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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

ระดับอุดมศึกษา   
ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ปรับ ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ 



๒ 

 

คํานํา 
 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ.  
จัดต้ังตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖  
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  
 สมศ. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) โดยไม่มีการตัดสินผล 
การประเมิน แต่เป็นการประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความเข้าใจ 
กับสถานศึกษา เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ. ที่ระบุไว้ในพระราช
กฤษฎีกาของการจัดต้ัง สมศ. โดยนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังประเมินผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) เป็นการประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ โดยคํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
สถานศึกษาซ่ึงการประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินซํ้าสําหรับสถานศึกษาในรอบสามนี้ จะต้อง
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่านั้น  
 
 
 

    (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์) 
      ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
               ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 
 
 



๓ 

 

สารบัญ 
 

 หน้า
บทนํา ๕
บทที่ ๑ การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ๖

 ๑.๑  วัตถุประสงค์ของการประเมิน  ๖ 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิน  ๗ 

 ๑.๓  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ๗ 
บทที่ ๒ คําอธบิายตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๙

 ๒.๑  แนวคิดและทิศทาง ๙ 
 ๒.๒  หลักการพัฒนาตัวบ่งช้ี ๙ 
 ๒.๓  หลักเกณฑ์การกําหนดตัวบ่งช้ี   ๑๐ 
 ๒.๔  การกําหนดค่านํ้าหนักตัวบ่งช้ี   ๑๒ 

 ๒.๕  ข้อมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา ๑๓ 

 ๒.๖  นิยามศัพท์ ๑๓ 
 ๒.๗  วิธีการนับ ๑๕ 
 ๒.๘  การคํานวณผลการดําเนินงาน ๓ ปี ๑๖ 
 ๒.๙  รายละเอียดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๑๗ 

บทที ่๓ การรับรองมาตรฐาน ๕๔
 ๓.๑  การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ๕๔ 
 ๓.๒  การรับรองมาตรฐานระดับคณะ/เทียบเท่า ๕๔ 
 ๓.๓  การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน ๕๕ 
 ๓.๔  การรับรองการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ๕๕ 
 ๓.๕  การประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” ๕๖ 
 ๓.๖  เง่ือนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๕๘ 

บทที่ ๔ กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ๕๙
 ๔.๑  การจัดคณะผู้ประเมินภายนอก ๕๙ 

 ๔.๒  การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕๙ 
 ๔.๓  ขั้นตอนการประเมิน ๖๐ 
 ๔.๔  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ๖๔ 
 ๔.๕  การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ๖๔ 

 
 
 



๔ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า
ภาคผนวก ๖๕

 ภาคผนวก ก  พระราชกฤษฎีจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
        การศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

๖๖ 
 ภาคผนวก ข  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

                   การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๖๘ 
 ภาคผนวก ค  ความร่วมมือเพ่ือบูรณาการการจัดระบบการประเมินผลระหว่างสํานักงาน 

                 คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   
                 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 

๗๐ 
 ภาคผนวก ง  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ        

 เก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง 
 ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 

๘๐ 

 ภาคผนวก จ  รายช่ือคณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ  
การศึกษา (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

๘๓ 

 ภาคผนวก ฉ  คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม               ๘๕ 

 ภาคผนวก ช  คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
                 (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 

 

๘๖ 

 ภาคผนวก ซ  คณะผู้จัดทํา ๘๘ 

 



๕ 

 

บทนํา 
 

 ตามหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกห้าปีนับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) 
และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เสร็จสิ้นไปแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซึ่งยังคงหลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด ๓ ที่ได้ระบุว่าการประกันคุณภาพภายนอกให้คํานึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการ ดังต่อไปน้ี 

 ๑. เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงและ 

มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
 ๓. สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ 

โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน 

 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

 ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน 

 ๖. คํานึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

 ทั้งน้ี กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กําหนดให้ สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

 ๑. มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
 ๒. มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
 ๓. มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ๔. มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา สมศ. ได้กําหนดตัวบ่งช้ี จํานวน ๑๘ ตัวบ่งช้ี  

ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรฐานตามท่ีกฎกระทรวงฯ กําหนด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตัวบ่งช้ี ได้แก่ กลุ่มตัวบ่งช้ี
พ้ืนฐาน จํานวน ๑๕ ตัวบ่งช้ี กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ จํานวน ๒ ตัวบ่งช้ี และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
จํานวน ๑ ตัวบ่งช้ี 



๖ 

 

บทที่ ๑ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

 
 การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ

สถานศึกษาโดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดีย่ิงขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการที่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกํากับติดตามคุณภาพ และมี
ระบบประเมินตนเองก่อน ต่อจากน้ันจึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดําเนินการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะต่างมุ่งสู่มาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังให้
เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก ดังน้ี 
 

๑.๑  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
  วัตถุประสงค์ทั่วไป  
 ๑) เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจด้านต่างๆ 
 ๒) เพ่ือกระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

อย่างต่อเน่ือง 
 ๓) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔) เพ่ือรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาต่อ

สาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  วัตถุประสงค์เฉพาะ  
 ๑) เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการท่ี สมศ. กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

 ๒) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ รวมทั้ง
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและการช้ีนําสังคมของสถานศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ 

 ๓) เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ 

 ๔) เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง 
 ๕) เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางที่สอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับ 

การประเมินคุณภาพภายใน 
 ๖) เพ่ือสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงการดําเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน 
 ๗) เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 



๗ 

 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) การบริหารจัดการรวมถึงการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

โดยทําให้การผลิตกําลังคนทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุด  
และตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ 

 ๒) สถานศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบในการ
กําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล และมีความเป็นเลิศ
ตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา 

 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิน  
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง

ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 ๑) เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้ครอบคลุม 

การประเมินทุกด้านตามพันธกิจ 
 ๒) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสําหรับการประเมินตามตัวบ่งช้ีให้เป็นระบบ ครบถ้วน 

และสืบค้นได้ง่าย สําหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๓) เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษาก่อนที่จะรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก โดยรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองเป็นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด 
 

๑.๓  ความสัมพันธร์ะหว่างการประกันคณุภาพภายในกับการประเมินคณุภาพภายนอก 
 ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไว้ว่า “ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทํา
หน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ มีการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ  
ด้วยเหตุน้ีระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์  
ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังน้ันความเช่ือมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น ได้แสดงให้เห็นความเช่ือมโยง 
ตามแผนภาพที่ ๑ ดังน้ี 

 
 



๘ 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

จากแผนภาพที่ ๑ จะเห็นว่าเมื่อสถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จําเป็นต้องจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา การติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดังน้ัน
สถานศึกษาจําเป็นต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพท่ีแท้จริงของสถานศึกษา
ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 

(ทุกปี) 

การประเมนิ โดย สมศ. 
(อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

ในทุก ๕ ปี) 
 

รายงานผลการประเมิน 

 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
การปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานประจําปี / SAR 

ต้นสังกัด /  
สถานศึกษา  

คณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงบประมาณ 

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
และสาธารณาชน 

กําหนด
นโยบาย / 
งบประมาณ 

การประกันคุณภาพภายใน 

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก ๓ ปี
 



๙ 

 

บทที่ ๒ 
คําอธิบายตวับ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

 
สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตาม โดยมีระบบการประกันคุณภาพเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  
 

๒.๑  แนวคิดและทิศทาง  
๑) ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
๒) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

โดยให้นํ้าหนักร้อยละ ๗๕ 
๓) ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้นํ้าหนักร้อยละ ๒๕ เพ่ือให้ความสําคัญกับสภาสถาบัน ผู้บริหาร

สถาบัน คณาจารย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพภายใน  

๔) ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ์ (Peer Review) 
๕) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้องเช่ือถือได้ เพ่ือกระตุ้นให้การประกัน

คุณภาพภายในมีความเข้มแข็งย่ิงขึ้น 
๖) ลดจํานวนมาตรฐานและจํานวนตัวบ่งช้ีโดยถ่ายโอนมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเก่ียวกับปัจจัยนําเข้าและ

กระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

๒.๒  หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
 ๑) กําหนดตัวบ่งช้ีที่มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่าปัจจัยนําเข้าและ
กระบวนการ 
 ๒) คํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา  
 ๓) เน้นตัวบ่งช้ีทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ  
 ๔) ตระหนักถึงความสําคัญของปัจจัย ข้อจํากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 ๕) ให้มีตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานเท่าที่จําเป็น แต่ยังคงอํานาจจําแนก โดยเพ่ิมตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์และตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสริม 
    ๖) คํานึงถึงความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 



๑๐ 

 

๒.๓  หลักเกณฑ์การกําหนดตัวบ่งชี้  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดตัวบ่งช้ีเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน  

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ ซึ่งกําหนดให้ สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปน้ี คือ ๑) มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และ ๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ดังจะเห็นความสอดคล้องตามตารางที่ ๑ 
 

 ตารางที่ ๑ ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี ้
มาตรฐาน

ตามกฎกระทรวงฯ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
พ้ืนฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ผลการจัด 

การศึกษา 
และ 

การจัด 
การเรียน 
การสอน 

ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสําคัญ 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

๔. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
    การสอนและ/หรือการวิจัย 

 

๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
การบริหาร 
จัดการศึกษา 

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพ
ภายใน ๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ 

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
      ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
      ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

 
ผลการจัด

การศึกษาและ 
การจัดการเรียน

การสอน 
ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสําคัญ 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๘. ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
      ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน 
      ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน 



๑๑ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งช้ีที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนด 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินบนพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถช้ีผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดี และมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน  
 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง กลุ่มตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง กลุ่มตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
โดยสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันช้ีแนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ 
ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ช้ีนํา
สังคม อาทิ การรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคม
สันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมท้ังการแก้ปัญหาสังคม อาทิ  
ความขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น  



๑๒ 

 

๒.๔  การกําหนดค่าน้ําหนักตัวบ่งชี้ 
 การกําหนดค่านํ้าหนักตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มีดังน้ี   
 

 ตารางที่ ๒ น้ําหนักตัวบ่งชี ้

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก
คะแนน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
พ้ืนฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๕ 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๕ 

๓. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ๕ 

๔. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๕ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ๕ 

๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ๕ 

๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ๕ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
    การสอนและ/หรือการวิจัย 

๕ 

๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕ 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕ 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕ 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ๕ 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ๕ 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๕ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ๕ 

รวมน้ําหนัก ๗๕

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ 

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
      ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
      ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

 
๕ 
๕ 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๕ 

รวมน้ําหนัก ๑๕

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๘. ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
      ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน 
      ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน 

 
๕ 
๕ 

รวมน้ําหนัก ๑๐

รวมน้ําหนักทัง้ ๑๘ ตัวบ่งชี้ ๑๐๐



๑๓ 

 

๒.๕ ข้อมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีใช้ประกอบการพิจารณา  
 ๑) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ใช้ผลการดําเนินงานย้อนหลังก่อนการประเมินตามลักษณะ
ของตัวบ่งช้ี คือ  
   (๑.๑) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ ใช้ผลการดําเนินงาน ๓ ปี ก่อนปีที่ประเมิน เช่น หากสถาบันได้รับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รายงานการประเมินตนเองต้องรายงานข้อมูลของปีการศึกษา
หรือปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๑, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ กรณีไม่มีข้อมูลย้อนหลังครบ ๓ ปี ให้ใช้ข้อมูลล่าสุดที่มี  
   (๑.๒) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ ใช้ผลการดําเนินงาน ๑ ปี ก่อนปีที่ประเมิน 
 ๒) ข้อมูลผลการดําเนินงานส่วนใหญ่ใช้ตามปีการศึกษา ยกเว้นบางตัวบ่งช้ีมีการจัดเก็บข้อมูล 
ตามปีปฏิทินให้ใช้ข้อมูลตามปีปฏิทิน 
  

๒.๖  นิยามศัพท์ 
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์ที่มี

สัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา 
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรที่มี

ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา  
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 

ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
งานสร้างสรรค์  หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี

การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือ         
การพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน          
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ  ได้แก่  (๑)  ทัศนศิลป์  (Visual  Arts)  ประกอบด้วย  ผลงานด้านจิตรกรรม  
ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  ภาพยนตร์  สื่อประสม  สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ  
(๒)  ศิลปะการแสดง  (Performing  Arts)  ประกอบด้วย  ดุริยางคศิลป์  นาฏยศิลป์  รวมถึงการแสดง
รูปแบบต่างๆ  และ  (๓)  วรรณศิลป์  (Literature)  ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

การประเมินงานสร้างสรรค์  
๑) ประเมินในมิติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ต้อง

ผ่านการรับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพในสาขาวิชาซึ่งเป็น 
ที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ์การประเมินตามที่ สมศ. กําหนด 

๒) ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา 
ถึงแม้ผลงานสร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน งบประมาณ เวลา
การทํางาน จํานวนผู้ร่วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร่ หรือประโยชน์ที่ได้รับ 

๓) การประเมินในมิติการเผยแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผลงานสร้างสรรค์ ได้รับ 
การประเมินผลงานมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีกําลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังเป็นการให้
ความสําคัญกับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการทางการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น 



๑๔ 

 

การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ 
อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการจัดการนําเสนอ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงาน ก่อนการเผยแพร่ ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัดแสดง
นิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพงานสรา้งสรรค์ ดังต่อไปน้ี  

 ๑) ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิ หอศิลป์ หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม  
โดยการจัดงานแสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น    

 ๒) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ งานสร้างสรรค์
โดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

 ๓) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ ในระดับนานาชาติ หรือ
เป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ 

 ๔) คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ ไม่ตํ่ากว่า ๓ คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการท่ียอมรับใน
สาขาวิชาน้ัน ทั้งน้ีต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึง
ศิลปินแห่งชาติด้วย และผลงานเหล่าน้ันจะต้องผ่านกระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้อง) 

 ๕) ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ที่ไม่ต้องการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานที่แสดง
กิจกรรมการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงงาน แผนงาน และ
การประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ตํ่ากว่า ๓ คน 
ทั้งน้ีต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม 
และสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสําคัญของศิลปะ 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม 
รวมท้ังผลท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล 
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของ
วัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็น
อุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และ
จิตใจ การมีนํ้าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้นําที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรม
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ในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และ
พัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเก่ียวกับความงาม
ทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมี
เป้าหมายท่ีชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็น 
การทําลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม 
และความนิยม เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผล 
ต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงาม 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีเข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของ
ศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพ่ือการดํารงรักษ์สืบต่อไป 

สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่แวดล้อม  

ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 

๒.๗  วิธีการนบั 
การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review 
เท่าน้ัน ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ันสามารถนํามานับ
ได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่าน้ัน  

การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับตามปีปฏิทิน หรือ 
ปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัย 
ที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่นําไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับได้
เพียง ๑ ผลงาน ทั้งน้ีจะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปแล้ว  

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นําผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะ
เป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล 
ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียง
ครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ 
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และผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียงคร้ังเดียว 
ต่องานวิชาการ ๑ ช้ิน 
 การนับจํานวนอาจารย์และนักวิจัย ให้นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 

 - กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ คน 
 - กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ให้นับเป็น ๐.๕ คน 
 - กรณีมีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 

 

๒.๘  การคํานวณผลการดําเนินงาน ๓ ป ี
๒.๘.๑ ระดับคณะ 
 นําผลการดําเนินงานของคณะเป็นรายปีมาใช้ในการคํานวณ โดยใช้สูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 

 ตัวต้ังของปีที่ ๑ + ตัวต้ังของปีที่ ๒ + ตัวต้ังของปีที่ ๓
 

ตัวหารของปีที่ ๑ + ตัวหารของปีที่ ๒ + ตัวหารของปีที ่๓ 
 

๒.๘.๒ ระดับสถาบัน 
 นําผลการดําเนินงานของทุกคณะเป็นรายปีมาใช้ในการคํานวณ โดยใช้สูตรการคํานวณดังน้ี 
 

 
ตัวต้ังของปีท่ี ๑ (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวต้ังของปีท่ี ๒ (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวต้ังของปีท่ี ๓ (ผลรวมทุกคณะ) 

 
ตัวหารของปีท่ี ๑ (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวหารของปีท่ี ๒ (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวหารของปีท่ี ๓ (ผลรวมทุกคณะ) 

 

การคํานวณคา่คะแนน 
 การใช้สูตรการคํานวณค่าคะแนน ให้คํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใช้ผลการดําเนินงาน 

ที่กําหนดเป็น ๕ คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนน เป็นตัวเทียบในการคํานวณค่าคะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
x  ๕  

ผลการดําเนินงานที่กําหนดเป็น ๕ คะแนน
 



๑๗ 

 

๒.๙ รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๒.๙.๑) กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 

 
 
 

  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ประกอบด้วย ๖ ด้าน ๑๕ ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
  (ก) ด้านคุณภาพบัณฑิต  ประกอบด้วย   ๔   ตัวบ่งช้ี 
  (ข) ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ประกอบด้วย   ๓   ตัวบ่งช้ี 
  (ค) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ประกอบด้วย   ๒   ตัวบ่งช้ี 
  (ง) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย   ๒   ตัวบ่งช้ี 
  (จ) ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  ประกอบด้วย   ๓   ตัวบ่งช้ี 
  (ฉ) ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย   ๑   ตัวบ่งช้ี 

 

ก.  ด้านคุณภาพบณัฑิต 
 

 
 

ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๕ 

๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๕ 

๓ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ ๕ 

๔ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ ๕ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและ
จํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และสถาบัน
ผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมท้ังได้ตามคุณลักษณะ 
ที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน กล่าวคือ เป็นผู้ใช้ภาษาได้ดี ถูกต้อง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มีรสนิยมดี  
คิดตรึกตรองได้ถ่องแท้ เจริญงอกงามเพราะความใฝ่รู้และสามารถแปลความคิดเป็นการกระทําได้สําเร็จ  
เป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้ มีทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพ 
ขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ 

          กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งช้ีที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนด 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินบนพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถช้ีผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดี และมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 



๑๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
 

คําอธบิาย 
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ 

ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพ่ือเลี้ยงชีพ
ตนเองได้ การนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา  
ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 
 

วิธีการคาํนวณ 
 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

x  ๑๐๐ 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

 

หมายเหตุ  ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว  
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 

และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ ๗๐ ของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา ให้มีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

๑. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 
๒. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
๓. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
๔. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
๕. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
๖. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
๗. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 



๑๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

คําอธบิาย   
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 

Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีสถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่าง
น้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ด้าน 
ต้องทําการประเมินครบทุกด้าน 
 

วิธีการคาํนวณ  
 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

๑. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามท่ีเผยแพร่โดย สมศ.  

๒. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  
๓. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
๔. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ๕ ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 



๒๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่  
 

คําอธบิาย   
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของ

คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจาก
สารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕  

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕  

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

 
 



๒๑ 

 

วิธีการคาํนวณ 
 

 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X ๑๐๐ 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด  

       

หมายเหตุ นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่าน้ัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย
๐.๒๕ มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

๐.๕๐ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 

๐.๗๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)  
หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  

๑.๐๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ *
๐.๑๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

๐.๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

๐.๕๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๐.๗๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 * องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 

มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และ เวียดนาม  

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่างน้อย ๕ 
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดง
ในต่างประเทศ  

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ  
           ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 



๒๒ 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๒๕ เท่ากับ ๕ คะแนน  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. จํานวนและรายช่ือบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือ
ปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสาร
หรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่านํ้าหนักของบทความวิจัยแต่ละช้ิน  

๒. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือ
องค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนักของ 
การเผยแพร่ผลงานแต่ละช้ิน 

๓. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  



๒๓ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่
 

คําอธบิาย 
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของ

คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้าน 
การคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ขั้นสูง 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕  

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 

วิธีการคาํนวณ 
 

 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก X ๑๐๐ 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 



๒๔ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย
๐.๒๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

๐.๕๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

๐.๗๕ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

๑.๐๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ *
๐.๑๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

๐.๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

๐.๕๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๐.๗๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน 

๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 

มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และ เวียดนาม  

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่างน้อย ๕ 
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดง
ในต่างประเทศ  

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ  
           ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 



๒๕ 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๕๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือ
เจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ค่านํ้าหนักของบทความวิจัยแต่ละช้ิน  

๒. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
 
 
 
 



๒๖ 

 

ข.  ด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์  
 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการดําเนินงานตาม 
พันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเน้นเฉพาะโดยมี 
การดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
การทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ เป็นนวัตกรรมที่นําไปสู่การสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่เรืองปัญญา มีคุณธรรมและความเช่ียวชาญสูง  
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดนของความรู้และทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง ทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 

ถ้าสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องสร้างความเข้มข้นเชิงวิชาการ สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพสูง และสร้าง
การยอมรับในแวดวงวิชาการ ควรเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติได้ หากเป็นงานวิจัยและพัฒนาก็ต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช้ประโยชน์ได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้จริง รวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เก่ียวกับการใช้ความรู้ในการพัฒนา เป็นการเรียนรู ้
ที่สั่งสมและถ่ายทอดไปสู่ผู้อ่ืนได้ ประเด็นสําคัญก็คือไม่ว่างานวิจัยพ้ืนฐานหรืองานวิจัยประยุกต์ก็ต้องเป็น
งานวิจัยแท้ คือการมีผลเป็นการเรียนรู้ สั่งสมองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้น้ันๆ ได้ ผลงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทย  
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมความรู้ และสังคม
แห่งภูมิปัญญา อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้และใฝ่รู้ตลอดชีวิต และวัฒนธรรมการใช้ความรู้ในการกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์และการพัฒนา ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

 

ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก
(คะแนน) 

๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๕ 

๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ๕ 

๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ๕ 

 
 



๒๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่
 

คําอธบิาย 
การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวน
ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕  

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย
๐.๒๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

๐.๕๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

๐.๗๕ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

๑.๐๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ *
๐.๑๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

๐.๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

๐.๕๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๐.๗๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน 

๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 

มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และ เวียดนาม  

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่างน้อย ๕ 
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดง
ในต่างประเทศ  

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ  
           ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 



๒๙ 

 

วิธีการคาํนวณ  
 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี 
 

 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๒๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๒๐ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐ 

 

การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉล่ีย และการคิด
คะแนนระดับสถาบันให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉล่ีย 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของ
บทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และค่านํ้าหนักของแต่ละบทความวิจัย 

๒. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ 
ช่ือสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนัก
ของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 

๓. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
 

 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์
 

คําอธบิาย 
การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถ
นําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  
โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์  
และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/
การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีดังน้ี  

  ๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
ในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข 
ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   

     ๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

      ๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ นําไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 ๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจ
รับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  



๓๑ 

 

  
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นําผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะ
เป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล 
ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียง
ครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 
 
วิธีการคาํนวณ  
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. จํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ 
ลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์  
ช่ือหน่วยงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กร 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
ในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข 
ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   

     - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

      - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

๒. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  
 



๓๒ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรบัรองคณุภาพ 
 

คําอธบิาย 
ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์  

วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่ง 
ทางวิชาการหรือเทียบเท่า 

ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ 
(Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูปของ
บทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

 - ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 
ที่เก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

 - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่าน
ทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหน่ึง ทั้งน้ีจะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคงและให้ทัศนะ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ันๆ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวเน่ือง 

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ 
และผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียงคร้ังเดียว 
ต่องานวิชาการ ๑ ช้ิน  
 



๓๓ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ
๐.๒๕ บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  

๐.๕๐ บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

๐.๗๕ ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

๑.๐๐ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ 
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 

วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. จํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มีคุณภาพของ

อาจารย์ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน  
ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ ช่ือหน่วยงานที่รับรอง และ 
มีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ค่านํ้าหนักของผลงานวิชาการแต่ละช้ิน  

๒. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ 
ที่ลาศึกษาต่อ  



๓๔ 

 

ค.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการ
ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงท้ังในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ของสถานศึกษาหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การให้
คําปรึกษา การศึกษา วิจัยค้นคว้า เพ่ือแสวงหาคําตอบให้กับสังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ  
การจัดให้มีการศึกษาต่อเน่ือง บริการศิษย์เก่าและประชาชนท่ัวไป การให้บริการทางวิชาการน้ีสามารถจัด 
ในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่าด้วยสํานึกความรับผิดชอบของความเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ฐานะเป็นที่พ่ึงของสังคม หรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ หรือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการทางวิชาการโดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พ่ึงและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสม สอดคล้อง อันก่อให้เกิด ความม่ันคง ความเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ ย่ังยืนของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และวิชาชีพในการตอบสนอง ช้ีนํา 
และเตือนสติสังคมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
 

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก
(คะแนน) 

๘ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

๕ 

๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนา 
                    การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 

คําอธบิาย  
  การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน
หรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการ
พัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการท่ีมี
ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
  การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี ๒ ประเภท คือ  
  ๑. การพัฒนาการเรียนการสอน   
  ๒. การพัฒนาการวิจัย 
  ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมีทั้ง
สองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน   
  

วิธีการคาํนวณ  
 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ 

ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x ๑๐๐ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ ๓๐ เท่ากับ ๕ คะแนน  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้

และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไป 
ต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

๒. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวต้ังจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และ
โครงการวิชาการท่ีเป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหน่ึงๆ  
จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน และ
การวิจัยก็ได้ 

๓. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการประเมิน
ในระดับคณะและระดับสถาบัน 



๓๖ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 

คําอธบิาย 
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ีสถาบันจัดขึ้นเพ่ือ

พัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
ประเด็นการพจิารณา 

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐  
๓. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
๔. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์

ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได้  
๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
๓. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือ

องค์กรได้เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน  

๔. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง
ประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 

๕. “ต่อเน่ือง” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ ๒ ปีขึ้นไป 
๖. “ย่ังยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
๗. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 

หมายเหตุ สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป สามารถใช้โครงการ/
กิจกรรมใหม่ที่ปรากฎอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่ต่อเน่ืองในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย สมศ. จะพิจารณา
ให้คะแนนล่วงหน้า 



๓๗ 

 

ง.  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถานศึกษามีการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติโดยเห็นถึงความสําคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จําต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและ
พัฒนาสิ่งที่ดีงาม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างมีรสนิยม  
ให้เกิดในจิตสํานึกและในวิถี ชี วิต มีความเช่ือมั่นในการดํารงชี วิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องความเช่ือ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ สถานศึกษาจึงมีนโยบายและ
การดําเนินงานทั้งในระดับบุคคล และสถาบัน โดยมีระบบและกลไกเป็นหน่วยส่งเสริม สนับสนุนในลักษณะ
โครงการและส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้วิถีชีวิตและบรรยากาศ ในมหาวิทยาลัยน่าอยู่  
มีชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีรสนิยม และสามารถอยู่ในสังคมด้วยความเข้าใจ มีนํ้าใจอย่างมีความสุข 
 

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก
(คะแนน) 

๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕ 

๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 
 

คําอธบิาย 
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลัก

ประการหน่ึงที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคม 
ในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเน่ืองที่มั่นคงและย่ังยืน 
โดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 
 

ประเด็นการพจิารณา  
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐  
๓. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเน่ือง 
๔. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได้  
๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและเป้าหมายความสําเร็จ 
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น 

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

๕. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
 



๓๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม  
 

คําอธบิาย 
ศิลปะและวัฒนธรรม เก่ียวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี

ลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา 
ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและ
สร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
 

ประเด็นการพจิารณา  
๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
๒. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม

อย่างสมํ่าเสมอ  
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕  
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได้  
๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมที่สถานศึกษาดําเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จ

อย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
๓. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย 

และความสวยงาม  
๔. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริม 

ให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ 
 

หมายเหตุ ๑. สะอาด หมายถึง ไม่รก มรีะเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
 ๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่   
    แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  



๔๐ 

 

จ.  ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 

ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก
(คะแนน) 

๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ๕ 

๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ๕ 

๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ ๕ 

 
 

 
 
 
 
 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีระบบ 
การบริหารและการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
เอกภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กําหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่กํากับดูแลนโยบาย  
การดําเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้
นักศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมทั้งกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่กําหนด มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน และ 
การบริหารและการจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วย หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 



๔๑ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
 

คําอธบิาย 
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสําคัญ 

ในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไก
และกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่างย่ังยืน 

การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาตาม
หน้าที่และบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตาม
มติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
  ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

๑. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
๒. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
๓. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
๕. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง ๑๐ ประเด็น  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กําหนดในเกณฑ์การให้คะแนน   

 

หมายเหตุ เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ตัวบ่งชี้ ๑๓  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน 
 

คําอธบิาย 
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสําเร็จ

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาได้กําหนดให้มีกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบ 
การดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ 
เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ 
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา ที่กําหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ังและมีการดําเนินงานตามระบบน้ัน 

๕. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

หมายเหตุ ๑. ระดับสถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี  
 ๒. ระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการจัด 

การเรียนการสอน 
 
 
 



๔๓ 

 

ตัวบ่งชี้ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

คําอธบิาย 
คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมท้ังพิจารณาจากความสําเร็จ

ของสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้า 
ทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง อันจะทําให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณา
จากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
กําหนดค่านํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังน้ี 
 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 

รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๐ 
 

วิธีการคาํนวณ  
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังน้ี 

 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจํา 
 

 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. จํานวนและรายช่ืออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา  
 ๒. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดง 
วุฒิการศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ 
  

หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ  
 - คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ สกอ. และ

กรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ. 



๔๔ 

 

ฉ.  ด้านการพฒันาและประกันคุณภาพภายใน 
 

 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องแสดงความมี
มาตรฐานและคุณภาพด้วยการเป็นประชาคมแห่งการสร้างความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีขีด
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยสร้างความรู้ใหม่ทั้งเพ่ือพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง อุดมศึกษา
ไทยยังต้องแสดงความเป็นอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากน้ีอุดมศึกษาไทยต้องมีความเป็นเลิศที่ใช้การ
ได้ในสังคมแห่งการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพ่ือการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเน่ืองซึ่งจะนํา
อุดมศึกษาไทยไปสู่อุดมศึกษาสากล ดังน้ันการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเป็นการประกันคุณภาพเพ่ือความรู้
สู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพเพ่ือผู้เรียน หัวใจของระบบการประกันคุณภาพที่ดี คือ การใช้ระบบ
และกระบวนการประกันคุณภาพในการสร้างประชาคมท่ีมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ และตรวจสอบการทํางาน
ของตนเองเพ่ือผู้อ่ืนอยู่เสมอ ซึ่งจะนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เผยแพร่ข่าวสารทั่วทั้งสถาบัน พร้อมกับมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานทุกด้านแบบมืออาชีพ
ที่สามารถตรวจสอบการทํางานได้ทุกขั้นตอน มีกลไกรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
เพ่ือนําข้อคิดความเห็นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมมาใช้ในการกํากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน 
อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ที่เหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงให้อิสระแก่หน่วยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ตามเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละหน่วยงานด้วย 

ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบด้วย ระบบแรก คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพ 
ซึ่งประกอบด้วยการกําหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและ 
การจัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สอง คือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือเร่งรัดให้ 
การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด และระบบท่ีสาม คือ ระบบการประเมินภายใน
และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถาบันในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากต้นสังกัด 
ทั้งน้ี การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 

ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก
(คะแนน) 

๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ๕ 

 



๔๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  
 

คําอธบิาย 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไว้ว่า 

“...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น
อย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งน้ี สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งช้ีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกําหนด โดยจะเป็นตัวบ่งช้ีที่
เน้นด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดน้ี จะเป็น
คะแนนท่ีสามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้ ดังน้ัน ในการประเมินตัวบ่งช้ีน้ี จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทําการประเมินใหม่ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยต้นสังกัด  

 

หมายเหตุ กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัว 
              ที่กําหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งช้ีน้ันมาใช้แทน  
 



๔๖ 

 

๒.๙.๒)  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง กลุ่มตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก
(คะแนน) 

๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  

      ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ๕ 

      ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๕ 

๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณข์องสถาบัน 
 

คําอธบิาย  
อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผลการบรหิารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
ประเด็นการพจิารณา 

๑ . มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

๓. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง 
กับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

๕ ข้อ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เก่ียวกับ 

อัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 

หมายเหตุ ๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
   ๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้  

  ๓. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน  
 การดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

 

การคิดคะแนน 
๑. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา

ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 ๒. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 



๔๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  
 

วิธีการคาํนวณ  
 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 
 

 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปน้ี  

๑. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 

ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน 
๔. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  

 

หมายเหตุ “๑ สถาบัน ๑ อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
 ๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
 ๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้  

 ๓. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

 

การคิดคะแนน 
 ๑. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา

ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
          ๒. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 



๔๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบนั 
 

คําอธบิาย 
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหน่ึง

ของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพจิารณา 
๑. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ 

ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด 

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ

ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิด 

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ 

ที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติ 

ได้ ๑ ข้อ 
ปฏิบัติ 

ได้ ๒ ข้อ 
ปฏิบัติ 

ได้ ๓ ข้อ 
ปฏิบัติ 

ได้ ๔ ข้อ 
ปฏิบัติ 

ได้ ๕ ข้อ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา 
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 

จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผล 

การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่กําหนด 
หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของ
สถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ 

๔. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เก่ียวกับ
เอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 



๕๐ 

 

หมายเหตุ ๑. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้ ทั้งน้ีต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 ๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
 ๓. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน

การดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 
 ๑. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมิน

จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 ๒. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 



๕๑ 

 

๒.๙.๓) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง กลุ่มตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
โดยสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันช้ีแนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย 
ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็น 
ผู้ช้ีนําสังคม อาทิ การรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคม
สันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมท้ังการแก้ปัญหาสังคม อาทิ  
ความขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น 
 

ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก
(คะแนน) 

๑๘ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  

      ตัวบ่งช้ี ๑๘.๑ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ 
ภายในสถาบัน 

๕ 

      ตัวบ่งช้ี ๑๘.๒ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ 
ภายนอกสถาบัน 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘    ผลการชีน้ํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชีน้ํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑  

ภายในสถาบนั 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชีน้ํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒  

ภายนอกสถาบัน 
 

คําอธบิาย  
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ ประเด็น จากประเด็นช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้าน

ต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 

ทั้งน้ี ประเด็นที่ช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือกดําเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 
 

ประเด็นการพจิารณา ๑๘.๑ 
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐  
๓. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

ประเด็นการพจิารณา ๑๘.๒ 
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐  
๓. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 

 ๑  ๒ ๓ ๔ ๕
- ปฏิบัติได้  

๑ ข้อ 
ปฏิบัติได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๔ – ๕ ข้อ 



๕๓ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑ .  โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดําเนินงานที่มีประโยชน์และ 

สร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา มีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ได้ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  
๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

จากการดําเนินงานของโครงการ 
๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

หมายเหตุ ๑. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้     
 ทั้งน้ีต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  ๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
  ๓. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน 

 การดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 
 ๑. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมิน

จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

 ๒. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 
 



๕๔ 

 

บทที่ ๓ 
การรับรองมาตรฐาน 

 
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ได้มีการกําหนดการพิจารณาให้การรับรอง

มาตรฐานสถานศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
 

๓.๑    การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษารอบสาม ระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาข้อมูลจากการประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่เช่ือมโยงไปสู่การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา ดังน้ี 
 ๓.๑.๑  การประเมินระดับตัวบ่งชี้ 
  ตัวบ่งช้ีแต่ละตัวจะมีคะแนนตํ่าสุดคือ ๐ และสูงสุดคือ ๕ ใช้ผลประเมินของคะแนนกรรมการ 

มาพิจารณารายตัวบ่งช้ี  
 ๓.๑.๒  การประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้ 

 สมศ. กําหนดเกณฑ์ไว้ ๒ ข้อ คือ   
 ๑) คะแนนเฉล่ียของตัวบ่งช้ีที่ ๑ – ๑๑  มีค่าต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ 
 ๒) คะแนนเฉล่ียของตัวบ่งช้ีทุกตัวรวมกันมีค่าต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
 โดยใช้ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  หากทศนิยมตําแหน่งที่สามมีค่าต้ังแต่ ๐.๐๐๕ ให้ปัดขึ้น มิฉะน้ันให้ปัดทิ้ง 

 ๓.๑.๓  ความหมายของระดับคุณภาพ 
 ค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวบ่งช้ีหรือในภาพรวม สามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังน้ี 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 

๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 

๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 

๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 

๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

๓.๒    การรับรองมาตรฐานระดับคณะ/เทียบเท่า 
 ใช้เกณฑ์ ๒ ข้อ ใน ๓.๑.๒ และแปลความหมายตามข้อ ๓.๑.๓ 



๕๕ 

 

๓.๓    การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน 
  สถาบันจะได้การรับรองเมื่อ 

 ๑) ผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ ข้อ ในข้อ ๓.๑.๒ และ 
๒) คะแนนผลการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเง่ือนไขดังน้ี 

 (๒.๑) สถาบันที่มีจํานวน ๑ - ๓ คณะ ทุกคณะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 (๒.๒) สถาบันที่มีจํานวน ๔ - ๙ คณะ มีคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ 

   ได้เพียง ๑ คณะเท่าน้ัน  

 (๒.๓) สถาบันที่มีคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าจํานวนต้ังแต่ ๑๐ คณะขึ้นไป  
  มีคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ของจํานวนคณะทั้งหมด 

 หมายเหตุ หากสถาบันได้รับการรับรองมาตรฐาน แต่มีคณะที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 ตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เป็นการรับรองมาตรฐานสถาบันแบบมีเงื่อนไข 

  

๓.๔  การรับรองการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง 
 การรับรองการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑) ดําเนินการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังตามที่สถาบันแจ้งและปรากฏรายช่ือ 

ในฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เท่าน้ัน ทั้งน้ี สมศ. จะประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังจาก ๑๘ ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. กําหนด  

  ๒) ถ้าผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังไม่ผ่านเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. จะ 
ไม่รับรองในระดับสถาบัน หากสถาบันการศึกษาพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ของ สกอ. แล้ว สมศ. จึงจะทํา 
การประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง 
  ๓) หากการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังเป็นส่วนหน่ึงของคณะจะประเมินรวมกับคณะ หากมิใช่
จะนับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
  ๔ )  ถ้าพบหลักฐานภายหลัง ว่าสถาบันการศึกษามีการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ั ง 
นอกเหนือจากที่สถาบันแจ้ง สกอ. น้ัน สํานักงานจะประกาศไม่รับรองทั้งสถาบัน กรณีสํานักงานให้การรับรอง
ไปแล้วจะดําเนินการถอนการรับรอง 
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๓.๕    การประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” 
เพ่ือขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพตนเองอย่างต่อเน่ืองสู่ ความเป็นเลิศ  

จึงมีแนวทางการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” เพ่ือสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

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

เครือข่ายการพัฒนาอีก ๙ แห่ง มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ดีขึ้น
กว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)   

เงื่อนไข 
๑) เป็นการเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของสถานศึกษา และสถานศึกษาเป็นผู้เสนอขอเข้าร่วมโครงการเอง 
๒) เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดับขั้นพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง คือสถานศึกษาแกนนํา หรือสถานศึกษา
เครือข่ายการพัฒนา 

๓) สถานศึกษาแกนนําจะต้องลงนามความร่วมมือกับ สมศ. ในการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่าย 
การพัฒนาอย่างน้อย ๙ แห่ง และสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาจะต้องลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาแกนนํา 

คุณสมบัติของสถานศึกษาท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ  

๑) สถานศึกษาแกนนําหรือเรียกโดยย่อว่า สถานศึกษาที่เป็น “๑” สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ในกลุ่มน้ีจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

(๑.๑) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
(พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ในภาพรวมระดับดีมากเท่าน้ัน หรือ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลการประเมินในภาพรวมระดับดีมากและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. 

(๑.๒) ในกรณีเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลายระดับ เช่น สถานศึกษาเดียวกันจัดการศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องมีผลการประเมินดีมากและได้การรับรองทุกระดับการศึกษา 
 ๒) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา หรือเรียกโดยย่อว่า สถานศึกษาที่เป็น “๙” เป็นสถานศึกษาที่มี 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ตํ่ากว่าระดับดีมาก กล่าวคือ 

   กรณีที่เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องมีผลการประเมินในระดับดี พอใช้ หรือ ปรับปรุง 
   สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือด้านการอาชีวศึกษา จะต้องมีผลการประเมิน 
ในระดับดี พอใช้ ควรปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง 
 หลักเกณฑ์สําคัญ 

๑) สถานศึกษาแกนนําในโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การพิจารณาตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

๒) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามกรอบ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเช่นเดียวกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 
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๓) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาในโครงการ “๑ ช่วย ๙” น้ัน อาจเป็น
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน หรือต่างระดับกันก็ได้ เช่น สถานศึกษาในโครงการ “๑ ช่วย ๙” 
มีสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน ๒ แห่ง และเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน ๗ แห่ง หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจมีสถานศึกษาในเครือข่าย
การพัฒนาท่ีเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือขั้นพ้ืนฐานก็ได้ เป็นต้น โดยจะต้ังอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือ
ต่างพื้นที่กันก็ได้ 

    อาจนําสถานศึกษาที่มีเจ้าของเดียวกันกับสถานศึกษาแกนนําให้เป็นสถานศึกษาเครือข่าย 
การพัฒนาก็ได้ กรณีน้ีสถานศึกษาแกนนําแต่ละแห่งจะมีสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาเช่นน้ีได้ไม่เกิน ๒ แห่ง 

ขั้นตอนของโครงการ 
๑) สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะเป็นสถานศึกษาแกนนําในการพัฒนาหรือเรียกว่าสถานศึกษา 

ที่เป็น “๑” ต้องแสดงความจํานงต่อ สมศ. โดยตรง และจัดทําข้อเสนอโครงการให้ สมศ. ทราบล่วงหน้าก่อน
เริ่มดําเนินการอย่างน้อย ๖ เดือน หรือ ๑ ภาคการศึกษา พร้อมด้วยข้อมูลและแผนการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง 
เช่น แจ้งรายช่ือสถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายการพัฒนา จํานวน ๙ แห่ง พร้อมแผนการพัฒนาสถานศึกษา 
สถานศึกษาที่เป็น “๙” และระยะเวลาที่ใช้เพ่ือการพัฒนา เป็นต้น เพ่ือให้ สมศ. ได้จัดกลุ่มสถานศึกษาและ
เตรียมการประเมิน “๑ ช่วย ๙” 
 ๒) คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการหลักที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กพพ.) 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) 

๓) สมศ. แจ้งผลการพิจารณาแก่สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
๔) สถานศึกษาดําเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สมศ. 
๕) สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” 
๖) ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการผลประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” 
๗) สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะได้รับประติมากรรมคุณภาพ  

เพ่ือแสดง ณ สถานศึกษา 
 ทั้งน้ี การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษา 
ที่ขอรับการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ได้ดําเนินการร่วมกันจริง 
การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์หรือเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นผู้ริเริ่ม  
ร่วมดําเนินการ และกํากับติดตามตลอดระยะเวลาท่ีกําหนด จนเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู 
ผู้บริหาร และพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลสําเร็จอย่างแท้จริง และสถานศึกษาทั้ง ๙ แห่ง มีความเข้มแข็ง
เพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มีสถานศึกษาหลักเป็นผู้ดูแล 
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๓.๖  เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ๑) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) กําหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับสถานศึกษาที่ต้องได้รับการประเมินใหม่ตามข้อ ๔๐ ของกฏกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่าน้ัน หากมิได้ดําเนินการดังกล่าวให้สํานักงานรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด  
แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
 ๒) กรณีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเง่ือนไข ให้สถานศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพส่งให้ต้นสังกัด (พร้อมสําเนาแจ้งมายัง สมศ.) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน โดยกําหนดระยะเวลาให้ต้นสังกัดสามารถทักท้วง
แผนพัฒนานั้นภายในสามสิบวัน หากไม่มีการทักท้วง สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินซ้ําได้ภายในสองปี 
นับต้ังแต่วันที่สถานศึกษาส่งแผนพัฒนาไปยังต้นสังกัดและ สมศ. หากสถานศึกษามิได้ดําเนินการดังกล่าว 
สํานักงานจะไม่ทําการประเมินซ้ําสําหรับสถานศึกษานั้น และจะรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี  
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
 ๓) กรณีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเง่ือนไข และได้รับพิจารณา
ประเมินซ้ํา จะดําเนินการใน ๒ แนวทาง ดังน้ี 
 (๓.๑) กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งช้ีหรือประเด็นการพิจารณาเชิงปริมาณ 
ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด มายังสํานักงาน เพ่ือพิจารณา
ปรับผลการประเมิน โดยสํานักงานจะไม่ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลก็ได้ 
   (๓.๒) กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในตัวบ่งช้ีหรือประเด็นการพิจารณาเชิงคุณภาพ 
สํานักงานจะลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล เพ่ือตรวจสอบก่อนการพิจารณาปรับผลการประเมิน ทั้งน้ีการปรับเปลี่ยน
ผลการประเมินจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีสํานักงานหรือคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
กําหนด 
 
 



๕๙ 

 

บทที่ ๔ 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย การจัดคณะผู้ประเมินภายนอก การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการประเมิน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก และ 
การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

๔.๑ การจัดคณะผูป้ระเมินภายนอก 
 ๑) สมศ. ประกาศรายช่ือผู้ประเมินภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ 
 ๒) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเสนอรายช่ือผู้ประเมินภายนอก ๑๐ ช่ือ จากรายช่ือผู้ประเมิน

ภายนอกท่ี สมศ. ประกาศ ภายในเวลาที่กําหนด  
 ๓) สมศ. เลือกรายช่ือผู้ประเมินภายนอก จากที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเสนอ อย่างน้อย ๑ ช่ือ 
 ๔) สมศ. ส่งหนังสือแจ้งรายช่ือผู้ประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้

พิจารณา ถ้าไม่มีการทักท้วงจะแต่งต้ังเป็นคณะผู้ประเมินภายนอกของสถานศึกษานั้นๆ 
 ๕) คณะผู้ประเมินภายนอก ติดต่อสถานศึกษา เพ่ือประสานวันที่จะเข้าตรวจเย่ียม 
 ๖) สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองรายคณะ และระดับสถาบัน ให้กับ สมศ.  

ก่อนวันที่รับการประเมินเป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า ๑ เดือน 
 

๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะต้อง

ดําเนินการ ดังน้ี สถานศึกษาแจ้งให้บุคลากรภายในทราบ เตรียมการจัดห้องประชุม และเตรียมการนําเสนอ
สรุปผลการดําเนินงาน คณะผู้ประเมินภายนอกตรวจเย่ียมโดยเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธี ซึ่งในที่น้ีนําเสนอ 
๓ วิธี ได้แก่  

 ๑) การศึกษาจากเอกสาร แหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่ รายงานประจําปีของสถานศึกษา รายงาน
การประเมินตนเอง รายงานการประชุม รายงานการวิจัยที่เก่ียวกับสถานศึกษานั้นๆ เอกสารที่รายงานเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน เป็นต้น ทั้งน้ีอาจรวมถึงป้ายกระดาน แผนที่ เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ เป็นต้น 
 ๒) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดําเนินการสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมาย และ
บันทึก ในที่น้ี หมายถึง สัมภาษณ์บุคลากรทางการศึกษา เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ รวมถึงนักศึกษา  
ผู้ใช้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา เป็นต้น แหล่งข้อมูลที่เป็นคนอาจมีจํานวนมาก ผู้เก็บรวบรวมจึงต้องคิด
พิจารณาว่าจะเลือกเก็บรวบรวมจากใครจึงจะได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือมากที่สุด ซึ่งการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง  
การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น  

 ๓) การสังเกต เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยตรงจากปฏิกิริยา ท่าทางของกลุ่มเป้าหมายหรือเหตุการณ์
หรือปรากฏการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหน่ึง และจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ 



๖๐ 

 

ข้อมูลที่บันทึก ได้แก่ ข้อมูลด้านกายภาพของสถานศึกษา ข้อมูลทางสังคมรอบๆ สถานศึกษา หรืออาจจะเป็นการ
สังเกตการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นต้น  
 

๔.๓     ขั้นตอนการประเมิน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกมีการดําเนินงานตามข้ันตอนที่สําคัญ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน  

คือ ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนการตรวจเย่ียมสถานศึกษา ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างการตรวจเย่ียมสถานศึกษา และขั้นตอน 
ที่ ๓ หลังการตรวจเย่ียมสถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนการตรวจเย่ียมสถานศึกษา  
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คําอธบิาย 

๑.๑ 
สมศ. 

 

 ๑. สมศ. คัดเลือกและเตรียมคณะผู้ประเมิน 
รวมท้ังกําหนดสถานศึกษาท่ีจะประเมิน 

๒. สมศ.* แจ้งให้สถานศึกษารับทราบเพ่ือให้
ส่งรายงานประจําปีหรือ รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ท่ีได้รับการรับรอง
จากอธิการบดี ให้ สมศ. ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ก่อนรับการประเมิน 

๑.๒. 
สมศ./  

คณะผู้ประเมิน 

  

     สมศ. จัดส่ง SAR หรือรายงานประจําปี 
ให้ประธานคณะผู้ประเมินนําไปดําเนินการ 
จัดการประเมินต่อไป 
 

๑.๓ คณะผู้ประเมิน 

 ๑. ประธานคณะผู้ประเมินประชุมเพ่ือชี้แจง
แนวทางการดําเนินการพร้อมมอบหมาย
งานให้ผู้ประเมินแต่ละคนได้รับทราบเพ่ือ
นําไปดําเนินการวิเคราะห์ SAR 

๒. คณะผู้ประเมินดําเนินการวิเคราะห์ SAR 
ห รื อ ร า ย ง า นป ร ะ จํ า ปี  ต าม ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายพร้อมสรุปประเด็นการพิจารณา
เ พ่ื อ ส่ ง ม อ บ ใ ห้ เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ 
ผู้ประเ มินนํ า ไปดํา เนินการจัด เต รียม 
การประชุมเตรียมความพร้อมต่อไป 

๑.๔ คณะผู้ประเมิน 

  
     คณะผู้ประเมินร่วมกันวางแผนการตรวจ
เย่ียมและการประเมินกําหนดตารางการ
ปฏิบั ติ ง านและมอบหมายภาระงานใ ห้ 
ผู้ประเมินแต่ละคนอย่างชัดเจนและนัดวันท่ีจะ
ไปตรวจเย่ียมสถานศึกษา   

๑.๕ 
คณะผู้ประเมิน/
สถานศึกษา 

 ๑. คณะผู้ประเมินแจ้งสถานศึกษาก่อนเข้า 
ประเมินไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 

๒ .  สถานศึกษารับการประสานจากคณะ 
ผู้ประเมิน เตรียมเอกสารหลักฐานและ 
ความพร้อมรับการประเมิน 

หมายเหตุ  *  สถานศึกษาสามารถทําการทักท้วงคณะผู้ประเมิน โดยทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเสนอ 

                 คณะกรรมการฯ สมศ. พิจารณา และผลการพิจารณาถือเป็นข้อสิ้นสุด 

ประธานผู้ประเมินเรียกประชุมเพ่ือ
มอบหมายงานให้ผู้ประเมิน 

สถานศึกษาเตรียมความพร้อม
รับการประเมิน 

คณะผู้ประเมินจัดการประชุมเพ่ือ
วางแผนเตรียมการกําหนดประเด็น

ประเมิน 

สมศ. จัดส่ง SAR หรือรายงานประจําปี
ให้ประธานคณะผู้ประเมิน 

คัดเลือกผู้ประเมินและประกาศ
รายชื่อสถานศึกษา 



๖๒ 

 

ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างการตรวจเย่ียมสถานศึกษา 
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คําอธบิาย 

๒.๑ 
คณะผู้ประเมิน 

 

 
 

     คณะผู้ประเมินเดินทางไปยังสถานศึกษา
ตามกํ าหนด วัน  เ ว ล า ท่ี ไ ด้ นั ดหมายกั บ
สถานศึกษา ซ่ึงกําหนดเวลาการตรวจเย่ียม
สถานศึกษาหนึ่งๆ ให้อยู่ภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 

๒.๒ คณะผู้ประเมิน 

      ในวันแรก คณะผู้ประเมินจัดประชุมชี้แจง
แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา
เพ่ือให้ทราบกระบวนการและวัตถุประสงค์
ของการประเมิน รวมท้ังแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
แผนและตารางการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ปฏิบัติตนของสถานศึกษาระหว่างการตรวจ
เย่ียมและ สถานศึกษาเตรียมเอกสาร หลักฐาน 
และความพร้อมรับการประเมิน 

๒.๓ 
 

คณะผู้ประเมิน 

 ๑.  คณะผู้ประเมินทําการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาตามขอบข่ายและประเด็นท่ี
กําหนดไว้ 

๒. คณะผู้ประเมินนําข้อค้นพบหรือข้อมูลท่ีได้
ท้ังหมดมาอภิปรายร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ 
ผลการประเมิน 

๒.๔ 
คณะผู้ประเมิน/
สถานศึกษา 

      ผู้ประเมินนําเสนอข้อสังเกตด้วยวาจาต่อ
องค์ประชุม** ของสถานศึกษา เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลต่างๆ และให้โอกาสสถานศึกษาชี้แจงใน
กรณี ท่ีสถานศึกษาเห็นว่าข้อสัง เกตยังไม่
ถูกต้อง  ไ ม่ชัดเจนหรือไ ม่ครอบคลุมบาง
ประเด็นแล้วสรุปผลการประเมินเพ่ือนําข้อมูล
ไปเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

หมายเหตุ ** ในการรับฟังผลการประเมินด้วยวาจา สถานศึกษาต้องจัดให้มีองค์ประชุมซ่ึงประกอบด้วย  

                 คณะกรรมการ สภาสถาบัน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา 
 

คณะผู้ประเมิน 
ประชุมชี้แจงแนวทางวัตถุประสงค์ 

ของการประเมิน 
พร้อมแนวทางการดําเนินการ 

คณะผู้ประเมินดําเนินการ 
ตรวจประเมินตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะผู้ประเมินเสนอข้อสังเกต 
และสรุปผลการประเมินด้วยวาจา 

คณะผู้ประเมิน 
เดินทางไปสถานศึกษา 



๖๓ 

 

ขั้นตอนที่ ๓ หลังการตรวจเย่ียมสถานศึกษา 
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คําอธบิาย 

๓.๑ 
คณะผู้ประเมิน/
สถานศึกษา 

 

 ๑. คณะผู้ประเมิน ร่วมกันจัดทําร่างรายงาน
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก
สถานศึกษาจากข้อมูลหลักฐานต่างๆ 
ท้ังหมดท่ีรวบรวมได้ตามกรอบของสมศ. 

๒. คณะผู้ประเมินเสนอร่างรายงานผลการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อสถานศึกษา
ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสุดท้ายของการ
ตรวจประเมิน เพ่ือให้สถานศึกษาพิจารณารับรอง 

๓ .  สถานศึ กษาพิ จ า รณา รับ รอง ( ร่ า ง ) 
รายงานฯ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันท่ีได้รับ 
หากพ้นกํ าหนด เวลา ดั งกล่ า ว  ถื อ ว่ า
สถานศึกษายอมรับ ( ร่าง ) รายงานผล 
การประเมิน โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ๓.๒ 

สมศ./ 
คณะผู้ประเมิน/ 

ผู้ประเมิน- 
อภิมาน 

 ๑. คณะผู้ประเมินจัดส่งร่างรายงานผลการ
ประเมินท่ีสถานศึกษารับรองแล้วให้สมศ. 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 

๒. สมศ. จัดส่งร่างรายงานผลการประเมินให้ 
ผู้ประเมินอภิมานตรวจอ่าน 

๓. สมศ. จัดส่งร่างรายงานผลการประเมินท่ี
ตรวจอ่านแล้วให้ผู้ประเมินปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินอภิมาน 

๓.๓ 
คณะผู้ประเมิน/ 

สมศ. 

 ๑ .  คณะผู้ประเมินปรับแก้รายงานฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินอภิมานและส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์มายัง สมศ.  

๒ .  สมศ .  พิจารณารับรองรายงานฯ และ
พิจารณารับรองมาตรฐานสถานศึกษา 

๓.๔ สมศ. 

 ๑. สมศ. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน  

๒. กรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถาน 
ศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด ให้สมศ.  
จัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกําหนด 

สมศ. พิจารณร่างรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก 

คณะผู้ประเมิน 

สมศ. พิจารณารับรองรายงานและ
พิจารณารับรองมาตรฐานสถานศึกษา 

สมศ. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คณะผู้ประเมินจัดทําร่างรายงาน
การประเมินเพ่ือส่งให้สถานศึกษา
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๔.๔  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 
 ในระหว่างและภายหลังการประเมินสถานศึกษาของคณะผู้ประเมินภายนอก สมศ. จะดําเนินการ 

กํากับดูแลคุณภาพ และประเมินผลงานของคณะผู้ประเมินภายนอก โดยอาศัยทั้งข้อมูลย้อนกลับจาก
สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องว่าผู้ประเมินภายนอกได้ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมตรง
ตามวัตถุประสงค์และข้อกําหนดของ สมศ. หรือไม่ นอกจากน้ันยังมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้ประเมิน
ภายนอกจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่คณะผู้ประเมินภายนอกจัดส่งมายัง สมศ. 

 

๔.๕  การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา 
 การติดตามผลเป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษาให้พิจารณาจากรายงานประจําปีที่สถานศึกษา
แต่ละแห่งต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้ประเมินภายนอกท่ี สมศ. รับรอง รวมท้ัง  
การติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนประสาน เช่ือมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดในการประเมินคุณภาพภายใน 
ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก นอกจากน้ียังติดตาม
ตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอย่างว่าสถานศึกษานั้นๆ ได้ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดหรือไม่ 
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ภาคผนวก ก 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ัง วัตถุประสงค์ และอํานาจหนา้ที ่

มาตรา ๕ ให้จัดต้ังองค์การมหาชนขึ้นเรียกว่า “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สมศ.” 

มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีที่ต้ังของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง 
มาตรา ๗ ให้สํานักงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ 

ทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย 
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา ๘ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่หลัก ดังน้ี 
(๑) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมิน

คุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

(๒) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
(๓) ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก 
(๔ )  กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีดําเนินการ 

โดยผู้ประเมินภายนอก รวมท้ังให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งน้ี ในกรณีจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้ 

(๕) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๖) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปีต่อคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสํานักงบประมาณ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา รวมท้ังเผยแพร่
รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน  

มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ ให้สํานักงานมีอํานาจกระทํากิจการต่างๆ ภายในขอบแห่ง
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ีด้วย  

(๑) ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ  
(๒) ก่อต้ังสิทธิ หรือทํานิติกรรมใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน 
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(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 

(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการของ

สํานักงาน 
(๖) มอบให้บุคคลทํากิจการที่อยู่ภายในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
(๗) ให้ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเคร่ืองหมายวิทยฐานะในกิจกรรมท่ีเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
(๘) กระทําการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน และตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
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ภาคผนวก ข 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

หมวด ๓ 
การประกันคณุภาพภายนอก 

 
ข้อ ๓๗  การประกันคุณภาพภายนอกให้คํานึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการดังต่อไปน้ี 

(๑) เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความจริงและ

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(๓) สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของ

ชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   

(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

(๖) ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

ข้อ ๓๘  ในการประกันคุณภาพภายนอก ให้สํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
แต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

(๑) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
(๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
(๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพ่ิมเติมจากมาตรฐาน 
ที่กําหนดในวรรคหน่ึง ให้สํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอ่ืนได้โดยใช้ความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

ข้อ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด 
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ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงว่า  ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้สํานักงานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษานั้น และให้สถานศึกษานั้นปรับปรุงแก้ไขโดยจัดแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการ
ตามแผน เพ่ือขอรับการประเมินใหม่ภายในสองปีนับแต่วันได้รับแจ้งผลการประเมินครั้งแรก 

 ให้สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต่อสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๔๐ ให้สํานักงาน
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ความร่วมมือเพื่อบูรณาการการจัดระบบการประเมินผล 

ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๑ 

 

 
 
 



๗๒ 

 

 
 
 



๗๓ 

 

 
 
 
 



๗๔ 

 

ตารางเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
และสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 
 

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
แนวทางการ

ประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอก  

(สมศ.) 

 
ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

ประกอบด้วย 
๙ องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้ 

ประกอบด้วย
๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ ๖ ด้าน ๑๘ ตัวบ่งชี้ 

๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ปีการศึกษา - - ๑๖. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถาบนั 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ปีการศึกษา 

๒.๑  ระบบและกลไกการพัฒนาและ  
บริหารหลักสูตร 

 

ปีการศึกษา ๑๕   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า 

ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE  

QA Online 

- - 

๒.๒ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ 
       ปริญญาเอก  
 

ปีการศึกษา - - - - 

๒.๓ อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง   
       ทางวิชาการ  

ปีการศึกษา - - - - 



๗๕ 

 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 
 

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
แนวทางการ

ประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอก  

(สมศ.) 

 
ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา ๑๓ ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร และ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี
คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE  

QA Online 

๑๔.  การพัฒนาคณาจารย์ ปีการศึกษา 

๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
        และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา - - - - 

๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียน 
        การสอน 

ปีการศึกษา ๑๑   ระดับความสําเร็จในการให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

๑๔ ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE  

QA Online 

- - 

๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

 

ปีการศึกษา 
 
 

๔.๑.๑  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี 

๔.๑.๒  ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญา
โทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อจํานวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอก 

 

ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE  

QA Online 
 
 
 
 
 

๑.    บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

๓. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
เผยแพร่ 

๔. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 
       ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
       เผยแพร่ 

ปีการศึกษา 
 

ปีปฏิทิน 
 
 

ปีปฏิทิน 
 
 



๗๖ 

 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 
 

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
แนวทางการ

ประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอก  

(สมศ.) 

 
ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

๔.๑.๓  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

๖.๑  ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 

ใช้ผลการประเมิน 
จากสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ 

 
 
 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 
 

ปีการศึกษา 
 

๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริม 
สร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้
นักศึกษา 

ปีการศึกษา - - - - 

๓.๑  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ปีการศึกษา 
 

- - - - 

๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

ปีการศึกษา - - - - 

๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   

ปีการศึกษา 
 

- - - - 

๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

 

ปีการศึกษา 
 

๓.๒  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ 
การจดทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๔.๒.๑ ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE  

QA Online 

๕.  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

๖.  งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 
๗.  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพ 

ปีปฏิทิน 



๗๗ 

 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 
 

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
แนวทางการ

ประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอก  

(สมศ.) 

 
ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

๔.๒.๒ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

 

ปีงบประมาณ 
ปีการศึกษา 
ปีปฏิทิน 

- - - - 

๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ปีการศึกษา - - ๘.  ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ปีการศึกษา 

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ปีการศึกษา - - ๙.  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ  
       เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
๑๘. ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคม

ในด้านต่างๆ ของสถาบัน 

ปีการศึกษา 

๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา - - ๑๐.  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๑๑.  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

ปีการศึกษา 



๗๘ 

 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 
 

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
แนวทางการ

ประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอก  

(สมศ.) 

 
ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

๗.๑ ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ปีการศึกษา ๑๐.๑ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาท
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

๑๐.๒ ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 
สู่การปฏิบัติ 

ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE  

QA Online 

๑๒.  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ 
สภาสถาบัน 

๑๓.  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

ปีการศึกษา 

๗.๒  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ปีการศึกษา ๑๓ ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร และ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

 

ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE  

QA Online 

- - 

๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารและการตัดสินใจ 

ปีการศึกษา ๑๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา 

ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE  

QA Online 

- - 

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๑๐.๒ ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยสู่ 
การปฏิบัติ 

ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE  

QA Online 

- - 

๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
ปีปฏิทิน 

ปีการศึกษา 
 

- - - - 



๗๙ 

 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 
 

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
แนวทางการ

ประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอก  

(สมศ.) 

 
ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

๙.๑ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา ๗.๑ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE  
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๑๕.  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

ปีการศึกษา 

- - ๖.๒   ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

ใช้ผลการประเมิน 
จากสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ 

- - 

- - ๘.   ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน 
      งบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/ 

เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 

ใช้ผลการประเมิน
จาก

กรมบัญชีกลาง 

- - 

- - ๙.   ระดับความสําเร็จของการจดัทําต้นทุน 
      ต่อหน่วยผลผลิต 

ใช้ผลการประเมิน
จาก

กรมบัญชีกลาง 

- - 

- - ๑๐. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
      คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
      (PMQA) 

ใช้ผลการประเมิน
จากสํานักงาน 

ก.พ.ร. 

- - 



 

๘๐ 
 

ภาคผนวก ง 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ 
การจัดการศกึษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และแนวฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และการบริหารด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาให้ดําเนินการไปได้ด้วยดี ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความ 
ข้อ ๔(๗) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ออกตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกที่ต้ังของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๒  
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปน้ี 

สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนของหลักสูตรในสถานที่
และอาคารที่มิใช่สถานที่จัดต้ังต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันก่อนการเปิดดําเนินการ และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนของหลักสูตร 
ในสถานที่และอาคารที่มิใช่สถานที่จัดต้ัง จะต้องมีสถานที่ต้ังหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีสถานที่ ต้ังหลักตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ในกรณีที่เป็นการเช่าสถานที่และอาคารเพ่ือดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง จะต้องไม่เป็น 
การเช่าช่วงโดยเป็นการดําเนินการเพียงช่ัวคราว ซึ่งสถาบันต้องระบุกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดให้ชัดเจน 

 กรณีที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้สถานที่และอาคารในการจัดการศึกษา สถาบัน
ต้องได้รับความยินยอมให้ใช้สถานที่และอาคารจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้มีอํานาจของหน่วยงานน้ันๆ 

สถานที่และอาคารท่ีใช้ในการจัดการศึกษา จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาอย่างเพียงพอ
เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ต้ัง เช่น ห้องเรียน ห้องทํางานของอาจารย์ สถานที่ห้องปฏิบัติการ และ
อุปกรณ์การศึกษาอันจําเป็นต่อการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน ห้องสมุด จํานวนหนังสือ 
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน รายช่ือฐานข้อมูลในสาขาวิชา (กรณีบัณฑิตศึกษา) คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น 



 

๘๑ 
 

สถาบันต้องจัดให้มีบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการ
นักศึกษา และบริการด้านอ่ืนๆ ที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานท่ีต้ัง และต้องแจ้งให้
นักศึกษาได้รับทราบถึงบริการเหล่าน้ันด้วย 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ังแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเรียบร้อยแล้ว 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังถือเป็นอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันต้องจัดหาอาจารย์
ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไม่ซ้ําซ้อนกับในสถานที่ต้ัง โดยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังเฉพาะบางส่วนของหลักสูตรที่เปิด
ดําเนินการในสถานที่ต้ัง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิต รวมของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับ
ในสถานที่ต้ังได้ 

ข้อมูลและหลักฐานที่สถาบัน จะต้องเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณารับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

 ๙.๑ โครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังที่ระบุเหตุผลความจําเป็น และวัตถุประสงค์  
ในการใช้สถานที่และอาคารท่ีมิใช่สถานที่ต้ังตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตาม
พระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือในกํากับ ระยะเวลาที่จะเปิดสอนและระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการ หลักสูตรที่เปิดสอน หรือรายวิชาที่เปิดสอน (กรณีสอนเฉพาะบางส่วนของหลักสูตร) จํานวนนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา  

 ๙.๒ สําเนาสัญญาเช่าและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาเช่า หรือสําเนาหนังสือยินยอมเกี่ยวกับ 
การใช้สถานที่และอาคารที่มิใช่สถานที่ต้ัง ในกรณีที่เป็นสถานท่ีหรืออาคารเช่าหรือ ความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืนในการใช้สถานที่และอาคาร 

 ๙.๓ ข้อมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ที่ระบุรายละเอียดของพ้ืนที่ของการใช้ประโยชน์ 
ในส่วนต่างๆ ของบริเวณและอาคารน้ันๆ ข้อมูลแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา และ
อุปกรณ์การศึกษา 

 ๙.๔ ข้อมูลของอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
ในสถานที่ต้ังและนอกสถานที่ต้ังที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ๙.๕ ข้อมูลเก่ียวกับการจัดให้มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการ 
สวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอ่ืนที่มีมาตรฐาน 

๑๐. ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบัน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และ
สถาบันได้แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเผยแพร่
ข้อมูลการเปิดดําเนินการหลักสูตรนอกสถานที่ต้ังของสถาบัน เพ่ือให้สาธารณะได้รับทราบ 



 

๘๒ 
 

๑๑. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง สถาบันต้องรายงานให้ 
สภาสถาบันทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน นับต้ังแต่วันที่สภาสถาบันรับทราบ 

๑๒. คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดําเนินการให้มีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
เจตนารมณ์ของประกาศฉบับน้ี 

๑๓.  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติน้ีได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือที่กําหนดในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอันสิ้นสุด 

 
 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

            ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช 

          (ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช) 
                            ประธานกรรมการ 

          คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

๘๓ 
 

ภาคผนวก จ 
คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศกึษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์      ประธานกรรมการ 
 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี    กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ     กรรมการ 
 ดร.มานิต บุญประเสริฐ      กรรมการ 
 ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ      กรรมการ 
 ดร.สิริพร บุญญานันต์      กรรมการ 
 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร     กรรมการ 
 นายสมหมาย ปาริจฉัตต์      กรรมการ 
 นายอภิชาติ จีระวุฒิ       กรรมการ 
 นายสมศักด์ิ ชุณหรัศมิ์      กรรมการ 
 ผู้อํานวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสด์ิ     กรรมการ 
 ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์      กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์    กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า     กรรมการ 
 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์      กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์   กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล     กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน     กรรมการ 
 ผู้อํานวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมการและเลขานุการ 



 

๘๔ 
 

 หมายเหตุ  
  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ (ประธานกรรมการ) (ต้ังแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔) 
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (กรรมการ) (ต้ังแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ – พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
 ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช (กรรมการ) (ต้ังแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ตุลาคม ๒๕๕๔) 
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล    กรรมการ 
 นายเขมทัต สุคนธสิงห์      กรรมการ 
 ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี      กรรมการ 
 ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์      กรรมการ 
 นายพรชัย มงคลวนิช      กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ    กรรมการ 
 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม       กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ น่ิมกุลรัตน์    กรรมการ 
 ดร.อุทัย ดุลยเกษม       กรรมการ 
 ผู้อํานวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ดร.มานิต บุญประเสริฐ      ประธานกรรมการ 
 ดร.ดิเรก พรสีมา       กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง    กรรมการ 
 นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร    กรรมการ 
 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล      กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา     กรรมการ 
 ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์      กรรมการ 
 ผู้อํานวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมการและเลขานุการ 
 หมายเหตุ  
 นายสมนึก พิมลเสถียร (ประธานกรรมการ) (ต้ังแต่มีนาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔) 

รองศาสตราจารย์ฉันทนา ไชยชิต (ประธานกรรมการ) (ต้ังแต่มีนาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๔) 
 



 

๘๕ 
 

ภาคผนวก ฉ 
คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 
 ตามท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพ่ือให้ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกได้ใช้
เป็นคู่มือในการประเมินสถานศึกษาและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 เพ่ือให้การดําเนินการในการจัดทําคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของสํานักงานฯ จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม โดยมีรายช่ือคณะกรรมการดังน้ี 
  ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์      ประธานกรรมการ 
  ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์      กรรมการ 
  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ น่ิมกุลรัตน์    กรรมการ 
  ดร.มานิต บุญประเสริฐ      กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา     กรรมการและเลขานุการ 
 



 

๘๖ 
 

ภาคผนวก ช 
คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิม่เติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
 
 ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มี 
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงจุดมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติประกอบกับการดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ต้องมีการพัฒนาคู่มือเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน ทั้งคู่มือสําหรับ
สถานศึกษาที่ ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก และคู่มือสําหรับผู้ประเมินภายนอกเพ่ือให้ 
การดําเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยมีรายนาม
ดังต่อไปน้ี 
  ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์    ที่ปรึกษา  
  ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี   ประธานกรรมการระดับอุดมศึกษา 
  ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน    กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์      กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล    กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดํารงค์สิน    กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม   กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิรา ภัทรรังรอง    กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์    กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร    กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  ดร.กฤติมา เหมวิภาต      กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสด์ิ      กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  นางทิพย์ นิลนพคุณ      กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  นายเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธ์ุ     กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      ประธานกรรมการด้านการอาชีวศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ น่ิมกุลรัตน์    กรรมการด้านการอาชีวศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ    กรรมการด้านการอาชีวศึกษา 
  ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี      กรรมการด้านการอาชีวศึกษา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา พูนลาภทวี    กรรมการด้านการอาชีวศึกษา 



 

๘๗ 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร    กรรมการด้านการอาชีวศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง    กรรมการด้านการอาชีวศึกษา 
  ดร.คมศร วงษ์รักษา      กรรมการด้านการอาชีวศึกษา 
  ดร.มานิต บุญประเสริฐ      ประธานกรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา     กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์      กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร    กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บวรกิตติวงศ์    กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  ดร.สมชาย สังข์สี       กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  นางวนิดา จันทร์วงศ์      กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  นางสุภาวดี จันทะดี      กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร      กรรมการ 
  นายพรรษา สุขสมจิตร์      กรรมการ 
  นายนาวิน วิยาภรณ์      กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหน้ากลุ่มงานประเมิน สมศ.     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประเมิน สมศ.     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 



 

๘๘ 
 

ภาคผนวก ซ 
คณะผู้จัดทํา 

 
ที่ปรึกษา  ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 
คณะทํางาน  รองผู้อํานวยการ สมศ. (นายนาวิน วิยาภรณ์)   
                            นางสาวนภาภร ส่งแสง  
   นางสาวสุชญา สังข์จรูญ 
หมายเหตุ  

ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล (ต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๕๒ – ตุลาคม ๒๕๕๓) 
ดร.ศุนิสา ทดลา (ต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔) 

   นายจอมทัพ ขวัญราช (ต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔) 
                            นางสาวกรวิกา ชูพลสัตว์ (ต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๕๒ – มีนาคม ๒๕๕๔)   
   นางสาวสุฑาทิพย์ ถิ่นวัฒนากูล (ต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
   นายวุฒิชัย วัยวุฒิ (ต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๕๒ – มีนาคม ๒๕๕๔) 
   นางจิราภรณ์ โกธรรม (ต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๕๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 
   นางสาวปรียาภรณ์ โพธิบัณฑิตย์ (ต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) 
   นางสาวนภวรรณ ศรีเกตุ (ต้ังแต่มีนาคม – ตุลาคม ๒๕๕๔) 
   นางรชยา อมรกิจสุนทร (ต้ังแต่มีนาคม – กันยายน ๒๕๕๔) 
จัดทําต้นฉบับ   กลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประสานการจัดพิมพ์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
  


