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คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)

๑

คํานํา
ผูรับผิดชอบ ศุนิสา

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา สมศ.
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖
วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ
สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘) เปนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยไม มีการตัดสิ นผลการประเมิน แตเ ปนการประเมินเพื่ อยืนยันสภาพจริ งของสถานศึก ษา
ขณะเดียวกันถือเปนการสรางความเขาใจกับสถานศึกษา เพื่อใหปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา และรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) เปนการประเมินตามวัตถุประสงคของ สมศ.
ที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้ง สมศ. โดยใหนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก
มาใชในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิ ดขึ้นเพื่อการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และ สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ซึ่งเปนการประเมิน
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยเปนพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบมากกวา
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความแตกตางของแตละสถานศึกษา
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนในการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สมศ. จึงไดจัดทําคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี วัต ถุประสงคเพื่ อใหสถานศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และเกณฑในการรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม
สมศ. หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะชวยใหการประเมินคุณภาพภายนอกเปนไปตามมาตรฐาน
มีความถูกตองตรงตามสภาพจริงและตามหลักเกณฑ วิธีการประเมินที่กําหนด

(ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน)
ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

๒
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๔
บทนํา
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๕
๑.๒ วัตถุประสงคของคูมือการประเมิน
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๑.๓ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ๗
บทที่ ๒ คําอธิบายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จิราภรณ)
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๑๐
๒.๔ รายละเอียดตัวบงชี้เพื่อการประเมิน
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บทที่ ๓ การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
๕๑
๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
๕๑
๓.๒ การประเมินแบบโดดเดน
๕๓
บทที่ ๔ กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
๕๖
๔.๑ การจัดคณะผูประเมิน
๕๖
๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลการประเมิน
๕๗
๔.๓ ขั้นตอนการประเมิน
๕๘
๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมิน
๖๒
๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
๖๒
๖๓
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ ๖๔
การศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓
ภาคผนวก ข กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
๖๖
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ภาคผนวก ค ความรวมมือเพื่อบูรณาการการจัดระบบการประเมินผลระหวางสํานักงาน ๖๘
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภาคผนวก ง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
๗๘
เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

๓

บทนํา
ตามหมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย ๑ ครั้ง ในทุก ๕ ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก
(พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เสร็จสิ้นไปแลว ขณะนี้อยู
ระหวางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ยังคงหลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ไดระบุวาการประกันคุณภาพ
ภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้
๑. เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริงและ
มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
๓. สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ
โดยให มีเ อกภาพเชิ ง นโยบาย ซึ่ง สถานศึกษาสามารถกํา หนดเปา หมายเฉพาะและพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน
๔. ส งเสริ ม สนั บสนุ น และร วมมื อกั บสถานศึ กษาในการพั ฒนาระบบการประกั นคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา
๕. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น
๖. คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายของสถานศึกษา
นอกจากนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
กําหนดให สมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังนี้
๑. มาตรฐานวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา
๒. มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
๓. มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๔. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา สมศ. ไดกําหนดตัวบงชี้จํานวน ๑๘ ตัวบงชี้ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด โดยแบงเปน ๓ กลุม ไดแก กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
(๑๕ ตัวบงชี้) กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (๒ ตัวบงชี้) และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (๑ ตัวบงชี้)

๔

บทที่ ๑
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น ซึ่งตองเริ่มตนจากการที่สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของตนเอง ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม
คุณภาพ และ มี ร ะบบประเมิ นตนเองก อ น ตอจากนั้นจึ งรั บ การประเมิ นภายนอกโดย สมศ. ซึ่ง จะ
ดําเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะ
ต า งมุ ง สู ม าตรฐานหรือ คุณ ภาพที่ค าดหวั งให เ กิ ดขึ้ น แก ผู เ รีย น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ข องการประเมิ น
คุณภาพภายนอก ดังนี้
๑.๑ วัตถุประสงคของการประเมิน
วัตถุประสงคทั่วไป
๑. เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินภารกิจดานตางๆ
๒. เพื่อกระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อยางตอเนื่อง
๓. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๔. เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคเฉพาะ
๑. เพื่ อ ตรวจสอบยื น ยั น สภาพจริ ง ในการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษาและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทางและวิธีการที่ สมศ.กําหนด และสอดคลองกับระบบ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
๒. เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ ช ว ยสะท อ นความแตกต า งของแต ล ะสถานศึ ก ษาที่ แ สดงถึ ง อั ต ลั ก ษณ
รวมทั้งผลสําเร็จการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมของภาครัฐ
๓. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ
และผลกระทบมากกวากระบวนการ
๔. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง
๕. เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ส ถานศึ ก ษามี ทิ ศ ทางที่ ส อดคล อ งกั น ในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกกั บ
การประเมินคุณภาพภายใน
๕

๖. เพื่อสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่

เกี่ยวของ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการเชื่อมโยงการดําเนินงานสูการพัฒนาคุณภาพรวมกัน
๗. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. การบริหารจัดการรวมถึงการใชทรัพยากรของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล โดย
ทําใหการผลิตบัณฑิตทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ เกิดประโยชนสูงสุด และ
ตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ
๒. สถานศึ ก ษา หน ว ยงานบริ ห ารการศึ ก ษา และรั ฐ บาล มี ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งและเป น ระบบใน
การกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขาสูระดับมาตรฐานสากล และมีความเปน
เลิศทางวิชาการ ตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา
หลักการพัฒนาตัวบงชี้
๑. กําหนดตัวบงชี้ที่มุงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบมากกวาปจจัยนําเขาและ
กระบวนการ
๒. ใหความสําคัญกับลักษณะและประเภทของสถานศึกษา (สิ่งที่มี สิ่งที่เปนไปได และสิ่งที่เปนหัวใจ)
๓. เนนตัวบงชี้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ
๔. ตระหนักถึงความสําคัญของปจจัย ขอจํากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเปนไทย
๕. ให มี ตั ว บ ง ชี้ พื้น ฐานเท า ที่ จํา เป น แต ยั งคงมี อํา นาจจํ า แนก โดยเพิ่ มตั วบ งชี้ อัตลั กษณ และ
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
๖. คํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
๑.๒ วัตถุประสงคของคูมือการประเมิน
คูมือ การประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ระดับ อุ ด มศึกษา จัด ทํ าขึ้ น เพื่ อใหร ายละเอีย ด
เกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
๑. เพื่ อเป นแนวทางในการกํ า หนดตั ว บ งชี้ ใ นการปฏิ บั ติ งานของสถานศึ ก ษา ให ค รอบคลุ ม
การประเมินทุกดานตามพันธกิจ
๒. เพื่อเปนแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสําหรับการประเมินตามตัวบงชี้ใหเปนระบบ ครบถวน
และสืบคนไดงาย สําหรับเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก
๓. เพื่อเปนแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษากอนที่จะรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองเปนไปตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด

๖

๑.๓ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุวา “…ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกั นระบุถึงการประเมิน
คุ ณภาพภายนอกไว ว า “ให มี สํ านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา มี ฐานะเป น
องคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
มี การตรวจสอบ ติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานเพื่ อนํ าไปสู การพั ฒนาปรั บปรุ งคุ ณภาพอย าง
สม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยง
ระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเห็น
จากแผนภาพที่ ๑.๑

๗

การประกันคุณภาพภายใน

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

ขอมูลปอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก

รายงานประจําป

การตรวจ
เยี่ยม

รายงานผล
การประเมิน

การ
ติดตามผล

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดทุก ๓ ป

ขอมูลปอนกลับ
แผนภาพที่ ๑.๑ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากแผนภาพจะเห็ นวา เมื่อสถาบั นอุดมศึกษามีการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในแลว
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกัน
คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น การติ ด ตามตรวจสอบของต น สั ง กั ด และการประเมิ นคุ ณภาพภายนอก
โดย สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอน
ภาพที่แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพภายในเนนประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ สวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเนนที่ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ดังนั้น จึงเกิดความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพ
ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ สมศ. ไดทําขอตกลงวาดวยความรวมมือในการบูรณา
การระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค

๘

บทที่ ๒
คําอธิบายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สมศ. มี แ นวคิ ด และหลั ก การในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกตามเจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียนเปนหลัก เพื่อใหความมั่นใจวาผูเรียน
จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะอยูทองถิ่นใดก็ตาม โดยระบบการประกันคุณภาพเปน
เครื่องมือในการสงเสริม และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้
ไดกําหนดแนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาไว ๖ ประเด็น คือ
๑. ประเมินอิงเกณฑตามจุดเนนของสถานศึกษา
๒. ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจากผลการจั ด การศึ ก ษาเป น หลั ก ตามมาตรา ๕๑ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยใหน้ําหนักรอยละ ๗๕ และใชขอมูลเฉลี่ยยอนหลัง ๓ ป
๓. ประเมินโดยวิธกี ารและขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ (Peer Review)
๔. ประเมิ น โดยการยื น ยั น รายงานการประเมิ น ตนเองที่ ถู ก ต อ งเชื่ อ ถื อ ได เพื่ อ กระตุ น ให
การประกันคุณภาพภายในมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
๕. ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยใหน้ําหนักรอยละ ๒๕ และใหความสําคัญกับสภาสถาบัน
ผูบริหาร คุณภาพคณาจารย บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ คุณภาพและความพรอมของผูเรียน การเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการประกันคุณภาพภายใน
๖. ลดจํานวนตัวบงชี้และจํานวนมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถายโอน
ตัวบงชี้และมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยนําเขาและกระบวนการใหอยูในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๓๘ กําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกใหครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตอไปนี้ คือ
๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐานที่วาดวย
การบริหารจัดการศึกษา ๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ๔)
มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไดมีการพัฒนา
ตั ว บ ง ชี้ ๓ กลุ ม คื อ กลุ ม ตั ว บ ง ชี้ พื้ น ฐาน กลุ ม ตั ว บ ง ชี้ อั ต ลั ก ษณ และกลุม ตั ว บ ง ชี้ ม าตรการส ง เสริ ม
ซึ่งสอดคลองกับกฎกระทรวงดังกลาวขางตน
๒.๑ การแบงกลุมตัวบงชี้
ตัวบ งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดั บอุดมศึ กษา แบงเปน ๓ กลุม คือ กลุม
ตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ดังนี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนดตัวบงชี้
และเกณฑ ก ารประเมิ น บนพื้ น ฐานที่ ทุ ก สถานศึ ก ษาต อ งมี แ ละปฏิ บั ติ ไ ด ซึ่ ง สามารถชี้ ผ ลลั พ ธ แ ละ
ผลกระทบได ดี และมี ค วามเชื่ อมโยงกั บ การประกันคุณ ภาพภายใน ซึ่ งเปน ตัว บ งชี้ ที่พัฒ นามาจาก
๙

รอบแรกและรอบสอง ประกอบดวย ๑๕ ตัวบงชี้ ทั้งนี้ ตัวบงชี้ที่ ๑ ถึง ๑๑ เปนตัวบงชี้ตามพันธกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา
ตั วบ งชี้ อั ตลั กษณ หมายถึ ง ตั วบ งชี้ ที่ ป ระเมิ น ผลผลิ ต ตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันและตนสังกัด ตัวบงชี้อัตลักษณ
ประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ ๑๖ และ ๑๗
ตั วบ งชี้ มาตรการส งเสริ ม หมายถึ ง ตั วบ งชี้ ที่ ประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของสถานศึ กษา
โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกัน และแกไขปญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่ งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเ ปาหมาย
ที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องตางๆ เชน การ
สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด
ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ (เลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง)
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม คือ ตัวบงชี้ที่ ๑๘
๒.๒ การกําหนดคาน้ําหนักตัวบงชี้
การประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบสาม กํ าหนดให ตั วบ งชี้ พื้ นฐาน มี ค าน้ํ าหนั ก ร อยละ ๗๕
ตัวบงชี้อัตลักษณ มีคาน้ําหนักรอยละ ๑๕ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม มีคาน้ําหนักรอยละ ๑๐
๒.๓ ขอมูลการดําเนินงานที่ใชประกอบการพิจารณา
๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ใชขอมูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๓ ปการศึกษา
ยอนหลังกอนการประเมิน (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเปดใหมที่มีการดําเนินงานไมครบ ๓ ปการศึกษา
ใหใชขอมูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๒ ปการศึกษาลาสุด หรือหากมีการดําเนินงานไมครบ ๒ ปการศึกษาใหใช
ขอมูลผลการดําเนินงาน ๑ ปการศึกษาลาสุด กอนการประเมิน) เชน หากสถาบันไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกป พ.ศ. ๒๕๕๔ รายงานการประเมินตนเองตองรายงานขอมูลของปการศึกษาหรือ
ปปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๑, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ กรณีไมมีขอมูลยอนหลังครบ ๓ ป ใหใชขอมูลลาสุดที่มี
๒. พิจารณาตามลักษณะของตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้เชิงปริมาณ ใชผลการดําเนินงาน ๓ ป กอน
ปที่ประเมิน
สวนตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ใชผลการดําเนินงาน ๑ ป กอนปที่ประเมิน โดยนับตาม
ปการศึกษาหรือปฏิทินยอนหลัง (กอนหนาปที่ประเมิน)

๑๐

๒.๔ รายละเอียดตัวบงชีเ้ พื่อการประเมิน
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
กําหนดใหการประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐาน ๔ มาตรฐาน คือ ๑) ผลการจัดการศึกษา
๒) การบริหารจัดการศึกษา ๓) การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๔) การประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบดวยกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
จํานวน ๑๘ ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐาน
ตาม
กฎกระทรวง

ตัวบงชี้

กลุมตัวบงชี้
พื้นฐาน

ดานคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
ผลการจัด
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
การศึกษา
๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
และ
๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
การจัดการ
เรียนการสอน
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ที่เนนผูเรียน
๖. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
เปนสําคัญ
๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
๘. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหาร
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
จัดการศึกษา
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพ
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

กลุมตัวบงชี้
อัตลักษณ

๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

กลุมตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม

๑๘. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ

๑๑

ผลการจัด
การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอน
ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

นิยามศัพท
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
หรื อ วารสารวิ ช าการที่ ย อมรั บ โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ให เ ป น วารสาร
ระดับชาติรวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่
เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation
Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสาร
วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ
รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง การนํ า เสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมี
ผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสม
กับกลุมวิชาทางศิลปะ ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน ไดแก ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะการแสดง
(Performing Arts) และวรรณศิลป (Literature) และตามการแบงกลุม ISCED (International Standard
๑๒

Classification of Education ไดแก คณะวิจิตรศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะ
มัณฑนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร
โดยเปนผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง เพื่อใหเกิดผลงานในมิติใหม หรือเปนการ
พัฒนาจากแนวคิดการสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรทางศิลปะ
งานสรางสรรคยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณคา
และคุณประโยชนเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงานทางศิลปะแขนงตางๆ
อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมี
การจัดการการนําเสนอในระดับชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับ
การสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ
งานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงานทางศิลปะแขนงตางๆ
อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิล ป ฯลฯ ที่ เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมี
การจัดการการนําเสนอในระดับนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับ
การสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
แหลงเผยแพรที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร โดยการจัดนิทรรศการหรือ
จัดการแสดงซึ่งเปนการนําเสนอผลงานจากงานสรางสรรค สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยประกอบดวย
หลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพ ดังตอไปนี้
๑. ตองเปนหอศิลประดับสถาบันการศึกษา
๒. หอศิลปขององคกรหรือสมาคมจะตองเปนสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี
คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
๓. แหลงเผยแพรระดับนานาชาติตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือ
เปนโครงการความรวมมือทางศิลปะระหวางประเทศ
๔. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมี
องค ป ระกอบของคณะกรรมการที่ ส อดคล อ งกับ เกณฑก ารประเมิ น ประกอบด ว ย ศิ ล ปน ระดั บ ชาติ
ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับในวงวิชาการ
๕. ศิลปะที่ไมตองการแสดงที่หอศิลป จะตองมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล
โดยผลงานที่จัดแสดงตองไดรับการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรม
การดําเนินการอยางเปนระบบและมีคุณภาพ ของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ เชน การแสดงพื้นบาน
ดนตรี ดุริยางคศิลป และนาฏศิลปนอกสถานที่ (Street Perfromance) เปนตน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได
นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง
สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเ ริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับ
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กลุ ม เป า หมาย โดยมี ห ลั ก ฐานปรากฏอย า งชั ด เจนถึ ง การนํ า ไปใช จ นก อ ให เ กิ ด ประโยชน ไ ด จ ริ ง
อยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือ ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาได
อยางเปนรูปธรรม มีดังนี้
๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
ในเรื่องตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน
๓. การใช ป ระโยชน ใ นเชิ ง พาณิ ช ย เช น งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการ
ประเมินไว
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน
หมายถึง หนวยงานหรือองคกรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบันอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุผล
ของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผาน
กระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา
ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ
(Book) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่
สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย
โดยจัดทําในรูปของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน
- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนื้ อ หาทั้ ง หมดของรายวิ ช าหรื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของวิ ช าหรื อ หลั ก สู ต รก็ ไ ด โดยมี
การวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ค วามรู ที่ เ กี่ ย วข อ ง และสะท อ นให เ ห็ น ความสามารถใน
การถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
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- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการหรือ
ผู อ า นทั่ ว ไป โดยไม จํ า เป น ต อ งเป น ไปตามข อ กํ า หนดของหลั ก สู ต รหรื อ ต อ งนํ า มา
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมี
เอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด
และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล ThaiJournal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน
ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index,
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับใน
ศาสตรนั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปน
วารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร
อาจารย หมายถึง อาจารยประจําที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ ง
อาจารยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร
ที่มีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจางกับสถาบัน
หรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา
วิธีการนับ
การนั บจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร างสรรค ที่ตีพิมพหรือเผยแพร
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ
Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทานั้น
ทั้งนี้ใหนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง
ใหนับไดเพียง ๑ ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพหรือ
ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพร
แลวเทานั้น
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การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มาใชและ
เกิดผลอยางชัดเจน ตามปปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑
ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันอยาง
ชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) โดยเปนผลงานที่ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรใน
รูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทาง
วิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ในกรณีที่มี
การตีพิมพมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ เลม ไมนับซ้ํากรณีที่ไดรับ
การตีพิมพหลายครั้ง หรือที่อยูระหวางกระบวนการตีพิมพ
การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยรวบรวมสิ้นสุดปการศึกษาตามเงื่อนไข ดังนี้
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ใหนับเปน ๑ คน
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ใหนับเปน ๐.๕ คน
- กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา ๖ เดือน ไมสามารถนํามานับได
สูตรการคํานวณคาคะแนน
การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงาน
ที่กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน

๑๖

x๕

กลุมตัวบงชีพ้ ื้นฐาน
ตัวบงชี้พื้นฐานเปนตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนดตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธหรือผลกระทบ
ไดดีและมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชีพ้ ื้นฐาน ประกอบดวย ๖ ดาน ๑๕ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. ดานคุณภาพบัณฑิต
ประกอบดวย
๒. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ประกอบดวย
๓. ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ประกอบดวย
๔. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย
๕. ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ประกอบดวย
๖. ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย

๔
๓
๒
๒
๓
๑

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้

ดานคุณภาพบัณฑิต
ดานคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และจํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ และ
สถาบันผลิตบัณฑิตไดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งได
ตามคุณลักษณะที่เปนจุดเนนของสถาบัน กลาวคือ เปนผูใชภาษาไดดี ถูกตอง ประพฤติดี มีกริยา
มารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองไดถองแท เจริญงอกงามเพราะความใฝรูและสามารถแปลความคิด
เปนการกระทําไดสําเร็จ เปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรู มีทักษะและภูมิปญญาใน
ฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมือง
ดีของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ
ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
ที่
๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๔ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

๑๗

น้ําหนัก
(รอยละ)
๕
๕
๕
๕

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

๑๘

ตัวบงชีท้ ี่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คําอธิบาย
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd.
หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สกอ.
ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ ๑)
ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ดาน
ตองทําการประเมินครบทุกดาน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ดําเนินการรวบรวมขอมูล
๒. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิต
เขาศึกษาตอ
๓. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

๑๙

ตัวบงชี้ที่ ๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
คําอธิบาย
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญ
ของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถ
ดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการ
และนักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ สารนิพนธ
ที่ตีพิมพ หรือศิลปนิพนธที่เผยแพร
การตี พิมพ หมายถึง การตีพิม พบ ทความจากวิท ยานิพ นธ สารนิพ นธ ในวารสารวิช าการ
(Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ
(Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่
กําหนด
บทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article
หรือ Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทานั้น
การเผยแพร หมายถึ ง การเผยแพรงานสรางสรรคจากศิ ล ปนิพนธ โดยการจัดนิท รรศการ
(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเปนการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทางศิลปะ
ดนตรี ที่ เ ป น ผลงานวิ ช าการ (นอกเหนื อ จากงานวิ จั ย ) สู ส าธารณะและ/หรื อ กลุ ม เป า หมาย โดยมี
การจัดการนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
กระบวนการประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร เชน
- มีคณะกรรมการผูพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซึ่งอาจประกอบดวย
ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่มีคุณภาพ และที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

๒๐

X ๑๐๐

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
๐.๑๒๕

-

๐.๒๕

-

๐.๕๐

-

๐.๗๕

-

๑.๐๐

-

ระดับคุณภาพงานวิจัย
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบั นเจ าภาพอยางน อยรอ ยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เ ป น
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
บทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal)
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full
Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่
มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมี
ผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ วารสารระดั บ ชาติ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือจาก
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

๒๑

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก
๐.๑๒๕

-

๐.๒๕

-

๐.๕๐

-

๐.๗๕

-

๑.๐๐

-

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับชาติ
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับความรวมมือระหวางประเทศ
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน*
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ)

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอม
ชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อหนวยงาน
หรือองคกร พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนัก
ของการเผยแพรผลงานแตละชิ้น
๓. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
หมายเหตุ แหลงเผยแพรและรายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๒๒

ตัวบงชีท้ ี่ ๔ ผลงานของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ดรับการตีพมิ พ
คําอธิบาย
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการคิด
เชิ ง วิ พ ากษ การนํ า เสนอผลงาน มี ทั ก ษะในการวิ จั ย ทั ก ษะและภู มิ ป ญ ญาในฐานะนั ก วิ ช าการและ
นักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานของผู สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาเอก หมายถึ ง บทความจากผลงานวิ จั ยหรื อ
วิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ
การตี พิ ม พ หมายถึ ง การตี พิ ม พ บ ทความจากวิ ท ยานิ พ นธ ในวารสารวิ ชาการ (Journal)
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)
ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด
บทความจากวิทยานิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทานั้น
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
๐.๑๒๕

๐.๒๕

ระดับคุณภาพงานวิจัย
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบันเจ าภาพอย างนอยรอ ยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่ เ ปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
- บทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal)
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full
Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่
มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
๒๓

คาน้ําหนัก

๐.๕๐

๐.๗๕

๑.๐๐

ระดับคุณภาพงานวิจัย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผู
ประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ วารสารระดั บ ชาติ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือจาก
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของ
บทความ ชื่อวิทยานิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คา
น้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
๒. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

๒๔

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

๒๕

น้ําหนัก
(รอยละ)
๕
๕
๕

ตัวบงชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
คําอธิบาย
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวน
ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article
หรือ
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทานั้น
การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรค โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
จัดการแสดง (Performance) ซึ่งเปนการนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงตางๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี
และการแสดงที่เปนผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัด
การนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับ
การสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการ
ประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร เชน
- มีคณะกรรมการผูพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซึ่งอาจประกอบดวย
ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่มีคุณภาพ และที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ

๒๖

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
๐.๑๒๕

-

๐.๒๕

-

๐.๕๐

-

๐.๗๕

-

๑.๐๐

-

ระดับคุณภาพงานวิจัย
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบั น เจ า ภาพอย า งน อ ยร อ ยละ ๒๕ และมี ผู ป ระเมิ น บทความที่ เ ป น
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
บทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal)
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full
paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมี
ผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ วารสารระดั บ ชาติ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือจาก
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

๒๗

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก
๐.๑๒๕

-

๐.๒๕

-

๐.๕๐

-

๐.๗๕

-

๑.๐๐

-

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition)
(Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition)
(Performance) ระดับชาติ
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition)
(Performance) ระดับความรวมมือระหวางประเทศ
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition)
(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน*
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition)
(Performance) ระดับนานาชาติ

หรื อ การจั ด การแสดง
หรื อ การจั ด การแสดง
หรื อ การจั ด การแสดง
หรื อ การจั ด การแสดง
หรื อ การจั ด การแสดง

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพหรือเผยแพร

x ๑๐๐

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา

๕ คะแนน

วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

๒๐
๒๐
๑๐

ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละบทความวิจัยดวย
๒๘

๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่
เผยแพร ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน)
โดยรายงานในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน
ทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละผลงานสรางสรรคดวย
๓. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย
และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลังสามป จนถึงปการศึกษาที่
ประเมิน
หมายเหตุ แหลงเผยแพรและรายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๒๙

ตัวบงชีท้ ี่ ๖ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
คําอธิบาย
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารย ป ระจํ าและนักวิ จัย ประจํ าที่ นําไปใชประโยชน ในการแก ปญ หาตามวัต ถุ ประสงคที่ ร ะบุไว ใ น
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
การนําไปใชประโยชนของงานวิจัย เปนการนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน
โครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรมกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนได
จริงตามวัตถุประสงค และไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
การนําไปใชประโยชนของงานสรางสรรค จะตองปรากฏชัดตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของ
โครงการสรางสรรค ซึ่งไดนําเสนอรายงานขั้นตอนการสรางสรรค ผานการวิเคราะหและสรุปผลตามผลงานอยาง
เปนระบบ สามารถนําผลงานและรายงานการดําเนินงานไปใชเปนประโยชนไดจริงตามวัตถุประสงค และได
นําเสนอผลการนําไปใชจากผูเกี่ยวของ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะ เปนตน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

x ๑๐๐

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้ หมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปใดปหนึ่งในรอบ ๓ ป โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช
ประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดย
มีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ โดยรายงานยอนหลัง ๓ ป
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจน
ดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้
๓๐

- ขอมู ล ที่แสดงผลดี ที่ เ กิดขึ้นอย างเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษ ฐอันเปนผลจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่
เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใช
๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง ๓ ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน

๓๑

ตัวบงชีท้ ี่ ๗ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
คําอธิบาย
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย
การปฏิ บั ติ จ ริ ง และได นํ า ไปใช ใ นการแก ป ญ หา หรื อ พั ฒ นางานในหน า ที่ จ นเกิ ด ผลดี ต อ การพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
๐.๒๕
- บทความวิชาการทีไ่ ดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
๐.๕๐
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
๐.๗๕
- ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
๑.๐๐
- ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ

x ๑๐๐

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของ
อาจารยประจํา รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ชื่อหนวยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนักของผลงาน
วิชาการแตละชิ้น โดยรายงานยอนหลัง ๓ ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน
๒. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ ทั้งนี้
ใหรายงานยอนหลัง ๓ ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน
หมายเหตุ รายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๓๒

ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ดานการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการ
ที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งอาจใหบริการโดยการใช
ทรัพยากรของสถาบันหรือใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ
การใหคําปรึกษา การศึกษา วิจัยคนควา เพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่อง บริการศิษยเกาและประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี้
สามารถจัดในรูปแบบการใหบริการแบบใหเปลาดวยสํานึกความรับผิดชอบของความเปนสถาบันอุดมศึกษา
ในฐานะเปนที่พึ่งของสังคม หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายได หรือเปน
ขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม การใหบริการทางวิชาการโดยการ
ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหมที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและแหลงอางอิงทางวิชาการ เสนอแนะ
แนวทางที่เหมาะสม สอดคลอง อันกอใหเกิด ความมั่นคง ความเขมแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และวิชาชีพ
ในการตอบสนอง ชี้นํ า และเตื อ นสติ สัง คมของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ
สาธารณะ
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
ที่
๘ การนําความรูแ ละประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย
๙ การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

๓๓

น้ําหนัก
(รอยละ)
๕
๕

ตัวบงชี้ที่ ๘ การนํ าความรู และประสบการณ จากการให บ ริ การวิ ชาการมาใช ในการพั ฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย
คําอธิบาย
การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชน
หรื อ สั ง คมหรื อ เป น แหล ง อ า งอิ ง ทางวิ ช าการ หรือ ทํ า หน าที่ ใ ดๆ ที่ มีผ ลต อ การพั ฒ นาชุ ม ชนในด า น
วิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการ
เปนการบริการที่มีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใช
พัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือ
หลักสูตร เปนตน
ประเด็นการพิจารณา
๑. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอนตอจํานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๑๐
๒. ร อ ยละของจํ า นวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ใ ช กั บ การวิ จั ย ต อ จํ า นวนโครงการบริ ก าร
วิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๑๐
๓. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาตอ
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕
๔. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหมตอ
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕
๕. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการตอยอดสูหนังสือหรือตําราตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕
เกณฑการใหคะแนน
๑
ปฏิบัตไิ ด
๑ ขอ

๒
ปฏิบัติได
๒ ขอ

๓
ปฏิบัติได
๓ ขอ

๔
ปฏิบัติได
๔ ขอ

๕
ปฏิบัติได
๕ ขอ

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

๓๔

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

๒
ปฏิบัติได
๒ ขอ

๓
ปฏิบัติได
๓ ขอ

๔
ปฏิบัติได
๔ ขอ

๕
ปฏิบัติได
๕ ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนและกิ จกรรมหรื อโครงการที่ส งเสริมความเข มแข็ งของชุมชน
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิ บัติต ามกิ จกรรมหรื อโครงการ
๓. ข อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง ผลการดํา เนิ น งานตามกิ จ กรรมหรื อ โครงการโดยผู นํา หรื อ สมาชิ ก ของ
ชุม ชนหรือ องคก รไดเ รีย นรู แ ละดํ า เนิน กิจ กรรมอยา งตอ เนื ่อ ง และพัฒ นาตามอัต ลัก ษณแ ละ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
๔. ข อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง ผลการดํา เนิ น งานตามกิ จ กรรมหรื อ โครงการของชุ ม ชนหรื อ องค ก รที่
สรางประโยชน ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม

๓๕

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน โดยมีระบบและกลไกเปนหนวยสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในการสงเสริมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือ
โดยอ อม เพื่อให นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลู กฝ งใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา
เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลง
ความดีงามในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา อยางมีวัฒนธรรมที่สุนทรีย เรียนรู
วิ ธี ก ารจั ด การวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ที่ ไ ม พึ ง ปรารถนาได สถาบั น มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลและส ง เสริ ม การ
ดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนยุทธศาสตร
การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
ที่
๑๐ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๓๖

น้ําหนัก
(รอยละ)
๕
๕

ตัวบงชีท้ ี่ ๑๐ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
คําอธิบาย
การสงเสริมและสนับสนุน หมายถึง การใหความสําคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือ
กิจกรรมใหดีมีคุณภาพอยางสมบูรณขึ้นดวยปจจัยตางๆ เชน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่
บุคลากร ความรู โอกาส และกําลังใจ เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่มีความเปนไปได
อยางเปนรูปธรรม สามารถจะดําเนินการไดอยางตอเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
ศิ ล ปะ คื อ งานสร า งสรรค ที่ ส ง เสริ ม สร า งสุ น ทรี ย ความงาม และความสุ ข แก ผู ค น
สภาพแวดลอ ม และสัง คม เพื่ อพั ฒ นาการยกระดั บ ความมี ร สนิ ยม ความสุน ทรี ย เขา ใจคุณ คา และ
ความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน เรื่อง
ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ
สังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี
ลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีควรมีความสอดคลองกับความเปนสากล
แต มี ร ากฐานของวั ฒ นธรรมตนเองที่ มี คุ ณ ค า สํ า หรั บ วั ฒ นธรรมในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หมายถึ ง
วัฒนธรรมที่แสดงความเปนอุดมศึกษาที่ถือเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม มีความเจริญงอกงามทางปญญา
ความรู ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ําใจเสียสละและการมีสวนรวมกับสังคม สามารถเปนผูนําที่ดี
และเปนที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิ ถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่ นาศรัทธาเปนที่ยอมรับ มีบทบาทตอ
การปกปองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตทามกลางกระแสวัฒนธรรม
สากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
๑
ปฏิบัตไิ ด
๑ ขอ

๒
ปฏิบัติได
๒ ขอ

๓
ปฏิบัติได
๓ ขอ

๓๗

๔
ปฏิบัติได
๔ ขอ

๕
ปฏิบัติได
๕ ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน
๕. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน
หรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ

๓๘

ตัวบงชี้ที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คําอธิบาย
การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนที่เปนระบบเกี่ยวกับ
ความงามทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ที่ มี ผ ลกระทบต อ บุ ค คล สถาบั น สภาพแวดล อ ม และสั ง คม
ในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับรวมกันได ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือสรางสิ่งใหมตองไมเปนการทําลายคุณคาทางสุนทรียของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิง
วัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรมใหมที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
นวัตกรรมใหม ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจมีความเจริญกาวหนา
อยางสันติสุข
สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรม
ที่สงผลตอการรับรูและความรูสึก สามารถจรรโลงจิตใจใหมีความสุข มีรสนิยม กอใหเกิดวิถีชีวิตมนุษย
ที่ง ดงาม สามารถอยู ร ว มกั น ในสั ง คมที่ เ ข า ใจและผู ก พั น ตลอดจนการรั บ รู ถึ ง คุ ณค า ที่ เ ป นรู ป ธรรม
และนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรเพื่อการดํารงรักษสืบตอไป
ประเด็นการพิจารณา
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
๓. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
เกณฑการใหคะแนน
๑
ปฏิบัตไิ ด
๑ ขอ

๒
ปฏิบัติได
๒ ขอ

๓
ปฏิบัติได
๓ ขอ

๔
ปฏิบัติได
๔ ขอ

๕
ปฏิบัติได
๕ ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการในแตละปการศึกษา
๒. โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม สามารถประเมินได
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน
๕. ขอมูลเชิงประจักษที่ปรากฎในประเด็นการพิจารณาในขอ ๒ และขอ ๓
๓๙

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ด า นการบริ ห ารและการพั ฒ นาสถาบั น หมายถึ ง การที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ร ะบบ
การบริหารและการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน และคานิยมไปสูการปฏิบัติอยาง
มีเอกภาพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับดูแล
นโยบาย การดําเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหาร
สวั ส ดิ ก ารที่ จั ด ให นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรทุ ก คน รวมทั้ ง กํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การดํา เนินงานให เป นไปตามกฎ ระเบียบ ขอบั งคับ และกฎหมายที่กําหนด มีการเผยแพรผลการ
ดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารและการจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายใน
สถาบัน และภายนอกสถาบันตามหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวยหลักนิติธรรม คือ หลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักความชอบธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักการ
ตรวจสอบได และหลักความคุมคา
ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
ที่
๑๒ การปฏิบัตติ ามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
๑๔ การพัฒนาคณาจารย

๔๐

น้ําหนัก
(รอยละ)
๕
๕
๕

ตัวบงชีท้ ี่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
คําอธิบาย
สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป น องค ก รหลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ต อ งมี บ ทบาทสํ า คั ญ
ในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบ
กลไกและกระบวนการที่เ ปน รูป ธรรมในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อใหเ กิ ด การกํ ากั บ ดู แลและขั บ เคลื่ อ น
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ ง การควบคุ ม และตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน
การประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน า ที่ ข องสภาสถาบั น จะมุ ง เน น
การประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหน า ที่ แ ละบทบาทของสภาสถาบั น การบริ ห ารและการจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และ
การดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบัน
อุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบัน
ได กํ า หนดให มี ก ระบวนการที่ เ ป น รู ป ธรรมในการจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด การควบคุ ม และตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ
อาทิ ด า นนโยบายและแผน ด า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ด า นการเงิ น และงบประมาณ โดยเฉพาะ
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน
๔. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง นโยบายของสภาสถาบั น ที่ กํ า หนดให มี ร ะบบ
การประเมินตนเอง และมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
๕. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ผานมา
๖. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
สภาสถาบัน อุดมศึกษา
๗. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๔๑

ตัวบงชี้ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
คําอธิบาย
การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของ
การบริ ห ารงานตามนโยบายของสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรื อหลั กฐานที่ แสดงรายละเอี ยดการกํ าหนดหรื อทบทวนนโยบายการกํ ากั บดู แล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
๒. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การตามระบบการกํ า กั บ ดู แ ล
สถาบั นอุดมศึก ษา โดยมี เอกสารหรือหลั กฐานหรื อรายงานหรื อบันทึกการประชุมที่ แสดงใหเ ห็นวา
ผูบริหารสถาบันไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ
เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
๕. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา

๔๒

ตัวบงชี้ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย
คําอธิบาย
คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจาก
ความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพ
อาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการพิจารณา
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

๐
๑
๓
๖

๒
๓
๕
๘

๕
๖
๘
๑๐

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
อาจารยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํ า นวนและรายชื่ อ อาจารย ป ระจํ าทั้ ง หมดในแต ล ะป ก ารศึ ก ษา โดยนั บ เฉพาะอาจารย ที่
ปฏิบัติ งานจริ ง ไมนับรวมกรณีล าศึกษาตอ โดยนําเสนอเปนรายบุคคล พรอมทั้งระบุวุฒิการศึก ษา
ตําแหนงทางวิชาการ และคาน้ําหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย

๔๓

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงความมี
มาตรฐานและคุณภาพดวยการเปนประชาคมแหงการสรางความรู และองคการแหงการเรียนรูที่มีขีด
ความสามารถในการคนควาวิจัยสรางความรูใหมทั้งเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
อุดมศึกษาไทยยังตองแสดงความเปนอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยตองมี
ความเปนเลิศที่ใชการไดในสังคมแหงการตรวจสอบอยางเขมขน เพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
อยางตอเนื่องซึ่งจะนําอุดมศึกษาไทยไปสูอุดมศึกษาสากล ดังนั้นการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเปน
การประกันคุณภาพเพื่อความรูสูความเปนเลิศ และการประกันคุณภาพเพื่อผูเรียน หัวใจของระบบการประกัน
คุ ณ ภาพที่ ดี คื อ การใช ร ะบบและกระบวนการประกั น คุ ณ ภาพในการสร า งประชาคมที่ มี วั ฒ นธรรม
ในการเรียนรู และตรวจสอบการทํางานของตนเองเพื่อผูอื่นอยูเสมอ ซึ่งจะนําไปสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรูที่เปนพลวัต เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ เผยแพรขาวสารทั่วทั้งสถาบัน พรอมกับมี
การกําหนดมาตรฐานการทํางานทุกดานแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการทํางานไดทุกขั้นตอน
มีกลไกรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อนําขอคิดความเห็นจากทุกฝายที่มี
สวนรวมมาใชในการกํากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมี
อิ ส ระและเสรี ภ าพทางวิ ช าการในการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพที่ เ หมาะสมของตนเอง และใน
ขณะเดียวกันก็พึงใหอิสระแกหนวยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของ
แตละหนวยงานดวย
ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบดวย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคุณภาพซึ่ง
ประกอบด วยการกําหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุ ณภาพและ
การจัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเรงรัด
ใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด และระบบที่สามคือ ระบบการประเมิน
ภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเปนหนาที่ของสถาบันในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนเขามามีสวนรวมและการสนับสนุนจาก
ตนสังกัด ทั้งนี้ การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปสู
การพั ฒนาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาอยา งต อ เนื่ อ งและสามารถรองรับ การประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายนอกได
ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
ที่
๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

๔๔

น้ําหนัก
(รอยละ)
๕

ตัวบงชีท้ ี่ ๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
คําอธิบาย
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไววา
“...ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัด
กําหนด โดยจะเปนตัวบงชี้ที่เนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยตนสังกัดนี้ จะเปนคะแนนที่สามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงาน
ดานตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได ดังนั้น ในการประเมินตัวบงชี้นี้ จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม
วิธีการคํานวณ
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
จํานวนป
หมายเหตุ
ใช คะแนนประเมินระบบประกั นคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดั บสถาบัน ตามที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนด ยอนหลัง ๓ ป ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เริ่มใชคะแนนตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ (เนื่องจากใชเกณฑการประเมินใหม) เชน
- ประเมินป ๒๕๕๔ ใชคะแนนประเมิน ๑ ป คือ ป ๒๕๕๓
- ประเมินป ๒๕๕๕ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ป คือ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
- ประเมินป ๒๕๕๖ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ป คือ ป ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
เกณฑการใหคะแนน
ใช คา เฉลี่ย ของคะแนนประเมิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในโดยตน สัง กั ด ๓ ป ย อนหลั งเป น
คะแนนของตัวบงชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม ๕ เชนเดียวกับการประเมินภายนอก)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
จํานวน ๓ ปกอนปที่ประเมิน

๔๕

กลุมตัวบงชีอ้ ัตลักษณ
ตั ว บ ง ชี้ อั ต ลั ก ษณ หมายถึ ง ตั วบ งชี้ ที่ ป ระเมิ น ผลผลิ ต ตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันและตนสังกัด
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
น้ําหนัก
ชื่อตัวบงชี้
ที่
(รอยละ)
๑๖ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน ๑๐
๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
๕
ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถาบัน
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่ผลิตกําลังคนที่มีภารกิจหลัก ๔ ประการคือ การผลิตและพัฒนา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองคความรู การบริการวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทําใหเกิดความหลากหลายตาม
ภารกิจหลัก ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้แตละแหงมี
การกําหนดปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษา นําไปสูการกําหนดเปาหมาย แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งทําใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจดังกลาว
เกณฑการพิจารณา
๑. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยูในระดับดีไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๔. ผลการดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๕. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
๔๖

เกณฑการใหคะแนน
๑
ปฏิบัติได
๑ ขอ

๒
ปฏิบัติได
๒ ขอ

๓
ปฏิบัติได
๓ ขอ

๔
ปฏิบัติได
๔ ขอ

๕
ปฏิบัติได
๕ ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. ปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั นธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ดตั้ ง สถาบั นอุ ดมศึ ก ษา รวมทั้ งแผน

กลยุทธ และแผนการปฏิบัติงานประจําปของของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
๔. หลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชู
เกียรติ เปนตน

๔๗

ตัวบงชีท้ ี่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
คําอธิบาย
พิจารณาผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบันซึ่งเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบันนั้น
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการกําหนดกลยุท ธการปฏิบั ติงานที่สอดคลองกั บ จุดเน น จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยูในระดับดีไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๕. สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
๑
ปฏิบัตไิ ด
๑ ขอ

๒
ปฏิบัตไิ ด
๒ ขอ

๓
ปฏิบัตไิ ด
๓ ขอ

๔
ปฏิบัตไิ ด
๔ ขอ

๕
ปฏิบัตไิ ด
๕ ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนสถาบันอุดมศึกษา
๒. แผนกลยุ ท ธ แผนการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป รวมทั้ ง แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพที่ ส อดคล อ งกั บ
เอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่
กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนน
หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
๔. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปน
แบบอยางในการปฏิบัติที่ดี เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน

๔๘

กลุมตัวบงชีม้ าตรการสงเสริม
ตั ว บ ง ชี้ ม าตรการส ง เสริ ม หมายถึ ง ตั วบ งชี้ ที่ ประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของสถานศึ กษา
โดยสถานศึ กษาเป นผู กําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้ แนะปองกันและแกไขป ญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่
แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องตางๆ อาทิ การสงเสริม
และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ โครงการรั ก ชาติ การบํ า รุ ง ศาสนาและเทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด
ความฟุมเฟ อย การแก ปญหาความขั ด แยง สรางสังคมสัน ติสุขและความปรองดอง ตลอดจนนอ ม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ
ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
ที่
๑๘ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ

น้ําหนัก
(รอยละ)
๑๐

ตัวบงชีท้ ี่ ๑๘ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดาน
ตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย
สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจน
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยางเปนตน
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ
ในแตละเรื่องนั้น ตองผานการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ

๔๙

เกณฑการใหคะแนน
๑
ปฏิบัตไิ ด
๑ ขอ

๒
ปฏิบัตไิ ด
๒ ขอ

๓
ปฏิบัตไิ ด
๓ ขอ

๔
ปฏิบัตไิ ด
๔ ขอ

๕
ปฏิบัตไิ ด
๕ ขอ

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

๕๐

บทที่ ๓
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษาไดมีการกําหนดการพิจารณาใหการ
รั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาแบ ง ออกเป น ๒ แนวทางคื อ การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประเมินแบบโดดเดน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษารอบสาม ระดับอุดมศึกษา ซึ่งทุกสถานศึกษา
ตองไดรับการประเมินนั้น จะพิจารณาขอมูลจากการประเมินตัวบงชี้ที่เชื่อมโยงไปสูการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษา ดังนี้
๑. การประเมินระดับตัวบงชี้

ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามนั้น กําหนดใหคาน้ําหนักของตัวบงชี้ทุกตัว
เท า กั น ทั้ ง หมด โดยให ค ะแนนจากการพิ จ ารณาจากผลการดํ า เนิ น งานจริ ง ของสถานศึ ก ษา โดย
กําหนดใหตัวบงชี้แตละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใชคาคะแนนตั้งแต ๐ ถึง ๕
๒. การคํานวณผลการประเมิน

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นใหนําเสนอผลเปนรายตัวบงชี้ กลุมตัวบงชี้ และมาตรฐาน
ตามกฏกระทรวงโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ ในการคํานวณทศนิยมใหใช
ทศนิยม ๒ ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่สามมีคาตั้งแต .๐๐๕ ขึ้นไปใหปดขึ้น นอกเหนือจากนี้ใหปด
เศษทิ้ง นอกจากนี้ใหนําเสนอผลการประเมินในตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบงชี้ที่ ๑ – ๑๑)
และในภาพรวม เพื่อใชพิจารณาในการตัดสินผลและรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาดวย ดังรายละเอียด
ตามตาราง
ประเภทของตัวบงชี้
จํานวนตัวบงชี้ คาเฉลีย่ ที่ได
ตัวบงชี้พื้นฐาน
๑๕
ตัวบงชี้อัตลักษณ
๒
ตัวบงชี้ที่เปนมาตรการสงเสริม
๑
ตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบงชี้ ๑ - ๑๑)
๑๑
ภาพรวม
๑๘
๓. การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษานั้น มีหนวยในการประเมินเปนคณะวิชา
หรื อ หน ว ยงานเที ย บเท า ดั งนั้ น เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาเพื่อ รั บ รองคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษานั้ น จะ
พิจารณาการรับรองคุณภาพใน ๒ ระดับ คือ
๕๑

๑. ระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
๒. ระดับสถาบัน

๑) การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา สามารถแบงผล
การรับรองมาตรฐานออกเปน ๒ ลักษณะ คือ
(๑) ผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.
(๒) ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
“ ผ า น เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ส ม ศ . ” เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า จ า ก ค ะ แ น น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ว
มีคาเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้ นไป
และมีคาเฉลี่ยรวมของตัวบงชี้ พันธกิจหลั กของ
สถานศึกษา (ตัวบงชี้ที่ ๑–๑๑) ตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป ดังรายละเอียดตามตาราง
ผลการประเมิน
ภาพรวม
ตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา
(ตัวบงชี้ที่ ๑-๑๑)

เกณฑ
คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป
คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป

ผลการรั บรองมาตรฐานคุ ณภาพของสถานศึ กษาในระดั บ คณะวิ ช าหรื อ หน ว ยงานเที ย บเท า
“ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.” เมื่อพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินแลวไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตน
๒) การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน พิจารณาจากสัดสวนของคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ. กับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาทั้งหมด สามารถแบงผล
การรับรองมาตรฐานออกเปน ๒ ลักษณะ คือ
(๑) ผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.
(๒) ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.
หากพิจารณาจากสัดสวนของคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.
เทียบกับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาทั้งหมด ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
ในระดับสถาบัน “ผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.” เมื่อ
๑. สถาบันมีคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ตั้งแต ๑๑ คณะวิชา ขึ้นไป และมีคณะวิชา ที่ไม
ผานเกณฑมาตรฐาน สมศ. ไมเกินรอยละ ๑๐ ของคณะวิชา ทั้งหมด
๒. สถาบันมีคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ตั้งแต ๔ – ๑๐ คณะวิชา และมีคณะวิชา ที่ไมผาน
เกณฑมาตรฐาน สมศ. ไมเกิน ๑ คณะวิชา
๕๒

๓. สถาบันมีคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ตั้งแต ๑ – ๓ คณะวิชา และไมมีคณะวิชา ที่ไมผาน

เกณฑมาตรฐาน สมศ. รายละเอียดสรุปไดดังตาราง
จํานวนคณะวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาทัง้ หมด
๑–๓
๔ – ๑๐
๑๑ ขึ้นไป

จํานวนคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
ที่ไมผานเกณฑการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
๐
๑
ไมเกินรอยละ ๑๐

หากพิจารณาจากสัดสวนของคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.
เทียบกับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาทั้งหมด ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
ในระดับสถาบัน “ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.” เมื่อพิจารณาแลวไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตน
ทั้งนี้ กรณีเปนคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่เปดใหม ยังไมมีองคประกอบครบถวนตามที่
สมศ. จะประเมิน ผลการประเมินจะไมนํามาพิจารณาเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับคณะวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาและระดับสถาบัน
๔. การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก
การตั ด สิ น ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกเปน การนํา ผลการประเมิ น มาเปรี ย บเที ย บเพื่ อ
พิจารณาระดั บคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกําหนดมิติของการพิจารณาทั้งใน
ภาพรวมและกลุมตัวบงชี้ ตามเกณฑในการตัดสินผล ดังนี้
ชวงคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

๕๓

๓.๒ การประเมินแบบโดดเดน
เพื่อขับเคลื่อนใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพตนเองอยางตอเนื่องสูความ
เปนเลิศ จึงมีแนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเดน เพื่อสรางความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน กอให เ กิ ดความเข มแข็ งในการจั ดการศึกษาทุกระดับ ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับการ
ประเมินเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขดังนี้
แนวทาง “๑ ชวย ๙” (๑ สถานศึกษา ชวย ๙ สถานศึกษา)
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะเปนแกนนําใหกับสถานศึกษาที่อยูในเครือขายการพัฒนาอีก ๙ แหง
กาวสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม
เงื่อนไข
๑. เปนการประเมินระดับสถานศึกษาตามความสมัครใจ โดยสถานศึกษาเปนผูขอรับการประเมิน
ดวยตนเอง
๒. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ของ สมศ. ในระดับดีมากเทานั้น
๓. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดนจะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตามปกติ โดยรับการประเมินแบบโดดเดนเพิ่มเติม ดังนั้น สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินยังตองจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองใหครอบคลุมตามมาตรฐาน ตัวบงชี้อื่นๆ เชนเดียวกับที่สถานศึกษาอื่นรายงานตอ
หนวยงานตนสังกัดและสงมายัง สมศ. เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามปกติ
หลักเกณฑ
๑. สถานศึ ก ษาที่ อ ยู ใ นเครื อ ข า ยการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษาที่ ข อรั บ การประเมิ น ต อ งเป น
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. ในระดับควรปรับปรุง หรือ พอใช
หรือ ระดับดี เทานั้น
๒. สถานศึกษาในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดนนั้น
จะเป น สถานศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาเดีย วกั น หรือ ตา งระดั บ กั นก็ ได เชน สถานศึ กษาที่ ข อรับ การ
ประเมินแบบโดดเดนเปนสถานศึกษา ก. มีสถานศึกษาในเครือขายการพัฒนา จํานวน ๙ แหง เปน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๒ แหง และโรงเรียน ๗ แหง เปนตน โดยจะตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันหรือตางพื้นที่ก็ได
๓. สถานศึกษาจํานวน ๙ แหง ในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบ
โดดเดนนั้น จะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาตาม
กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเชนเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ ซึ่งตองมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ครบทั้ง ๙ แหง
ขั้นตอน

๕๔

๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการเพื่อรับการประเมินแบบโดดเดน ตองเสนอโครงการแจงให
สมศ. ทราบลวงหนาอยางนอย ๖ เดือน หรือ ๑ ภาคการศึกษา พรอมดวยขอมูลและแผนการดําเนินงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประเมิ น แบบโดดเด น ตามแนวทางที่ เ ลื อ ก เช น แจ ง รายชื่ อ สถานศึ ก ษาที่ อ ยู ใ น
เครือขายการพัฒนาของตน จํานวน ๙ แหง พรอมแผนการพัฒนาสถานศึกษาในเครือขาย และระยะเวลา
ที่ใชเพื่อการพัฒนา เพื่อ สมศ. จะไดจัดกลุมสถานศึกษาและเตรียมการประเมินเปนการเฉพาะ เปนตน
๒. คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการหลักที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการ กพพ. กพศ. หรือ กพอ.
๓. สมศ. แจงผลการพิจารณาแกสถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ
๔. สถานศึกษาดําเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก สมศ.
๕. สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินแบบโดดเดน
๖. ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและผลการประเมินแบบโดดเดน
๗. สถานศึ ก ษาที่ ผ า นการประเมิ น แบบโดดเด น จะได รับ ประติ ม ากรรมคุณ ภาพ เพื่ อ แสดง
ณ สถานศึกษา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สถานศึกษามีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
๒. ผูเรียน ผูปกครอง มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
๓. การศึกษาของประเทศไทยจะไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาในเครือขายการพัฒนาของ
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดน จะตองแสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนสิ่งที่ไดดําเนินการ
รวมกันจริง การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธหรือเปนไปตามแผนการพัฒนาที่สถานศึกษาที่ขอรับ
การประเมินเปนผูริเริ่ม รวมดําเนินการ และกํากับติดตามตลอดระยะเวลาที่กําหนด จนเกิดผลตอ
การพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู ผูบริหาร และพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลสําเร็จอยาง
แทจริง และสถานศึกษาทั้ง ๙ แหงมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศตอไปได
แมจะไมมีสถานศึกษาหลักเปนผูดูแล

๕๕

บทที่ ๔
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบดวย การจัดคณะผูประเมิน การเก็บรวบรวม
ขอมูลการประเมิน ขั้นตอนการประเมิน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมิน และ
การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ การจัดคณะผูประเมิน
ผูประเมินภายนอก หมายถึ ง บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรั บรองจาก สมศ. ใหทําการประเมิน
ภายนอก (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมศ. พ.ศ. ๒๕๔๓)
ผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา แบงออกเปน ผูประเมินภายนอกประเภทผูทรงคุณวุฒิรับเชิญ
และผูประเมินภายนอกประเภทอิสระ
ผูประเมินภายนอกประเภทผูทรงคุณวุฒิรับเชิญ คือ บุคคลที่ไดรับคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
จากผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนที่เชื่อถือและยอมรับในระดับอุดมศึกษาหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก
จากรายชื่อที่เสนอโดยองคกรของผูบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือองคกรอื่นตามหลักเกณฑ
ที่สํานักงานกําหนด
๑. คุณสมบัติของผูประเมินภายนอกใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
๒. บทบาทหนาที่ของผูประเมินภายนอก
ในการประเมินคุณภาพภายนอกผูประเมินภายนอกตองปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยยึดถือ
บทบาทในลักษณะ “เพื่อนรวมวิชาชีพ” และเปน “กัลยาณมิตร” กับสถานศึกษาและชุมชนที่ตางฝายตาง
เรียนรูซึ่งกันและกัน หนาที่สําคัญของคณะผูประเมินภายนอก มีดังนี้
๑) ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สรางความเขาใจและเจตคติที่ถูกตองใหกับบุคลากรของสถานศึกษา
และผูเกี่ยวของกับการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒) รวบรวมขอมูลและตรวจสอบหลักฐานขอมูลเพื่อยืนยันความเปนจริงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามที่สถานศึกษาไดรายงานไวในรายงานการประเมินตนเอง และตามหลักฐานที่สะทอน
สภาพความเปนจริงที่ไมไดอยูในรายงานการประเมินตนเอง
๓) ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่สถานศึกษาใชในการไดมาซึ่งขอมูลหลักฐานที่ระบุใน
รายงานการประเมินตนเองวามีความเหมาะสม ครอบคลุม และนาเชื่อถือเพียงใด

๕๖

๔) ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับเปาหมายหรือแผนพัฒนาของสถานศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาที่ สมศ. กําหนดเพื่อการประเมินภายนอก รวมทั้งตรวจสอบเปาหมายหรือแผนพัฒนาที่สถานศึกษา
ควรดําเนินการตอไป เพื่อดูความสอดคลองกับผลการประเมิน
๕) ประมวล วิเคราะหขอมูล และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประเมินภายนอก
และใหขอเสนอแนะแกสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
๖) การให ค วามคิ ดเห็ น เพิ่ มเติ ม แก สมศ. ว า ควรให ก ารรับ รองหรื อ ไม รั บ รองคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาหรือไม อยางไร
๓. จรรยาบรรณของผูประเมินภายนอก
ผู ป ระเมิ น ภายนอกต อ งปฏิ บั ติ ง านด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ โปร ง ใส ตรวจสอบได โดยยึ ด
จรรยาบรรณตอไปนี้เปนหลัก
๑) ตองใหขอมูลแกผูรับการประเมินเทาที่จําเปนและในโอกาสที่เหมาะสม
๒) มีความเที่ยงตรง ยุติธรรม โปรงใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
๓) ตองไมประพฤติตนใหเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของตนหรือตอชื่อเสียงของ สมศ.
๔) รักษาความลับของขอมูลสารสนเทศสวนบุคคลและสถานศึกษาที่ไดรับระหวางการตรวจ
เยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายนอกอยางเครงครัด
๕) ไมรับและไมเรียกรองในสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เชน
ไมรับอามิสสินจาง รางวัล ของขวัญ ของกํานัล การตอนรับ การรับรอง และการอํานวยความสะดวกจาก
สถานศึกษาที่เกินความจําเปน
๖) ไมแสวงหาผลประโยชนใหตัวเองหรือผูอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยใชขอมูลใดๆ ซึ่ง
สมศ. ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอสํานักงานฯ
๗) ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวนสมบูรณ โดยคํานึงถึงประโยชนที่อาจเกิด
ขึ้นกับผูเรียน สถานศึกษา และประเทศเปนหลัก
ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณของผูประเมินคุณภาพภายนอกตามความเหมาะสม
๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลการประเมิน
การเก็บรวบรวมขอมูลถือเปนขั้นตอนที่สําคัญสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสามารถทํา
ไดหลายวิธี ในที่นี้นําเสนอ ๓ วิธี ไดแก
๑. การศึ ก ษาจากเอกสาร แหล ง ข อ มู ล เอกสาร ได แ ก รายงานประจํ า ป ข องสถานศึ ก ษา
รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประชุม รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับสถานศึกษานั้นๆ เอกสารที่
รายงานเกี่ ยวกั บ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู เ รี ยน เป นต น ทั้ ง นี้ อ าจรวมถึ ง ป า ยกระดาน แผนที่
เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน เปนตน
๒. การสัมภาษณ เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการสัมภาษณบุคคลเปาหมาย และ
บันทึก ในที่นี้ หมายถึง สัมภาษณบุคลากรทางการศึกษา เชน ผูบริหารสถานศึกษา อาจารย นักศึกษา
๕๗

ผูใชนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา เปนตน แหลงขอมูลที่เปนคนอาจมีจํานวนมาก ผูเก็บรวบรวมจึงตองคิด
พิจารณาวาจะเลือกเก็บรวบรวมจากใครจึงจะไดขอมูลที่นาเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งการรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการสัมภาษณอาจใชวิธีการสัมภาษณแบบเผชิญหนา การสัมภาษณทางโทรศัพท การสัมภาษณแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง การสัมภาษณแบบกลุม การสัมภาษณเชิงลึก เปนตน
๓. การสังเกต เปนวิธีเก็บขอมูลโดยตรงจากปฏิกิริยา ทาทางของกลุมเปาหมาย หรือ
เหตุการณหรือปรากฏการณหรือสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไวโดยไมมี
การสัมภาษณ ไดแก แหลงขอมูลดานกายภาพของสถานศึกษา แหลงขอมูลทางสังคมรอบๆ สถานศึกษา
หรืออาจจะเปนการสังเกตการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เปนตน
๔.๓ ขั้นตอนการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอกมีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่สําคัญ ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ กอนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ขั้นตอนที่ ๒ ระหวางการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และขั้นตอนที่ ๓
หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้

๕๘

ขั้นตอนที่ ๑ กอนการตรวจเยีย่ มสถานศึกษา
ขั้นตอน

๑.๑

๑.๒.

๑.๓

๑.๔

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

สมศ.

สมศ. คัดเลือกผูประเมิน
และประกาศรายชื่อ
สถานศึกษา

สมศ.
คณะผูประเมิน

คณะผูประเมิน

คณะผูประเมิน

สมศ. จัดสง SAR หรือรายงาน
ประจําปใหประธานคณะผูประเมิน

ประธานผูประเมินเรียกประชุมเพื่อ
มอบหมายงานใหผูประเมิน

คณะผูประเมินจัดการประชุมเพื่อ
วางแผนเตรียมการกําหนดประเด็น
ประเมิน

๕๙

คําอธิบาย
๑. สมศ. คัดเลือกและเตรียมคณะผูป ระเมิน
รวมทั้งกําหนดสถานศึกษาที่จะประเมิน
๒.สมศ.* แจงใหสถานศึกษารับทราบเพื่อให
สงรายงานประจําปหรือ รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ที่ไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ให สมศ.
ไมนอยกวา ๓๐ วันกอนรับการประเมิน
สมศ. จัดสง SAR หรือรายงานประจําป
ใหประธานคณะผูประเมิน
นําไปดําเนินการจัดการประเมินตอไป
๑. ประธานคณะผูประเมินประชุมเพื่อชี้แจง
แนวทางการดําเนินการพรอมมอบหมาย
งานใหผูประเมินแตละคนไดรับทราบเพื่อ
นําไปดําเนินการวิเคราะห SAR
๒. คณะผูประเมินดําเนินการวิเคราะห SAR
หรือรายงานประจําป ตามที่ไดรับ
มอบหมายพรอมสรุปประเด็นการ
พิจารณาเพื่อสงมอบใหเลขานุการ
คณะผูประเมินนําไปดําเนินการจัด
เตรียมการประชุมเตรียมความพรอมตอไป
คณะผูประเมินภายนอกรวมกันวาง
แผนการตรวจเยี่ยม และการประเมิน
กําหนดตารางการปฏิบัติงานและ
มอบหมายภาระงานใหผูประเมิน
ภายนอกแตละคนอยางชัดเจนและนัด
วันที่จะไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

๑.๕

คณะผูประเมิน
สถานศึกษา

สถานศึกษาเตรียมความ
พรอมรับการประเมิน

๑.
คณะผูประเมินแจงสถานศึกษา
กอนเขา
ประเมินไมนอยกวา ๑ สัปดาห
๒.สถานศึกษารับการประสานจากคณะ
ผูประเมิน เตรียมเอกสารหลักฐาน
และความพรอมรับการประเมิน

หมายเหตุ * สถานศึกษาสามารถทําการทักทวงคณะผูประเมิน โดยทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร เพื่อเสนอคณะ
กรรมการฯ สมศ. พิจารณา และผลการพิจารณาถือเปนขอสิ้นสุด

ขั้นตอนที่ ๒ ระหวางการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขั้นตอน

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

คณะผูประเมิน

คณะผูประเมินเดินทางไป
สถานศึกษา

คณะผูประเมิน

คณะผูประเมิน

คณะผูประเมิน
สถานศึกษา

คณะผูประเมินประชุมชี้แจง
แนวทางวัตถุประสงคของ
การประเมินพรอมแนวทางการ

คณะผูประเมินดําเนินการตรวจ
ประเมินตามที่ไดรับมอบหมาย

คณะผูประเมินเสนอขอสังเกตและ
สรุปผลการประเมินดวยวาจา

๖๐

คําอธิบาย
คณะผูประเมินเดินทางไปยังสถานศึกษา
ตามกําหนดวัน เวลาที่ไดนัดหมายกับ
สถานศึกษา ซึ่งกําหนดเวลาการตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษาหนึ่งๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ในวันแรก คณะผูประเมินจัดประชุม
ชี้แจงแกคณะผูบริหารและบุคลากรของ
สถานศึกษาเพื่อใหทราบกระบวนการ
และวัตถุประสงคของการประเมิน รวมทั้ง
แจงใหทราบเกี่ยวกับแผนและตาราง
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัติตน
ของสถานศึกษาระหวางการตรวจเยี่ยม
และ สถานศึกษาเตรียมเอกสาร หลักฐาน
และความพรอมรับการประเมิน
๑. คณะผูประเมินภายนอกทําการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาตามขอบขายและ
ประเด็นที่กําหนดไว
๒. คณะผูประเมินนําขอคนพบหรือขอมูลที่
ไดทั้งหมดมาอภิปรายรวมกันเพื่อ
วิเคราะหผลการประเมิน
ผูประเมินนําเสนอขอสังเกตดวยวาจาตอ
องคประชุม**ของสถานศึกษา เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลตางๆ และใหโอกาส

สถานศึกษาชี้แจงในกรณีที่สถานศึกษา
เห็นวาขอสังเกตยังไมถูกตอง ไมชัดเจน
หรือไมครอบคลุมบางประเด็นแลวสรุปผล
การประเมินเพื่อนําขอมูลไปเขียนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
หมายเหตุ ** ในการรับฟงผลการประเมินดวยวาจา สถานศึกษาตองจัดใหมีองคประชุมซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ
สภาสถาบัน ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิต นักศึกษา

ขั้นตอนที่ ๓ หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขั้นตอน

๓.๑

๓.๒

ผูรับผิดชอบ

คณะผูประเมิน
สถานศึกษา

สมศ.
คณะผูประเมิน

กิจกรรม

คณะผูประเมินจัดทําราง
รายงานการประเมินเพื่อ
สงใหสถานศึกษา
พิจารณา

สมศ. พิจารณรางรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก
คณะผูประเมิน

๖๑

คําอธิบาย
๑. คณะผูป ระเมิน รวมกันจัดทํารางรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาจากขอมูลหลักฐานตางๆ
ทั้งหมดที่รวบรวมได ตามกรอบของ สมศ.
๒. คณะผูประเมินเสนอรางรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายนอกตอสถานศึกษา
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสุดทายของ
การตรวจประเมินฯ เพื่อใหสถานศึกษา
พิจารณารับรอง (ราง) รายงานการประเมินฯ
๓. สถานศึกษาไดรับ (ราง) รายงานผล
การประเมินและพิจารณารับรอง (ราง)
รายงานการประเมินฯ ภายใน ๑๕ วัน
นับจากวันที่ไดรบั หากพนกําหนดเวลา
ดังกลาวจะถือวาสถานศึกษายอมรับ (ราง)
รายงานการประเมินฯ โดยไมมีขอ โตแยง
๑. คณะผูประเมินจัดสงรางรายงานฯ ที่
ไดรับการรับรองจากสถานศึกษาใหสมศ.
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรายงาน
๒. สมศ. จัดสงรางรายงานการประเมินให
ผูประเมินอภิมานตรวจอาน
๓. สมศ. จัดสงรางรายงานการประเมินที่ไดรับ
การตรวจอานใหผูประเมินปรับแกไขรายงาน
ตามขอเสนอแนะของผูประเมินอภิมาน

๓.๓

๓.๔

คณะผูประเมิน
สมศ.

สมศ.

สมศ. พิจารณารับรองรายงานและ
พิจารณารับรองมาตรฐาน
สถานศึกษา

สมศ. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

๑. คณะผูประเมินปรับแกรายงานการประเมินฯ
ตามขอเสนอแนะของผูประเมินอภิมานพรอม
จัดสงรายงานฉบับสมบูรณมายัง สมศ.
๒.สมศ. พิจารณารับรองรายงานฯ และ
พิจารณารับรองมาตรฐานสถานศึกษา
๑. สมศ. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
ตอคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ รวมทั้งเผยแพรรายงานดังกลาว
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
๒. ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานตามทีก่ ําหนดให
สมศ. จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอ
หนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษา
ปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กําหนด

๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมิน
ในระหวา งและภายหลัง การประเมิน สถานศึก ษาของคณะผู ป ระเมิน ภายนอก สมศ.
จะดําเนินการกํากับดูแลคุณภาพ และประเมินผลงานของคณะผูประเมิน โดยอาศัยทั้งขอมูลยอนกลับ
จากสถานศึก ษาที ่ไ ดรับ การประเมิน และบุค คลอื่น ที ่เ กี ่ย วขอ ง วา ผูป ระเมิน ไดป ฏิบ ัต ิห นา ที่อ ยา ง
เหมาะสมตรงตามวัต ถุป ระสงคแ ละขอ กํ า หนดของ สมศ.หรือ ไม นอกจากนั ้น ยัง มีก ารตรวจสอบ
คุณภาพของผูประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่คณะผูประเมินจัดสง
รายงานฯ มายัง สมศ.
๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
การติ ด ตามผลเป น ขั้ น ตอนที่ ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งและนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษาใหพิจารณาจากรายงาน
ประจําปที่สถานศึกษาแตละแหงตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะ
ผูประเมินภายนอกที่ สมศ. ใหการรับรอง รวมทั้งการติดตาม สงเสริม สนับสนุนประสาน เชื่อมโยงกับ
หนวยงานตนสังกัดในการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาตามขอเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ยังติดตามตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอยางวาสถานศึกษานั้นๆ ได
ใชผลการประเมินในการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม

๖๒

ภาคผนวก

๖๓

ภาคผนวก ก
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “สมศ.”
มาตรา ๖ ให สํ า นั ก งานมี ที่ ตั้ ง ของสํ า นั ก งานแห ง ใหญ อ ยู ใ นกรุ ง เทพมหานครหรื อ จั ง หวั ด
ใกลเคียง
มาตรา ๗ ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้
(๑) พัฒ นาระบบการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทาง และวิธี ก าร
ประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
และหนวยงานตนสังกัด
(๒) พัฒนามาตรฐานและเกณฑสาํ หรับการประเมินคุณภาพภายนอก
(๓) ใหการรับรองผูประเมินภายนอก
(๔) กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดําเนินการโดย
ผู ป ระเมิ น ภายนอก รวมทั้ ง ให ก ารรั บ รองมาตรฐาน ทั้ ง นี้ ในกรณี จํ า เป น หรื อ เพื่ อ ประโยชน ใ นการ
ศึกษาวิจัย เพื่ อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเองก็ได
(๕) พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม และสนับสนุน
ใหองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพหรือวิชาการ เขามามีสวนรวมในการฝกอบรมผูประเมินภายนอกอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๖) เสนอรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาประจํ า ป ต อ
คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม และสํ า นั ก
งบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพรรายงานดังกลาวตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
๖๔

มาตรา ๙ นอกจากอํา นาจหน า ที่ ต ามมาตรา ๘ ใหสํ า นัก งานมี อํา นาจกระทํ ากิ จ การตา งๆ
ภายในขอบแหงวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา
(๕) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ
ของสํานักงาน
(๖) มอบใหบุคคลทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๗) ใหประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เปนไป
ตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน และ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๖๕

ภาคผนวก ข
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๓
การประกันคุณภาพภายนอก
ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการดังตอไปนี้
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความจริงและ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
(๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ
โดยให มีเ อกภาพเชิ ง นโยบาย ซึ่ ง สถานศึกษาสามารถกํา หนดเปา หมายเฉพาะและพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน
(๔) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
(๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(๖) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายของสถานศึกษา
ข อ ๓๘ ในการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก ให สํ า นั ก งานทํ า การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาแตแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
ในกรณีที่ มีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจาก
มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยใชความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี
ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอกใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด
ข อ ๔๐ ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกแสดงว า ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ
๖๖

มาตรฐานแก ห น ว ยงานต น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษานั้ น และให ส ถานศึ ก ษานั้ น ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขโดยจั ด
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันไดรับแจง
ผลการประเมินครั้งแรก
ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔๐ ให
สํ า นั ก งานรายงานต อ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป

๖๗

ภาคผนวก ค
ความรวมมือเพื่อบูรณาการการจัดระบบการประเมินผล
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

ตารางเชื่อมโยงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
การประเมินคุณภาพภายใน
(สกอ.)
ประกอบดวย
๙ องคประกอบ ๒๓ ตัวบงชี้
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

ปการศึกษา

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.)

-

แนวทางการ
ประเมิน

-

๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

ปการศึกษา

๑๕ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา

๒.๒ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
๒.๓ อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

ปการศึกษา

-

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE
QA Online
-

ปการศึกษา

-

-

๗๓

การประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)
ประกอบดวย
๓ กลุมตัวบงชี้ ๖ ดาน ๑๘ ตัวบงชี้
๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถาบัน
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน
ที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน
-

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

ปการศึกษา

-

-

-

-

-

การประเมินคุณภาพภายใน
(สกอ.)

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

ปการศึกษา

๒.๕ หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรู
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน

ปการศึกษา

๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ปการศึกษา

ปการศึกษา

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.)
๑๓ ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา
-

แนวทางการ
ประเมิน
ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE
QA Online
-

๑๑ ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญ
ใชผลการ
กับผูรับบริการและการเปดโอกาสให
ประเมินจาก
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวม
ระบบ CHE
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
QA Online
๑๔ ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
๔.๑.๑ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
ใชผลการ
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ประเมินจาก
ระยะเวลา ๑ ป
ระบบ CHE
๔.๑.๒ รอยละของบทความวิทยานิพนธ
QA Online
ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก

๗๔

การประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)
๑๔. การพัฒนาคณาจารย

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล
ปการศึกษา

-

-

-

-

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร
๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร

ปการศึกษา
ปปฏิทิน

ปปฏิทิน

การประเมินคุณภาพภายใน
(สกอ.)

๒.๘ ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา
๓.๑ ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร
๓.๒ ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.)
๔.๑.๓ รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ
๖.๑ รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต

แนวทางการ
ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)

ใชผลการประเมิน ๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
จากสํานักงาน
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สถิติแหงชาติ
อุดมศึกษาแหงชาติ
-

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

ปการศึกษา

ปการศึกษา

-

ปการศึกษา

-

-

-

-

ปการศึกษา

-

-

-

-

ปการศึกษา

-

-

-

-

ปการศึกษา

๓.๒ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร
๔.๒.๑ รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE
QA Online

๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร
๖. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ

ปปฏิทิน

๗๕

-

การประเมินคุณภาพภายใน
(สกอ.)

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม

ปงบประมาณ
ปการศึกษา
ปปฏิทิน
ปการศึกษา

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม

๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.)
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
๔.๒.๒ รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
-

แนวทางการ
ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

-

-

-

-

-

ปการศึกษา

ปการศึกษา

-

-

ปการศึกษา

-

-

๘. ผลการนําความรูและประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย
๙. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก
๑๘. ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคม
ในดานตางๆ ของสถาบัน
๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม

๗๖

ปการศึกษา

ปการศึกษา

การประเมินคุณภาพภายใน
(สกอ.)

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

๗.๑ ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

ปการศึกษา

๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู

ปการศึกษา

๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ

ปการศึกษา

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง

ปการศึกษา

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.)
๑๐.๑ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
๑๐.๒ ระดับคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสู
การปฏิบัติ
๑๓ ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนา
บุคลากร และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา

๑๐.๒ ระดับคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสู
การปฏิบัติ

๗๗

แนวทางการ
ประเมิน
ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE
QA Online

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE
QA Online
ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE
QA Online
ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE
QA Online

การประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
สภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล
ปการศึกษา

-

-

-

-

-

-

การประเมินคุณภาพภายใน
(สกอ.)
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ
๙.๑ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.)
-

ปงบประมาณ
ปปฏิทิน
ปการศึกษา
ปการศึกษา ๗.๑ ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายใน

-

-

๖.๒ รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา

-

-

-

-

๘. รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม/
เงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555
๙. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต

-

-

๑๐. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

๗๘

แนวทางการ
ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

-

-

-

ใชผลการ
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ประเมินจาก
ภายในรับรองโดยตนสังกัด
ระบบ CHE
QA Online
ใชผลการประเมิน
จากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ
ใชผลการ
ประเมินจาก
กรมบัญชีกลาง
ใชผลการ
ประเมินจาก
กรมบัญชีกลาง
ใชผลการ
ประเมินจาก
สํานักงาน
ก.พ.ร.

ปการศึกษา

-

-

-

-

-

-

ภาคผนวก ง
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชนในการรักษาไวซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการบริหารดานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใหดําเนินการไปไดดวยดี ฉะนั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความ ข อ ๔(๗) ของกฎกระทรวงว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑ ออกตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ วาด ว ยการจั ดการศึกษานอกที่ ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ พ.ศ.๒๕๕๒
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงกําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ดังตอไปนี้
๑. สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนของหลักสูตรใน

สถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันกอนการเปดดําเนินการ
และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. สถาบั นอุ ดมศึกษาของรั ฐที่ จะจั ดการเรี ยนการสอนทั้ งหลั กสู ต รหรื อเฉพาะบางสว นของ
หลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้ง จะตองมีสถานที่ตั้งหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองมีสถานที่ตั้งหลักตามที่ระบุไวในขอกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๓. ในกรณีที่เปนการเชาสถานที่และอาคารเพื่อดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จะตอง
ไมเปนการเชาชวงโดยเปนการดําเนินการเพียงชั่วคราว ซึ่งสถาบันตองระบุกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดใหชัดเจน
กรณีที่เปนความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อใชสถานที่และอาคารในการจัดการศึกษา
สถาบั น ต อ งได รั บ ความยิ น ยอมให ใ ช ส ถานที่ แ ละอาคารจากหั ว หน า หน ว ยงาน หรื อ ผู มี อํ า นาจของ
หนวยงานนั้นๆ
๔. สถานที่และอาคารที่ใชในการจัดการศึกษา จะตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
อยา งเพีย งพอเชน เดี ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาในสถานที่ ตั้ง เชน ห องเรี ย น หอ งทํ า งานของอาจารย
สถานที่หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษาอันจําเปนตอการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาที่เปด
๗๙

สอน หองสมุด จํานวนหนังสือในสาขาวิชาที่เปดสอน รายชื่อฐานขอมูลในสาขาวิชา (กรณีบัณฑิตศึกษา)
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน
๕. สถาบั นต องจั ดให มีบ ริ การให คํ าปรึ ก ษาทางวิ ชาการ การแนะแนวอาชี พ การจั ดบริ ก าร
สวัสดิการนักศึกษา และบริการดานอื่นๆ ที่มีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง และ
ตองแจงใหนักศึกษาไดรับทราบถึงบริการเหลานั้นดวย
๖. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ตองเปนหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอนในสถาน
ที่ตั้งแลว ไม นอยกว า ๑ ภาคการศึ ก ษา และเปนหลักสูต รที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
รับทราบเรียบรอยแลว
๗. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งถือเปนอีกหนึ่งหลักสูตร สถาบันตองจัดหา
อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหนึ่งที่ไมซ้ําซอนกับในสถานที่ตั้ง โดยมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๘. กรณีที่สถาบันประสงคจะจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเฉพาะบางสวนของหลักสูตรที่
เปดดําเนินการในสถานที่ตั้ง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิต
รวมของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใชอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้งได
๙. ขอมูลและหลักฐานที่สถาบัน จะตองเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
ประกอบการพิ จ ารณารั บ ทราบการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ประกอบดวย
๙.๑ โครงการการการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ที่ ร ะบุ เหตุ ผ ลความจํ า เป น และ
วั ต ถุ ป ระสงค ในการใช ส ถานที่ แ ละอาคารที่ มิ ใ ช ส ถานที่ ตั้ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ กํ า หนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือในกํากับ ระยะเวลา
ที่จะเปดสอนและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ หลักสูตรที่เปดสอน หรือรายวิชาที่เปดสอน (กรณีสอนเฉพาะ
บางสวนของหลักสูตร) จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรในแตละปการศึกษา
๙.๒ สํ า เนาสั ญ ญาเช า และรายละเอีย ดแนบทา ยสั ญ ญาเช า หรือสํ าเนาหนั ง สือยิ น ยอม
เกี่ยวกับการใชสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่ตั้ง ในกรณีที่เปนสถานที่หรืออาคารเชาหรือ ความรวมมือ
กับหนวยงานอื่นในการใชสถานที่และอาคาร
๙.๓ ขอมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ที่ระบุรายละเอียดของพื้นที่ของการใชประโยชน
ในสวนตางๆ ของบริเวณและอาคารนั้นๆ ขอมูลแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
และอุปกรณการศึกษา
๙.๔ ขอมูลของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้งที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๙.๕ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ให มี ก ารให คํ า ปรึ ก ษาทางวิ ช าการ การแนะแนวอาชี พ
การจัดบริการ สวัสดิการนักศึกษา และบริการดานอื่นที่มีมาตรฐาน

๘๐

๑๐. ขอมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
และสถาบันไดแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
เผยแพรขอมูลการเปดดําเนินการหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งของสถาบัน เพื่อใหสาธารณะไดรับทราบ
๑๑. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบันตองรายงานให
สภาสถาบันทราบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่สภา
สถาบันรับทราบ
๑๒. คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาอาจดํ า เนิ น การให มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศฉบับนี้
๑๓. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัตินี้ได หรือมีความจําเปนตอง
ปฏิบัตินอกเหนือที่กําหนดในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
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