผลงำนก่อนตีพิมพ์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 - บทควำมวิชำกำร หมำยถึง เอกสำรทำงวิชำกำรที่เรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบ มีข้อควำมรู้ที่สะท้อน

มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จำกประสบกำรณ์ กำรสังเครำะห์เอกสำร หรือ กำรวิจัย โดยจัดท�ำในรูปของบทควำม

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที่มีคุณภำพซึ่งมีผู้ตรวจอ่ำน

 - ต�ำรำ หมำยถึง เอกสำรทำงวิชำกำรที่เรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบ อำจเขียนเพื่อตอบสนอง

เนื้อหำทั้งหมดของรำยวิชำหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชำหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้ 

ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดวิชำในระดับอุดมศึกษำ

 - หนงัสอื หมำยถงึ เอกสำรทำงวชิำกำรทีเ่ขยีนขึน้เพือ่เผยแพร่ควำมรู ้ไปสูว่งวชิำกำรหรอืผูอ่้ำนทัว่ไป 

โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของหลกัสตูรหรอืต้องน�ำมำประกอบกำรเรยีนกำรสอนในวชิำใดวชิำหนึง่ ทัง้นี้

จะต้องเป็นเอกสำรทีเ่รยีบเรยีงขึน้อย่ำงมเีอกภำพ มรีำกฐำนทำงวชิำกำรทีม่ัน่คงและให้ทศันะของผูเ้ขยีนทีส่ร้ำงเสรมิ

ปัญญำควำมคิด และสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรให้แก่สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวเนื่อง

การนับจำานวนผลงานทางวิชาการที่ ได ้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงำนวิชำกำรที่ ได ้รับ 

กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทควำมวิชำกำรในวำรสำรวิชำกำรทั้งในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ หนังสือ 

หรือต�ำรำทำงวิชำกำร ซึ่งมีระบบกำรพิจำรณำต้นฉบับจำกคณะกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิก่อนกำรตีพิมพ์ และ 

ผลงำนจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงำน ในกรณีที่มีกำรตีพิมพ์มำกกว่ำ ๑ ครั้ง ให้นับกำรตีพิมพ์เพียงครั้งเดียว 

ต่องำนวิชำกำร ๑ ชิ้น 
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เกณฑ์การประเมิน

 ก�ำหนดระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร ดังนี้

ค่านำา้หนกั ระดบัคณุภาพผลงานวชิาการ

๐.๒๕ บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ 

๐.๕๐ บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ

๐.๗๕ ต�ำรำหรือหนังสือที่มีกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำก�ำหนด

๑.๐๐ ต�ำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์ 

กำรขอต�ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว หรือต�ำรำหรือหนังสือที่มีคุณภำพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตรวจอ่ำนตำมเกณฑ์กำรขอต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

วิธีการคำานวณ	

ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงำนวิชำกำรที่ได้รับรองคุณภำพ
x ๑๐๐

จ�ำนวนอำจำรย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก�ำหนดร้อยละ ๑๐ เท่ำกับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสำขำวิชำ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. จ�ำนวนและรำยชื่อผลงำนวิชำกำร (บทควำมวิชำกำร ต�ำรำ หนังสือระดับอุดมศึกษำ) ที่มีคุณภำพ

ของอำจำรย์ประจ�ำ โดยนับรวมผลงำนของอำจำรย์ทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ พร้อมชื่อเจ้ำของผลงำน  

ปีที่ผลงำนแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงำนที่รับรอง และ 

มีหลักฐำนกำรรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ค่ำน�้ำหนักของผลงำนวิชำกำรแต่ละชิ้น 

 ๒. จ�ำนวนอำจำรย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยนับรวมอำจำรย์ 

ที่ลำศึกษำต่อ 
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ค.		ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม	

	 	 	 	 	 	ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หมำยถึง กำรที่สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีกำรให้บริกำรวิชำกำรที่

ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่เฉพำะเจำะจงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศซึ่งอำจให้บริกำรโดยกำรใช้ทรัพยำกร

ของสถำนศึกษำหรือใช้ทรัพยำกรร่วมกันทั้งในระดับสถำบันและระดับบุคคลในหลำยลักษณะ อำทิ กำรให้

ค�ำปรึกษำ กำรศึกษำ วิจัยค้นคว้ำ เพื่อแสวงหำค�ำตอบให้กับสังคม กำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่ำงๆ  

กำรจัดให้มีกำรศึกษำต่อเนื่อง บริกำรศิษย์เก่ำและประชำชนทั่วไป กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรนี้สำมำรถจัด 

ในรปูแบบกำรให้บรกิำรแบบให้เปล่ำด้วยส�ำนกึควำมรบัผดิชอบของควำมเป็นสถำนศึกษำระดับอดุมศกึษำในฐำนะ

เป็นที่พึ่งของสังคม หรือเป็นกำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรำยได้ หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมำ

พัฒนำและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรโดยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและองค์

ควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร เสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสม สอดคล้อง  

อันก่อให้เกิด ควำมมั่นคง ควำมเข้มแข็ง และกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชำติและนำนำชำติ  

ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรมีบทบำททำงวิชำกำร และวิชำชีพในกำรตอบสนอง ชี้น�ำ และเตือนสติสังคมของ 

สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำโดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ

ตวับ่งชีท้ี่ ชือ่ตวับ่งชี้
นำา้หนกั

(คะแนน)

๘ ผลกำรน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้

ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย

๕

๙ ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก ๕
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ตัวบ่งชี้ที่	๘	 ผลการนำาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา

																				การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

คำาอธิบาย	

	 	 กำรให้บริกำรวิชำกำร	 หมำยถึง กำรที่สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำซึ่งอยู่ในฐำนะที่เป็นที่พึ่งของชุมชน 

หรือสังคม เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร หรือท�ำหน้ำที่ใดๆ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนวิชำกำรหรือกำร 

พัฒนำควำมรู้ ตลอดจนควำมเข้มแข็งประเทศชำติและนำนำชำติ กำรบริกำรวิชำกำรเป็นกำรบริกำรที่มีค่ำตอบแทน 

และบรกิำรวชิำกำรให้เปล่ำ โดยมกีำรน�ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์มำใช้พฒันำหรอืบรูณำกำรเข้ำกบักำรเรยีนกำรสอน

และกำรวิจัย อำทิ บทควำม ต�ำรำ หนังสือ รำยวิชำหรือหลักสูตร เป็นต้น

  กำรน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำพัฒนำมี ๒ ประเภท คือ 

  ๑. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  

  ๒. กำรพัฒนำกำรวิจัย

  ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท	 ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จำาเป็นต้องมีทั้งสอง

ประเภท	และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน		

 

วิธีการคำานวณ	

จ�ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร

ที่น�ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย x ๑๐๐
จ�ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรตำมแผนที่สภำสถำบันอนุมัติ

เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก�ำหนดร้อยละ ๓๐ เท่ำกับ ๕ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงว่ำอำจำรย์ประจ�ำได้รวบรวม จัดระบบ และมีกำรประมวล 

ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยโดยอำจ 

ไปต่อยอดพฒันำเป็นหนงัสอื ต�ำรำ หรอืงำนวจิยั ขยำยผลน�ำไปสูก่ำรปรบัปรงุรำยวชิำหรอืน�ำไปสูก่ำรเปิดรำยวชิำใหม่

 ๒. โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลกำรบูรณำกำรเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และ 

โครงกำรวิชำกำรที่เป็นตัวหำรเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ด�ำเนินกำรในปีที่ประเมิน โครงกำรหนึ่งๆ จะบูรณำกำร

เฉพำะกับกำรเรียนกำรสอน หรือเฉพำะกับงำนวิจัย หรือจะบูรณำกำรกับทั้งกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยก็ได้

 ๓. กำรบริกำรวิชำกำร เป็นกำรให้บริกำรแก่บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ ทั้งกำรประเมิน 

ในระดับคณะและระดับสถำบัน
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ตัวบ่งชี้ที่	๙	 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

คำาอธิบาย

 โครงกำรที่มีผลต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หมำยถึง โครงกำรที่สถำบันจัดขึ้นเพื่อ

พฒันำชมุชนหรอืองค์กรภำยนอกและเมือ่ด�ำเนนิกำรแล้วมผีลก่อให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงไปในทำงทีด่ขีึน้แก่ชมุชนหรอื

องค์กรภำยนอกในด้ำนต่ำงๆ หรือ ท�ำให้ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมศักยภำพของตน

ประเด็นการพิจารณา

 ๑. มีกำรด�ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร

 ๒. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ�ำปีไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 

 ๓. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น�ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง

 ๔. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์

ของท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องหรือยั่งยืน

 ๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง

เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๔ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงกำรที่ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

 ๒. รำยงำน เอกสำรผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมหรือโครงกำร

 ๓. ข้อมูลที่แสดงถึงผลกำรด�ำเนินงำนตำมกิจกรรมหรือโครงกำรโดยผู้น�ำหรือสมำชิกของชุมชนหรือ

องค์กรได้เรียนรู้และด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ 

ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

 ๔. ข้อมลูทีแ่สดงถงึผลกำรด�ำเนนิงำนตำมกจิกรรมหรอืโครงกำรของชมุชนหรอืองค์กรทีส่ร้ำงประโยชน์ 

ควำมเข้มแข็งและคุณค่ำต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร

 ๕. “ต่อเนื่อง” หมำยถึง มีกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป

 ๖. “ยั่งยืน” หมำยถึง มีกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป

 ๗. “เข้มแข็ง” หมำยถึง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้
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หมายเหต	ุส�ำหรบัสถำนศกึษำระดบัอดุมศกึษำทีไ่ด้รบักำรประเมนิปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป สำมำรถใช้โครงกำร/กจิกรรม

ใหม่ที่ปรำกฎอยู่ในแผนระยะยำวโดยได้รับกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันว่ำเป็นโครงกำร/กิจกรรมที่ต่อเนื่อง 

ในอนำคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ โดย สมศ. จะพิจำรณำให้คะแนนล่วงหน้ำ

ง.		ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 	 	 	 	 	 ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมำยถึง สถำนศึกษำมีกำรด�ำเนินงำนท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของชำติโดยเห็นถึงควำมส�ำคัญและคุณค่ำเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จ�ำต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและ

พัฒนำสิ่งที่ดีงำม ควำมมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ในสภำพแวดล้อมที่สวยงำมอย่ำงมีรสนิยม  

ให ้เกิดในจิตส�ำนึกและในวิถีชีวิต มีควำมเชื่อมั่นในกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ สำมำรถรองรับกับ 

กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องควำมเชื่อ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ สถำนศึกษำจึงมีนโยบำยและ

กำรด�ำเนินงำนทั้งในระดับบุคคล และสถำบัน โดยมีระบบและกลไกเป็นหน่วยส่งเสริม สนับสนุนในลักษณะ

โครงกำรและส่วนหนึ่งของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้วิถีชีวิตและบรรยำกำศ ในมหำวิทยำลัยน่ำอยู่  

มีชีวิตที่มีคุณค่ำอย่ำงมีรสนิยม และสำมำรถอยู่ในสังคมด้วยควำมเข้ำใจ มีน�้ำใจอย่ำงมีควำมสุข

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ

ตวับ่งชีท้ี่ ชือ่ตวับ่งชี้
นำา้หนกั

(คะแนน)

๑๐ กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ๕

๑๑ กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม ๕
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ตัวบ่งชี้ที่	๑๐	 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

คำาอธิบาย

 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภำพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงำมของบุคคลและสังคม เป็น 

พันธกิจหลักประกำรหนึ่งที่สถำนศึกษำพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคม 

ในสถำนศึกษำอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข อย่ำงมีคุณค่ำ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่น่ำศรัทธำ และเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม กำรส่งเสริมสนับสนุนจ�ำต้องด�ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน 

โดยกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ชัดและสำมำรถประเมินผลได้

ประเด็นการพิจารณา	

 ๑. มีกำรด�ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

 ๒. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ�ำปีไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 

 ๓. มีกำรด�ำเนินงำนสม�่ำเสมออย่ำงต่อเนื่อง

 ๔. เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนภำยใน/ภำยนอก

 ๕. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ

เกณฑ์การให้คะแนน	

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๔ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. นโยบำย แผน ระบบและกลไกในกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๒. โครงกำรหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรำยละเอียดของ

โครงกำรหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จ

 ๓. รำยงำนสรุปผลหรือประเมินโครงกำรหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่ำต่อชุมชน)

 ๔. หลักฐำนที่อธิบำยรำยละเอียดและแสดงกระบวนกำรได้มำซึ่งข้อมูลของกำรสรุปผลส�ำเร็จ  

เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล กำรสุ่มตัวอย่ำง แบบส�ำรวจหรือแบบสอบถำมหรือแบบประเมิน  

วิธีกำรวิเครำะห์ผล เป็นต้น

 ๕. รำยงำน รำงวัลที่ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชำติและนำนำชำติ จำกสถำบันหรือ

หน่วยงำนที่เป็นที่ยอมรับ
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ตัวบ่งชี้ที่	๑๑	 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม	

คำาอธิบาย

 ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับควำมสุนทรีย ์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย 

มีลักษณะที่เป็นพลวัต มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จ�ำเป็นต้องรู ้ทันอย่ำงมีปัญญำ โดยมีแผนในกำรพัฒนำ 

ให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนสุนทรียภำพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สำมำรถเลือกรับ รักษำและสร้ำงให้

ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงรู้คุณค่ำควำมงำม อย่ำงมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม

ประเด็นการพิจารณา	

 ๑ กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

 ๒. สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมี 

ควำมสุนทรีย์

 ๓. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ๔. กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วม

อย่ำงสม�่ำเสมอ 

 ๕. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต�่ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก

คะแนนเต็ม ๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๔ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. หลกัฐำนทีแ่สดงรำยละเอยีดของโครงกำรหรอืกจิกรรมทีพ่ฒันำสนุทรยีภำพด้ำนศลิปะและวฒันธรรม

ที่สถำนศึกษำด�ำเนินกำรตลอดปีในแต่ละปีกำรศึกษำ

 ๒. โครงกำรหรอืกจิกรรมทีแ่สดงรำยละเอยีดทีก่�ำหนดวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของควำมส�ำเรจ็อย่ำง

เป็นรูปธรรม รำยงำนผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วม

 ๓. เอกสำรหลักฐำนหรือผลกำรประเมินด้ำนสภำพแวดล้อม ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด สุขอนำมัย 

และควำมสวยงำม 

 ๔. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม 

ให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงสม�่ำเสมอ
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 ๕. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔

หมายเหตุ	๑. สะอำด หมำยถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษำง่ำย ใช้สะดวก

 ๒. สุขลักษณะ หมำยถึง สะอำด ปลอดภัย ไร้มลภำวะ สุขกำย สบำยใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๓. สวยงำม หมำยถึง มีกำรจัดแต่งอำคำร สภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับพื้นที่   

 แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม 

จ.		ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

	 	 	 	 	 	 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมำยถึง กำรที่สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีระบบ 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรที่ดี มีประสิทธิภำพในกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ และค่ำนิยมไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมี

เอกภำพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ โดยมีสภำสถำบันท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลนโยบำย  

กำรด�ำเนินงำนตำมแผน กำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรงบประมำณและทรัพย์สิน กำรบริหำรสวัสดิกำรที่จัด

ให้นักศึกษำ และบุคลำกรทุกคน รวมทั้งก�ำกับติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไป

ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่ก�ำหนด มีกำรเผยแพร่ผลกำรด�ำเนินงำนของสภำสถำบัน และ 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรทุกระดับสู่ประชำคมภำยในสถำนศึกษำ และภำยนอกสถำนศึกษำ 

ตำมหลักธรรมำภิบำลที่ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency)  

หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) หลักควำมโปร่งใส 

(Transparency) หลกักำรมส่ีวนร่วม (Participation) หลกักำรกระจำยอ�ำนำจ (Decentralization) หลกันติธิรรม 

(Rule of Law) หลักควำมเสมอภำค (Equity) และหลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented)

 ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้
นำ้าหนัก

(คะแนน)

๑๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำสถำบัน ๕

๑๓ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน ๕

๑๔ กำรพัฒนำคณำจำรย์ ๕
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ตัวบ่งชี้ที่	๑๒	 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

คำาอธิบาย

 สภำสถำบันอุดมศึกษำถือเป็นองค์กรหลักของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำที่ต ้องมีบทบำทส�ำคัญ 

ในกำรก�ำหนดนโยบำย กรอบทิศทำงกำรด�ำเนินงำนตำมอัตลักษณ์ของสถำบันอุดมศึกษำ ก�ำหนดระบบกลไกและ

กระบวนกำรทีเ่ป็นรปูธรรมในกำรบรหิำรจดักำรเพือ่ให้เกดิกำรก�ำกบัดแูลและขบัเคลือ่นสถำนศกึษำระดบัอดุมศกึษำ 

รวมทั้งกำรควบคุมและตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

และกำรพัฒนำสถำบันอย่ำงยั่งยืน

 กำรประเมนิผลควำมส�ำเรจ็ในกำรปฏบิตัติำมบทบำทหน้ำทีข่องสภำสถำบนัจะมุง่เน้นกำรประเมนิคณุภำพใน

กำรก�ำหนดทิศทำงก�ำกับดูแลและขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำตำมหน้ำที่และบทบำท

ของสภำสถำบนั กำรบรหิำรและกำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภบิำล และกำรด�ำเนนิงำนตำมมตกิำรประชมุสภำสถำบนั

อุดมศึกษำ

เกณฑ์การให้คะแนน	

  ใช้ค่ำคะแนนผลกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของสภำสถำบัน (คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๕ ประเด็น  

ดังต่อไปนี้

 ๑. สภำสถำบันท�ำพันธกิจครบถ้วนตำมภำระหน้ำที่ที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติของสถำนศึกษำ

 ๒. สภำสถำบันก�ำหนดยุทธศำสตร์ ทิศทำง ก�ำกับนโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ 

 ๓. สภำสถำบันท�ำตำมกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 ๔. สภำสถำบันก�ำกับ ติดตำม กำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

 ๕. สภำสถำบันด�ำเนินงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำลครบทั้ง ๑๐ ประเด็น 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

  เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรประเมินตำมประเด็นที่ก�ำหนดในเกณฑ์กำรให้คะแนน  

หมายเหตุ เป็นกำรประเมินในระดับสถำบัน คณะไม่ต้องประเมิน
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ตัวบ่งชี้	๑๓		 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

คำาอธิบาย

 กำรประเมนิผลตำมหน้ำทีแ่ละบทบำทของผูบ้รหิำรในกำรบรหิำรและกำรจดักำรให้บรรลผุลส�ำเรจ็ตำมแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจ�ำปีของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ จะมุ่งเน้นกำรประเมินคุณภำพของกำรบริหำร

งำนตำมนโยบำยของสภำสถำบนัอดุมศกึษำ ประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิำรประจ�ำปี ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรและ

กำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร

เกณฑ์การให้คะแนน	

 ใช้ค่ำคะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำสถำบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรก�ำหนดหรือทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแล

สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ  

ตำมหน้ำที่และบทบำทของผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ

 ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรด�ำเนินกำรตำมระบบกำรก�ำกับดูแลสถำนศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ โดยมีเอกสำรหรือหลักฐำนหรือรำยงำนหรือบันทึกกำรประชุมที่แสดงให้เห็นว่ำผู ้บริหำร

สถำนศึกษำได้ก�ำหนดให้มีกระบวนกำรที่เป็นรูปธรรมในกำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรควบคุมและตรวจสอบ 

กำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ

 ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู ้บริหำรสถำนศึกษำ มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน

ส�ำคัญ เช่น ระบบในด้ำนนโยบำยและแผน ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคล ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ โดยเฉพำะ 

กำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำที่เป็นมติสภำสถำบัน

 ๔. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงนโยบำยของสถำนศึกษำ ที่ก�ำหนดให้มีระบบกำรประเมิน 

ผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำสถำบันแต่งตั้งและมีกำรด�ำเนินงำนตำมระบบนั้น

 ๕. รำยงำนกำรสังเครำะห์มติหรือนโยบำย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของผู้บริหำร

สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ

หมายเหตุ   ๑. ระดับสถำบัน ผู้บริหำร หมำยถึง อธิกำรบดี 

   ๒. ระดับคณะ ผู ้บริหำร หมำยถึง คณบดี หรือผู ้บริหำรของหน่วยงำนที่เทียบเท่ำคณะที่มีกำร 

  จัดกำรเรียนกำรสอน
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ตัวบ่งชี้	๑๔		 การพัฒนาคณาจารย์

คำาอธิบาย

 คุณภำพของคณำจำรย์เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน รวมทั้งพิจำรณำจำกควำมส�ำเร็จ

ของสถำนศึกษำในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ เพื่อให้อำจำรย์ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

ทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง อันจะท�ำให้สถำนศึกษำสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล คุณภำพอำจำรย์พิจำรณำจำก

คุณวุฒิและต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

เกณฑ์การพิจารณา

 ก�ำหนดค่ำน�้ำหนักระดับคุณภำพอำจำรย์ ดังนี้

																											วุฒิการศึกษา

ตำาแหน่งทางวิชาการ
ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก

อำจำรย์ ๐ ๒ ๕

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ๑ ๓ ๖

รองศำสตรำจำรย์ ๓ ๕ ๘

ศำสตรำจำรย์ ๖ ๘ ๑๐

วิธีการคำานวณ	

 ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ ค�ำนวณดังนี้

ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของอำจำรย์ประจ�ำ

จ�ำนวนอำจำรย์ประจ�ำทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก�ำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์เป็น ๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. จ�ำนวนและรำยชื่ออำจำรย์ประจ�ำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ 

 ๒. นับอำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนจริง และที่ลำศึกษำต่อ โดยมีฐำนข้อมูลที่ระบุรำยละเอียดแสดง 

วุฒิกำรศึกษำ และต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

หมายเหตุ	กำรคิดคะแนนกรณีสำขำวิชำกำร/วิชำชีพ 

 - คุณวุฒิคณำจำรย์กรณีสำขำวิชำกำร/วิชำชีพ ให้รับรองกำรเทียบเท่ำตำมเกณฑ์ของ สกอ. และกรณี 

สำยวิชำชีพให้เทียบปริญญำสูงสุดตำมเกณฑ์ ก.พ.
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ฉ.		ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

	 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมำยถึง สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำจะต้องแสดงควำมมี

มำตรฐำนและคุณภำพด้วยกำรเป็นประชำคมแห่งกำรสร้ำงควำมรู้ และองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ที่มีขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรค้นคว้ำวิจัยสร้ำงควำมรู้ใหม่ทั้งเพื่อพัฒนำสังคมและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง อุดมศึกษำไทยยังต้อง

แสดงควำมเป็นอุดมศึกษำมหำชนที่มีคุณภำพ นอกจำกนี้อุดมศึกษำไทยต้องมีควำมเป็นเลิศที่ใช้กำรได้ใน 

สังคมแห่งกำรตรวจสอบอย่ำงเข้มข้น เพือ่กำรพฒันำมำตรฐำนและคณุภำพอย่ำงต่อเนือ่งซึง่จะน�ำอดุมศกึษำไทย

ไปสู่อุดมศึกษำสำกล ดังนั้นกำรประกันคุณภำพอุดมศึกษำจึงเป็นกำรประกันคุณภำพเพื่อควำมรู้สู่ควำมเป็นเลิศ 

และกำรประกันคุณภำพเพื่อผู้เรียน หัวใจของระบบกำรประกันคุณภำพที่ดี คือ กำรใช้ระบบและกระบวนกำร

ประกันคุณภำพในกำรสร้ำงประชำคมที่มีวัฒนธรรมในกำรเรียนรู ้ และตรวจสอบกำรท�ำงำนของตนเอง 

เพื่อผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

เผยแพร่ข่ำวสำรทั่วทั้งสถำบัน พร้อมกับมีกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรท�ำงำนทุกด้ำนแบบมืออำชีพที่สำมำรถ

ตรวจสอบกำรท�ำงำนได้ทุกขั้นตอน มีกลไกรับฟังผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน  

เพื่อน�ำข้อคิดควำมเห็นจำกทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมมำใช้ในกำรก�ำกับแนวทำงกำรประกันคุณภำพของสถำบัน 

อย่ำงไรก็ตำมสถำบันอุดมศึกษำพึงมีอิสระและเสรีภำพทำงวิชำกำรในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ 

ที่เหมำะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงให้อิสระแก่หน่วยงำนภำยในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ 

ตำมเงื่อนไขเฉพำะของแต่ละหน่วยงำนด้วย

 ระบบประกันคุณภำพภำยในโดยทั่วไป ประกอบด้วย ระบบแรก คือ ระบบกำรพัฒนำคุณภำพ 

ซึ่งประกอบด้วยกำรก�ำหนดมำตรฐำน กระบวนกำรวำงแผน และออกแบบระบบงำนเพื่อคุณภำพและ 

กำรจัดกำรกระบวนกำรและกำรควบคุมคุณภำพ ระบบที่สอง คือ ระบบกำรตรวจสอบคุณภำพเพื่อเร่งรัด 

ให้กำรด�ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนคุณภำพที่ก�ำหนด และระบบที่สำม คือ ระบบกำรประเมิน

ภำยในและกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพ กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นหน้ำที่ของสถำบันในกำรพัฒนำระบบ

ประกันคุณภำพภำยใน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนจำกต้นสังกัด ทั้งนี้  

กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้

ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้
นำ้าหนัก

(คะแนน)

๑๕ ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด ๕
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ตัวบ่งชี้ที่	๑๕		 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด	

คำาอธิบาย

 ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไว้ว่ำ 

“...ให้หน่วยงำนต้นสังกัดของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำนั้น 

อย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปี และแจ้งผลให้สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำทรำบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรติดตำม

ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำต่อสำธำรณชน...” ทั้งนี้ สถำนศึกษำจะด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่

ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำหรือต้นสังกัดก�ำหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้ำนปัจจัย

น�ำเข้ำและกระบวนกำร ซึง่ผลกำรประเมนิกำรประกนัคณุภำพภำยในโดยต้นสงักดันี ้จะเป็นคะแนนทีส่ำมำรถสะท้อน

ประสทิธภิำพและประสทิธผิลของคณุภำพกำรด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำงๆ ของสถำนศกึษำระดบัอดุมศกึษำได้ ดงันัน้ ในกำร

ประเมนิตวับ่งชีน้ี ้จะใช้ค่ำเฉลีย่คะแนนประเมนิกำรประกนัคณุภำพภำยในโดยต้นสงักดั โดยไม่ต้องท�ำกำรประเมนิใหม่

เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้ค่ำคะแนนผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 คะแนนประเมินผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำบันอุดมศึกษำโดยต้นสังกัด 

หมายเหตุ	 กรณีของกำรประเมินระดับคณะ หำกประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในของคณะไม่ครบทุกตัว 

               ที่ก�ำหนดในระดับสถำบัน ให้ใช้คะแนนจำกกำรประเมินในระดับสถำบันของตัวบ่งชี้นั้นมำใช้แทน	
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๒.๙.๒)	 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	

	 	 	 	 	 	 กลุ ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมำยถึง กลุ ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์  

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ รวมถึงควำมส�ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละสถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน

 ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ

ตวับ่งชีท้ี่ ชือ่ตวับ่งชี้
นำา้หนกั

(คะแนน)

๑๖ ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน

     ๑๖.๑ ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์ ๕

     ๑๖.๒ ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ ๕

๑๗ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน ๕
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ตัวบ่งชี้ที่	๑๖	 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

คำาอธิบาย	

 อัตลักษณ์ หมำยถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน

ตัวบ่งชี้ที่	๑๖.๑	 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์

ประเด็นการพิจารณา

 ๑ มีกำรก�ำหนดกลยุทธ ์และแผนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  

โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกสภำสถำบัน

 ๒. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู ้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก�ำหนด 

อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์

 ๓. ผลกำรประเมินของผู ้เรียนและบุคลำกรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำที่สอดคล้อง 

กับอัตลักษณ์ ไม่ต�่ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕

 ๔. ผลกำรด�ำเนินงำนก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม

 ๕. ผู้เรียน/บุคลำกร/คณะ/สถำบัน ได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

 ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์

เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได้

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้

๓ ข้อ

ปฏิบัติได้

๔ ข้อ

ปฏิบัติได้

๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 หลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับ กำรได้รับรำงวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับ 

อัตลักษณ์ เช่น โล่รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

หมายเหตุ ๑. คณะและสถำบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน 

   ๒. คณะจะด�ำเนินกำรแยกหรือด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบันก็ได้ 

 ๓.  กรณีที่คณะด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบันจะต้องรำยงำนไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐำน  

 กำรด�ำเนินงำนด้วย โดยใช้ผลกำรประเมินของสถำบัน
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การคิดคะแนน

 ๑. กรณีที่คณะด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบันและมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำร ผลกำรประเมินจะพิจำรณำ

ข้อมูลในระดับสถำบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถำบัน

 ๒. กรณีที่คณะด�ำเนินกำรแยกกับสถำบัน ผลกำรประเมินจะพิจำรณำในระดับคณะ

ตัวบ่งชี้ที่	๑๖.๒	 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์	

วิธีการคำานวณ	

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ 

จ�ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจต้องมีควำมเป็นตัวแทนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณและในเชิงคุณภำพ

ครอบคลุมทุกคณะ อย่ำงน้อยร้อยละ ๒๐ ของจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูลประกอบกำร

พิจำรณำดังต่อไปนี้ 

 ๑. ปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และ

แผนกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของสถำนศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน

 ๒. แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำในด้ำนต่ำงๆ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน

 ๓. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 

ผลกำรด�ำเนินงำนและผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำบัน

 ๔. ผู้ตอบแบบสอบถำม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถำนศึกษำที่รับบัณฑิตเข้ำศึกษำต่อ 

หมายเหตุ “๑ สถำบัน ๑ อัตลักษณ์” โดยควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน โดย

 ๑. คณะและสถำบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน 

 ๒. คณะจะด�ำเนินกำรแยกหรือด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบันก็ได้ 

 ๓. กรณีที่คณะด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบันจะต้องรำยงำนไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐำน 

 กำรด�ำเนินงำนด้วย โดยใช้ผลกำรประเมินของสถำบัน
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การคิดคะแนน

 ๑. กรณีที่คณะด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบันและมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำร ผลกำรประเมินจะพิจำรณำ

ข้อมูลในระดับสถำบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถำบัน

 ๒. กรณีที่คณะด�ำเนินกำรแยกกับสถำบัน ผลกำรประเมินจะพิจำรณำในระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่	๑๗		 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

คำาอธิบาย

 เอกลักษณ์ หมำยถึง ควำมส�ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของ

สถำนศึกษำ

ประเด็นการพิจารณา

 ๑. มีกำรก�ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 

ของสถำนศึกษำ โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกสภำสถำบัน

 ๒. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู ้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก�ำหนด 

อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ๓. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรตำมจุดเน้น และจุดเด่น หรือ

ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ ไม่ต�่ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕

 ๔. ผลกำรด�ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำและ 

เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม

 ๕. ผู้เรียน/บุคลำกร/คณะ/สถำนศึกษำ มีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 

ที่ก�ำหนด และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ

เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๔ ข้อ

ปฏิบัติได้ 

๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงกำรก�ำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถำนศึกษำ

 ๒. แผนกลยุทธ์ แผนกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี รวมทั้งแผนพัฒนำคุณภำพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์  

จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถำนศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน

 ๓. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 

ผลกำรด�ำเนนิงำนและผลส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิงำนตำมเอกลกัษณ์ จดุเน้น หรอืจดุเด่นของสถำนศกึษำทีก่�ำหนด หรอื

ผลกำรด�ำเนินงำนและผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถำนศึกษำ

ที่ได้รับกำรยอมรับ
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 ๔. หลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับ กำรได้รับรำงวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับ

เอกลักษณ์ เช่น โล่รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

หมายเหตุ	 ๑. เอกลักษณ์ของคณะอำจเหมือน หรือแตกต่ำง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถำบันก็ได้ ทั้งนี้ต้อง 

 ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน

 ๒.  คณะจะด�ำเนินกำรแยกหรือด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบันก็ได้

 ๓.  กรณีที่คณะด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบันจะต้องรำยงำนไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐำน 

 กำรด�ำเนินงำนด้วย โดยใช้ผลกำรประเมินของสถำบัน

การคิดคะแนน

 ๑. กรณีที่คณะก�ำหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถำบันและมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำร ผลกำรประเมิน

จะพิจำรณำข้อมูลในระดับสถำบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถำบัน

 ๒. กรณีที่คณะก�ำหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถำบัน ผลกำรประเมินจะพิจำรณำในระดับคณะ
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๒.๙.๓)	กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

	 	 	 	 	 	 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมำยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  

โดยสถำนศึกษำเป็นผู้ก�ำหนดแนวทำงพัฒนำเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหำสังคมตำมนโยบำย 

ของรัฐ ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนตำมกำลเวลำและปัญหำสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้ำหมำยที่แสดงถึงควำมเป็น 

ผู ้ชี้น�ำสังคม อำทิ กำรรักชำติ กำรบ�ำรุงศำสนำและเทิดทูนพระมหำกษัตริย ์ กำรส่งเสริมและสืบสำน

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ กำรน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติเป็นแบบอย่ำง  

กำรสร้ำงสังคมสันติสุขและควำมปรองดอง กำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบประชำคมอำเซียน กำรส่งเสริม 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม พลังงำน เศรษฐกิจ สุขภำพ ค่ำนิยม จิตสำธำรณะ และควำมประหยัด รวมทั้งกำรแก้ปัญหำสังคม 

อำทิ ควำมขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น 

 ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้
นำ้าหนัก

(คะแนน)

๑๘ ผลกำรชี้น�ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำงๆ

     ตัวบ่งชี้ ๑๘.๑ ผลกำรชี้น�ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ ๑ 

ภำยในสถำบัน

๕

     ตัวบ่งชี้ ๑๘.๒ ผลกำรชี้น�ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ ๒ 

ภำยนอกสถำบัน

๕



55

ตัวบ่งชี้ที่	๑๘				ผลการชี้นำา	ป้องกัน	หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ

	 	 ตัวบ่งชี้ที่	๑๘.๑	ผลการชี้นำา	ป้องกัน	หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่	๑	

ภายในสถาบัน

	 	 ตัวบ่งชี้ที่	๑๘.๒	ผลการชี้นำา	ป้องกัน	หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่	๒	

ภายนอกสถาบัน

คำาอธิบาย	

 สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำเลือกด�ำเนินกำร ๒ ประเด็น จำกประเด็นชี้น�ำหรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำน

ต่ำงๆ อำทิ กำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ควำมรักชำติ บ�ำรุงศำสนำและเทิดทูน 

พระมหำกษัตริย์ สุขภำพ ค่ำนิยม จิตสำธำรณะ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผู้ด้อยโอกำสและผู้สูงอำยุ นโยบำยรัฐบำล 

เศรษฐกิจ กำรพร้อมรับกำรเป็นสมำชิกสังคมอำเซียน พลังงำนสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ควำมฟุ่มเฟือย  

กำรแก้ปัญหำควำมขดัแย้ง สร้ำงสงัคมสนัตสิขุและควำมปรองดอง ตลอดจนกำรน้อมน�ำปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ให้เป็นสถำนศึกษำพอเพียงแบบอย่ำงเป็นต้น

 ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้น�ำหรือแก้ปัญหำสังคม ที่สถำนศึกษำเลือกด�ำเนินกำร โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก 

สภำสถำบัน

ประเด็นการพิจารณา	๑๘.๑

 ๑. มีกำรด�ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

 ๒. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ�ำปีไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 

 ๓. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำบัน

 ๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบัน

 ๕. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ

ประเด็นการพิจารณา	๑๘.๒

 ๑. มีกำรด�ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

 ๒. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ�ำปีไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 

 ๓. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน

 ๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม

 ๕. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ
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เกณฑ์การให้คะแนน

	 ๑	 ๒ ๓ ๔ ๕

- ปฏิบัติได้  

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้  

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้  

๓ ข้อ

ปฏิบัติได้  

๔ – ๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	

 ๑. โครงกำรหรือกิจกรรมที่สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำได ้ด�ำเนินงำนที่มีประโยชน ์และ 

สร้ำงคุณค่ำต่อสถำนศึกษำ มีบทบำทในกำรชี้น�ำหรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำงๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่ม 

เป้ำหมำย รวมทั้งควำมส�ำเร็จของโครงกำร

 ๒. หลักฐำนที่แสดงกำรเห็นชอบโครงกำร/กิจกรรมจำกสภำสถำบันที่สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

ได้ด�ำเนินงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้น�ำหรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำงๆ

 ๓. รำยงำนสรุปผลโครงกำรทุกโครงกำร 

 ๔. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงถึงกำรเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 

จำกกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร

 ๕. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงถึงกำรได้รับกำรยกย่องระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ

หมายเหตุ ๑. มำตรกำรส่งเสรมิของคณะอำจเหมอืน หรอืแตกต่ำง หรอืส่งผลกบัมำตรกำรส่งเสรมิของสถำบนักไ็ด้     

 ทั้งนี้ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน

 ๒. คณะจะด�ำเนินกำรแยกหรือด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบันก็ได้

 ๓. กรณีที่คณะด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบันจะต้องรำยงำนไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐำน 

 กำรด�ำเนินงำนด้วย โดยใช้ผลกำรประเมินของสถำบัน

การคิดคะแนน

 ๑. กรณีที่คณะมีกำรด�ำเนินงำนในประเด็นเดียวกับสถำบันและมีส ่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำร  

ผลกำรประเมินจะพิจำรณำข้อมูลในระดับสถำบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถำบัน

 ๒. กรณีที่คณะมีกำรด�ำเนินงำนในประเด็นที่ต่ำงจำกสถำบัน ผลกำรประเมินจะพิจำรณำในระดับคณะ
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 ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับอุดมศึกษำ ได้มีกำรก�ำหนดกำรพิจำรณำให้กำรรับรอง

มำตรฐำนสถำนศึกษำ	โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้

๓.๑	 	 การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

 กำรรับรองมำตรฐำนของสถำนศึกษำรอบสำม ระดับอุดมศึกษำ จะพิจำรณำข้อมูลจำกกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงไปสู่กำรรับรองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ ดังนี้

	 ๓.๑.๑		การประเมินระดับตัวบ่งชี้

  ตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีคะแนนต�่ำสุดคือ ๐ และสูงสุดคือ ๕ ใช้ผลประเมินของคะแนนกรรมกำร 

มำพิจำรณำรำยตัวบ่งชี้ 

	 ๓.๑.๒		การประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้

 สมศ. ก�ำหนดเกณฑ์ไว้ ๒ ข้อ คือ  

 ๑) คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๑๑  มีค่ำตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ

 ๒) คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวรวมกันมีค่ำตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป

 โดยใช้ทศนิยม ๒ ต�ำแหน่ง  หำกทศนิยมต�ำแหน่งที่สำมมีค่ำตั้งแต่ ๐.๐๐๕ ให้ปัดขึ้น มิฉะนั้นให้ปัดทิ้ง

	 ๓.๑.๓		ความหมายของระดับคุณภาพ

 ค่ำคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวบ่งชี้หรือในภำพรวม สำมำรถแปลควำมหมำยของระดับคุณภำพ ดังนี้

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมำก

๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี

๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้

๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง

๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน



59

๓.๒				 การรับรองมาตรฐานระดับคณะ/เทียบเท่า

 ใช้เกณฑ์ ๒ ข้อ ใน ๓.๑.๒ และแปลควำมหมำยตำมข้อ ๓.๑.๓

๓.๓				 การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน

  สถำบันจะได้กำรรับรองเมื่อ

๑) ผลประเมินระดับสถำบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตำมเกณฑ์ ๒ ข้อ ในข้อ ๓.๑.๒ และ

๒) คะแนนผลกำรประเมินระดับคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำเป็นไปตำมเงื่อนไขดังนี้

(๒.๑) สถำบันที่มีจ�ำนวน ๑ - ๓ คณะ ทุกคณะต้องเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

(๒.๒) สถำบันที่มีจ�ำนวน ๔ - ๙ คณะ มีคณะที่มีผลกำรประเมินคุณภำพในระดับพอใช้

   ได้เพียง ๑ คณะเท่ำนั้น 

  (๒.๓) สถำบันที่มีคณะ หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำจ�ำนวนตั้งแต่ ๑๐ คณะขึ้นไป 

  มีคณะเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ของจ�ำนวนคณะทั้งหมด

หมายเหตุ	 หำกสถำบันได้รับกำรรับรองมำตรฐำน แต่มีคณะที่ไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมเกณฑ์ข้ำงต้น  

 ให้เป็นกำรรับรองมำตรฐำนสถำบันแบบมีเงื่อนไข

	

๓.๔	 การรับรองการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

 กำรรับรองกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งมีแนวทำงด�ำเนินกำร ดังนี้

 ๑) ด�ำเนินกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งตำมที่สถำบันแจ้งและปรำกฏรำยชื่อ 

ในฐำนข้อมลูของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) เท่ำนัน้ ทัง้นี ้สมศ. จะประเมนิกำรจดักำรศกึษำนอก

สถำนที่ตั้งจำก ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ก�ำหนด 

 ๒) ถ้ำผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งไม่ผ่ำนเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. จะไม่รับรอง 

ในระดับสถำบัน หำกสถำบันกำรศึกษำพัฒนำจนผ่ำนเกณฑ์ของ สกอ. แล้ว สมศ. จึงจะท�ำกำรประเมิน 

กำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง

 ๓) หำกกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งเป็นส่วนหนึ่งของคณะจะประเมินรวมกับคณะ หำกมิใช่จะนับ

เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ

 ๔) ถ้ำพบหลักฐำนภำยหลังว่ำสถำบันกำรศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง นอกเหนือจำกที่

สถำบันแจ้ง สกอ. นั้น ส�ำนักงำนจะประกำศไม่รับรองทั้งสถำบัน กรณีส�ำนักงำนให้กำรรับรองไปแล้วจะด�ำเนินกำร

ถอนกำรรับรอง
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๓.๕				 การประเมินตามโครงการ	“๑	ช่วย	๙”

เพื่อขับเคลื่อนให้สถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำและเพิ่มพูนศักยภำพตนเองอย่ำงต่อเนื่องสู่ ควำมเป็นเลิศ  

จึงมีแนวทำงการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ	 “๑	 ช่วย	 ๙” เพื่อสรำ้งควำมร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

หลักการ	“๑	ช่วย	๙” (๑	สถานศึกษา	ช่วย	๙	สถานศึกษา)	

สถำนศึกษำที่สมัครเป็นแกนน�ำในกำรให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อพัฒนำให้สถำนศึกษำที่อยู่ในเครือข่ำย 

กำรพัฒนำอีก ๙ แห่ง มีค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ดีขึ้นกว่ำ 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง  (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)  

เงื่อนไข

๑) เป็นกำรเข้ำร่วมโครงกำรโดยสมคัรใจของสถำนศกึษำ และสถำนศกึษำเป็นผูเ้สนอขอเข้ำร่วมโครงกำรเอง

๒) เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และระดับขั้นพื้นฐำน  

 สถำนศึกษำสำมำรถสมัครเข้ำร่วมโครงกำรได้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คือสถำนศึกษำแกนน�ำ หรือ 

 สถำนศึกษำเครือข่ำยกำรพัฒนำ

๓) สถำนศึกษำแกนน�ำจะต้องลงนำมควำมร่วมมือกับ สมศ. ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำเครือข่ำย 

 กำรพัฒนำอย่ำงน้อย ๙ แห่ง และสถำนศึกษำเครือข่ำยกำรพัฒนำจะต้องลงนำมควำมร่วมมือกับ 

 สถำนศึกษำแกนน�ำ

คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

๑)  สถำนศึกษำแกนน�ำหรือเรียกโดยย่อว่ำ สถำนศึกษำที่เป็น “๑” สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร

ในกลุ่มนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑.๑) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพจำก สมศ. และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 

(พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ในภำพรวมระดับดีมำกเท่ำนั้น หรือ เป็นสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินภำยนอกรอบสำม 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลกำรประเมินในภำพรวมระดับดีมำกและได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพจำก 

สมศ.

(๑.๒) ในกรณเีป็นสถำนศกึษำทีจ่ดักำรศกึษำหลำยระดบั เช่น สถำนศกึษำเดยีวกนัจดักำรศกึษำปฐมวยั 

และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะต้องมีผลกำรประเมินดีมำกและได้กำรรับรองทุกระดับกำรศึกษำ

๒)  สถำนศึกษำเครือข่ำยกำรพัฒนำ หรือเรียกโดยย่อว่ำ สถำนศึกษำที่เป็น “๙” เป็นสถำนศึกษำที่มี 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง ต�่ำกว่ำระดับดีมำก กล่ำวคือ

 กรณีที่เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะต้องมีผลกำรประเมินในระดับดี พอใช้ หรือ ปรับปรุง

 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ หรือด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จะต้องมีผลกำรประเมิน 

ในระดับดี พอใช้ ควรปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง
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 หลักเกณฑ์สำาคัญ

 ๑) สถำนศกึษำแกนน�ำในโครงกำร “๑ ช่วย ๙” จะได้รบักำรประเมนิคณุภำพภำยนอกรอบสำมตำมมำตรฐำน 

ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรพิจำรณำตำมกรอบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม

 ๒) สถำนศึกษำเครือข่ำยกำรพัฒนำ จะได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ตำมกรอบ 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมเช่นเดียวกับสถำนศึกษำอื่นๆ

 ๓) สถำนศึกษำเครือข่ำยกำรพัฒนำของสถำนศึกษำในโครงการ	 “๑	ช่วย	๙” นั้น อาจเป็นสถานศึกษา

ที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน	 หรือต่างระดับกันก็ได้ เช่น สถำนศึกษำในโครงกำร “๑ ช่วย ๙” มีสถำนศึกษำ 

เครือข่ำยกำรพัฒนำเป็นศูนย์พัฒนำเด็ก จ�ำนวน ๒ แห่ง และเป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำ 

ขัน้พืน้ฐำน จ�ำนวน ๗ แห่ง หรอืสถำนศกึษำระดบัอดุมศกึษำอำจมสีถำนศกึษำในเครอืข่ำยกำรพฒันำทีเ่ป็นสถำนศกึษำ

ระดับอุดมศึกษำ หรือขั้นพื้นฐำนก็ได้ เป็นต้น โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่างพื้นที่กันก็ได้

 อำจน�ำสถำนศึกษำที่มีเจ้ำของเดียวกันกับสถำนศึกษำแกนน�ำให้เป็นสถำนศึกษำเครือข่ำยกำรพัฒนำก็ได้  

กรณีนี้สถำนศึกษำแกนน�ำแต่ละแห่งจะมีสถำนศึกษำเครือข่ำยกำรพัฒนำเช่นนี้ได้ไม่เกิน ๒ แห่ง

	 ขั้นตอนของโครงการ

 ๑) สถำนศึกษำที่มีควำมประสงค์จะเป็นสถำนศึกษำแกนน�ำในกำรพัฒนำหรือเรียกว่ำสถำนศึกษำ 

ทีเ่ป็น “๑” ต้องแสดงควำมจ�ำนงต่อ สมศ. โดยตรง และจดัท�ำข้อเสนอโครงกำรให้ สมศ. ทรำบล่วงหน้ำก่อนเริม่ด�ำเนนิ

กำรอย่ำงน้อย ๖ เดือน หรือ ๑ ภำคกำรศึกษำ พร้อมด้วยข้อมูลและแผนกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งรำยชื่อ

สถำนศึกษำที่อยู่ในเครือข่ำยกำรพัฒนำ จ�ำนวน ๙ แห่ง พร้อมแผนกำรพัฒนำสถำนศึกษำ สถำนศึกษำที่เป็น “๙” 

และระยะเวลำที่ใช้เพื่อกำรพัฒนำ เป็นต้น เพื่อให้ สมศ. ได้จัดกลุ่มสถำนศึกษำและเตรียมกำรประเมิน “๑ ช่วย ๙”

 ๒) คณะกรรมกำรบรหิำร สมศ. พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ โดยผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรวชิำกำร

หลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (กพพ.) คณะกรรมกำร

พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (กพศ.) คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)

 ๓) สมศ. แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร

 ๔) สถำนศึกษำด�ำเนินกำรตำมแผนงำนและรำยละเอียดโครงกำรตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก สมศ.

 ๕) สมศ. ด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมและกำรประเมินตำมโครงกำร “๑ ช่วย ๙”

 ๖) ประกำศผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมและกำรผลประเมินตำมโครงกำร “๑ ช่วย ๙”

 ๗) สถำนศึกษำที่ผ ่ำนกำรประเมินตำมโครงกำร “๑ ช่วย ๙” จะได้รับประติมำกรรมคุณภำพ  

เพื่อแสดง ณ สถำนศึกษำ
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 ทั้งนี้ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนและศักยภำพของสถำนศึกษำเครือข่ำยกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

ที่ขอรับกำรประเมินตำมโครงกำร “๑ ช่วย ๙” จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ำเป็นสิ่งที่ได้ด�ำเนินกำรร่วมกันจริง 

กำรพัฒนำที่เกิดขึ้นมีควำมสัมพันธ์หรือเป็นไปตำมแผนกำรพัฒนำที่สถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินเป็นผู้ริเริ่ม  

ร่วมด�ำเนนิกำร และก�ำกบัตดิตำมตลอดระยะเวลำทีก่�ำหนด จนเกดิผลต่อการพฒันาผูเ้รยีน	พฒันาคร	ูผูบ้รหิาร	และ

พัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลสำาเร็จอย่างแท้จริง และสถำนศึกษำทั้ง ๙ แห่ง มีควำมเข้มแข็งเพียงพอที่จะ

พัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มีสถำนศึกษำหลักเป็นผู้ดูแล

๓.๖	 เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 ๑) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ก�ำหนดเสร็จสิ้นภำยในวัน

ที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำหรับสถำนศึกษำที่ต้องได้รับกำรประเมินใหม่ตำมข้อ ๔๐ ของกฏกระทรวง

ว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  

๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่ำนั้น หำกมิได้ด�ำเนินกำรดังกล่ำวให้ส�ำนักงำนรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัด  

แล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป

 ๒) กรณีสถำนศึกษำไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข ให้สถำนศึกษำ

ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพส่งให้ต้นสังกัด (พร้อมส�ำเนำแจ้งมำยัง สมศ.) เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

ภำยในสำมสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลกำรประเมิน โดยก�ำหนดระยะเวลำให้ต้นสังกัดสำมำรถทักท้วง

แผนพัฒนำนั้นภำยในสำมสิบวัน หำกไม่มีกำรทักท้วง สถำนศึกษำสำมำรถขอรับกำรประเมินซ�้ำได้ภำยใน 

สองปี นับตั้งแต่วันที่สถำนศึกษำส่งแผนพัฒนำไปยังต้นสังกัดและ สมศ. หำกสถำนศึกษำมิได้ด�ำเนินกำร 

ดังกล่ำว ส�ำนักงำนจะไม่ท�ำกำรประเมินซ�้ำส�ำหรับสถำนศึกษำนั้น และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัด แล้วแต่กรณี  

เพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป

 ๓) กรณสีถำนศกึษำไม่ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน และ/หรอืรบัรองแบบมเีงือ่นไข และได้รบัพจิำรณำประเมนิ

ซ�้ำ จะด�ำเนินกำรใน ๒ แนวทำง ดังนี้

  (๓.๑) กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนในตัวบ่งชี้หรือประเด็นกำรพิจำรณำเชิงปริมำณ  

ให้สถำนศึกษำจัดส่งเอกสำร หลักฐำนที่ผ่ำนกำรรับรองโดยหน่วยงำนต้นสังกัด มำยังส�ำนักงำน เพื่อพิจำรณำปรับผล

กำรประเมิน โดยส�ำนักงำนจะไม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลก็ได้

  (๓.๒) กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ในตัวบ่งชี้หรือประเด็นกำรพิจำรณำเชิงคุณภำพ 

ส�ำนักงำนจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบก่อนกำรพิจำรณำปรับผลกำรประเมิน ทั้งนี้กำรปรับเปลี่ยนผล

กำรประเมินจะต้องเป็นไปตำมขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศที่ส�ำนักงำนหรือคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. 

ก�ำหนด
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 กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประกอบด้วย กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก กำรเก็บรวบรวม

ข้อมูล ขั้นตอนกำรประเมิน กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก และกำรติดตำม 

ผลกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

๔.๑	 การจัดคณะผู้ประเมินภายนอก

 ๑) สมศ. ประกำศรำยชื่อผู้ประเมินภำยนอกผ่ำนทำงเว็บไซต์

 ๒) สถำนศกึษำระดบัอดุมศกึษำเสนอรำยชือ่ผูป้ระเมนิภำยนอก ๑๐ ชือ่ จำกรำยชือ่ผูป้ระเมนิภำยนอก

ที่ สมศ. ประกำศ ภำยในเวลำที่ก�ำหนด 

 ๓) สมศ. เลือกรำยชื่อผู้ประเมินภำยนอก จำกที่สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำเสนอ อย่ำงน้อย ๑ ชื่อ

 ๔) สมศ. ส่งหนังสือแจ้งรำยชื่อผู้ประเมินภำยนอกของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำเพื่อให้พิจำรณำ  

ถ้ำไม่มีกำรทักท้วงจะแต่งตั้งเป็นคณะผู้ประเมินภำยนอกของสถำนศึกษำนั้นๆ

 ๕) คณะผู้ประเมินภำยนอก ติดต่อสถำนศึกษำ เพื่อประสำนวันที่จะเข้ำตรวจเยี่ยม

 ๖) สถำนศึกษำจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองรำยคณะ และระดับสถำบัน ให้กับ สมศ.  

ก่อนวันที่รับกำรประเมินเป็นระยะเวลำไม่ต�่ำกว่ำ ๑ เดือน

๔.๒	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูถอืเป็นขัน้ตอนทีส่�ำคญัส�ำหรบักำรประเมนิคณุภำพภำยนอก ซึง่จะต้องด�ำเนนิกำร 

ดังนี้ สถำนศึกษำแจ้งให้บุคลำกรภำยในทรำบ เตรียมกำรจัดห้องประชุม และเตรียมกำรน�ำเสนอสรุปผลกำรด�ำเนิน

งำน คณะผู้ประเมินภำยนอกตรวจเยี่ยมโดยเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลำยวิธี ซึ่งในที่นี้น�ำเสนอ ๓ วิธี ได้แก่ 

 ๑) กำรศึกษำจำกเอกสำร แหล่งข้อมูลเอกสำร ได้แก่ รำยงำนประจ�ำปีของสถำนศึกษำ รำยงำนกำร

ประเมนิตนเอง รำยงำนกำรประชมุ รำยงำนกำรวจิยัทีเ่กีย่วกบัสถำนศกึษำนัน้ๆ เอกสำรทีร่ำยงำนเกีย่วกบัผลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียนของผู้เรียน เป็นต้น ทั้งนี้อำจรวมถึงป้ำยกระดำน แผนที่ เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ เป็นต้น

 ๒) กำรสัมภำษณ์ เป็นวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด�ำเนินกำรสัมภำษณ์บุคคลเป้ำหมำย และ

บันทึก ในที่นี้ หมำยถึง สัมภำษณ์บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อำจำรย์ รวมถึงนักศึกษำ  

ผู้ใช้นักศึกษำที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ เป็นต้น แหล่งข้อมูลที่เป็นคนอำจมีจ�ำนวนมำก ผู้เก็บรวบรวมจึงต้องคิดพิจำรณำว่ำ
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จะเลือกเก็บรวบรวมจำกใครจึงจะได้ข้อมูลที่น่ำเชื่อถือมำกที่สุด ซึ่งกำรรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์อำจใช้วิธี

กำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหนำ้ กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ กำรสัมภำษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง  กำรสัมภำษณ์แบบกลุ่ม 

กำรสัมภำษณ์เชิงลึก เป็นต้น 

 ๓) กำรสังเกต เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยตรงจำกปฏิกิริยำ ท่ำทำงของกลุ่มเป้ำหมำยหรือเหตุกำรณ์หรือ

ปรำกฏกำรณ์หรือสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไว้โดยไม่มีกำรสัมภำษณ์ ข้อมูลที่บันทึก 

ได้แก่ ข้อมูลด้ำนกำยภำพของสถำนศึกษำ ข้อมูลทำงสังคมรอบๆ สถำนศึกษำ หรืออำจจะเป็นกำรสังเกตกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ เป็นต้น 

๔.๓					ขั้นตอนการประเมิน

 กำรประเมินคุณภำพภำยนอกมีกำรด�ำเนินงำนตำมขั้นตอนที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน  

คือ ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนกำรตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ และขั้นตอน 

ที่ ๓ หลังกำรตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่	๑	ก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำาอธิบาย

 ๑.๑ สมศ.

๑. สมศ. คัดเลือกและเตรียมคณะผู้ประเมิน  

 รวมทั้งก�ำหนดสถำนศึกษำที่จะประเมิน

๒. สมศ.* แจ้งให้สถำนศึกษำรับทรำบเพื่อ   

 ให้ส่งรำยงำนประจ�ำปีหรือ รำยงำนกำร 

 ประเมนิตนเอง (SAR) ทีไ่ด้รบักำรรบัรองจำก 

 อธิกำรบดี ให้ สมศ. ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วันก่อน 

 รับกำรประเมิน

๑.๒.
สมศ./ 

คณะผู้ประเมิน

สมศ. จัดส ่ง SAR หรือรำยงำนประจ�ำป ี  

ให้ประธำนคณะผู ้ประเมินน�ำไปด�ำเนินกำร 

จัดกำรประเมินต่อไป

๑.๓ คณะผู้ประเมิน

๑. ประธำนคณะผู้ประเมินประชุมเพื่อชี้แจง 

  แนวทำงกำรด�ำเนนิกำรพร้อมมอบหมำยงำน  

 ให้ผู้ประเมินแต่ละคนได้รับทรำบเพื่อน�ำไป  

  ด�ำเนินกำรวิเครำะห์ SAR

๒. คณะผู ้ประเมินด�ำ เนินกำรวิ เครำะห ์   

 SAR หรือรำยงำนประจ� ำป ี  ตำมที่ 

 ได้รับมอบหมำยพร้อมสรุปประเด็นกำร 

 พิจำรณำเพื่อส่งมอบให้เลขำนุกำรคณะ 

 ผู ้ประเมินน�ำไปด�ำเนินกำรจัดเตรียม 

  กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมต่อไป

๑.๔ คณะผู้ประเมิน

คณะผู้ประเมินร่วมกันวำงแผนกำรตรวจเยี่ยม

และกำรประเมินก�ำหนดตำรำงกำรปฏิบัติงำน

และมอบหมำยภำระงำนให้ผู ้ประเมินแต่ละ

คนอย่ำงชัดเจนและนัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยม 

สถำนศึกษำ  

๑.๕
คณะผู้ประเมิน/

สถำนศึกษำ

๑. คณะผู ้ประเมินแจ้งสถำนศึกษำก่อนเข้ำ    

  ประเมินไม่น้อยกว่ำ ๑ สัปดำห์

๒. สถำนศึกษำรับกำรประสำนจำกคณะ 

 ผู ้ประเมิน เตรียมเอกสำรหลักฐำนและ 

 ควำมพร้อมรับกำรประเมิน

หมายเหตุ  *  สถำนศึกษำสำมำรถท�ำกำรทักท้วงคณะผู้ประเมิน โดยท�ำหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเสนอ

                 คณะกรรมกำรฯ สมศ. พิจำรณำ และผลกำรพิจำรณำถือเป็นข้อสิ้นสุด

คัดเลือกผู้ประเมินและ

ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำ

ประธำนผู้ประเมินเรียกประชุม

เพื่อมอบหมำยงำนให้ผู้ประเมิน

สมศ. จัดส่ง SAR หรือรำยงำนประจ�ำปี

ให้ประธำนคณะผู้ประเมิน

คณะผู้ประเมินจัดกำรประชุม

เพื่อวำงแผนเตรียมกำรก�ำหนด

ประเด็นประเมิน

สถำนศึกษำเตรียมควำมพร้อม

รับกำรประเมิน
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ขั้นตอนที่	๒	ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำาอธิบาย

๒.๑ คณะผู้ประเมิน

คณะผู ้ประเมินเดินทำงไปยังสถำนศึกษำ

ตำมก� ำหนดวั น  เวลำที่ ไ ด ้ นั ดหมำยกับ

สถำนศึกษำ ซึ่งก�ำหนดเวลำกำรตรวจเยี่ยม

สถำนศึกษำหนึ่งๆ ให้อยู ่ภำยในระยะเวลำ 

ที่ก�ำหนด

๒.๒ คณะผู้ประเมิน

ในวันแรก คณะผู ้ประเมินจัดประชุมชี้แจง 

แก่คณะผู้บริหำรและบุคลำกรของสถำนศึกษำ

เพื่อให้ทรำบกระบวนกำรและวัตถุประสงค์ของ

กำรประเมิน รวมทั้งแจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับแผน

และตำรำงกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรปฏิบัติ

ตนของสถำนศึกษำระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 

และ สถำนศึกษำเตรียมเอกสำร หลักฐำน และ

ควำมพร้อมรับกำรประเมิน

๒.๓ คณะผู้ประเมิน

๑. คณะผู ้ประเมินท�ำกำรประเมินคุณภำพ 

 สถำนศึกษำตำมขอบข่ำยและประเด็นที่  

 ก�ำหนดไว้

๒. คณะผู ้ประเมินน�ำข้อค้นพบหรือข้อมูล 

 ทีไ่ด้ทัง้หมดมำอภปิรำยร่วมกนัเพือ่วเิครำะห์ 

 ผลกำรประเมิน

๒.๔
คณะผู้ประเมิน/

สถำนศึกษำ

ผู ้ประเมินน�ำเสนอข้อสังเกตด้วยวำจำต ่อ 

องค์ประชุม**	 ของสถำนศึกษำ เพื่อรับฟัง 

ควำมคิดเห็นและตรวจสอบควำมถูกต้องของ

ข้อมูลต่ำงๆ และให้โอกำสสถำนศึกษำชี้แจง 

ในกรณีที่ ส ถำนศึ กษำ เห็ นว ่ ำ ข ้ อสั ง เ กต 

ยังไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมบำง

ประเด็นแล้วสรุปผลกำรประเมินเพื่อน�ำข้อมูล

ไปเขียนรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

หมายเหตุ ** ในกำรรับฟังผลกำรประเมินด้วยวำจำ สถำนศึกษำต้องจัดให้มีองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย 

                 คณะกรรมกำร สภำสถำบัน ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร นิสิต นักศึกษำ

คณะผู้ประเมิน

เดินทำงไปสถำนศึกษำ

คณะผู้ประเมิน

ประชุมชี้แจงแนวทำงวัตถุประสงค์

ของกำรประเมิน

พร้อมแนวทำงกำรด�ำเนินกำร

คณะผู้ประเมินด�ำเนินกำร

ตรวจประเมินตำมที่ได้รับมอบหมำย

คณะผู้ประเมินเสนอข้อสังเกต

และสรุปผลกำรประเมินด้วยวำจำ
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ขั้นตอนที่	๓	หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำาอธิบาย

๓.๑
คณะผู้ประเมิน/

สถำนศึกษำ

๑. คณะผู้ประเมิน ร่วมกันจัดท�ำรำ่งรำยงำนผล

กำรประเมนิคณุภำพภำยนอกสถำนศกึษำจำก

ข้อมลูหลกัฐำนต่ำงๆ ทัง้หมดทีร่วบรวมได้ตำม

กรอบของสมศ.

๒. คณะผู ้ประเมินเสนอร่ำงรำยงำนผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอกต่อสถำนศึกษำ

ภำยใน ๑๕ วันนับจำกวันสุดท้ำยของกำร

ตรวจประเมิน เพื่อให้สถำนศึกษำพิจำรณำ

รับรอง

๓. สถำนศึกษำพิจำรณำรับรอง (ร่ำง) รำยงำนฯ 

ภำยใน ๑๕ วันนับจำกวันที่ได้รับ หำกพ้น

ก�ำหนดเวลำดังกล่ำว ถือว ่ำสถำนศึกษำ

ยอมรับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมิน โดย

ไม่มีข้อโต้แย้ง

 ๓.๒

สมศ./

คณะผู้ประเมิน/

ผู้ประเมิน-

อภิมำน

๑. คณะผู ้ประเมินจัดส่งร่ำงรำยงำนผลกำร

ประเมินที่สถำนศึกษำรับรองแล้วให้สมศ.  

เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำน

๒. สมศ. จัดส่งร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินให้ 

ผู้ประเมินอภิมำนตรวจอ่ำน

๓. สมศ. จัดส่งร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินที่ 

ตรวจอ่ำนแล้วให้ผู ้ประเมินปรับแก้ไขตำม 

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินอภิมำน

๓.๓
คณะผู้ประเมิน/ 

สมศ.

๑. คณะผูป้ระเมนิปรบัแก้รำยงำนฯ ตำมข้อเสนอ

แนะของผูป้ระเมนิอภมิำนและส่งรำยงำนฉบบั

สมบูรณ์มำยัง สมศ. 

๒. สมศ. พจิำรณำรบัรองรำยงำนฯ และพจิำรณำ

รับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ

๓.๔ สมศ.

๑. สมศ. จัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร ส�ำนักงบประมำณ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 

๒ .  กรณีที่ ผลกำรประ เมินภำยนอกของ 

สถำนศึกษำไม่ได้มำตรฐำนตำมที่ก�ำหนด  

ให้สมศ. จดัท�ำข้อเสนอแนะกำรปรบัปรงุแก้ไข

ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อให้สถำนศึกษำ

ปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่ก�ำหนด

คณะผู้ประเมินจัดท�ำร่ำงรำยงำน

กำรประเมินเพื่อส่งให้สถำนศึกษำ

พิจำรณำ

สมศ. พิจำรณร่ำงรำยงำน 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก

จำกคณะผู้ประเมิน

สมศ. พิจำรณำรับรองรำยงำน

และพิจำรณำรับรองมำตรฐำน

สถำนศึกษำ

สมศ. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ

และมำตรฐำนกำรศึกษำประจ�ำปี
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๔.๔		 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

 ในระหว่ำงและภำยหลงักำรประเมนิสถำนศกึษำของคณะผูป้ระเมนิภำยนอก สมศ. จะด�ำเนนิกำร ก�ำกบั

ดแูลคณุภำพ และประเมนิผลงำนของคณะผูป้ระเมนิภำยนอก โดยอำศยัทัง้ข้อมลูย้อนกลบัจำกสถำนศกึษำทีไ่ด้รบักำร

ประเมนิและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องว่ำผูป้ระเมนิภำยนอกได้ปฏบิตัหิน้ำทีเ่หมำะสมตรงตำมวตัถปุระสงค์และข้อก�ำหนด

ของ สมศ. หรือไม่ นอกจำกนั้นยังมีกำรตรวจสอบคุณภำพของผู้ประเมินภำยนอกจำกรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกสถำนศึกษำที่คณะผู้ประเมินภำยนอกจัดส่งมำยัง สมศ.

๔.๕		 การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา

 กำรติดตำมผลเป็นขั้นตอนที่ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและน�ำไปสู ่กำรพัฒนำคุณภำพ

และมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรติดตำมผลกำรพัฒนำของสถำนศึกษำให้พิจำรณำจำกรำยงำนประจ�ำปีที่ 

สถำนศึกษำแต่ละแห่งต้องด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ และจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยคณะผู้ประเมินภำยนอกที่ สมศ. รับรอง รวมทั้ง  

กำรติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนประสำน เชื่อมโยงกับหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ตลอดจนกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก นอกจำกนี้ยังติดตำม

ตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอย่ำงว่ำสถำนศึกษำนั้นๆ ได้ใช้ผลกำรประเมินในกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำ 

ที่ก�ำหนดหรือไม่
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ภาคผนวก	ก

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	

(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	๒๕๔๓

หมวด	๑

การจัดตั้ง	วัตถุประสงค์	และอำานาจหน้าที่

	 มาตรา	๕ ให้จดัตัง้องค์กำรมหำชนขึน้เรยีกว่ำ “ส�ำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ 

(องค์กำรมหำชน)” เรียกโดยย่อว่ำ “สมศ.”

	 มาตรา	๖ ให้ส�ำนักงำนมีที่ตั้งของส�ำนักงำนแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดใกล้เคียง

	 มาตรา	๗ ให้ส�ำนักงำนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และ 

ท�ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยค�ำนึงถึงควำมมุ่งหมำย  

หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ

	 มาตรา	๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ ให้ส�ำนักงำนมีอ�ำนำจหน้ำที่หลัก ดังนี้

  (๑) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ก�ำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด

  (๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส�ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

  (๓) ให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก

  (๔) ก�ำกบัดแูลและก�ำหนดมำตรฐำนกำรประเมนิคณุภำพภำยนอกทีด่�ำเนนิกำร โดยผูป้ระเมนิภำยนอก 

รวมทั้งให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจ�ำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำระบบกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก ส�ำนักงำนอำจด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้

  (๕) พฒันำและฝึกอบรมผูป้ระเมนิภำยนอก จดัท�ำหลกัสตูรกำรฝึกอบรม และสนบัสนนุให้องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชำชีพหรือวิชำกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพ

  (๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประจ�ำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และส�ำนักงบประมำณ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำร

ก�ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วย

งำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 
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	 มาตรา	๙ นอกจำกอ�ำนำจหน้ำทีต่ำมมำตรำ ๘ ให้ส�ำนกังำนมอี�ำนำจกระท�ำกจิกำรต่ำงๆ ภำยในขอบแห่ง

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

  (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่ำงๆ 

  (๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือท�ำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน

  (๓) ท�ำควำมตกลงและร่วมมอืกบัองค์กำรหรอืหน่วยงำนในประเทศหรอืต่ำงประเทศ หรอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของส�ำนักงำน

  (๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

  (๕) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบ�ำรุง ค่ำตอบแทน หรือค่ำบริกำรในกำรด�ำเนินกิจกำรของส�ำนักงำน

  (๖) มอบให้บุคคลท�ำกิจกำรที่อยู่ภำยในอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน

  (๗) ให้ประกำศนยีบตัร หนงัสอืรบัรอง และเครือ่งหมำยวทิยฐำนะในกจิกรรมทีเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์

และอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน

  (๘) กระท�ำกำรอื่นใดที่จ�ำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�ำนักงำน และตำมที่ 

คณะกรรมกำรมอบหมำย
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ภาคผนวก	ข

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓

หมวด	๓

การประกันคุณภาพภายนอก

 ข้อ	๓๗ กำรประกันคุณภำพภำยนอกให้ค�ำนึงถึงจุดมุ่งหมำยและหลักกำรดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

(๒) ยึดหลักควำมเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐำนข้อมูลตำมสภำพควำมจริงและควำม

รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

(๓) สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเสรีภำพทำงกำรศึกษำกับจุดมุ่งหมำยและหลักกำรศึกษำของชำติ  

โดยให้มเีอกภำพเชงินโยบำย ซึง่สถำนศกึษำสำมำรถก�ำหนดเป้ำหมำยเฉพำะและพฒันำคณุภำพกำรศกึษำให้เตม็ตำม

ศักยภำพของสถำนศึกษำและผู้เรียน

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

ของสถำนศึกษำ  

(๕) ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมในกำรประเมนิคณุภำพ และพฒันำกำรจดักำรศกึษำของรฐั เอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบ

กำร และสถำบันสังคมอื่น

(๖) ควำมเป็นอิสระ เสรีภำพทำงวิชำกำร เอกลักษณ์ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ

 ข้อ	๓๘ ในกำรประกันคุณภำพภำยนอก ให้ส�ำนักงำนท�ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 

แต่ละแห่งตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ

(๒) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

(๓) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

(๔) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน

  ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป ็นต้องท�ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกมำตรฐำนอื่นเพิ่มเติมจำก 

มำตรฐำนที่ก�ำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ส�ำนักงำนประกำศก�ำหนดมำตรฐำนอื่นได้โดยใช้ควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี

 ข้อ	๓๙ วิธีกำรในกำรประกันคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมระเบียบที่ส�ำนักงำนก�ำหนด

 ข้อ	๔๐ ในกรณีที่ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกแสดงว่ำ  ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้ 
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ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ให้ส�ำนักงำนแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนแก่หน่วยงำน 

ต้นสงักดัและสถำนศกึษำนัน้ และให้สถำนศกึษำนัน้ปรบัปรงุแก้ไขโดยจดัแผนพฒันำคณุภำพและด�ำเนนิกำรตำมแผน 

เพื่อขอรับกำรประเมินใหม่ภำยในสองปีนับแต่วันได้รับแจ้งผลกำรประเมินครั้งแรก

 ให้สถำนศึกษำเสนอแผนพัฒนำคุณภำพต่อส�ำนักงำนเพื่อพิจำรณำอนุมัติภำยในสำมสิบวันนับแต่ 

วันที่ได้รับแจ้งผลกำรประเมินตำมวรรคหนึ่ง

 ข้อ	๔๑ ในกรณทีีส่ถำนศกึษำไม่ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไขภำยในก�ำหนดเวลำตำมข้อ ๔๐ ให้ส�ำนกังำนรำยงำน

ต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำหรือคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ หรือหน่วย

งำนต้นสังกัดอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป
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ภาคผนวก	ค

ความร่วมมือเพื่อบูรณาการการจัดระบบการประเมินผล

ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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ตารางเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)	และสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)

การประเมินคุณภาพภายใน	(สกอ.) ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก		

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

ประกอบด้วย

๙ องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้

ประกอบด้วย

๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ ๖ ด้ำน ๑๘ ตัวบ่งชี้

๑.๑  กระบวนกำรพัฒนำแผน ปีกำรศึกษำ - - ๑๖. ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ

ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของกำรจัดตั้งสถำบัน

๑๗. ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่น

ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถำบัน

ปีกำรศึกษำ

๒.๑  ระบบและกลไกกำรพัฒนำและ    

       บริหำรหลักสูตร

ปีกำรศึกษำ ๑๕   ระดับควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำและ

ปรับปรุงกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำ

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกระบบ CHE  

QA Online

- -

๒.๒ อำจำรย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิ

      ปริญญำเอก 

ปีกำรศึกษำ - - - -

๒.๓  อำจำรย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่ง  

       ทำงวิชำกำร 

ปีกำรศึกษำ - - - -

๒.๔ ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และ

บุคลำกรสำยสนับสนุน

ปีกำรศึกษำ ๑๓ ระดับควำมส�ำเร็จของแผนพัฒนำ

บุคลำกร กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำ

บุคลำกร และกำรปฏิบัติตำมจรรยำ

บรรณวิชำชีพคณำจำรย์ของสถำบัน

อุดมศึกษำ

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกระบบ CHE  

QA Online

๑๔.  กำรพัฒนำคณำจำรย์ ปีกำรศึกษำ
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การประเมินคุณภาพภายใน	(สกอ.) ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก		

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ

        และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้

ปีกำรศึกษำ - - - -

๒.๖ ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียน

        กำรสอน

ปีกำรศึกษำ ๑๑   ระดับควำมส�ำเร็จในกำรให้ควำมส�ำคัญ

กับผู้รับบริกำรและกำรเปิดโอกำสให้

ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นและร่วม

ติดตำมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำร

๑๔ ประสิทธิภำพของกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�ำคัญ

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกระบบ CHE  

QA Online

- -

๒.๗ ระบบและกลไกกำรพัฒนำ 

สัมฤทธิผลกำรเรียนตำม

คุณลักษณะของบัณฑิต

ปีกำรศึกษำ ๔.๑.๑  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรี  

  ที่ได้งำนท�ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 

  ภำยในระยะเวลำ ๑ ปี

๔.๑.๒  ร้อยละของบทควำมวิทยำนิพนธ์ 

  ปริญญำโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง 

  ในระดับชำติหรือนำนำชำติต่อจ�ำนวน 

  วิทยำนิพนธ์ปริญญำโทหรือเอก

๔.๑.๓  ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์ 

  กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน 

  ภำษำต่ำงประเทศ

๖.๑  ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจต่อ

บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกระบบ CHE  

QA Online

ใช้ผลกำรประเมิน 

จำกส�ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ

๑.  บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท�ำหรือ  

  ประกอบอำชีพอิสระภำยใน ๑ ปี

๓.  ผลงำนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ  

  ปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ 

  เผยแพร่

๔.   ผลงำนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ

     ปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ

     เผยแพร่

๒.  คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และ  

 เอกตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ  

 อุดมศึกษำแห่งชำติ

ปีกำรศึกษำ

ปีปฏิทิน

ปีปฏิทิน

ปีกำรศึกษำ

๒.๘  ระดับควำมส�ำเร็จของกำรเสริม 

สร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้

นักศึกษำ

ปีกำรศึกษำ - - - -
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การประเมินคุณภาพภายใน	(สกอ.) ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก		

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

๓.๑  ระบบและกลไกกำรให้ค�ำปรึกษำ

และบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร

ปีกำรศึกษำ - - - -

๓.๒ ระบบและกลไกกำรส่งเสริม

กิจกรรมนักศึกษำ

ปีกำรศึกษำ - - - -

๔.๑ ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำน

วิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  

ปีกำรศึกษำ - - - -

๔.๒ ระบบและกลไกกำรจัดกำร

ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน

สร้ำงสรรค์

ปีกำรศึกษำ ๓.๒  จ�ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่

ได้รับ กำรจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตร

๔.๒.๑ ร้อยละของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  

 ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับ 

 นำนำชำติต่ออำจำรย์ประจ�ำและ/หรือ 

 นักวิจัยประจ�ำ

๔.๒.๒ ร้อยละของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  

 ที่น�ำมำใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์

         อย่ำงชัดเจนต่ออำจำรย์ประจ�ำและ/   

 หรือนักวิจัยประจ�ำ

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกระบบ CHE  

QA Online

๕.  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับ

กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่

๖.  งำนวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์

๗.  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรอง

คุณภำพ

ปีปฏิทิน

๔.๓ เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำน

สร้ำงสรรค์ต่อจ�ำนวนอำจำรย์

ประจ�ำและนักวิจัย

ปีงบประมำณ

ปีกำรศึกษำ

ปีปฏิทิน

- - - -

๕.๑ ระบบและกลไกกำรบริกำรทำง

วิชำกำรแก่สังคม

ปีกำรศึกษำ - - ๘.  ผลกำรน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์

จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ใน

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/

หรือกำรวิจัย

ปีกำรศึกษำ
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การประเมินคุณภาพภายใน	(สกอ.) ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก		

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

๕.๒ กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำร

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ปีกำรศึกษำ - - ๙.  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำม 

       เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภำยนอก

๑๘. ผลกำรชี้น�ำและ/หรือแก้ปัญหำสังคม

ในด้ำนต่ำงๆ ของสถำบัน

ปีกำรศึกษำ

๖.๑ ระบบและกลไกกำรท�ำนุบ�ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม

ปีกำรศึกษำ - - ๑๐.  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะ

และวัฒนธรรม

๑๑.  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ปีกำรศึกษำ

๗.๑ ภำวะผู้น�ำของสภำสถำบันและผู้

บริหำรทุกระดับของสถำบัน

ปีกำรศึกษำ ๑๐.๑ ระดับคุณภำพของกำรก�ำกับดูแลสถำบัน

อุดมศึกษำตำมหน้ำที่และบทบำทของ

สภำสถำบันอุดมศึกษำ

๑๐.๒ ระดับคุณภำพของกำรถ่ำยทอดเป้ำ

หมำยของสภำมหำวิทยำลัย 

สู่กำรปฏิบัติ

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกระบบ CHE  

QA Online

๑๒.  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของ

สภำสถำบัน

๑๓.  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้

บริหำรสถำบัน

ปีกำรศึกษำ

๗.๒  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบัน

เรียนรู้

ปีกำรศึกษำ ๑๓ ระดับควำมส�ำเร็จของแผนพัฒนำ

บุคลำกร กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำ

บุคลำกร และกำรปฏิบัติตำมจรรยำ

บรรณวิชำชีพ

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกระบบ CHE  

QA Online

- -

๗.๓ ระบบสำรสนเทศเพื่อ 

กำรบริหำรและกำรตัดสินใจ

ปีกำรศึกษำ ๑๒. ระดับควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ

ฐำนข้อมูลอุดมศึกษำ

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกระบบ CHE  

QA Online

- -
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การประเมินคุณภาพภายใน	(สกอ.) ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก		

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

๗.๔ ระบบบริหำรควำมเสี่ยง ปีกำรศึกษำ ๑๐.๒ ระดับคุณภำพของกำรถ่ำยทอดเป้ำ

หมำยของสภำมหำวิทยำลัยสู่ 

กำรปฏิบัติ

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกระบบ CHE  

QA Online

- -

๘.๑ ระบบและกลไกกำรเงินและงบ

ประมำณ

ปีงบประมำณ

ปีปฏิทิน

ปีกำรศึกษำ

- - - -

๙.๑ ระบบและกลไกกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ปีกำรศึกษำ ๗.๑ ระดับควำมส�ำเร็จของกำรประกัน

คุณภำพภำยใน

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกระบบ CHE  

QA Online

๑๕.  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพ

ภำยในรับรองโดยต้นสังกัด

ปีกำรศึกษำ

- - ๖.๒   ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจต่อ

สถำบันอุดมศึกษำของนิสิตนักศึกษำ

ใช้ผลกำรประเมิน 

จำกส�ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ

- -

- - ๘.   ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยเงิน

      งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน/ภำพรวม/ 

เงินโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรไทย

เข้มแข็ง ๒๕๕๕

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกกรมบัญชี

กลำง

- -

- - ๙.   ระดับควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำต้นทุน

      ต่อหน่วยผลผลิต

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกกรมบัญชี

กลำง

- -

- - ๑๐. ระดับควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำ

      คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

      (PMQA)

ใช้ผลกำรประเมิน

จำกส�ำนักงำน 

ก.พ.ร.

- -
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ภาคผนวก	ง

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง	หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๒

 โดยที่เป็นกำรสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวฏิบัติเกี่ยวกับกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพกำร

จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำไว้ซึ่งคุณภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำ และกำรบริหำรด้ำนวิชำกำรของสถำบันอุดมศึกษำให้ด�ำเนินกำรไปได้ด้วยดี ฉะนั้นอำศัยอ�ำนำจ

ตำมควำม ข้อ ๔(๗) ของกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๒๐ แห่งพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน  

พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ

นอกที่ตั้งของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพกำร

จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้

 สถำบันอุดมศึกษำที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพำะบำงส่วนของหลักสูตรในสถำนที่และ

อำคำรทีม่ใิช่สถำนทีจ่ดัตัง้ต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกสภำสถำบนัก่อนกำรเปิดด�ำเนนิกำร และแจ้งให้คณะกรรมกำร 

กำรอุดมศึกษำทรำบภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน

 สถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพำะบำงส่วนของหลักสูตร 

ในสถำนที่และอำคำรที่มิใช่สถำนที่จัดตั้ง จะต้องมีสถำนที่ตั้งหลักของสถำบันอุดมศึกษำ

 ในกรณีของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนต้องมีสถำนที่ตั้งหลักตำมที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดของสถำบันอุดมศึกษำ

เอกชน

 ในกรณีที่เป็นกำรเช่ำสถำนที่และอำคำรเพื่อด�ำเนินกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง จะต้องไม่เป็น 

กำรเช่ำช่วงโดยเป็นกำรด�ำเนินกำรเพียงชั่วครำว ซึ่งสถำบันต้องระบุก�ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดให้ชัดเจน

 กรณีที่เป็นควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น เพื่อใช้สถำนที่และอำคำรในกำรจัดกำรศึกษำ สถำบันต้องได้รับ

ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่และอำคำรจำกหัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้มีอ�ำนำจของหน่วยงำนนั้นๆ

 สถำนที่และอำคำรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ จะต้องมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ มีควำมปลอดภัย มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก และมีสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำอย่ำงเพียงพอ

เช่นเดียวกับกำรจัดกำรศึกษำในสถำนที่ตั้ง เช่น ห้องเรียน ห้องท�ำงำนของอำจำรย์ สถำนที่ห้องปฏิบัติกำร 

และอุปกรณ์กำรศึกษำอันจ�ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอนในแต่ละสำขำวิชำที่เปิดสอน ห้องสมุด จ�ำนวนหนังสือ 

ในสำขำวชิำทีเ่ปิดสอน รำยชือ่ฐำนข้อมลูในสำขำวชิำ (กรณบีณัฑติศกึษำ) คอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เนต็ควำมเรว็สงู เป็นต้น
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 สถำบันต้องจัดให้มีบริกำรให้ค�ำปรึกษำทำงวิชำกำร กำรแนะแนวอำชีพ กำรจัดบริกำรสวัสดิกำรนักศึกษำ 

และบริกำรด้ำนอื่นๆ ที่มีมำตรฐำนเช่นเดียวกับกำรจัดกำรศึกษำในสถำนที่ตั้ง และต้องแจ้งให้นักศึกษำได้รับทรำบถึง

บริกำรเหล่ำนั้นด้วย

 หลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถำนที่ตั้งแล้ว 

ไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคกำรศึกษำ และเป็นหลักสูตรที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบเรียบร้อยแล้ว

หลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้งถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร สถำบันต้องจัดหำอำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร/

อำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอกีชดุหนึง่ทีไ่ม่ซ�ำ้ซ้อนกบัในสถำนทีต่ัง้ โดยมคีณุวฒุแิละคณุสมบตัติำมเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ

 กรณีที่สถำบันประสงค์จะจัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้งเฉพำะบำงส่วนของหลักสูตรที่เปิดด�ำเนินกำร

ในสถำนทีต่ัง้ สถำบนัสำมำรถจดักำรเรยีนกำรสอนได้ไม่เกนิครึง่หนึง่ของจ�ำนวนหน่วยกติ รวมของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน 

ซึ่งสถำบันสำมำรถใช้อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร/อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับในสถำนที่ตั้งได้

 ข้อมูลและหลักฐำนที่สถำบัน จะต้องเสนอต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพื่อประกอบกำร

พิจำรณำรับทรำบกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ประกอบด้วย

 ๙.๑ โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ งที่ ระบุ เหตุผลควำมจ�ำเป ็น และวัตถุประสงค ์  

ในกำรใช้สถำนทีแ่ละอำคำรทีม่ใิช่สถำนทีต่ัง้ตำมทีร่ะบไุว้ในข้อก�ำหนดของสถำบนัอดุมศกึษำเอกชน หรอืตำมพระรำช

บัญญัติของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐหรือในก�ำกับ ระยะเวลำที่จะเปิดสอนและระยะเวลำสิ้นสุดโครงกำร หลักสูตรที่

เปิดสอน หรือรำยวิชำที่เปิดสอน (กรณีสอนเฉพำะบำงส่วนของหลักสูตร) จ�ำนวนนักศึกษำในแต่ละหลักสูตรในแต่ละ

ปีกำรศึกษำ 

 ๙.๒ ส�ำเนำสัญญำเช่ำและรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำเช่ำ หรือส�ำเนำหนังสือยินยอมเกี่ยวกับ 

กำรใช้สถำนที่และอำคำรที่มิใช่สถำนที่ตั้ง ในกรณีที่เป็นสถำนที่หรืออำคำรเช่ำหรือ ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นใน

กำรใช้สถำนที่และอำคำร

 ๙.๓ ข ้อมูลแผนผังแสดงบริเวณและอำคำร ที่ระบุรำยละเอียดของพื้นที่ของกำรใช ้ประโยชน์ 

ในส่วนต่ำงๆ ของบรเิวณและอำคำรนัน้ๆ ข้อมลูแสดงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก สิง่สนบัสนนุทำงกำรศกึษำ และอปุกรณ์

กำรศึกษำ

 ๙.๔ ข ้อมูลของอำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร/อำจำรย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

ในสถำนที่ตั้งและนอกสถำนที่ตั้งที่สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ

 ๙.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดให้มีกำรให้ค�ำปรึกษำทำงวิชำกำร กำรแนะแนวอำชีพ กำรจัดบริกำร สวัสดิกำร

นักศึกษำ และบริกำรด้ำนอื่นที่มีมำตรฐำน

 ๑๐. ข้อมลูกำรจดักำรศกึษำนอกสถำนทีต่ัง้ของสถำบนั ทีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบจำกสภำสถำบนั และสถำบนั

ได้แจ้งให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำทรำบแล้ว ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะเผยแพร่ข้อมูลกำรเปิด

ด�ำเนินกำรหลักสูตรนอกสถำนที่ตั้งของสถำบัน เพื่อให้สำธำรณะได้รับทรำบ
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 ๑๑. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง สถำบันต้องรำยงำนให้ 

สภำสถำบันทรำบ และแจ้งให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำทรำบภำยใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สภำสถำบันรับทรำบ

 ๑๒. คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำอำจด�ำเนินกำรให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำนอก

สถำนที่ตั้งของสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมเจตนำรมณ์ของ

ประกำศฉบับนี้

 ๑๓. ในกรณทีีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตันิีไ้ด้ หรอืมคีวำมจ�ำเป็นต้องปฏบิตันิอกเหนอื

ที่ก�ำหนดในประกำศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และให้ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำเป็นอันสิ้นสุด

 ประกำศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒

            ศำสตรำจำรย์วิจำรณ์ พำนิช

          (ศำสตรำจำรย์วิจำรณ์ พำนิช)

                            ประธำนกรรมกำร

          คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ



87

ภาคผนวก	จ

คณะกรรมการบริหารสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ด้านการอาชีวศึกษา	

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

  ดร.ชิงชัย หำญเจนลักษณ์      ประธานกรรมการ
  ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี   กรรมกำร
  ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ    กรรมกำร
  ดร.มำนิต บุญประเสริฐ      กรรมกำร
  ดร.อมรวิชช์ นำครทรรพ      กรรมกำร
  ดร.สิริพร บุญญำนันต์      กรรมกำร
  นำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูร     กรรมกำร
  นำยสมหมำย ปำริจฉัตต์      กรรมกำร
  นำยอภิชำติ จีระวุฒิ      กรรมกำร
  นำยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์      กรรมกำร
  ผู้อ�ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี		 	 	 ประธานกรรมการ
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์    กรรมกำร
  ดร.ฉันทวิทย์ สุชำตำนนท์      กรรมกำร
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.น�ำยุทธ สงค์ธนำพิทักษ์   กรรมกำร
  ศำสตรำจำรย์ ดร.ประสำท สืบค้ำ     กรรมกำร
  ดร.สว่ำง ภู่พัฒน์วิบูลย์      กรรมกำร
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยำรักษ์วิทย์   กรรมกำร
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.พินิติ รตะนำนุกูล     กรรมกำร
  ศำสตรำจำรย์ ดร.อุทุมพร จำมรมำน    กรรมกำร
  ผู้อ�ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมกำรและเลขำนุกำร
หมำยเหตุ 
  ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัชญำ เวสำรัชช์ (ประธำนกรรมกำร) (ตั้งแต่กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ – มกรำคม ๒๕๕๔)
 ศำสตรำจำรย์กติตคิณุ ดร.สมหวงั พธิยิำนวุฒัน์ (กรรมกำร) (ตัง้แต่กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๓ – พฤษภำคม ๒๕๕๔) 
 ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล ว่องวำณิช (กรรมกำร) (ตั้งแต่กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ - ตุลำคม ๒๕๕๔)
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คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

  ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ    ประธานกรรมการ
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล    กรรมกำร
  นำยเขมทัต สุคนธสิงห์      กรรมกำร
  ดร.นงลักษณ์ ปำนเกิดดี      กรรมกำร
  ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์     กรรมกำร
  นำยพรชัย มงคลวนิช      กรรมกำร
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ    กรรมกำร
  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      กรรมกำร
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์    กรรมกำร
  ดร.อุทัย ดุลยเกษม      กรรมกำร
  ผู้อ�ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดร.มำนิต บุญประเสริฐ      ประธานกรรมการ
  ดร.ดิเรก พรสีมำ       กรรมกำร
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์    กรรมกำร
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จันทร์จิรำ วงษ์ขมทอง   กรรมกำร
  นำยแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศำนติ์     กรรมกำร
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร    กรรมกำร
  หม่อมหลวงปริยดำ ดิศกุล      กรรมกำร
  รองศำสตรำจำรย์อรุณี วิริยะจิตรำ     กรรมกำร
  ดร.รุ่งเรือง สุขำภิรมย์      กรรมกำร
  ผู้อ�ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมกำรและเลขำนุกำร
หมำยเหตุ 
 นำยสมนึก พิมลเสถียร (ประธำนกรรมกำร) (ตั้งแต่มีนำคม ๒๕๕๓ – มีนำคม ๒๕๕๔)

รองศำสตรำจำรย์ฉันทนำ ไชยชิต (ประธำนกรรมกำร) (ตั้งแต่มีนำคม ๒๕๕๔ – กันยำยน ๒๕๕๔)
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ภาคผนวก	ฉ

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 ตำมที่ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกได้ใช้เป็นคู่มือใน

กำรประเมินสถำนศึกษำและสำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์

 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรในกำรจัดท�ำคู ่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม เป็นไปตำมระเบียบและ

หลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคู ่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

รอบสำม โดยมีรำยชื่อคณะกรรมกำรดังนี้

  ดร.ฉันทวิทย์ สุชำตำนนท์      ประธานกรรมการ

  ดร.สว่ำง ภู่พัฒน์วิบูลย์      กรรมกำร

  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      กรรมกำร

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์    กรรมกำร

  ดร.มำนิต บุญประเสริฐ      กรรมกำร

  รองศำสตรำจำรย์อรุณี วิริยะจิตรำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ภาคผนวก	ช

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	

(พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๘)	ฉบับสถานศึกษา	(แก้ไขเพิ่มเติม	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๔)

 ตำมที่ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และท�ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มี 

กำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยค�ำนึงถึงจุดมุ ่งหมำย หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำใน

แต่ละระดับตำมที่ก�ำหนดไว ้ในกฎหมำยว่ำด ้วยกำรศึกษำแห่งชำติประกอบกับกำรด�ำเนินกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ต้องมีกำรพัฒนำคู ่มือเพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำน ทั้งคู ่มือ

ส�ำหรับสถำนศึกษำที่ต ้องได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และคู ่มือส�ำหรับผู ้ประเมินภำยนอกเพื่อให้ 

กำรด�ำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและมีประสิทธิภำพ จึงเห็นควรแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรพัฒนำคู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี้

   ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์   ที่ปรึกษำ 

   ศำสตรำจำรย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี   ประธำนกรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   ศำสตรำจำรย์ ดร.อุทุมพร จำมรมำน    กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   ดร.ฉันทวิทย์ สุชำตำนนท์     กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   รองศำสตรำจำรย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล    กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิพงศ์ เตชะด�ำรงค์สิน   กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   รองศำสตรำจำรย์รัชต์วรรณ กำญจนปัญญำคม   กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   รองศำสตรำจำรย์ ดร.นวลจิรำ ภัทรรังรอง   กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   รองศำสตรำจำรย์จันทนี เพชรำนนท์    กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   รองศำสตรำจำรย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยำกร   กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   ดร.กฤติมำ เหมวิภำต      กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   นำงพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์     กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   นำงทิพย์ นิลนพคุณ      กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   นำยเอกพงษ์ เลำหะเทียนสินธุ์     กรรมกำรระดับอุดมศึกษำ

   ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      ประธำนกรรมกำรด้ำนกำรอำชวีศกึษำ

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์   กรรมกำรด้ำนกำรอำชีวศึกษำ

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ   กรรมกำรด้ำนกำรอำชีวศึกษำ

   ดร.นงลักษณ์ ปำนเกิดดี     กรรมกำรด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
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   รองศำสตรำจำรย์ ดร.กำนดำ พูนลำภทวี   กรรมกำรด้ำนกำรอำชีวศึกษำ

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรำนี พรรณวิเชียร    กรรมกำรด้ำนกำรอำชีวศึกษำ

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แก้วตำ ขำวเหลือง    กรรมกำรด้ำนกำรอำชีวศึกษำ

   ดร.คมศร วงษ์รักษำ      กรรมกำรด้ำนกำรอำชีวศึกษำ

   ดร.มำนิต บุญประเสริฐ     ประธำนกรรมกำรระดับขั้นพื้นฐำน

   รองศำสตรำจำรย์อรุณี วิริยะจิตรำ    กรรมกำรระดับขั้นพื้นฐำน

   ดร.รุ่งเรือง สุขำภิรมย์      กรรมกำรระดับขั้นพื้นฐำน

   รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร   กรรมกำรระดับขั้นพื้นฐำน

   รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำดำ บวรกิตติวงศ์   กรรมกำรระดับขั้นพื้นฐำน

   ดร.สมชำย สังข์สี      กรรมกำรระดับขั้นพื้นฐำน

   นำงวนิดำ จันทร์วงศ์      กรรมกำรระดับขั้นพื้นฐำน

   นำงสุภำวดี จันทะดี      กรรมกำรระดับขั้นพื้นฐำน

   ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร      กรรมกำร

   นำยพรรษำ สุขสมจิตร์     กรรมกำร

   นำยนำวิน วิยำภรณ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร

   หัวหน้ำกลุ่มงำนประเมิน สมศ.     ผู้ช่วยเลขำนุกำร

   เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนประเมิน สมศ.    ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ภาคผนวก	ซ

คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษำ  ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

คณะท�ำงำน  รองผู้อ�ำนวยกำร สมศ. (นำยนำวิน วิยำภรณ์)  

                            นำงสำวนภำภร ส่งแสง 

   นำงสำวสุชญำ สังข์จรูญ

หมำยเหตุ 

ดร.เพชรำ พิพัฒน์สันติกุล

ดร.ศุนิสำ ทดลำ 

นำยจอมทัพ ขวัญรำช

                            นำงสำวกรวิกำ ชูพลสัตว์  

   นำงสำวสุฑำทิพย์ ถิ่นวัฒนำกูล

   นำยวุฒิชัย วัยวุฒิ

   นำงจิรำภรณ์ โกธรรม

   นำงสำวปรียำภรณ์ โพธิบัณฑิตย์

   นำงสำวนภวรรณ ศรีเกตุ

   นำงรชยำ อมรกิจสุนทร

จัดท�ำต้นฉบับ   กลุ่มงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ

ประสำนกำรจัดพิมพ์ กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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