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๒ 

 

คํานํา 
ผูรับผิดชอบ ศุนิสา 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา สมศ. 
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖  
วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ  
 สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘) เปนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยไมมีการตัดสินผลการประเมิน แตเปนการประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา 
ขณะเดียวกันถือเปนการสรางความเขาใจกับสถานศึกษา เพ่ือใหปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา และรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) เปนการประเมินตามวัตถุประสงคของ สมศ.  
ที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้ง สมศ. โดยใหนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และ สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ซ่ึงเปนการประเมิน
เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยเปนพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบมากกวา
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความแตกตางของแตละสถานศึกษา 

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนในการเตรียมตัวเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สมศ. จึงไดจัดทําคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถานศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐาน  
ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และเกณฑในการรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม 

สมศ. หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมน้ีจะชวยใหการประเมินคุณภาพภายนอกเปนไปตามมาตรฐาน 
มีความถูกตองตรงตามสภาพจริงและตามหลักเกณฑ วิธีการประเมินที่กําหนด 

 

 
  (ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน) 

ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 
 
 
 
 



๓ 

 

สารบัญ 
  หนา 
บทนํา  ๔ 
บทที่ ๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๕ 

 ๑.๑  วัตถุประสงคของการประเมิน ๕ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของคูมือการประเมิน  ๖ 
 ๑.๓ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ๗ 

บทที่ ๒ คําอธิบายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จิราภรณ) ๙ 
 ๒.๑ การแบงกลุมตัวบงชี ้ ๙ 
 ๒.๒ การกําหนดคานํ้าหนักตัวบงชี ้ ๑๐ 
 ๒.๓ ขอมูลการดําเนินงานที่ใชประกอบการพิจารณา ๑๐ 
 ๒.๔ รายละเอียดตวับงชี้เพ่ือการประเมิน ๑๑ 

บทที ่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 

ภาคผนวก ๖๓ 
 ภาคผนวก ก พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

  การศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๖๔ 

 ภาคผนวก ข กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ ๖๖ 
   การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  
 ภาคผนวก ค ความรวมมือเพ่ือบูรณาการการจัดระบบการประเมินผลระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๖๘ 

 ภาคผนวก ง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏบิัติ
 เก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
 ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๗๘ 

   
 



๔ 

 

บทนํา 
 

ตามหมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย ๑ คร้ัง ในทุก ๕ ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผล     
การประเมินตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน ซ่ึง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
(พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)  เสร็จส้ินไปแลว ขณะน้ีอยู
ระหวางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)  ซ่ึงในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ยังคงหลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ไดระบุวาการประกันคุณภาพ
ภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปน้ี 

๑. เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริงและ    

มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
๓. สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ 

โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

๔. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

๕. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน 

๖. คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายของสถานศึกษา 

นอกจากนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธิกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กําหนดให สมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และครอบคลมุหลักเกณฑในเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

๑. มาตรฐานวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
๒. มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
๓. มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๔. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา สมศ. ไดกําหนดตัวบงชี้จํานวน ๑๘ ตัวบงชี้ ซ่ึง
ครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด โดยแบงเปน ๓ กลุม ไดแก กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
(๑๕ ตัวบงชี้) กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (๒ ตัวบงชี้) และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (๑ ตัวบงชี้) 

 
 



๕ 

 

บทที่ ๑ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

 
การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินการจัดการศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ

สถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงตองเร่ิมตนจากการท่ีสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกํากับติดตาม
คุณภาพ และ  มีระบบประเมินตนเองกอน ตอจากน้ันจึงรับการประเมินภายนอกโดย สมศ. ซ่ึงจะ
ดําเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะ
ตางมุงสูมาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นแกผูเรียน โดยมีวัตถุประสงคของการประเมิน
คุณภาพภายนอก ดังน้ี 

๑.๑ วัตถุประสงคของการประเมิน 
วัตถุประสงคทั่วไป  
๑. เพ่ือใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินภารกิจดานตางๆ 
๒. เพ่ือกระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อยางตอเน่ือง 
๓. เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. เพ่ือรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาตอ

สาธารณชนและหนวยงานที่เก่ียวของ 
วัตถุประสงคเฉพาะ  
๑. เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทางและวิธีการที่ สมศ.กําหนด และสอดคลองกับระบบ 
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

๒. เพ่ือใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ 
รวมทั้งผลสําเร็จการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมของภาครัฐ 

๓. เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ
และผลกระทบมากกวากระบวนการ 

๔. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเน่ือง 

๕. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีทิศทางที่สอดคลองกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับ        
การประเมินคุณภาพภายใน 



๖ 

 

๖. เพ่ือสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่
เก่ียวของ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการเชื่อมโยงการดําเนินงานสูการพัฒนาคุณภาพรวมกัน 

๗. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ     
การบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑. การบริหารจัดการรวมถึงการใชทรัพยากรของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล โดย 
ทําใหการผลิตบัณฑิตทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ เกิดประโยชนสูงสุด และ
ตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ 

๒. สถานศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีขอมูลที่ถูกตองและเปนระบบใน        
การกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองเขาสูระดับมาตรฐานสากล และมีความเปน
เลิศทางวิชาการ ตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

 

หลักการพัฒนาตัวบงชี้ 
๑. กําหนดตัวบงชี้ที่มุงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบมากกวาปจจัยนําเขาและ

กระบวนการ 
๒. ใหความสําคัญกับลักษณะและประเภทของสถานศึกษา (สิ่งที่มี สิ่งที่เปนไปได และสิ่งที่เปนหัวใจ) 
๓. เนนตัวบงชี้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ 
๔. ตระหนักถึงความสําคัญของปจจัย ขอจํากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเปนไทย 
๕. ใหมีตัวบงชี้พ้ืนฐานเทาที่จําเปน แตยังคงมีอํานาจจําแนก โดยเพ่ิมตัวบงชี้อัตลักษณ และ      

ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
๖. คํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

๑.๒ วัตถุประสงคของคูมือการประเมิน  

 คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา จัดทําขึ้นเพ่ือใหรายละเอียด
เก่ียวกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

๑. เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดตัวบงชี้ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ใหครอบคลุม 
การประเมินทุกดานตามพันธกิจ  

๒. เพ่ือเปนแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสําหรับการประเมินตามตัวบงชี้ใหเปนระบบ ครบถวน 
และสืบคนไดงาย สําหรับเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก 

๓. เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษากอนที่จะรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองเปนไปตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
 



๗ 

 

๑.๓ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุวา “…ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปน 
องคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เก่ียวของกับคุณภาพ       
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยาง
สมํ่าเสมอ ดวยเหตุน้ีระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ซ่ึงตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังน้ัน ความเชื่อมโยง
ระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเห็น
จากแผนภาพที่ ๑.๑ 



๘ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

แผนภาพท่ี ๑.๑ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 

 จากแผนภาพจะเห็นวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว 
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงเปนผลจากการประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก  
โดย สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอน
ภาพที่แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ 

ระบบประกันคุณภาพภายในเนนประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ สวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเนนที่ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ดังน้ัน จึงเกิดความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพ
ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก นอกจากน้ี สมศ. ไดทําขอตกลงวาดวยความรวมมือในการบูรณา
การระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค 
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การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน  

 
 
 
 

 
ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดทุก ๓  ป 

รายงานประจําป 
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บทที่ ๒ 
คําอธิบายตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

 

สมศ .  มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียนเปนหลัก เพ่ือใหความม่ันใจวาผูเรียน
จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะอยูทองถิ่นใดก็ตาม โดยระบบการประกันคุณภาพเปน
เคร่ืองมือในการสงเสริม และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ทั้งนี้ 
ไดกําหนดแนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาไว ๖ ประเด็น  คือ 

๑. ประเมินอิงเกณฑตามจุดเนนของสถานศึกษา  
๒. ประเมินคุณภาพภายนอกจากผลการจัดการศึกษาเปนหลัก ตามมาตรา ๕๑ ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยใหนํ้าหนักรอยละ ๗๕ และใชขอมูลเฉลี่ยยอนหลัง ๓ ป 
๓. ประเมินโดยวิธกีารและขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ (Peer Review) 
๔. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกตองเชื่อถือได เพ่ือกระตุนให 

การประกันคุณภาพภายในมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 
๕. ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยใหนํ้าหนักรอยละ ๒๕ และใหความสําคัญกับสภาสถาบัน 

ผูบริหาร คุณภาพคณาจารย บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ 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 ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไดมีการพัฒนา
ตัวบงชี้ ๓ กลุมคือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม  
ซ่ึงสอดคลองกับกฎกระทรวงดังกลาวขางตน 

๒.๑ การแบงกลุมตัวบงชี้  
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา แบงเปน ๓ กลุม คือ กลุม      

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ  และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ดังนี้  
ตัวบงชี้พ้ืนฐาน หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนดตัวบงชี้ 

และเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซ่ึงสามารถชี้ผลลัพธและ
ผลกระทบไดดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงเปนตัวบงชี้ที่พัฒนามาจาก 



๑๐ 

 

รอบแรกและรอบสอง ประกอบดวย ๑๕ ตัวบงชี้ ทั้งน้ี ตัวบงชี้ที่ ๑ ถึง ๑๑ เปนตัวบงชี้ตามพันธกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้อัตลักษณ  หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันและตนสังกัด ตัวบงชี้อัตลักษณ
ประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ ๑๖ และ ๑๗ 

ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกัน และแกไขปญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐ ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมาย 
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 เร่ือง)  
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม คือ ตัวบงชี้ที่ ๑๘ 
 

๒.๒ การกําหนดคานํ้าหนักตัวบงชี ้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กําหนดใหตัวบงชี้ พ้ืนฐาน มีคานํ้าหนัก รอยละ ๗๕          

ตัวบงชี้อัตลักษณ มีคานํ้าหนักรอยละ ๑๕ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม มีคานํ้าหนักรอยละ 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)  
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 

๒.๔ รายละเอียดตัวบงชีเ้พื่อการประเมนิ 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กําหนดใหการประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐาน ๔ มาตรฐาน คือ ๑) ผลการจัดการศึกษา    
๒) การบริหารจัดการศึกษา ๓) การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๔) การประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบดวยกลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
จํานวน ๑๘ ตัวบงชี้ ดังน้ี 

 

ตัวบงช้ี 
มาตรฐาน 

ตาม
กฎกระทรวง 

 ดานคุณภาพบัณฑิต  

 ๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ผลการจัด 
 ๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ การศึกษา 
 ๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  และ 
 ๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร การจัดการ 
 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค เรียนการสอน 

 ๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  ที่เนนผูเรียน 
 ๖. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน เปนสําคัญ 
 ๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  
 ดานการบริการวชิาการแกสังคม  

กลุมตัวบงช้ี 
พ้ืนฐาน 

๘. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวชิาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 

 

 ๙. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  
 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  
 ๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
 ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน การบริหาร 

 ๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน จัดการศึกษา 
 ๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน  
 ๑๔. การพัฒนาคณาจารย  
 ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพ

ภายใน  ๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

กลุมตัวบงช้ี 
อัตลักษณ 

๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน ผลการจัด
การศึกษาและ 
การจัดการเรียน

การสอน 
ที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

กลุมตัวบงช้ี 
มาตรการสงเสริม 

๑๘. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 
 



๑๒ 

 

 

 

นิยามศัพท 
 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาร
ระดับชาติรวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 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 หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตรน้ันๆ หรือวารสาร 
วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ 
รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

 การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน 
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมี 
ผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ  
 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสม  
กับกลุมวิชาทางศิลปะ ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน ไดแก ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) และวรรณศิลป (Literature) และตามการแบงกลุม ISCED (International Standard 



๑๓ 

 

Classification of Education ไดแก คณะวิจิตรศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะ
มัณฑนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
โดยเปนผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง เพ่ือใหเกิดผลงานในมิติใหม หรือเปนการ
พัฒนาจากแนวคิดการสรางสรรคเดิม เพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรทางศิลปะ
งานสรางสรรคยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณคา 
และคุณประโยชนเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
 

 งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงานทางศิลปะแขนงตางๆ 
อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมี 
การจัดการการนําเสนอในระดับชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับ 
การสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เก่ียวของและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 
 

งานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงานทางศิลปะแขนงตางๆ 
อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมี 
การจัดการการนําเสนอในระดับนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับ
การสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เก่ียวของและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

 

แหลงเผยแพรที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร โดยการจัดนิทรรศการหรือ
จัดการแสดงซึ่งเปนการนําเสนอผลงานจากงานสรางสรรค สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยประกอบดวย
หลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพ ดังตอไปน้ี 

๑. ตองเปนหอศลิประดับสถาบันการศึกษา 
๒. หอศิลปขององคกรหรือสมาคมจะตองเปนสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี

คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป เพ่ือดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
๓. แหลงเผยแพรระดับนานาชาติตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือ

เปนโครงการความรวมมือทางศิลปะระหวางประเทศ 
๔. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมี

องคประกอบของคณะกรรมการที่สอดคลองกับเกณฑการประเมิน ประกอบดวย ศิลปนระดับชาติ 
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 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับ



๑๔ 

 

กลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง 
อยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือ ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาได
อยางเปนรูปธรรม มีดังน้ี  
      ๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
ในเร่ืองตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข 
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน   
     ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 
      ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
 ๔.  การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการ
ประเมินไว 
 

 หนวยงานที่เก่ียวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน 
หมายถึง หนวยงานหรือองคกรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบันอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุผล
ของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 
 

 ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผาน
กระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เร่ืองหลักเกณฑการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา 
 ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ 
(Book) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่
สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย 
โดยจัดทําในรูปของบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนอง
เ น้ือหาทั้ งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่ งของวิชาหรือหลัก สูตรก็ ได  โดยมี 
การวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่ เ ก่ียวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถใน 
การถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

 



๑๕ 

 

 
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการหรือ

ผูอานทั่วไป โดยไม จําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามา
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารท่ีเรียบเรียงขึ้นอยางมี
เอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่ม่ันคงและใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด 
และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง 

 

 วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-
Journal 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 หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับใน
ศาสตรน้ันๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปน
วารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร 
 

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
อาจารยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา 
 

 นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร
ที่มีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจางกับสถาบัน
หรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา  
 

วิธีการนับ 
การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ 
Review เทาน้ัน สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ัน
สามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทาน้ัน  

ทั้งน้ีใหนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัย 
ที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ คร้ัง  
ใหนับไดเพียง ๑ ผลงาน ทั้งนี้จะนับเม่ือบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพหรือ
ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพร
แลวเทาน้ัน 
 
 



๑๖ 

 

 การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มาใชและ
เกิดผลอยางชัดเจน ตามปปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ 
คร้ัง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงคร้ังเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันอยาง
ชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซํ้ากัน 
 

 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) โดยเปนผลงานที่ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรใน
รูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทาง
วิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ในกรณีที่มี 
การตีพิมพมากกวา ๑ คร้ัง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ เลม ไมนับซํ้ากรณีที่ไดรับ
การตีพิมพหลายคร้ัง หรือที่อยูระหวางกระบวนการตีพิมพ  
 

 การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยรวบรวมสิ้นสุดปการศึกษาตามเงื่อนไข ดังน้ี 

- 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 ดังน้ี 
 

 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

กลุมตวับงชีพ้ื้นฐาน 

ตัวบงชี้พ้ืนฐานเปนตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนดตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติ ซ่ึงสามารถชี้ผลลัพธหรือผลกระทบ 
ไดดีและมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 

กลุมตวับงชีพ้ื้นฐาน ประกอบดวย ๖ ดาน ๑๕ ตัวบงชี้ ดังน้ี 
๑. ดานคุณภาพบัณฑิต ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ 
๒. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ 
๓. ดานการบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ 
๔. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย ๒ ตวับงชี้ 
๕. ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ 
๖. ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ 

ดานคุณภาพบัณฑติ 

 
ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้
ที่ 

ชื่อตัวบงชี ้
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ๕ 
๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ๕ 
๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ๕ 
๔ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ๕ 

 

 

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 



๑๘ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป  

คําอธิบาย 
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา

น้ันๆ ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา เม่ือเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาในปการศึกษานั้น  

การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามา
ประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทาน้ัน 

วิธีการคํานวณ 
 

 
จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

x  ๑๐๐ 
จํานวนบัณฑติทีต่อบแบบสํารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 
และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  

เกณฑการใหคะแนน   

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอย

รอยละ ๘๐) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึง
รอยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซํ้าและรายงานผลที่ติดตามซ้ําเปรียบเทียบกับ
ผลที่เก็บไดในครั้งแรก โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปน้ี 

๑. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 
๔. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
๕. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 
๖. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 
๗. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 
 



๑๙ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๒ คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ   

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 การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ดาน 
ตองทําการประเมินครบทุกดาน 
 

วิธีการคํานวณ  
 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต  

 
จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

 

 

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.) 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

คําอธิบาย   
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญ

ของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถ
ดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการ
และนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ สารนิพนธ 
ที่ตีพิมพ หรือศิลปนิพนธที่เผยแพร  

การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขที่
กําหนด 
      บทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article 
หรือ Conference Paper หรือ Review เทาน้ัน สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการน้ันสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทาน้ัน 
 การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ โดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงาน หรือส่ิงประดิษฐทางศิลปะ 
ดนตรี ที่เปนผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมี 
การจัดการนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  
หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เก่ียวของและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
กระบวนการประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร เชน 

- มีคณะกรรมการผูพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซ่ึงอาจประกอบดวย 
ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ 

- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่มีคุณภาพ และที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ 

วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 

 
 
 



๒๑ 

 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 
 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๑๒๕ - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติที่ มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จาก
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

๐.๒๕ - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) 
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่
มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมี 
ผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

๐.๕๐ - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตรน้ันนอกเหนือจาก
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร 
วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 
 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
๐.๑๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด  
๐.๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับชาติ 
๐.๕๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
๐.๗๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน* 
๑.๐๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(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 ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คานํ้าหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น  

๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อหนวยงาน
หรือองคกร พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคานํ้าหนัก
ของการเผยแพรผลงานแตละชิ้น 

๓. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
 

หมายเหตุ แหลงเผยแพรและรายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
 

 



๒๓ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๔ ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทีไ่ดรับการตีพิมพ 

คําอธิบาย 
 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการคิด
เชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและ        
นักวิชาชีพขั้นสูง 
    ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ 

การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ ในวารสารวิชาการ (Journal) 
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขที่กําหนด 
      บทความจากวิทยานิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เทาน้ัน สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการน้ันสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทาน้ัน 
 

วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 
 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๑๒๕ - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติที่ มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จาก
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

๐.๒๕ - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) 
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่
มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย



๒๔ 

 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผู
ประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

๐.๕๐ - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตรน้ันนอกเหนือจาก
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร 
วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 

 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่

ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของ
บทความ ชื่อวิทยานิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คา
นํ้าหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น  

๒. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 

 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามพันธกิจ
ดานการวิจัยอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีจุดเนนเฉพาะโดยมีการดําเนินการตามนโยบาย 
แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย และ
บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบัน 
เพ่ือใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เปนนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและ
พัฒนาบัณฑิตที่เรืองปญญา มีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมเปน
การเปดโลกทัศนใหมและขยายพรมแดนของความรูและทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใช
ในงานไดจริง ทั้งการใชประโยชนเชิงวิชาการ การใชประโยชนเชิงสาธารณะ การใชประโยชนเชิงนโยบาย และ
การใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 
 ถาสถาบันอุดมศึกษาตองสรางความเขมขนเชิงวิชาการ สรางผลงานที่มีคุณภาพสูง และสราง 
การยอมรับในแวดวงวิชาการ ควรเปนงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติได หากเปนงานวิจัยและพัฒนาก็ตองเปนงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช
ประโยชนไดตามความตองการของผูใชจริง รวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ เก่ียวกับการใชความรู
ในการพัฒนา เปนการเรียนรูที่สั่งสมและถายทอดไปสูผูอ่ืนได ประเด็นสําคัญก็คือไมวางานวิจัยพ้ืนฐาน
หรืองานวิจัยประยุกตก็ตองเปนงานวิจัยแท คือการมีผลเปนการเรียนรู สั่งสมองคความรู และถายทอดองค
ความรูน้ันๆ ได ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศสูสังคมแหง
การเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูและใฝรูตลอดชีวิต 
และวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ 

ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้
ที่ 

ชื่อตัวบงชี ้
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตพิีมพหรือเผยแพร ๕ 
๖ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ๕ 
๗ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรบัรองคุณภาพ ๕ 

 

 

 

 
 



๒๖ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

คําอธิบาย 
 การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวน
ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพ 
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขที่กําหนด 
 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เทาน้ัน สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการน้ันสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทาน้ัน 
 การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรค โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
จัดการแสดง (Performance) ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงตางๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี  
และการแสดงที่เปนผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัด 
การนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับ
การสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เก่ียวของและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการ
ประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร เชน 

- มีคณะกรรมการผูพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซ่ึงอาจประกอบดวย 
ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ 

- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่มีคุณภาพ และที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 
 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๑๒๕ - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติที่ มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จาก
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

๐.๒๕ - บทความจากผลงานวิจัยที่ได รับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) 
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมี  
ผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

๐.๕๐ - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตรน้ันนอกเหนือจาก
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร 
วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี  
 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
๐.๑๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด  
๐.๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับชาติ 
๐.๕๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
๐.๗๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน* 
๑.๐๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับนานาชาติ 
*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   ๒๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๒๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง 
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งน้ีใหระบุคานํ้าหนักของแตละบทความวิจัยดวย 



๒๙ 

 

๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่
เผยแพร ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน) 
โดยรายงานในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน 
ทั้งน้ีใหระบุคานํ้าหนักของแตละผลงานสรางสรรคดวย 

๓. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย
และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งน้ีใหรายงานยอนหลังสามป จนถึงปการศึกษาที่
ประเมิน 

 

หมายเหตุ แหลงเผยแพรและรายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๖ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

คําอธิบาย 
 การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 การนําไปใชประโยชนของงานวิจัย เปนการนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน
โครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรมกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนได
จริงตามวัตถุประสงค และไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของ  
 การนําไปใชประโยชนของงานสรางสรรค จะตองปรากฏชัดตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของ
โครงการสรางสรรค ซ่ึงไดนําเสนอรายงานขั้นตอนการสรางสรรค ผานการวิเคราะหและสรุปผลตามผลงานอยาง
เปนระบบ สามารถนําผลงานและรายงานการดําเนินงานไปใชเปนประโยชนไดจริงตามวัตถุประสงค และได
นําเสนอผลการนําไปใชจากผูเก่ียวของ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะ เปนตน 
  

วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
x ๑๐๐ 

  จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําทัง้หมด 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา ซ่ึงเปนผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปใดปหน่ึงในรอบ ๓ ป โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช
ประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดย
มีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ โดยรายงานยอนหลัง ๓ ป 
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งน้ีใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจน
ดวย ตามแนวทางดังตอไปน้ี 



๓๑ 

 

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําส่ิงประดิษฐอันเปนผลจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่
เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช 

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค
เพ่ือการพัฒนาสาธารณะไปใช 

 ๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ ทั้งน้ีใหรายงานยอนหลัง ๓ ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๗ ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

คําอธิบาย 
ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย 

การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ 
๐.๒๕ - บทความวชิาการทีไ่ดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ 
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 และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เก่ียวของ คานํ้าหนักของผลงาน
วิชาการแตละชิ้น โดยรายงานยอนหลัง ๓ ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน 
 ๒. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ ทั้งน้ี 
ใหรายงานยอนหลัง ๓ ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน 
 

หมายเหตุ รายช่ือวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 



๓๓ 

 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม  
 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการ 
ที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งอาจใหบริการโดยการใช
ทรัพยากรของสถาบันหรือใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ 
การใหคําปรึกษา การศึกษา วิจัยคนควา เพ่ือแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเน่ือง บริการศิษยเกาและประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการน้ี
สามารถจัดในรูปแบบการใหบริการแบบใหเปลาดวยสํานึกความรับผิดชอบของความเปนสถาบนัอุดมศกึษา
ในฐานะเปนที่พ่ึงของสังคม หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายได หรือเปน
ขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม การใหบริการทางวิชาการโดยการ
ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหมที่เปนประโยชน เปนที่พ่ึงและแหลงอางอิงทางวิชาการ เสนอแนะ
แนวทางที่เหมาะสม สอดคลอง อันกอใหเกิด ความม่ันคง ความเขมแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และวิชาชีพ 
ในการตอบสนอง ชี้นํา และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ
สาธารณะ 

ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้
ที่ 

ชื่อตัวบงชี ้
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

๘ การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

๕ 

๙ การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก ๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๘ การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
 การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

คําอธิบาย  
  การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พ่ึงของชุมชน
หรือสังคมหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดาน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการ
เปนการบริการที่มีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใช
พัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือ
หลักสูตร เปนตน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอนตอจํานวนโครงการ

บริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๑๐ 
๒. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัยตอจํานวนโครงการบริการ

วิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๑๐ 
๓. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาตอ

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕ 
๔. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชกับการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหมตอ

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕ 
๕. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการตอยอดสูหนังสือหรือตําราตอจํานวน

โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕ 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัตไิด  
๑ ขอ 

ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล

ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนไปตอยอดพัฒนา
เปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม 

 
 
 
 



๓๕ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๙ การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

คําอธิบาย 
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่

สถาบันจัดขึ้นเ พ่ือพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเ ม่ือดําเนินการแลวมีผลกอให เ กิด 
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือ
องคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๓. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
๔. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได  
๑ ขอ 

ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
๓. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของ

ชุมชนหรือองคกรไดเรียนรู และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื ่อง และพัฒนาตามอัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร  

๔. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่
สรางประโยชน ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม  

 
 

 
 
 
 



๓๖ 

 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน โดยมีระบบและกลไกเปนหนวยสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในการสงเสริมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือ
โดยออม เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา  
เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลง
ความดีงามในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา อยางมีวัฒนธรรมที่สุนทรีย เรียนรู
วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการกํากับดูแลและสงเสริมการ
ดําเนินงานดานน้ีอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนยุทธศาสตร
การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
 

ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี ้
ที่ 

ชื่อตัวบงชี ้
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

๑๐ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวฒันธรรม ๕ 
๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๐ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

คําอธิบาย 

 การสงเสริมและสนับสนุน หมายถึง การใหความสําคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือ
กิจกรรมใหดีมีคุณภาพอยางสมบูรณขึ้นดวยปจจัยตางๆ เชน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ 
บุคลากร ความรู โอกาส และกําลังใจ เพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีมีความเปนไปได
อยางเปนรูปธรรม สามารถจะดําเนินการไดอยางตอเน่ือง ม่ันคง และยั่งยืน 
 ศิลปะ  คือ  งานสรางสรรคที่ส ง เส ริมสรางสุนทรีย  ความงาม  และความสุข  แกผูคน 
สภาพแวดลอม และสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและ
ความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยที่มีพัฒนาการอยางตอเน่ือง เชน เรื่อง
ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ
สังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี
ลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีควรมีความสอดคลองกับความเปนสากล 
แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่ มีคุณคา สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง 
วัฒนธรรมที่แสดงความเปนอุดมศึกษาที่ถือเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม มีความเจริญงอกงามทางปญญา 
ความรู ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีนํ้าใจเสียสละและการมีสวนรวมกับสังคม สามารถเปนผูนําที่ดี
และเปนที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่นาศรัทธาเปนที่ยอมรับ มีบทบาทตอ 
การปกปองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตทามกลางกระแสวัฒนธรรม
สากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ 
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ 

 
เกณฑการใหคะแนน  
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัตไิด  
๑ ขอ 

ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

 
 
 



๓๘ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  
 ๒. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ 

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม  
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ 

เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

๕. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน
หรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

คําอธิบาย 
การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนที่เปนระบบเกี่ยวกับ

ความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม และสังคม           
ในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน และเปนที่ยอมรับรวมกันได ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือสรางสิ่งใหมตองไมเปนการทําลายคุณคาทางสุนทรียของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิง
วัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรมใหมที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
นวัตกรรมใหม ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพ่ือใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจมีความเจริญกาวหนา
อยางสันติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรม     
ที่สงผลตอการรับรูและความรูสึก สามารถจรรโลงจิตใจใหมีความสุข มีรสนิยม กอใหเกิดวิถีชีวิตมนุษย         
ที่งดงาม สามารถอยูรวมกันในสังคมที่เขาใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรูถึงคุณคาที่เปนรูปธรรม 
และนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรเพ่ือการดํารงรักษสืบตอไป 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 
๒. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 
๓. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๔. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ  
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัตไิด  
๑ ขอ 

ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการในแตละปการศึกษา 
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม สามารถประเมินได  
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม  
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ 

เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

๕.  ขอมูลเชิงประจักษที่ปรากฎในประเด็นการพิจารณาในขอ ๒ และขอ ๓ 



๔๐ 

 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 

ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้
ที่ 

ชื่อตัวบงชี ้
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

๑๒ การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน ๕ 
๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน ๕ 
๑๔ การพัฒนาคณาจารย ๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีระบบ 
การบริหารและการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน และคานิยมไปสูการปฏิบัติอยาง
มีเอกภาพ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับดูแล
นโยบาย การดําเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหาร
สวัสดิการท่ีจัดใหนักศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมทั้งกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่กําหนด มีการเผยแพรผลการ
ดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารและการจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายใน
สถาบัน และภายนอกสถาบันตามหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวยหลักนิติธรรม คือ หลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักความชอบธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักการ
ตรวจสอบได และหลักความคุมคา 



๔๑ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน 

คําอธิบาย 
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญ 

ในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบ
กลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 

การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบันจะมุงเนน 
การประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ 
การดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 
เกณฑการใหคะแนน  

ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา  

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบัน 
อุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบัน 
ไดกําหนดใหมีกระบวนการที่ เปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบ 
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ 
อาทิ ดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ 
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสภาสถาบันที่กําหนดใหมีระบบ 
การประเมินตนเอง และมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ผานมา 
๖. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ 

สภาสถาบัน อุดมศึกษา 
๗. เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 
 



๔๒ 

 

ตัวบงชี้ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 

คําอธิบาย 
การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 
เกณฑการใหคะแนน  

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา  

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสถาบันไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ 
เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

ตัวบงชี้ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย 

คําอธิบาย 
 คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจาก
ความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพ่ือใหอาจารยติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเน่ือง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพ
อาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
 

เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคานํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ๐ ๒ ๕ 
ผูชวยศาสตราจารย ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย ๓ ๕ ๘ 
ศาสตราจารย ๖ ๘ ๑๐ 

 

วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 
 

 
อาจารยประจําทั้งหมด 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน  
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับเฉพาะอาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมกรณีลาศึกษาตอ โดยนําเสนอเปนรายบุคคล พรอมทั้งระบุวุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ และคานํ้าหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงความมี
มาตรฐานและคุณภาพดวยการเปนประชาคมแหงการสรางความรู และองคการแหงการเรียนรูที่มีขีด
ความสามารถในการคนควาวิจัยสรางความรูใหมทั้งเพ่ือพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
อุดมศึกษาไทยยังตองแสดงความเปนอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากน้ีอุดมศึกษาไทยตองมี
ความเปนเลิศที่ใชการไดในสังคมแหงการตรวจสอบอยางเขมขน เพ่ือการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
อยางตอเน่ืองซ่ึงจะนําอุดมศึกษาไทยไปสูอุดมศึกษาสากล ดังนั้นการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเปน
การประกันคุณภาพเพื่อความรูสูความเปนเลิศ และการประกันคุณภาพเพ่ือผูเรียน หัวใจของระบบการประกัน
คุณภาพที่ดีคือ การใชระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสรางประชาคมที่มีวัฒนธรรม 
ในการเรียนรู และตรวจสอบการทํางานของตนเองเพื่อผูอ่ืนอยูเสมอ ซ่ึงจะนําไปสูการเปนองคกรแหง 
การเรียนรูที่เปนพลวัต เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ เผยแพรขาวสารทั่วทั้งสถาบัน พรอมกับมี 
การกําหนดมาตรฐานการทํางานทุกดานแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการทํางานไดทุกขั้นตอน  
มีกลไกรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือนําขอคิดความเห็นจากทุกฝายที่มี
สวนรวมมาใชในการกํากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมี
อิสระและเสรีภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเอง และใน
ขณะเดียวกันก็พึงใหอิสระแกหนวยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเง่ือนไขเฉพาะของ
แตละหนวยงานดวย 
 ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบดวย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคุณภาพซึ่ง
ประกอบดวยการกําหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและ 
การจัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเรงรัด
ใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด และระบบที่สามคือ ระบบการประเมิน
ภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเปนหนาที่ของสถาบันในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนเขามามีสวนรวมและการสนับสนุนจาก
ตนสังกัด ทั้งน้ี การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ืองและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได 
 

ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี ้
ที่ 

ชื่อตัวบงชี ้
นํ้าหนัก   
(รอยละ) 

๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด ๕ 
 
 
 



๔๕ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๕  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  
คําอธิบาย 

ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไววา 
“...ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน...”  ทั้งน้ี สถานศึกษาจะดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัด
กําหนด โดยจะเปนตัวบงชี้ที่เนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยตนสังกัดน้ี จะเปนคะแนนที่สามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงาน
ดานตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได ดังน้ัน ในการประเมินตัวบงชี้น้ี จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม 
 

วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสงักัด 
 

  จํานวนป
 

หมายเหตุ 
ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน ตามที่

หนวยงานตนสังกัดกําหนด ยอนหลัง ๓ ป ทั้งน้ี สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เริ่มใชคะแนนตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ (เน่ืองจากใชเกณฑการประเมินใหม) 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 
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ๓ ปยอนหลังเปน

คะแนนของตัวบงชี้น้ี (เน่ืองจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม ๕ เชนเดียวกับการประเมินภายนอก) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด 
จํานวน ๓ ปกอนปที่ประเมิน  
 
 
 
 



๔๖ 

 

กลุมตวับงชีอั้ตลักษณ 
 

ตัวบงชี้ อัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันและตนสังกัด 

 
 

ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี ้
ที่ 

ชื่อตัวบงชี ้
นํ้าหนัก  
(รอยละ) 

๑๖ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรชัญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน ๑๐ 
๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน ๕ 

 
 

ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถาบัน 

คําอธิบาย 
 

สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่ผลิตกําลังคนที่มีภารกิจหลัก ๔ ประการคือ การผลิตและพัฒนา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู การบริการวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทําใหเกิดความหลากหลายตาม
ภารกิจหลัก ซ่ึงจะตองมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีแตละแหงมี 
การกําหนดปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษา นําไปสูการกําหนดเปาหมาย แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งทําใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจดังกลาว 
 

เกณฑการพิจารณา 
๑. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด

อยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยูในระดับดีไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ 
๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
๕. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของ

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 



๔๗ 

 

เกณฑการใหคะแนน 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได 
๑ ขอ 

ปฏิบัติได 
๒ ขอ 

ปฏิบัติได 
๓ ขอ 

ปฏิบัติได 
๔ ขอ 

ปฏิบัติได 
๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 

๑. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งแผน 
กลยุทธ และแผนการปฏิบัติงานประจําปของของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๔. หลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ  เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชู
เกียรติ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๘ 

 

ตัวบงชีท้ี ่๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

คําอธิบาย 
พิจารณาผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่สงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบันซ่ึงเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบันน้ัน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด

อยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยูในระดับดีไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ 
๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด

ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
๕. สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับ 

การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัตไิด  
๑ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๒ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๓ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๔ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนสถาบนัอุดมศึกษา 
๒. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับ

เอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาท่ี
กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนน
หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปน
แบบอยางในการปฏิบัติที่ดี เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 

 
 
 



๔๙ 

 

กลุมตวับงชีม้าตรการสงเสริม 
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  

โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือรวมกันชี้แนะปองกันและแกไขปญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายท่ี
แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเร่ืองตางๆ  อาทิ การสงเสริม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด 
ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนนอม  
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ 

 

ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี ้
ที่ 

ชื่อตัวบงชี ้
นํ้าหนัก   
(รอยละ) 

๑๘ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ ๑๐ 
 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๘ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 
 

คําอธิบาย 
 สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เร่ือง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดาน
ตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ 

นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย  

สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจน
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยางเปนตน 
 ทั้งน้ี ประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ
ในแตละเรื่องนั้น ตองผานการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๓. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
๔. ไดรับการยกยองระดับชาต ิ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาต ิ
 

 



๕๐ 

 

 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัตไิด  
๑ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๒ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๓ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๔ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือ
แกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซ่ึงจะตองมีจํานวนผูเขารวมโครงการจริง ผลการประเมิน
ความรูความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใช พรอมแบบประเมิน 

๔. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
จากการดําเนินงานของโครงการ 

๕. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติ 
๖. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 

บทที่ ๓ 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษาไดมีการกําหนดการพิจารณาใหการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาแบงออกเปน ๒ แนวทางคือ การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประเมินแบบโดดเดน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ดังน้ี 

๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษารอบสาม ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงทุกสถานศึกษา 
ตองไดรับการประเมินน้ัน จะพิจารณาขอมูลจากการประเมินตัวบงชี้ที่เชื่อมโยงไปสูการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษา ดังน้ี 

๑. การประเมินระดับตวับงชี ้
ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามนั้น กําหนดใหคานํ้าหนักของตัวบงชี้ทุกตัว

เทากันทั้งหมด โดยใหคะแนนจากการพิจารณาจากผลการดําเนินงานจริงของสถานศึกษา โดย
กําหนดใหตัวบงชี้แตละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใชคาคะแนนตั้งแต ๐ ถึง ๕  

๒. การคํานวณผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นใหนําเสนอผลเปนรายตัวบงชี้ กลุมตัวบงชี้ และมาตรฐาน 
ตามกฏกระทรวงโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ ในการคํานวณทศนิยมใหใช
ทศนิยม ๒ ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่สามมีคาตั้งแต .๐๐๕ ขึ้นไปใหปดขึ้น นอกเหนือจากน้ีใหปด
เศษทิ้ง  นอกจากนี้ใหนําเสนอผลการประเมินในตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบงชี้ที่ ๑ – ๑๑) 
และในภาพรวม เพ่ือใชพิจารณาในการตัดสินผลและรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาดวย ดังรายละเอียด
ตามตาราง 

ประเภทของตัวบงชี ้ จํานวนตวับงชี ้ คาเฉลีย่ที่ได 
ตัวบงชี้พ้ืนฐาน ๑๕  
ตัวบงชี้อัตลักษณ  ๒  
ตัวบงชี้ที่เปนมาตรการสงเสริม ๑  
ตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตวับงชี้ ๑ - ๑๑) ๑๑  

ภาพรวม ๑๘  

๓. การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษานั้น มีหนวยในการประเมินเปนคณะวิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา ดังนั้นเกณฑในการพิจารณาเพื่อรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาน้ัน จะ
พิจารณาการรับรองคุณภาพใน ๒ ระดับ คือ 

 



๕๒ 

 

๑. ระดับคณะวชิาหรือหนวยงานเทียบเทา 
๒. ระดับสถาบัน 
๑) การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับคณะวิชาหรอืหนวยงานเทียบเทา 

การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา สามารถแบงผล
การรับรองมาตรฐานออกเปน ๒ ลักษณะ คือ 

(๑) ผานเกณฑมาตรฐาน สมศ. 
(๒) ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ. 
 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
“ ผ า น เ กณฑ ม า ต ร ฐ า น  ส ม ศ . ”  เ ม่ื อ พิ จ า รณ า จ า ก ค ะ แ น น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ว 
มีคาเฉลี่ยในภาพรวมต้ังแต ๓.๕๑ ข้ึนไป และมีคาเฉลี่ยรวมของตัวบงชี้พันธกิจหลักของ
สถานศึกษา (ตัวบงชี้ที่ ๑–๑๑) ตั้งแต ๓.๕๑ ข้ึนไป ดังรายละเอียดตามตาราง 

 
ผลการประเมิน เกณฑ 

ภาพรวม คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา 
(ตัวบงชี้ที่ ๑-๑๑) 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป 

 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา       

“ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.” เม่ือพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินแลวไมเปนไปตามเง่ือนไขขางตน 
 

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.” เม่ือ 

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 



๕๓ 

 

๓. สถาบันมีคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ตั้งแต ๑ – ๓ คณะวิชา และไมมีคณะวิชา ที่ไมผาน
เกณฑมาตรฐาน สมศ. รายละเอียดสรุปไดดังตาราง 
 

จํานวนคณะวิชา 
หรือหนวยงานเทียบเทาทัง้หมด 

จํานวนคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
ที่ไมผานเกณฑการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

๑ – ๓  ๐ 
๔ – ๑๐ ๑ 
๑๑ ขึ้นไป ไมเกินรอยละ ๑๐ 

 

หากพิจารณาจากสัดสวนของคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ. 
เทียบกับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาทั้งหมด ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา 
ในระดับสถาบัน “ไมผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.” เม่ือพิจารณาแลวไมเปนไปตามเง่ือนไขขางตน 

ทั้งน้ี กรณีเปนคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่เปดใหม ยังไมมีองคประกอบครบถวนตามที่ 
สมศ. จะประเมิน ผลการประเมินจะไมนํามาพิจารณาเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับคณะวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาและระดับสถาบัน 

 

๔. การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกเปนการนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพ่ือ
พิจารณาระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกําหนดมิติของการพิจารณาท้ังใน
ภาพรวมและกลุมตัวบงชี้ ตามเกณฑในการตัดสินผล ดังน้ี  
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ควรปรบัปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ตองปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

๓.๒ การประเมินแบบโดดเดน 
 เพ่ือขับเคลื่อนใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพตนเองอยางตอเน่ืองสูความ
เปนเลิศ จึงมีแนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเดน เพ่ือสรางความรวมมือ ชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน กอใหเกิดความเขมแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับ ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับการ
ประเมินเพิ่มเติม โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
 

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. ในระดับดีมากเทาน้ัน 
๓. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดนจะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ตามปกติ โดยรับการประเมินแบบโดดเดนเพ่ิมเติม ดังน้ัน สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินยังตองจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองใหครอบคลุมตามมาตรฐาน ตัวบงชี้อ่ืนๆ เชนเดียวกับที่สถานศึกษาอ่ืนรายงานตอ
หนวยงานตนสังกัดและสงมายัง สมศ. เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามปกติ 

หลักเกณฑ  
๑. สถานศึกษาท่ีอยูในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินตองเปน

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. ในระดับควรปรับปรุง หรือ พอใช 
หรือ ระดับดี เทาน้ัน 

๒. สถานศึกษาในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดนนั้น    
จะเปนสถานศึกษาในระดับการศึกษาเดียวกันหรือตางระดับกันก็ได เชน สถานศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินแบบโดดเดนเปนสถานศึกษา ก. มีสถานศึกษาในเครือขายการพัฒนา จํานวน ๙ แหง เปน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๒ แหง และโรงเรียน ๗ แหง เปนตน โดยจะตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันหรือตางพ้ืนที่ก็ได 

๓. สถานศึกษาจํานวน ๙ แหง ในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบ 
โดดเดนนั้น จะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาตาม
กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเชนเดียวกับสถานศึกษาอ่ืนๆ ซ่ึงตองมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเพิ่มข้ึน ครบทั้ง ๙ แหง 

 
ข้ันตอน 



๕๕ 

 

๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการเพื่อรับการประเมินแบบโดดเดน ตองเสนอโครงการแจงให 
สมศ. ทราบลวงหนาอยางนอย ๖ เดือน หรือ ๑ ภาคการศึกษา พรอมดวยขอมูลและแผนการดําเนินงาน
ที่เก่ียวของกับการประเมินแบบโดดเดนตามแนวทางที่เลือก เชน แจงรายชื่อสถานศึกษาที่อยูใน
เครือขายการพัฒนาของตน จํานวน ๙ แหง พรอมแผนการพัฒนาสถานศึกษาในเครือขาย และระยะเวลา
ที่ใชเพ่ือการพัฒนา เพ่ือ สมศ. จะไดจัดกลุมสถานศึกษาและเตรียมการประเมินเปนการเฉพาะ เปนตน 

๒. คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการหลักที่เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ กพพ. กพศ. หรือ กพอ. 

๓. สมศ. แจงผลการพิจารณาแกสถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ 
๔. สถานศึกษาดําเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก สมศ. 
๕. สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินแบบโดดเดน 
๖. ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและผลการประเมินแบบโดดเดน 
๗. สถานศึกษาที่ผานการประเมินแบบโดดเดนจะไดรับประติมากรรมคุณภาพ เพ่ือแสดง  

ณ สถานศึกษา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑. สถานศึกษามีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น 
๒. ผูเรียน ผูปกครอง มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ 
๓. การศึกษาของประเทศไทยจะไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานสากล 

 
ทั้งน้ี  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาในเครือขายการพัฒนาของ

สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดน จะตองแสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนสิ่งที่ไดดําเนินการ
รวมกันจริง การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธหรือเปนไปตามแผนการพัฒนาที่สถานศึกษาที่ขอรับ 
การประเมินเปนผูริเร่ิม รวมดําเนินการ และกํากับติดตามตลอดระยะเวลาที่กําหนด จนเกิดผลตอ 
การพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู ผูบริหาร และพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลสําเร็จอยาง
แทจริง และสถานศึกษาทั้ง ๙ แหงมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศตอไปได 
แมจะไมมีสถานศึกษาหลักเปนผูดูแล  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๖ 

 

 
 

บทที่ ๔ 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา 

 
 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบดวย การจัดคณะผูประเมิน การเก็บรวบรวม
ขอมูลการประเมิน ขั้นตอนการประเมิน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมิน และ 
การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 

๔.๑ การจัดคณะผูประเมิน 
 

 ผูประเมินภายนอก หมายถึง บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. ใหทําการประเมิน
ภายนอก (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมศ. พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 ผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา แบงออกเปน ผูประเมินภายนอกประเภทผูทรงคุณวุฒิรับเชิญ 
และผูประเมินภายนอกประเภทอิสระ 

ผูประเมินภายนอกประเภทผูทรงคุณวุฒิรับเชิญ คือ บุคคลที่ไดรับคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
จากผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนที่เชื่อถือและยอมรับในระดับอุดมศึกษาหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก
จากรายชื่อที่เสนอโดยองคกรของผูบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือองคกรอ่ืนตามหลักเกณฑ 
ที่สํานักงานกําหนด 

๑. คุณสมบัติของผูประเมินภายนอกใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

๒. บทบาทหนาที่ของผูประเมินภายนอก 
ในการประเมินคุณภาพภายนอกผูประเมินภายนอกตองปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยยึดถือ

บทบาทในลักษณะ “เพ่ือนรวมวิชาชีพ” และเปน “กัลยาณมิตร” กับสถานศึกษาและชุมชนท่ีตางฝายตาง
เรียนรูซ่ึงกันและกัน หนาที่สําคัญของคณะผูประเมินภายนอก มีดังน้ี 

๑) ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สรางความเขาใจและเจตคติที่ถูกตองใหกับบุคลากรของสถานศึกษา
และผูเก่ียวของกับการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒) รวบรวมขอมูลและตรวจสอบหลักฐานขอมูลเพ่ือยืนยันความเปนจริงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามที่สถานศึกษาไดรายงานไวในรายงานการประเมินตนเอง และตามหลักฐานที่สะทอน
สภาพความเปนจริงที่ไมไดอยูในรายงานการประเมินตนเอง 

๓) ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่สถานศึกษาใชในการไดมาซ่ึงขอมูลหลักฐานที่ระบุใน
รายงานการประเมินตนเองวามีความเหมาะสม ครอบคลุม และนาเชื่อถือเพียงใด 



๕๗ 

 

๔) ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับเปาหมายหรือแผนพัฒนาของสถานศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาที่ สมศ. กําหนดเพ่ือการประเมินภายนอก รวมทั้งตรวจสอบเปาหมายหรือแผนพัฒนาท่ีสถานศึกษา
ควรดําเนินการตอไป เพ่ือดูความสอดคลองกับผลการประเมิน 

๕) ประมวล วิเคราะหขอมูล และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประเมินภายนอก 
และใหขอเสนอแนะแกสถานศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๖) การใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมแก สมศ. วาควรใหการรับรองหรือไมรับรองคุณภาพของ
สถานศึกษาหรือไม อยางไร 

๓. จรรยาบรรณของผูประเมินภายนอก 
ผูประเมินภายนอกตองปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยยึด

จรรยาบรรณตอไปน้ีเปนหลัก 
๑) ตองใหขอมูลแกผูรับการประเมินเทาที่จําเปนและในโอกาสที่เหมาะสม 
๒) มีความเที่ยงตรง ยุติธรรม โปรงใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
๓) ตองไมประพฤติตนใหเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของตนหรือตอชื่อเสียงของ สมศ. 
๔) รักษาความลับของขอมูลสารสนเทศสวนบุคคลและสถานศึกษาที่ไดรับระหวางการตรวจ

เยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายนอกอยางเครงครัด 
๕) ไมรับและไมเรียกรองในสิ่งที่ไมเก่ียวของกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เชน

ไมรับอามิสสินจาง รางวัล ของขวัญ ของกํานัล การตอนรับ การรับรอง และการอํานวยความสะดวกจาก
สถานศึกษาที่เกินความจําเปน 

๖) ไมแสวงหาผลประโยชนใหตัวเองหรือผูอ่ืนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยใชขอมูลใดๆ ซ่ึง  
สมศ. ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอสํานักงานฯ 

๗) ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวนสมบูรณ โดยคํานึงถึงประโยชนที่อาจเกิด
ขึ้นกับผูเรียน สถานศึกษา และประเทศเปนหลัก 

ทั้งน้ี อาจมีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณของผูประเมินคุณภาพภายนอกตามความเหมาะสม 
 

๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลการประเมิน  

การเก็บรวบรวมขอมูลถือเปนขั้นตอนที่สําคัญสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงสามารถทํา
ไดหลายวิธี ในที่น้ีนําเสนอ ๓ วิธี ไดแก  

๑. การศึกษาจากเอกสาร แหลงขอมูลเอกสาร ไดแก รายงานประจําปของสถานศึกษา 
รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประชุม รายงานการวิจัยที่เก่ียวกับสถานศึกษาน้ันๆ เอกสารที่
รายงานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เปนตน ทั้งน้ีอาจรวมถึงปายกระดาน แผนที่  
เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน เปนตน 
 ๒.  การสัมภาษณ เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการสัมภาษณบุคคลเปาหมาย และ
บันทึก ในที่น้ี หมายถึง สัมภาษณบุคลากรทางการศึกษา เชน ผูบริหารสถานศึกษา อาจารย นักศึกษา 



๕๘ 

 

ผูใชนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา เปนตน แหลงขอมูลที่เปนคนอาจมีจํานวนมาก ผูเก็บรวบรวมจึงตองคิด
พิจารณาวาจะเลือกเก็บรวบรวมจากใครจึงจะไดขอมูลที่นาเชื่อถือมากที่สุด ซ่ึงการรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการสัมภาษณอาจใชวิธีการสัมภาษณแบบเผชิญหนา การสัมภาษณทางโทรศัพท  การสัมภาษณแบบ
หน่ึงตอหน่ึง  การสัมภาษณแบบกลุม การสัมภาษณเชิงลึก เปนตน  

๓. การสังเกต เปนวิธีเก็บขอมูลโดยตรงจากปฏิกิริยา ทาทางของกลุมเปาหมาย หรือ
เหตุการณหรือปรากฏการณหรือสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไวโดยไมมี 
การสัมภาษณ ไดแก แหลงขอมูลดานกายภาพของสถานศึกษา แหลงขอมูลทางสังคมรอบๆ สถานศึกษา 
หรืออาจจะเปนการสังเกตการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เปนตน  
 

๔.๓  ข้ันตอนการประเมิน 
 

การประเมินคุณภาพภายนอกมีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่สําคัญ ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ ๑ กอนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ขั้นตอนที่ ๒ ระหวางการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และข้ันตอนที่ ๓ 
หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 
 
ข้ันตอนที่ ๑ กอนการตรวจเยีย่มสถานศึกษา 

ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม คําอธิบาย 

๑.๑ 
สมศ. 

 

 ๑. สมศ. คัดเลือกและเตรียมคณะผูประเมิน 
รวมท้ังกําหนดสถานศึกษาท่ีจะประเมิน 

๒. สมศ.* แจงใหสถานศึกษารับทราบเพ่ือให
สงรายงานประจําปหรือ รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ท่ีไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ให สมศ.  
ไมนอยกวา ๓๐ วันกอนรับการประเมิน 

๑.๒. 
สมศ.  

คณะผูประเมิน 

      
    สมศ. จัดสง SAR หรือรายงานประจําป 

ใหประธานคณะผูประเมิน 
นําไปดําเนินการจัดการประเมินตอไป 
 

๑.๓ คณะผูประเมิน 

 ๑. ประธานคณะผูประเมินประชุมเพ่ือชี้แจง
แนวทางการดําเนินการพรอมมอบหมาย
งานใหผูประเมินแตละคนไดรับทราบเพ่ือ
นําไปดําเนินการวิเคราะห SAR 

๒. คณะผูประเมินดําเนินการวิเคราะห SAR 
หรือรายงานประจําป ตามท่ีไดรับ
มอบหมายพรอมสรุปประเด็นการ
พิจารณาเพ่ือสงมอบใหเลขานุการ 
คณะผูประเมินนําไปดําเนินการจัด
เตรียมการประชุมเตรียมความพรอมตอไป 

๑.๔ คณะผูประเมิน 

  

คณะผูประเมินภายนอกรวมกันวาง
แผนการตรวจเย่ียม และการประเมิน
กําหนดตารางการปฏิบัติงานและ
มอบหมายภาระงานใหผูประเมิน
ภายนอกแตละคนอยางชัดเจนและนัด
วันท่ีจะไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา   

สมศ. คัดเลือกผูประเมิน
และประกาศรายชื่อ

สถานศึกษา 

สมศ. จัดสง SAR หรือรายงาน
ประจําปใหประธานคณะผูประเมิน 

ประธานผูประเมินเรียกประชุมเพ่ือ
มอบหมายงานใหผูประเมิน 

คณะผูประเมินจัดการประชุมเพ่ือ
วางแผนเตรียมการกําหนดประเด็น

ประเมิน 



๖๐ 

 

๑.๕ 
คณะผูประเมิน
สถานศึกษา 

 ๑.  คณะผูประเมินแจงสถานศึกษา
กอนเขา  
 ประเมินไมนอยกวา ๑ สัปดาห 

๒.สถานศึกษารับการประสานจากคณะ 
ผูประเมิน เตรียมเอกสารหลักฐาน 
 และความพรอมรับการประเมิน 

 

หมายเหตุ  *  สถานศึกษาสามารถทําการทักทวงคณะผูประเมิน โดยทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเสนอคณะ
กรรมการฯ สมศ. พิจารณา และผลการพิจารณาถือเปนขอส้ินสุด 

ข้ันตอนที่ ๒ ระหวางการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
 

ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม คําอธิบาย 

๒.๑ 
คณะผูประเมิน 

 

 คณะผูประเมินเดินทางไปยังสถานศึกษา
ตามกําหนดวัน เวลาท่ีไดนัดหมายกับ
สถานศึกษา  ซึ่งกําหนดเวลาการตรวจ
เย่ียมสถานศึกษาหน่ึงๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
 

๒.๒ คณะผูประเมิน 

 ในวันแรก คณะผูประเมินจัดประชุม
ชี้แจงแกคณะผูบริหารและบุคลากรของ
สถานศึกษาเพ่ือใหทราบกระบวนการ
และวัตถุประสงคของการประเมิน รวมท้ัง
แจงใหทราบเกี่ยวกับแผนและตาราง 
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัติตน
ของสถานศึกษาระหวางการตรวจเยี่ยม
และ สถานศึกษาเตรียมเอกสาร หลักฐาน 
และความพรอมรับการประเมิน 

๒.๓ 
 

คณะผูประเมิน 

 ๑.  คณะผูประเมินภายนอกทําการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาตามขอบขายและ
ประเด็นท่ีกําหนดไว 

๒. คณะผูประเมินนําขอคนพบหรือขอมูลท่ี
ไดท้ังหมดมาอภิปรายรวมกันเพ่ือ
วิเคราะหผลการประเมิน 

๒.๔ 
คณะผูประเมิน
สถานศึกษา 

 ผูประเมินนําเสนอขอสังเกตดวยวาจาตอ
องคประชุม**ของสถานศึกษา เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลตางๆ  และใหโอกาส

สถานศึกษาเตรียมความ
พรอมรับการประเมิน 

คณะผูประเมินเดินทางไป
สถานศึกษา 

คณะผูประเมินประชุมชี้แจง
แนวทางวัตถุประสงคของ 

การประเมินพรอมแนวทางการ

คณะผูประเมินดําเนินการตรวจ
ประเมินตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะผูประเมินเสนอขอสังเกตและ
สรุปผลการประเมินดวยวาจา 



๖๑ 

 

สถานศึกษาชี้แจงในกรณีท่ีสถานศึกษา
เห็นวาขอสังเกตยังไมถูกตอง ไมชัดเจน
หรือไมครอบคลุมบางประเด็นแลวสรุปผล
การประเมนิเพ่ือนําขอมูลไปเขียนรายงาน
การประเมนิคุณภาพภายนอก 

หมายเหตุ  ** ในการรับฟงผลการประเมินดวยวาจา สถานศึกษาตองจัดใหมีองคประชุมซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ 
สภาสถาบัน ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิต นักศึกษา 

 
 
ข้ันตอนที่ ๓ หลังการตรวจเย่ียมสถานศึกษา 
ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม คําอธิบาย 

๓.๑ 
คณะผูประเมิน
สถานศึกษา 

 

 ๑. คณะผูประเมนิ รวมกันจัดทํารางรายงาน
ผลการประเมินคณุภาพภายนอก
สถานศึกษาจากขอมูลหลักฐานตางๆ 
ท้ังหมดท่ีรวบรวมได ตามกรอบของ สมศ. 

๒. คณะผูประเมินเสนอรางรายงานผล 
การประเมินคุณภาพภายนอกตอสถานศึกษา
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสุดทายของ 
การตรวจประเมินฯ เพ่ือใหสถานศึกษา
พิจารณารับรอง (ราง) รายงานการประเมินฯ 

๓. สถานศึกษาไดรับ (ราง) รายงานผล 
การประเมนิและพิจารณารับรอง (ราง) 
รายงานการประเมินฯ ภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันท่ีไดรบั หากพนกําหนดเวลา
ดังกลาวจะถือวาสถานศึกษายอมรับ (ราง) 
รายงานการประเมินฯ โดยไมมีขอโตแยง 

 ๓.๒ 
สมศ. 

คณะผูประเมิน 

 ๑. คณะผูประเมินจัดสงรางรายงานฯ ท่ี
ไดรับการรับรองจากสถานศึกษาใหสมศ. 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

๒. สมศ. จัดสงรางรายงานการประเมินให 
ผูประเมินอภิมานตรวจอาน 

๓. สมศ. จัดสงรางรายงานการประเมินท่ีไดรับ
การตรวจอานใหผูประเมินปรับแกไขรายงาน
ตามขอเสนอแนะของผูประเมินอภิมาน 

คณะผูประเมินจัดทําราง
รายงานการประเมินเพ่ือ

สงใหสถานศึกษา
พิจารณา 

สมศ. พิจารณรางรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก 

คณะผูประเมิน 



๖๒ 

 

๓.๓ 
คณะผูประเมิน 

สมศ. 

 ๑. คณะผูประเมินปรับแกรายงานการประเมินฯ 
ตามขอเสนอแนะของผูประเมินอภิมานพรอม
จัดสงรายงานฉบับสมบูรณมายัง สมศ.  

๒. สมศ. พิจารณารับรองรายงานฯ  และ
พิจารณารับรองมาตรฐานสถานศึกษา 

๓.๔ สมศ. 

 ๑.  สมศ. จัดทํารายงานการประเมินคณุภาพภายนอก 
     ตอคณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
     ศึกษาธิการ  รวมท้ังเผยแพรรายงานดังกลาว

ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน 
๒. ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของ

สถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานตามทีก่ําหนดให 
สมศ. จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอ
หนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษา
ปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กําหนด 

๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมิน 
 

ในระหวางและภายหลังการประเมินสถานศึกษาของคณะผูประเมินภายนอก สมศ.          
จะดําเนินการกํากับดูแลคุณภาพ และประเมินผลงานของคณะผูประเมิน โดยอาศัยทั้งขอมูลยอนกลับ
จากสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินและบุคคลอื่นที ่เกี ่ยวของ วาผู ประเมินไดปฏิบัติหนาที ่อยาง
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคและขอกําหนดของ สมศ.หรือไม นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบ
คุณภาพของผูประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่คณะผูประเมินจัดสง
รายงานฯ มายัง สมศ. 

 
๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา 

 

 การติดตามผลเปนขั้นตอนที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษาใหพิจารณาจากรายงาน
ประจําปที่สถานศึกษาแตละแหงตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะ 
ผูประเมินภายนอกท่ี สมศ. ใหการรับรอง รวมทั้งการติดตาม สงเสริม สนับสนุนประสาน เชื่อมโยงกับ
หนวยงานตนสังกัดในการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาตามขอเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ยังติดตามตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอยางวาสถานศึกษานั้นๆ ได
ใชผลการประเมินในการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม 

สมศ. พิจารณารับรองรายงานและ
พิจารณารับรองมาตรฐาน

สถานศึกษา 

สมศ. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา



๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 



๖๔ 

 

 
ภาคผนวก ก 

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน)  พ.ศ.๒๕๔๓ 

 
หมวด ๑ 

การจัดตั้ง วตัถุประสงค และอํานาจหนาที่ 
 มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “สมศ.” 

มาตรา ๖ ใหสํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
ใกลเคียง 

มาตรา ๗ ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก 
และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ 
 มาตรา ๘ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่หลัก ดังน้ี 

(๑) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
และหนวยงานตนสังกัด 

(๒) พัฒนามาตรฐานและเกณฑสาํหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
(๓) ใหการรับรองผูประเมินภายนอก 
(๔) กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดําเนินการโดย 

ผูประเมินภายนอก รวมทั้งใหการรับรองมาตรฐาน ทั้งน้ี ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเองก็ได 

(๕) พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม และสนับสนุน
ใหองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพหรือวิชาการ เขามามีสวนรวมในการฝกอบรมผูประเมินภายนอกอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(๖) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปตอ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสํานัก
งบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งเผยแพรรายงานดังกลาวตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน  

 



๖๕ 

 

 
มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘ ใหสํานักงานมีอํานาจกระทํากิจการตางๆ 

ภายในขอบแหงวัตถุประสงค ดังตอไปน้ีดวย  
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ  
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใดๆ เก่ียวกับทรัพยสิน 
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน 
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(๕) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ

ของสํานักงาน 
(๖) มอบใหบุคคลทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
(๗) ใหประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเคร่ืองหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เปนไป

ตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
(๘) กระทําการอ่ืนใดที่จําเปนหรือตอเน่ืองเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน และ

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพภายนอก 
 

ขอ ๓๗  การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการดังตอไปน้ี 
(๑) เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความจริงและ

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
(๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ 

โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

(๔) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา   

(๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

(๖) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายของสถานศึกษา 

ขอ ๓๘  ในการประกันคุณภาพภายนอก ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแตแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องดังตอไปน้ี 

(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพ่ิมเติมจาก

มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยใชความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี 

ขอ ๓๙  วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอกใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด 
ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา  ผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ



๖๗ 

 

มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาน้ัน และใหสถานศึกษาน้ันปรับปรุงแกไขโดยจัด
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพ่ือขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันไดรับแจง
ผลการประเมินครั้งแรก 

ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔๐ ให
สํานักงานรายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอ่ืน แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 
 

ภาคผนวก ค 
ความรวมมือเพื่อบูรณาการการจัดระบบการประเมินผล 

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 
 



๗๐ 

 

 
 



๗๑ 

 

 
 
 

 
 



๗๒ 

 

 
 

 
 



๗๓ 

 

ตารางเชื่อมโยงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

การประเมินคุณภาพภายใน 
(สกอ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

 

แนวทางการ
ประเมิน 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก  
(สมศ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

ประกอบดวย 
๙ องคประกอบ ๒๓ ตัวบงชี้ 

 ประกอบดวย  
๓ กลุมตัวบงชี้ ๖ ดาน ๑๘ ตัวบงชี้ 

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ปการศึกษา - - ๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถาบัน 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน
ที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน 

ปการศึกษา 

๒.๑   ระบบและกลไกการพัฒนาและ 
        บริหารหลักสูตร 
 

ปการศึกษา ๑๕ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา 

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

- - 

๒.๒ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

ปการศึกษา - - - - 

๒.๓ อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ  

 
 

ปการศึกษา - - - - 



๗๔ 

 

การประเมินคุณภาพภายใน 
(สกอ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

 

แนวทางการ
ประเมิน 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก  
(สมศ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
 บุคลากรสายสนับสนุน 

ปการศึกษา ๑๓  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย ปการศึกษา 

๒.๕ หองสมุด อุปกรณการศึกษา 
        และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ปการศึกษา - - - - 

๒.๖   ระบบและกลไกการจัดการเรียน 
        การสอน 

ปการศึกษา ๑๑   ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

๑๔ ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

- - 

๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

 

ปการศึกษา 
 
 

๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ป 

๔.๑.๒ รอยละของบทความวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

 

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE  
QA Online 

 
 
 
 

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ 
เผยแพร 

๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
       ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ 
       เผยแพร 

ปการศึกษา 
 

ปปฏิทิน 
 
 

ปปฏิทิน 
 
 



๗๕ 

 

การประเมินคุณภาพภายใน 
(สกอ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

 

แนวทางการ
ประเมิน 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก  
(สมศ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

๔.๑.๓  รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ 

๖.๑      รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต 

 
 
 

ใชผลการประเมิน
จากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ 

 
 
 
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท

และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ 

 
 
 

ปการศึกษา 
 

๒.๘ ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา 

ปการศึกษา - - - - 

๓.๑ ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร 

ปการศึกษา 
 

- - - - 

๓.๒ ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

ปการศึกษา - - - - 

๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค   

ปการศึกษา 
 

- - - - 

๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

 

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 



๗๖ 

 

การประเมินคุณภาพภายใน 
(สกอ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

 

แนวทางการ
ประเมิน 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก  
(สมศ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
๔.๒.๒ รอยละของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ปงบประมาณ 
ปการศึกษา 
ปปฏิทิน 

- - - - 

๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทาง
 วิชาการแกสังคม 

ปการศึกษา - - ๘.  ผลการนําความรูและประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 

ปการศึกษา 

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ปการศึกษา - - ๙.  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ  
       เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร 
       ภายนอก 
๑๘. ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคม

ในดานตางๆ ของสถาบัน 

ปการศึกษา 

๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
 ศิลปวัฒนธรรม 

ปการศึกษา - - ๑๐.   การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๑๑.   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ปการศึกษา 



๗๗ 

 

การประเมินคุณภาพภายใน 
(สกอ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

 

แนวทางการ
ประเมิน 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก  
(สมศ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

๗.๑ ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ปการศึกษา ๑๐.๑ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

๑๐.๒ ระดับคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสู 
การปฏิบัติ 

 

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

๑๒.   การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
สภาสถาบัน 

๑๓.  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน 

ปการศึกษา 

๗.๒  การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน 
       เรียนรู 

ปการศึกษา ๑๓ ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนา
บุคลากร และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

- - 

๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารและการตัดสินใจ 

ปการศึกษา ๑๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา 

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

- - 

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
 

ปการศึกษา ๑๐.๒ ระดับคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสู 
การปฏิบัติ 

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

 
 

- - 



๗๘ 

 

การประเมินคุณภาพภายใน 
(สกอ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

 

แนวทางการ
ประเมิน 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก  
(สมศ.) 

 

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล 

๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ปงบประมาณ 
ปปฏิทิน 

ปการศึกษา 

- - - - 

๙.๑ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา ๗.๑ ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายใน 

ใชผลการ
ประเมินจาก
ระบบ CHE 
QA Online 

๑๕.  ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตนสังกัด 

ปการศึกษา 

- - ๖.๒   รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

ใชผลการประเมิน
จากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ 

- - 

- - ๘.   รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
      งบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม/ 

เงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555 

ใชผลการ
ประเมินจาก
กรมบัญชีกลาง 

- - 

- - ๙.   ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
      ตอหนวยผลผลิต 

ใชผลการ
ประเมินจาก
กรมบัญชีกลาง 

- - 

- - ๑๐. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
      คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
      (PMQA) 

ใชผลการ
ประเมินจาก
สํานักงาน 
ก.พ.ร. 

- - 



 

๗๙ 
 

ภาคผนวก ง 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมิน 

คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประโยชนในการรักษาไวซ่ึงคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการบริหารดานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใหดําเนินการไปไดดวยดี ฉะน้ัน
อาศัยอํานาจตามความ ขอ ๔(๗) ของกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑ ออกตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ .ศ.๒๕๔๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ . ๒๕๕๐ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๒ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงกําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ดังตอไปน้ี 

๑. สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนของหลักสูตรใน
สถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันกอนการเปดดําเนินการ 
และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนของ
หลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้ง จะตองมีสถานที่ตั้งหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองมีสถานที่ตั้งหลักตามที่ระบุไวในขอกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

๓. ในกรณีที่เปนการเชาสถานที่และอาคารเพ่ือดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จะตอง
ไมเปนการเชาชวงโดยเปนการดําเนินการเพียงชั่วคราว ซ่ึงสถาบันตองระบุกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดใหชัดเจน 

 กรณีที่เปนความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือใชสถานที่และอาคารในการจัดการศึกษา 
สถาบันตองไดรับความยินยอมใหใชสถานที่และอาคารจากหัวหนาหนวยงาน หรือผูมีอํานาจของ
หนวยงานนั้นๆ 

๔. สถานที่และอาคารที่ใชในการจัดการศึกษา จะตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
อยางเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง เชน หองเรียน หองทํางานของอาจารย 
สถานที่หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษาอันจําเปนตอการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาที่เปด



 

๘๐ 
 

สอน หองสมุด จํานวนหนังสือในสาขาวิชาที่เปดสอน รายชื่อฐานขอมูลในสาขาวิชา (กรณีบัณฑิตศึกษา) 
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน 

๕. สถาบันตองจัดใหมีบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการ
สวัสดิการนักศึกษา และบริการดานอ่ืนๆ ที่มีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง และ
ตองแจงใหนักศึกษาไดรับทราบถึงบริการเหลาน้ันดวย 

๖. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ตองเปนหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอนในสถาน
ที่ตั้งแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และเปนหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเรียบรอยแลว 

๗. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งถือเปนอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันตองจัดหา
อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไมซํ้าซอนกับในสถานที่ตั้ง โดยมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

๘. กรณีที่สถาบันประสงคจะจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเฉพาะบางสวนของหลักสูตรที่
เปดดําเนินการในสถานที่ตั้ง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนไดไมเกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหนวยกิต 
รวมของหลักสูตรที่เปดสอน ซ่ึงสถาบันสามารถใชอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้งได 

๙. ขอมูลและหลักฐานที่สถาบัน จะตองเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณารับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบดวย 

 ๙.๑ โครงการการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ระบุ เหตุผลความจําเปน และ
วัตถุประสงค  ในการใชสถานที่ และอาคารที่ มิ ใชสถานที่ตั้ งตามที่ ระบุ ไว ในขอกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือในกํากับ ระยะเวลา
ที่จะเปดสอนและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ หลักสูตรที่เปดสอน หรือรายวิชาที่เปดสอน (กรณีสอนเฉพาะ
บางสวนของหลักสูตร) จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรในแตละปการศึกษา  

 ๙.๒ สําเนาสัญญาเชาและรายละเอียดแนบทายสัญญาเชา หรือสําเนาหนังสือยินยอม
เก่ียวกับการใชสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่ตั้ง ในกรณีที่เปนสถานที่หรืออาคารเชาหรือ ความรวมมือ
กับหนวยงานอ่ืนในการใชสถานที่และอาคาร 

 ๙.๓ ขอมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ที่ระบุรายละเอียดของพื้นที่ของการใชประโยชน
ในสวนตางๆ ของบริเวณและอาคารนั้นๆ ขอมูลแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
และอุปกรณการศึกษา 

 ๙.๔ ขอมูลของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้งที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ๙ .๕ ขอมูลเก่ียวกับการจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ  
การจัดบริการ สวัสดิการนักศึกษา และบริการดานอ่ืนที่มีมาตรฐาน 



 

๘๑ 
 

๑๐. ขอมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
และสถาบันไดแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
เผยแพรขอมูลการเปดดําเนินการหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งของสถาบัน เพ่ือใหสาธารณะไดรับทราบ 

๑๑. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบันตองรายงานให
สภาสถาบันทราบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่สภา
สถาบันรับทราบ 

๑๒. คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดําเนินการใหมีการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศฉบับน้ี 
 ๑๓. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติน้ีได หรือมีความจําเปนตอง
ปฏิบัตินอกเหนือที่กําหนดในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให     
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนอันสิ้นสุด 
 
 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 

 (ศาสตราจารยวิจารณ พานิช) 
 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๘๒ 
 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

ศาสตราจารย ดร.ปรัชญา  เวสารัชช   ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช  อูสวัสด์ิ   กรรมการ 
ดร.ฉันทวิทย  สุชาตานนท   กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.นํายุทธ  สงคธนาพิทักษ   กรรมการ 
ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา   กรรมการ 
ดร.สวาง  ภูพัฒนวิบูลย   กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณวัลย สตัยารักษวทิย   กรรมการ 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน   กรรมการ 
ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช   กรรมการ 
ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร  จามรมาน   กรรมการ 
ผูอํานวยการ สมศ. (ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน)  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
ดร.ฉันทวิทย  สุชาตานนท      ประธานกรรมการ 
ดร.สวาง  ภูพัฒนวิบูลย       กรรมการ 
ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม   กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุพงศ  น่ิมกุลรัตน    กรรมการ 
ดร.มานิต  บุญประเสรฐิ       กรรมการ 
รองศาสตราจารย อรุณี  วิริยะจิตรา     กรรมการและเลขานุการ 

คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา  ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน 

นางทิพย  นิลนพคุณ 
 

คณะทํางาน  รองผูอํานวยการ สมศ. (นายนาวิน วิยาภรณ) 
ดร.ศุนิสา ทดลา 

   นายจอมทัพ ขวัญราช 
นางสาวกรวิกา ชูพลสัตว  

   นางสาวสุฑาทิพย ถิ่นวัฒนากูล 
   นายวุฒิชัย วยัวุฒิ 
   นางจิราภรณ  โกธรรม 
 

จัดทําตนฉบบั   กลุมงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สมศ. 
ประสานการจัดพิมพ กลุมงานสงเสริมและพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษา  สมศ. 


