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ค าน า 
 

   พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 24  ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และ จัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศ
ก าหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน
คุณภาพ ก ากับดูแล และ จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย  
  ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการให้การศึกษาอบรม  ทักษะ
อาชีวะชั้นสูงเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษากลุ่มนั้นย่อมได้รับความ
สนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการก าหนดมาตรการ
ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจประกาศก าหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  เพ่ือด าเนินการตามมาตรานี้ก็ได้ มาตรา 25 การ
ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวด
นี้ 
   ดังนั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านคุณภาพอุดมศึกษา) 
และคณะอนุกรรมการจัดท ากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profile 
& Strategic Attributes) จึ ง ได้ จั ดท าคู่ มื อการประเมินตนเองฉบับนี้ ขึ้ น  โดยมี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อ ให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง พิจารณาผลการด าเนินงานและศักยภาพของสถาบัน 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์และการก าหนดกลุ่มของสถาบันในการตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาในเล่มจะประกอบด้วย บทน า กล่าวถึงความจ าเป็นที่ระบบ
อุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงตนเองให้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของระบบอ่ืนๆ ใน
สังคมที่ต้องท างานร่วมกัน และไปในทิศทางเดียวกัน คุณลักษณะ นิยาม เป้าหมาย ของกลุ่มสถาบันแต่ละกลุ่ม 
ตัววัดด้านผลการด าเนินงานและด้านศักยภาพของแต่ละกลุ่ม และแนวทางการประเมินตนเอง น าไปสู่การรู้จัก
ตนเองและการก าหนดกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดโดยสถาบัน ที่ตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. ความส าคัญและความคาดหวังต่อระบบอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศ           
         ในการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
แบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง ซึ่งโมเดลนี้จะส าเร็จได้ต้องใช้แนวทางสานพลัง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  
        อุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาก าลังคนที่มีศักยภาพและความสามารถระดับสูงในสายวิชาการ
ระดับมันสมอง (Brainpower) และวิชาชีพด้านต่าง ๆ (Manpower)  ซึ่งในปัจจุบันพบว่า ก าลังคนระดับสูงที่มี
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงความต้องการผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงการสร้าง
นวัตกรรมสินค้าและบริการจ านวนมาก อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน  
 
2. ท าไมต้องปฏิรูประบบอุดมศึกษา 

2.1 ระบบอุดมศึกษาเป็นระบบที่มีความซับซ้อน อยู่ภายใต้ระบบอุดมศึกษาใหญ่ของประเทศ  
มีพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพ.ศ.2562 เป็นกฎหมายแม่บทที่มีผลบังคับใช้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท  
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีแผนยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (2561-2580) เป็นแผนน าทางในการด าเนินงาน  นอกจากนั้นยังมีพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาของแต่ละกลุ่มและแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นองค์กรนิติบุคคลเป็นกรอบด าเนินงานของ
สถาบันภายใต้กฎหมายที่ก าหนด เมื่อบริบทเปลี่ยน นโยบายระดับชาติและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทอุดมศึกษา
ต่อการพัฒนาประเทศเปลี่ยน ระบบอุดมศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน โดยค านึงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
บางมาตราที่เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการตอบสนองต่อนโยบาย
ระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 เอกสารแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (2561–2580) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา ศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในระบบต่าง 
ๆ ของเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเชื่อมต่อ
ข้อมูลของทุกสิ่ง (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อันเป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยน แปลงวิถีการปฏิบัติงานในระบบย่อย
อ่ืน ๆ ของโลกและของประเทศ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
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     ระบบอุดมศึกษาเป็นระบบย่อย (Sub-system) ในระบบใหญ่ของสังคม (Social system) แน่นอน
ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบใหญ่และระบบย่อยอ่ืน ๆ ในสังคมโลก ย่อมมีผลกระทบต่อระบบการศึกษาและ
อุดมศึกษาที่เป็นระบบย่อยในระบบใหญ่นั้นด้วย รูปแบบการผลิตของระบบอุดมศึกษาอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจาก
รูปแบบ Supply side สู่ Demand side ต้องท างานร่วมกับระบบย่อยอ่ืน ๆ อันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ระบบอุดมศึกษาจึงต้องปฏิรูปตนเองให้สามารถท างานร่วมกับระบบอ่ืนในบริบทที่เปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 
21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
3. แนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา  

แนวคิดการปฎิรูประบบอุดมศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใหม่ที่ต้องการจะเก่ียวข้องใน 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย 
         3.1 Re-Orientation  
        การก าหนดทิศทางของระบบอุดมศึกษาใหม่ ปรับทิศทาง บทบาท ความรับผิดชอบ สถานะ 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความชอบธรรมในการด ารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรองรับบริบทของโลกและของ
ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
         3.2 Re-Profiling 
          การปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา การประเมินตนเอง กระบวนการพัฒนาตนเองตาม
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน าเอาจุดเด่นและศักยภาพความเข้มแข็งใน 4 พันธกิจหลักมาใช้ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างยั่งยืน  

3.3 Re-Structure 
        การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตก าลังคน การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสร้างบุคลากรและ
การบริหารงานบุคคล โครงสร้างต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายในระบบอุดมศึกษา โครงสร้างการท างานร่วมกันของ
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน กับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็น Service Provider ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น ตอบสนองภาคผู้ผลิตในฐานะผู้ใช้ผลผลิตที่เกิดจากสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือบูรณาการให้เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอย่างมีเอกภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในเชิง
นโยบายและคุณภาพอุดมศึกษา  
        3.4 Re-Organization 
       การจัดองค์กรเพ่ือการบริหารระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแล ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลอุดมศึกษา การ
สร้างความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนศักยภาพอุดมศึกษา
ใหม่ เป็นกลไกส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มขีดความสามารถและศักยภาพบนพ้ืนฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล  
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4. การน าแนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาทั้ง 4 เรื่องสู่การปฏิบัติ  
             เ พ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างมี 
ประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบอุดมศึกษาจะใช้วิธีการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เรียกว่า 
กำรก ำหนดกลุ่มอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic focus) ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงระบบของรัฐ ในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความ  สามารถ
และทักษะที่จ าเป็น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 20 ปี ภายใต้จุดเด่นและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เป็นการขับเคลื่อนเชิงระบบ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางท่ีต้องการ  
           สถำบันอุดมศึกษำต้องปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรสถำบันให้มีประสิทธิภำพ  มีเป้าหมายที่
ชัดเจน ใช้หลักธรรมาภิบาล  มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากรและการ
ท างานแบบร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ การด าเนินงานการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร์  (University Re-positioning Building Block)  (ดังแผนภาพที่ 1) 
           สถำบันอุดมศึกษำแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตำมจุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์ ได้แก่  

1) การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 
2) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Techonology and Innovation) 
3) การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 
4) การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสาขาต่าง ๆ (Professional Development)   

 

 
แผนภาพที่ 1 แนวคิดการด าเนินงานการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 

(อ้างอิงจาก   แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580) 
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โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 3 เรื่องหลัก คือ 

        1. การก าหนดกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus) โดยพิจารณาผลการด าเนินงาน 
(Performance) และศักยภาพ (Potential) ของสถาบันที่ เป็นอยู่หรือมีอยู่แล้ว มีลักษณะบ่งบอกถึงกลุ่ม
สถาบัน (Differentiator) และรวมถึงระดับกลุ่มสาขาวิชา โดยให้คณะกรรมการส่วนกลางและคณะกรรมการ
ของสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาประเมินเพ่ือทราบว่าเป็นกลุ่มประเภทใด 

        2. การขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers) เพ่ือสนับสนุนทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มีปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย  

1) ระบบประกันคุณภาพในอนาคต (Quality Management Framework)  

2) เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา พิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
โดยใช้วิธี Value-based Finance  

3) ระบบธรรมาภิบาล (Governance and Accountability) 

4) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (Workforce Engagement)  

5) รูปแบบการท างานแบบร่วมมือกัน (Collaboration Facilitation Platform) 

        3.การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามจุดเน้น (Re-positioning Plan) ทีเ่หมาะสมกับ
สถาบันอุดมศึกษาโดยกระบวนการ สร้าง เพ่ิม ลด ตัดออก ไปสู่การปิด การปฏิรูปเปลี่ยนแปลง หรือการสร้าง 
โดยท าเป็นข้อตกลงการด าเนินงาน (Performance Agreement) ด้วยการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด 
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ส่วนที่ 2 
คุณลักษณะ ตัววัด นิยำมปฏิบัติกำร  

กำรก ำหนดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์ 
 

           การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  เป็นการก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์การ
ด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยก าหนด
นิยาม คุณลักษณะ ตัววัด และนิยามเชิงปฏิบัติการ ครอบคลุมผลการด าเนินงาน (Performance) และ
ศักยภาพ (Potential) ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม ดังนี้  

 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา  มีเป้าหมาย
และพันธกิจการด าเนินงานของสถาบันที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การด าเนินงานที่โดดเด่นและเฉพาะตัว   โดย
พิจารณาจากศักยภาพและประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มวิจัย
ระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)  กลุ่ ม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation)   กลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area Based and Community)  และกลุ่ม
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  (Professional Development) 

 จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดขึ้น โดยค านึงถึงความต้องการก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาจากศักยภาพในการพัฒนา (Potential) และผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา (Performance) ของสถาบัน เพื่อน าไปสู่การก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 
วิสัยทัศน์ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันเป็นส าคัญ 

          ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ทั้งนี้ พันธกิจตามกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเทภ
เป็นไปตามบริบทเฉพาะของแต่ละสถาบัน ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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ตารางที่ 1   คุณลักษณะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ นิยาม เป้าหมาย 

การวิจัยระดับ 
แนวหน้าของโลก  
(Global and 
Frontier  
Research) 
 
 

สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การวิจัยที่มี
คุณภาพระดับสากล พิจารณาจาก 
การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโลก  
อาจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการจัด
การศึกษาแบบพหุวิทยาการ  

เน้นการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตนักวิจัย 
เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศในระดับ 
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หรือหลังปริญญาเอก  สร้างความโดดเด่น
ในด้านการวิจัยและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์ หรือผลงาน 
วิจัยระดับนานาชาติในหลายกลุ่มสาขา 
วิชา มุ่งท าการค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้ 
ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่เพ่ือขยายพรม 
แดนของความรู้และสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการท่ีลุ่มลึกในสาขาวิชาต่าง ๆ 
 

การพัฒนา 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
(Technology  
and Innovation) 
 
 

สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การจัดการ
การศึกษาเพ่ือเน้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และอุตสาหกรรม
ของประเทศ 

ให้การศึกษาอบรมทักษะอาชีวะชั้นสูง  
สร้างและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมให้สามารถน าองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรมส่งเสริม 
บทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
อุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม
ของประเทศ 
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ตารางที่ 1   คุณลักษณะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ นิยาม เป้าหมาย 

การพัฒนาชุมชน 
เชิงพื้นที่ (Area 
Based and 
Community) 
 
 

สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนา
ชุมชนเชิงพ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคคล ชุมชน 
สังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
เพ่ือการด ารงชีพและให้ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต น าไปสู่ความ
เข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ทรัพยากรมนุษย์ สังคม ท้องถิ่นและ
ภูมิภาค 

เน้นการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ  
เป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 
ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การผลิตบัณฑิต 
ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติ รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การผลิตบุคลากร
วิชาชีพสาขาต่างๆ  
(Professional 
Development) 
 
 
 
  

สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนา
ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตและเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรใน
วิชาชีพสาขาต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในด้านการ
ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ 
เพ่ือพัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

เน้นการให้บริการการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 
เพ่ือยกระดับความสามารถทางวิชาชีพ  
เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพ 
ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพ  
มีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม
ชุมชน 
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ตารางที่ 2   ตัววัดผลศักยภาพองค์กรและผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

ตัววัดผลการด าเนินงาน 
(Performance indicators) 

ตัววัดศักยภาพองค์กร 
(Potential indicators) 

 

การวิจัยระดับ 
แนวหน้าของโลก  
(Global and  
Frontier Research) 
 

 Citation /Publication 
 Academic Reputation 
 Staff & Student Mobility 
 Prize winner 

 Staff/Student Ratio 
 Active International Research 

Collaboration 
 H-index Faculty 
 Research Funding/Faculty 

การพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
(Technology  
and Innovation) 
 
 

 Student and Graduate 
Entrepreneur 

 Startup Awards 
 Startup Co-Investment 

Funding 
 Talent/Academic Mobility 

Consultation 
 

 Technological/ Innovation-
Driven Entrepreneurial 
Ecosystem 

 Technological/ Innovation- 
Driven Entrepreneurial 
Education 

 Technological/Innovative 
Development Funding 

 University - Industry Linkage 

การพัฒนาชุมชน 
เชิงพื้นที่ (Area Based 
and Community) 
 
 

 Percentage of Graduate 
Employed in Region 

 Area Based Development 
 Non-Age Group Participation 
 Green/Sustainability 

 Curriculum Alignment 
 Research/Service in Region 
 Inclusive Community 
 Integrated Government 

Budget 

การผลิตบุคลากรวิชาชีพ
สาขาต่างๆ  
(Professional 
Development) 
 
 

 Employability Rate 
 Ratio of Graduates Working 

in High Value-added Sectors 
 Employer Satisfaction 
 Alumni & Employer 

Contribution 

 Assurance of Learning 
Outcomes 

 Collaboration in Study 
Programs 

 Learning Facilitators 
 Students Retention 
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ส่วนที่ 3 
 กำรประเมินตนเอง  

 
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการศึกษาจุดเน้นของประเภทสถาบันทั้ง 4 กลุ่มและตัววัดของแต่ละประเภท

แล้วน าตัววัดของประเภทสถาบันที่สนใจประเมินศักยภาพและผลงานของสถาบันตนเองที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูล
ตามท่ีก าหนดไว้  เพ่ือประกอบการพิจารณาจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (Strategic Focus) ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต สร้างขีดความ สามารถในการ
แข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ า น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ 
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กลุ่ม 1  

กำรวิจัยระดับแนวหน้ำของโลก  
(Global and Frontier Research) 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ ผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้โดยดูจากการได้รับการอ้างอิงในบทความที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารชั้นน าในฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

มิติตามพันธกิจ การผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ชื่อตัววัด              อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation /Publication) 
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนจ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ต่อจ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ทั้งหมด (นับย้อนหลัง 10 ปี)  

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ทั้งหมดในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2562 ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) 
 จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 

ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลตามฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี ตามเกณฑ์ อ้างอิงตาม  
(Quacquarelli Symonds: QS)   

เกณฑ์ประเมิน 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1   จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 

ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  มากกว่า 2 
ระดับ 2   จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 

ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  มากกว่า 4 
ระดับ 3   จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 

ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  มากกว่า 6 
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ระดับ 4   จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  มากกว่า 8 

ระดับ 5   จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  มากกว่า 10 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ ชื่อเสียงและการยอมรับในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา 
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มิติตามพันธกิจ การยอมรับในระดับนานาชาติระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อตัววัด              ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation) 
นิยามตัววัด  
 

อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา  
จากคณาจารย์ ผู้บริหาร และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก 

รายการข้อมูล  
 

อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา (Academic 
Reputation) หมายถึง ผลของอันดับหรือคะแนนด้านชื่อเสียงของสถาบัน/สาขา   
โดยสถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก  

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา  

เท่ากับหรือไม่ต่ ากว่า Top 90  
ระดับ 2  อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา  

เท่ากับหรือไม่ต่ ากว่า Top 80  
ระดับ 3  อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา  

เท่ากับหรือไม่ต่ ากว่า Top 70  
ระดับ 4  อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา  

เท่ากับหรือไม่ต่ ากว่า Top 60  
ระดับ 5  อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา  

เท่ากับหรือไม่ต่ ากว่า Top 50  
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ 

มิติตามพันธกิจ ความเป็นนานาชาติ 

ชื่อตัววัด              การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา (Staff & Student Mobility)  
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนของจ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยนต่ออาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด และสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
ต่างประเทศ (แยกการรายงานข้อมูล) 

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หมายถึง อาจารย์/นักวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ไปสอน/ร่วมสอน/พัฒนาทักษะ ความรู้ และอาจารย์/
นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่ได้เข้ามา
สอน/ร่วมสอน/พัฒนาทักษะ ความรู้ ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย (1 ภาค
การศึกษา/ปีการศึกษา) โดยการแลกเปลี่ยนด้านอาจารย์/นักวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาตามข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา (MOU)  ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงาน
ในระบบ CHE QA Onlineในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

3. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ไปเรียน
ในหลักสูตรระดับปริญญาและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศท่ีได้
เข้ามาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาอย่างน้อย (1 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) 
โดยการแลกเปลี่ยนด้านนักศึกษาตามข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา(MOU) 
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

4. จ านวนนักศกึษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา(ปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา)ที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

สูตรค านวณ 1 (ตัวตั้ง)    จ านวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน  X 100 

สูตรค านวณ 1 (ตัวหาร)  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด   

สูตรค านวณ 2 (ตัวตั้ง)    จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน  X 100 

สูตรค านวณ 2 (ตัวหาร)  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  
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ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลอ้างอิงตาม (Quacquarelli Symonds: QS) 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา  
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 2  จ านวนการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา  
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 3  จ านวนการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัยและนักศึกษา  
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 4  จ านวนการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัยและนักศึกษา  
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
ระดับ 5  จ านวนการเคลื่อนย้ายของอาจารย์และนักศึกษา  
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้สร้างชื่อเสียง 
ในระดับนานาชาติ 

มิติตามพันธกิจ ความส าเร็จของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อตัววัด              รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติและ/หรือนานาชาติของบุคลากร 
ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัยท้ังหมด  (Prize winner) 

นิยามตัววัด  
 

จ านวนรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติและหรือนานาชาติด้านการวิจัย 
ที่บุคลากรของสถาบันที่ได้รับ (ย้อนหลัง 3 ปี)                            

รายการข้อมูล  
 

1. ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง ผลรวมของจ านวน
ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆคูณกับระดับค่าน้ าหนักในรางวัลที่ได้รับในแต่
ละระดับในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ า/นักวิจัยของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง  ผลรวมค่าถ่วง
น้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหารจ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดคูณ 100 

4. 40 หมายถึง ค่าสูงสุดส าหรับใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงาน 

สูตรค านวณ 1 (ตัวตั้ง)  ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ X 100 

สูตรค านวณ 1 (ตัวหาร)  จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด  

สูตรค านวณ 2 (ตัวตั้ง)  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ X 5 

สูตรค านวณ 2 (ตัวหาร)  40  
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลตามฐานข้อมูล CHE-QA Online 

เกณฑ์ประเมิน ค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มีดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก 0.25 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
ค่าน้ าหนัก 0.50 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ   
ค่าน้ าหนัก 0.75 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ                  
ค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค/โลก 
 
เกณฑ์พิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ น้อยกว่า ร้อยละ 5  
ระดับ 2  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
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ระดับ 3  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 4  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
ระดับ 5  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ การเรียนการสอนและผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

มิติตามพันธกิจ คุณภาพการเรียนการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชื่อตัววัด              จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff/Student Ratio) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา(ปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา)ที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษาที่
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  
สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลอ้างอิงตาม (Quacquarelli Symonds: QS) 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1   สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 1 : 15 
ระดับ 2   สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 1 : 13 
ระดับ 3   สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 1 : 11 
ระดับ 4   สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 1 : 9 
ระดับ 5   สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 1 : 7 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ ความร่วมมือวิจัยในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา 

มิติตามพันธกิจ การยอมรับในระดับนานาชาติระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
ชื่อตัววัด              ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ  

(Active International Research Collaboration) 
นิยามตัววัด  
 

ร้อยละจ านวนบทความวิจัย (Paper) ที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ  
ต่อจ านวนบทความวิจัย (Paper) ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus 

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ของอาจารย์/นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาโดยมีอาจารย์หรือ
นักวิจัยจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเป็นผู้ร่วมประพันธ์
ในรอบปีการศึกษา 

2. จ านวนบทความวิจัย (Paper) ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus  
ในรอบปีการศึกษา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ X 100 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนบทความวิจัย (Paper) ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลอ้างอิงตาม SciVal 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1   บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ  
             น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
ระดับ 2   บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ   
             น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 
ระดับ 3   บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ  
             น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 
ระดับ 4   บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ  
             น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 
ระดับ 5   บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ  
             น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80  
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ คุณภาพงานวิจัย 

มิติตามพันธกิจ คุณภาพของบุคลาการของสถาบันอุดมศึกษา 
ชื่อตัววัด              ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย  

(H-index Faculty) 
นิยามตัววัด  
 

จ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย  
(H-index) รวมของอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 

รายการข้อมูล  
 

1.  H-index รวมของอาจารย์/นักวิจัย หมายถึง ผลงานวิจัยรวมของอาจารย์/
นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีจ านวนครั้งของการได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือ
มากกว่า จ านวนผลงานวิจัยนั้นๆในรอบปีการศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงาน
ในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  H-index รวมของอาจารย์/นักวิจัย  

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลตามฐานข้อมูล Scopus 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  ค่าเฉลี่ย H-index รวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 
ระดับ 2  ค่าเฉลี่ย H-index รวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 
ระดับ 3  ค่าเฉลี่ย H-index รวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 
ระดับ 4  ค่าเฉลี่ย H-index รวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 
ระดับ 5  ค่าเฉลี่ย H-index รวม เท่ากับหรือมากกว่า 30 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ ทรัพยากรเพ่ือการวิจัย  

มิติตามพันธกิจ การลงทุนงบประมาณด้านการวิจัยส าหรับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
ชื่อตัววัด              งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร (Research Funding/Faculty)   

นิยามตัววัด  
 

จ านวนงบประมาณวิจัยต่อหัวอาจารย์/นักวิจัยสถาบันอุดมศึกษา 

รายการข้อมูล  
 

1. งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร หมายถึง จ านวนเงินที่
สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ส าหรับการวิจัยหารด้วยจ านวนอาจารย์/นักวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษารายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษาที่
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลงบประมาณวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท 
ระดับ 2  งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท 
ระดับ 3  งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท 
ระดับ 4  งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท 
ระดับ 5  งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร เท่ากับหรือมากกว่า 1 ล้านบาท  
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กลุ่ม 2  

กำรพัฒนำเทคโนโลยีและวัตกรรม  
(Technology and Innovation) 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startups) 

มิติตามพันธกิจ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ชื่อตัววัด              นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนของจ านวนนักศึกษา/บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ  (จบการศึกษา 
ไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (ทุกระดับชั้น)                      

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ หมายถึง นักศึกษา/บัณฑิต 
(จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันอุดม 
ศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ  X 100 
สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด    

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านจ านวนนักศึกษา/บัณฑิตที่ได้รางวัลด้านผู้ประกอบการ  

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์พิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 
ระดับ 2  จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 3  จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 4   จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
ระดับ 5  จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 
            เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 31 ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) 

มิติตามพันธกิจ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ชื่อตัววัด              รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) 

นิยามตัววัด  
 

จ านวนรางวัลส าหรับผู้ประกอบการใหม่ท่ีเป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับการศึกษา)                                     

รายการข้อมูล  
 

1. ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลด้านผู้ประกอบการ หมายถึง ผลรวม
ของจ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการใหม่ในระดับต่างๆ คูณกับระดับ 
ค่าน้ าหนักในรางวัลที่ได้รับในแต่ละระดับในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ หมายถึง ผลรวม
ค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่หารจ านวนอาจารย์/นักวิจัย
ทั้งหมดคูณ 100 

4. 40 หมายถึง ค่าสูงสุดส าหรับใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงาน 
สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) (1)  ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลด้านผู้ประกอบการ X 100 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)(1)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด   

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) (2)   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักรางวัลด้านผู้ประกอบการ                             X 5 
สูตรค านวณ (ตัวหาร)(2)   40   

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านนักศึกษาหรือบัณฑิตผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (Startup) 

เกณฑ์ประเมิน ค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต  
มีดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก 0.25 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
ค่าน้ าหนัก 0.50 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ   
ค่าน้ าหนัก 0.75 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ                  
ค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค/โลก 
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เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1   รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 
ระดับ 2   รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 3   รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 4   รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
ระดับ 5   รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 31 ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) 

มิติตามพันธกิจ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ชื่อตัววัด              งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 

(Startup Co-Investment Funding) 
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
ใหม่ อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือ บุคคลภายนอก ต่องบประมาณ
ด าเนินงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา       

รายการข้อมูล  
 

1.  จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือการสร้างผู้ประกอบการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2.  จ านวนงบประมาณท้ังหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ 1 (ตัวตั้ง)  จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
สนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

 
X100 

สูตรค านวณ 1 (ตัวหาร)  จ านวนงบประมาณท้ังหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 2  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 3  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  
ระดับ 4  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
ระดับ 5  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 31 ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange) 

มิติตามพันธกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ 
ชื่อตัววัด               บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

(Talent/Academic Mobility Consultation) 
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการ 
ในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี      

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนบุคลากรที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หมายถึง อาจารย์
และนักศึกษาที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่
สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดที่
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

สูตรค านวณ 1 (ตัวตั้ง)  จ านวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้ 
สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

X 100 

สูตรค านวณ 1 (ตัวหาร)  จ านวนบุคลากรทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านบุคลากรตามโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา  
และ/หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนบุคลากรทีไ่ปถา่ยทอด/แลกเปลี่ยนความรูสู้่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
           น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 2  จ านวนบุคลากรทีไ่ปถา่ยทอด/แลกเปลี่ยนความรูสู้่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม       
           น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 3  จ านวนบุคลากรทีไ่ปถา่ยทอด/แลกเปลี่ยนความรูสู้่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
           น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 4  จ านวนบุคลากรทีไ่ปถา่ยทอด/แลกเปลี่ยนความรูสู้่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม            
           น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
ระดับ 5  จ านวนบุคลากรทีไ่ปถา่ยทอด/แลกเปลี่ยนความรูสู้่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม             
           เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 31 ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ สมรรถนะขององค์การ (Organizational Capability) 

มิติตามพันธกิจ การพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อตัววัด              ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
ในสถาบันอุดมศึกษา (Technological/ Innovation-Driven  
Entrepreneurial Ecosystem) 

นิยามตัววัด  
 

สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเร่งพฒันาผู้ประกอบการ 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

รายการข้อมูล  
 

ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  นโยบาย เครือข่าย โครงการ/กจิกรรม รายวิชาเฉพาะ 
และ Platform กลางท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ  
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพฒันาผู้ประกอบการในระดับ
สถาบัน ดังนี้ 
A - มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนา

ผู้ประกอบการ 
B - มีเครือขา่ยผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนา

ผู้ประกอบการ 
C - มีโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
D - มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพฒันาผู้ประกอบการ 
E - มี Platform กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 

สูตรค านวณ (ตัวหาร) 

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสถาบัน 
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์พิจารณาศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังน้ี 

ระดับ 1  สถาบันอุดมศึกษามกีารด าเนินงานแบบ A 
ระดับ 2  สถาบันอุดมศึกษามกีารด าเนินงานแบบ A + B 
ระดับ 3  สถาบันอุดมศึกษามกีารด าเนินงานแบบ A + B + C 
ระดับ 4  สถาบันอุดมศึกษามกีารด าเนินงานแบบ A + B + C + D 
ระดับ 5  สถาบันอุดมศึกษามกีารด าเนินงานแบบ A + B + C + D + E 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ หลักสูตรศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Education) 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการ 
ชื่อตัววัด              หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ (Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial 
Education) 

นิยามตัววัด  
 

ร้อยละของจ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ  ทั้งหลักสูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา (Degree and  
Non-degree program) ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

รายการข้อมูล  
 

1.  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความ 
เป็นผู้ประกอบการ หมายถึง  หลักสูตรโปรแกรมเฉพาะมีปริญญาและไม่มีปริญญา 
ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา   

2.  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมท้ังหมด หมายถึง หลักสูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา 
(Degree and Non-degree program) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา   

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ 
ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

 

X 100 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมท้ังหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์พิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 
ระดับ 2  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 3  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20   
ระดับ 4  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30   
ระดับ 5  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 31 ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) 

มิติตามพันธกิจ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ชื่อตัววัด              งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative Development 
Funding) 

นิยามตัววัด  
 

งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา ต่องบประมาณด าเนินงานทั้งหมด 

รายการข้อมูล  
 

1. ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา   

2. งบประมาณด าเนินงานทั้งหมด หมายถึง งบประมาณแผ่นดินของสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา 

X 100 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  งบประมาณด าเนินงานทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ด้านงบประมาณการ
พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้ 
ระดับ 1  งบประมาณการด าเนินงาน    น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  
ระดับ 2  งบประมาณการด าเนินงาน    น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
 ระดับ 3 งบประมาณการด าเนินงาน    น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  
 ระดับ 4  งบประมาณการด าเนินงาน   น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
 ระดับ 5  งบประมาณการด าเนินงาน   เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 31 ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange) 

มิติตามพันธกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
ชื่อตัววัด              ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค

ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage) 

นิยามตัววัด  
 

จ านวนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่าง
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อจ านวนความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา  

รายการข้อมูล  
 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หมายถึง ผลรวมของ
จ านวนความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมคูณกับระดับค่าน้ าหนัก 
ในความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมในแต่ละระดับในรอบปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

2. จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด หมายถึง รายการความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม University - Industry Linkage) ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หมายถึง
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมหารจ านวนความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมดคูณ 100 

4. 40 หมายถึง ค่าสูงสุดส าหรับใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงาน 
สูตรค านวณ 1 (ตัวตั้ง)  ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม X 100 

สูตรค านวณ 1 (ตัวหาร)  จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด  

สูตรค านวณ 2 (ตัวตั้ง)  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม                              

 
X 5 

สูตรค านวณ 2 (ตัวหาร)  40   

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
เกณฑ์ประเมิน ค่าถ่วงน้ าหนักของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก 0.25 คะแนน    ความร่วมมือกับองค์กรขนาดย่อม 
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ค่าน้ าหนัก 0.50 คะแนน    ความร่วมมือกับองค์กรขนาดกลาง 
ค่าน้ าหนัก 0.75 คะแนน    ความร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่                
ค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน    ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 
 
เกณฑ์พิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้    
ระดับ 1  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม น้อยกว่าร้อยละ 10 
ระดับ 2  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 
ระดับ 3  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
ระดับ 4  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 
ระดับ 5  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 31 ขึ้นไป 
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กลุ่ม 3  

กำรพัฒนำชุมชนเชิงพ้ืนที่  
(Area-Based and Community) 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
(Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ อัตราการได้งานตรงสาขาวิชา VS อัตราการจ้างงาน 
(Employability Rate VS Rate of Employment) 

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

ชื่อตัววัด              อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต  
(Percentage of Graduate Employed in Region) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนอัตราการได้งานในพ้ืนที่หรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  ในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบดูแล (350 กม.) 

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนบัณฑิต (ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษาได้งานท าใน
พ้ืนที่หรือภูมิภาค หมายถึง บัณฑิต (ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จ
การศึกษาได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคในพ้ืนที่ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบ
ดูแล (350 กม.) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนบัณฑิตท้ังหมด หมายถึง บัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จ
การศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา
ได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค 

X 100 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนบัณฑิตท้ังหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลภาวะการมีงานท าของสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1  จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา 
            ได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 2  จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา 
            ได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
 ระดับ 3  จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา 
            ได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 
 ระดับ 4  จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา 
            ได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 
 ระดับ 5  จ านวนบัณฑิต(ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา 
            ได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 81 ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
(Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ การให้บริการวิชาการ การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพ้ืนที่  (Local Need) 

มิติตามพันธกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน 
ในพ้ืนที่ 

ชื่อตัววัด              การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค 

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area 
Based  หมายถึง รายการโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านภูมิศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม สังคม ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด หมายถึง รายการโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการ 
หรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based    

X 100 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
 

 

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองต่อ Area Based  
เช่น โครงการในลักษณะระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ 
            Area Based น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 2  จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ 
           Area Based  น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
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ระดับ 3  จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ 
            Area Based น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 
ระดับ 4  จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ 
           Area Based  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ 80 
 ระดับ 5  จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ 
           Area Based  เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 81 ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
(Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม 

มิติตามพันธกิจ การมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชน หรือ ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
ชื่อตัววัด              การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค  

(Non-Age Group Participation) 
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน/
พ้ืนที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

รายการข้อมูล  
 

1.  จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม หมายถึง บุคคลหรือ
หน่วยงานในชุมชน พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
สังคมท้ังหมด หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคมทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคมทั้งหมด 

 

 

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม
ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ 
            กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ   750 คน 
 
ระดับ 2  จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือ 
            กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ  1,000 คน 
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ระดับ 3  จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ 
            กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 
             น้อยกว่าหรือเท่ากับ  1,250 คน 
ระดับ 4  จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ 
            กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 
             น้อยกว่าหรือเท่ากับ  1,500 คน 
ระดับ 5  จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ 
            กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 
             เท่ากับหรือมากกว่า 1,501 คน ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
(Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (University Social 
Responsibility) 

มิติตามพันธกิจ ความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ 

ชื่อตัววัด              ความย่ังยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) 
นิยามตัววัด  
 

ผลของการจัดอันดับด้านความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงการที่บัณฑิตที่จบการศึกษาไป
แล้วมีคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม 
หน่วยงานองค์กรที่ว่าจ้างให้ท างาน ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

รายการข้อมูล  
 

ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking หมายถึง ผลของอันดับ หรือ 
คะแนนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย Times Higher Education (THE)  
ในรอบปปีฏิทินที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking  

สูตรค านวณ (ตัวหาร)     

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูล THE Impact Ranking 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 400 ของโลก 
ระดับ 2  ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระหว่าง 300 - 399 ของโลก 
ระดับ 3  ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระหว่าง 200 - 299 ของโลก 
ระดับ 4  ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระหว่าง 100 - 199 ของโลก 
ระดับ 5  ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 1- 100 ของโลก 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
(Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ หลักสูตรตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
(Curriculum Engagement) 

มิติตามพันธกิจ การจัดการเรียนการสอน 

ชื่อตัววัด              ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนจ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อ
หลักสูตรทั้งหมดของสถาบันการศึกษา 

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ หมายถึง หลักสูตรตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ X 100 
สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลหลักสูตร (Curriculum Area Mapping)  และข้อมูลหลักสูตร 

Upskill/Reskill ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 2  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
ระดับ 3  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 
ระดับ 4  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 
ระดับ 5  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ตั้งแต่เท่ากับ ร้อยละ 81 ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
(Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และภูมิภาค (Regional Engagement) 

มิติตามพันธกิจ การวิจัยและการบริการวิชาการ 
ชื่อตัววัด              การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค  

(Research/Service in Region) 
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม
ในพ้ืนที่ต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
ตามนิยามประกาศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด หมายถึง ผลงานทางวิชาการ ตามนิยาม
ประกาศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม X 100 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 2  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
 ระดับ 3  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
 ระดับ 4  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
 ระดับ 5  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเท่ากับ ร้อยละ 41 ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
(Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Management) 

มิติตามพันธกิจ การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 
ชื่อตัววัด              การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนจ านวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ที่เปิดโอกาสให้
ชุมชน ปราชญ์ชุมชนได้มีโอกาสการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสอน  
การบริหาร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ภูมิภาคท่ีสามารถน าไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชน 
ในพ้ืนที่ ภูมิภาค 

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning หมายถึง หลักสูตร 

Upskill/Reskill/Life Long Learning ที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ได้มีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา อาทิการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การสอน การบริหาร 
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดม 
ศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning X 100 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลหลักสูตร (Curriculum Area Mapping)  และข้อมูลหลักสูตร  
Upskill / Reskill / Life Long Learning ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning  
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 2  จ านวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning  
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
ระดับ 3  จ านวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning  
             น้อยกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ 30 
ระดับ 4  จ านวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning  
             น้อยกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ 40 
ระดับ 5  จ านวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning  
             เท่ากับ ร้อยละ 41 ขึ้นไป 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
(Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) 
มิติตามพันธกิจ การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคมในพ้ืนที่ 
ชื่อตัววัด              การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget) 
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
รวมถึงเงินที่มาจากการบริจาคของชุมชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
สถาบันอุดมศึกษาได้มุ่งจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแหล่งสนับสนุน
ด้านงบประมาณเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 

รายการข้อมูล  
 

1.  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ หมายถึง 
เงินทุน เงินบริจาค จากภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนหารด าเนินงาน การ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

2. งบด าเนินการทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงาน
ประจ าของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนเงินจากภาครฐัและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ X 100 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  งบด าเนินการทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน 
ระดับ 1  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 2  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
            น้อยกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ 20 
ระดับ 3  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
             น้อยกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ 30 
ระดับ 4  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
             น้อยกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ 40 
ระดับ 5  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
             เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 41 ขึ้นไป 
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กลุ่ม 4  

กำรผลิตบุคลำกรวิชำชีพสำขำต่ำง ๆ   
(Professional Development) 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ   
(Professional Development) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ Employability 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 
ชื่อตัววัด              อัตราการได้งานท าหรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  

(Employability Rate) 
นิยามตัววัด  
 

อัตราการได้งานท าหรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ณ จุดเวลาหนึ่ง เช่น 
ภายใน 6 เดือน ค านวณโดยนับรวมผู้ที่ศึกษาต่อและนับแยกผู้ศึกษาต่อค่าวัด ควร
จ าแนกเป็น 2 ตัววัด และน ามาประมาณค่าช่วงด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อให้เห็น
สภาพจริงของการท างานหลังจบการศึกษา 

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจว่าได้ท างานหลังจบการศึกษาในระยะเวลา  
6 เดือน หมายถึง บัณฑิตทีต่อบแบบส ารวจว่าได้ท างานหลังจบการศึกษาใน
ระยะเวลา 6 ทั้งที่ท างานอิสระ ก่อตั้งกิจการ และท างานในองค์กรผู้จ้างงาน และ/
หรือ จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่บัณฑิตท างาน ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนบัณฑิตของสถาบันที่ตอบรับผลส ารวจ หมายถึง บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ
ภาวะการมีงานท าท้ังหมดในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) 
 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจว่าได้ท างานหลังจบการศึกษา 

ในระยะเวลา 6 เดือน 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนบัณฑิตของสถาบันที่ตอบรับผลส ารวจ  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลภาวะการมีงานท าของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน  
วัดจากต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของค่าตัววัดซึ่งค านวนจากข้อมูลของสถาบัน 
ระดับ 1  ต่ ากว่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 
ระดับ 2  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 - 64 
ระดับ 3  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 - 79  
ระดับ 4  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 - 89  
ระดับ 5  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ   
(Professional Development) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ Compatibility with Thailand's Strategic Plan 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 
ชื่อตัววัด              สัดส่วนผู้จบการศึกษาที่ท างานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง  

(Ratio of Graduates Working in High Value-added Sectors) 
นิยามตัววัด  
 

อัตราส่วนผู้จบการศึกษาที่เข้าท างานอุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง สอดคล้อง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ 
แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนบัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายถึง บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ง
ท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา ในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด หมายถึง บัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจภาวะ 
การมีงานท าท้ังหมดในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) 
 จ านวนบัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งท างานในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน  
วัดจากต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของค่าตัววัดซึ่งค านวนจากข้อมูลของสถาบัน 
ระดับ 1  ต่ ากว่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 
ระดับ 2  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 - 64 
ระดับ 3  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 - 79  
ระดับ 4  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 - 89  
ระดับ 5  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ   
(Professional Development) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ Employer Satisfaction 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 
ชื่อตัววัด              อัตราส่วนผู้จ้างงานหรือลูกค้าที่พอใจในคุณลักษณะของบัณฑิต  

(Employer Satisfaction) 
นิยามตัววัด  
 

อัตราส่วนผู้จ้างงานหรือลูกค้าที่พึงพอใจต่อคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของบัณฑิต ตามที่ 
สกอ. ระบุในมาตรฐานบัณฑิตพึงประสงค์ และ/หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้คะแนนสูงสุด  
2 ระดับแรก จากแบบสอบถาม 5 หรือ 10 ระดับ หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้คะแนนสูงสุด 2 ระดับแรก จากแบบสอบถาม 5 หรือ 10 
ระดับ จ าแนกตามกลุ่มลักษณะองค์กรผู้จ้างงาน และ/หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) 
 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

ที่ให้คะแนนสูงสุด 2 ระดับแรก จากแบบสอบถาม 5 หรือ 10 ระดับ 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน  
วัดจากต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของค่าตัววัดซึ่งค านวนจากข้อมูลของสถาบัน 
ระดับ 1  ต่ ากว่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 
ระดับ 2  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 - 64 
ระดับ 3  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 - 79  
ระดับ 4  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 - 89  
ระดับ 5  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ   
(Professional Development) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

สาระส าคัญ Beneficiary Contribution for Education Service 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 
ชื่อตัววัด              การตอบแทนคุณจากผู้ได้รับประโยชน์ด้านการจัดบริการการศึกษา  

(Alumni & Employer Contribution) 
นิยามตัววัด  
 

เงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษา การตอบแทนนี้แสดงถึงความผูกพันที่ศิษย์เก่ามีต่อ
สถาบัน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการบริจาคทรัพย์ หรือการให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

รายการข้อมูล  
 

1. รายได้จากเงินบริจาค และเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาจากหน่วยงาน 
ผู้จ้างบัณฑิต หมายถึง จ านวนเงนิที่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานผู้จ้างบัณฑิต 
เพ่ือการจัดการศึกษาในรูปแบบเงินบริจาค และ/หรือ เงินสนับสนุน ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละปี หมายถึง บัณฑิต(ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online  
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) 
 รายได้จากเงินบริจาค และเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาจาก

หน่วยงานผู้จ้างบัณฑิต 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละปี  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน  
วัดจากต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของค่าตัววัดซึ่งค านวนจากข้อมูลของสถาบัน 
ระดับ 1  ต่ ากว่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 
ระดับ 2  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 - 64 
ระดับ 3  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 - 79  
ระดับ 4  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 - 89  
ระดับ 5  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  (Professional Development) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ Effectiveness of Learning Process 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 

ชื่อตัววัด              การรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
(Assurance of Learning Outcomes) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนคุณภาพหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสถาบัน
มาตรฐานหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ 

รายการข้อมูล  
 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสถาบัน
มาตรฐานหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติ และนานาชาติ 
หมายถึงผลรวมของจ านวนหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก
สถาบันมาตรฐานหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติ และนานาชาติ 
คูณกับระดับค่าน้ าหนักในหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานในแต่ละระดับ 
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนหลักสูตรท้ังหมด หมายถึง หลักสูตรท้ังหมดของสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) (1) 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน

หลักสูตรจากสถาบันมาตรฐานหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานระดับชาติ และนานาชาติ 

X 100 

สูตรค านวณ (ตัวหาร) (1)  จ านวนหลักสูตรท้ังหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์ประเมิน ค่าถ่วงน้ าหนักของหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน คือ  

หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองระดับชาติ    มีค่าน้ าหนัก 0.5 คะแนน      
หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองระดับนานาชาติ  มีค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน    

 
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน   
วัดจากต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของค่าตัววัดซึ่งค านวนจากข้อมูลของสถาบัน 
ระดับ 1  ต่ ากว่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 50 
ระดับ 2  ต้ังแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 50 - 64 
ระดับ 3  ต้ังแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 65 - 79  
ระดับ 4  ต้ังแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 80 - 89  
ระดับ 5  ต้ังแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90  
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  (Professional Development) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ Curriculum Partners 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 
ชื่อตัววัด              พันธมิตรในการจัดการหลักสูตร (Collaboration in Study Programs) 

นิยามตัววัด  
(Definition) 

หลักสูตรมีจุดเน้นในการสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้ผู้เรียน สามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติใช้งานได้จริง 

รายการข้อมูล  
(Data lists) 

1. จ านวนหลักสูตรที่เน้นประสบการณ์ภาคสนาม (CWIL/ WIL) หมายถึง หลักสูตร 
ที่เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน Corporate/ 
Work-integrated Learning (CWIL/WIL) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตรที่เน้นประสบการณ์ภาคสนาม (CWIL/ WIL)  
สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลหลักสูตรใหม่การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(CWIL/WIL) และใช้ข้อมูล มคอ.4,6 ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน  
วัดจากต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของค่าตัววัดซึ่งค านวนจากข้อมูลของสถาบัน 
ระดับ 1  ต่ ากว่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 
ระดับ 2  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 - 64 
ระดับ 3  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 - 79  
ระดับ 4  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 - 89  
ระดับ 5  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  (Professional Development) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ Learning Facilitators 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 
ชื่อตัววัด              คุณภาพของผู้สอน (Learning Facilitators) 

นิยามตัววัด  
 

คุณสมบัติของผู้สอน หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ (Learning facilitator) เช่น เป็น
อาจารย์ประจ า เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวงการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการพัฒนา
ความสามารถหรือมีความสามารถโดดเด่นด้านการเรียนการสอน                                    

รายการข้อมูล  
 

1. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ หมายถึง อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ  

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน ค่าถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ มีดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก 0.25 คะแนน     ด ารงต าแหน่ง อาจารย์  
ค่าน้ าหนัก 0.5   คะแนน     ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค่าน้ าหนัก 0.75  คะแนน    ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
ค่าน้ าหนัก 1.00  คะแนน    ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
 
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน  
วัดจากต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของค่าตัววัดซึ่งค านวนจากข้อมูลของสถาบัน 
ระดับ 1  ต่ ากว่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 
ระดับ 2  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 - 64 
ระดับ 3  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 - 79  
ระดับ 4  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 - 89  
ระดับ 5  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  (Professional Development) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

สาระส าคัญ Learner Readiness 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 
ชื่อตัววัด              อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students Retention) 

นิยามตัววัด  
 

อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ เมื่อผ่านกรอบเวลาของหลักสูตรไป 
25% 

รายการข้อมูล  
 

1.  จ านวนนักศึกษาแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อข้ึนทะเบียนใน
หลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาแรกเข้าท่ี
ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องและลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 
ของหลักสูตรในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2.  จ านวนนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร หมายถึง  นักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร
ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) 
 จ านวนนักศึกษาแรกเข้าท่ีลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อขึ้น

ทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร  
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน  
วัดจากต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของค่าตัววัดซึ่งค านวนจากข้อมูลของสถาบัน 
ระดับ 1  ต่ ากว่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 
ระดับ 2  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 - 64 
ระดับ 3  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 - 79  
ระดับ 4  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 - 89  
ระดับ 5  ตั้งแต่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 
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ส่วนที่ 4 
รำยกำรข้อมูล (Data Lists) 

 
 เอกสารส่วนนี้เป็นสรุปรายการข้อมูลอ้างอิงของหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการวัดผลศักยภาพและ
การด าเนินงานของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

 

Data List: กลุ่ม 1  การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

ชื่อตัววัด              อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation /Publication) 

นิยามตัววัด  สัดส่วนจ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ต่อจ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ทั้งหมด (นับย้อนหลัง 10 ปี) 

รายการข้อมูล 1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2562 

ปีการศึกษา 

2. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2562  

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation) 

นิยามตัววัด  
 

อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา จาก
คณาจารย์ ผู้บริหาร และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก 

รายการข้อมูล อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/
สาขา (Academic Reputation) หมายถึง ผลของอันดับหรือ
คะแนนด้านชื่อเสียงของสถาบัน/สาขา  โดยสถาบันการจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก   

ปีปฏิทิน 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

ชื่อตัววัด              การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา (Staff & Student Mobility)  

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนของจ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยนต่ออาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด และสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
ต่างประเทศ (แยกการรายงานข้อมูล) 
 

รายการข้อมูล 1. จ านวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หมายถึง อาจารย์/นักวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ไปสอน/ร่วมสอน/พัฒนาทักษะ ความรู้ และ
อาจารย์/นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศท่ีได้เข้ามาสอน/ร่วมสอน/พัฒนาทักษะ ความรู้ ใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย (1 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) โดย
การแลกเปลี่ยนด้านอาจารย์/นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา (MOU) ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

3. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ไปเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาและ
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศท่ีได้เข้ามาเรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาอย่างน้อย (1 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) 
โดยการแลกเปลี่ยนด้านนักศึกษาตามข้อตกลงระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา (MOU) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

4. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)ที่รายงานในระบบ CHE QA 
Online รอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 
ชื่อตัววัด              รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติและ/หรือนานาชาติของบุคลากร 

ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัยท้ังหมด  (Prize winner) 
นิยามตัววัด  
 

จ านวนรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติและหรือนานาชาติด้านการวิจัย 
ที่บุคลากรของสถาบันที่ได้รับ (ย้อนหลัง 3 ปี)                         

รายการข้อมูล 1. ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง ผลรวม
ของจ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆคูณกับระดับค่า
น้ าหนักในรางวัลที่ได้รับในแต่ละระดับในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ า/นักวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง  
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหารจ านวน
อาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดคูณ 100 

ปีการศึกษา 

4. 40 หมายถึง ค่าสูงสุดส าหรับใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาระดับผล
การด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 

 
 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

ชื่อตัววัด              จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff/Student Ratio) 
นิยามตัววัด  สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 

รายการข้อมูล 1. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)ที่รายงานในระบบ CHE QA 
Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดม 
ศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

ปีการศึกษา 



คู่มือการประเมินตนเอง การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์    หน้า  59 
 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

ชื่อตัววัด              ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ  
(Active International Research Collaboration) 

นิยามตัววัด  
 

ร้อยละจ านวนบทความวิจัย (Paper) ที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ  
ต่อจ านวนบทความวิจัย (Paper) ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus 

รายการข้อมูล 1. จ านวนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ หมายถึง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของอาจารย์/นักวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยจากหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเป็นผู้ร่วมประพันธ์ ในรอบ 
ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 

2.  จ านวนบทความวิจัย (Paper) ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ Scopus ในรอบปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย (H-
index Faculty) 

นิยามตัววัด  
 

จ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย  
(H-index) รวมของอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 

รายการข้อมูล 1.  H-index รวมของอาจารย์/นักวิจัย หมายถึง ผลงานวิจัยรวมของ
อาจารย์/นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีจ านวนครั้งของการ
ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่า จ านวนผลงานวิจัยนั้นๆ ใน
รอบปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 

2.  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
ชื่อตัววัด              งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร (Research Funding/Faculty)   

นิยามตัววัด  จ านวนงบประมาณวิจัยต่อหัวอาจารย์/นักวิจัยสถาบันอุดมศึกษา 

รายการข้อมูล 1. งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร หมายถึง จ านวนเงินที่
สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ส าหรับการวิจัยหารด้วยจ านวนอาจารย์/
นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษารายงานในระบบ CHE QA Online 
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2.  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online  
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 
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Data List: กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและวัตกรรม (Technology and Innovation) 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

ชื่อตัววัด              นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur) 
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนของจ านวนนักศึกษา/บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษา 
ไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับชั้น)                      

รายการข้อมูล 1. จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ หมายถึง 
นักศึกษา/บัณฑิต (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) 

นิยามตัววัด  
 

จ านวนรางวัลส าหรับผู้ประกอบการใหม่ท่ีเป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับการศึกษา)                                     

รายการข้อมูล 1. ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
หมายถึง ผลรวมของจ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการ
ใหม่ในระดับต่างๆคูณกับระดับค่าน้ าหนักในรางวัลที่ได้รับในแต่ละ
ระดับในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถาบันอุดม ศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ 
หมายถึง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ 
หารจ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดคูณ 100 

ปีการศึกษา 

4. 40 หมายถึง ค่าสูงสุดส าหรับใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาระดับผล
การด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 



คู่มือการประเมินตนเอง การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์    หน้า  62 
 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 
ชื่อตัววัด              งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 

(Startup Co-Investment Funding) 
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือ บุคคลภายนอก ต่องบประมาณด าเนินงาน
ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา       

รายการข้อมูล 1.  จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือการสร้างผู้ประกอบการ 
ในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ปีงบประมาณ 

2.  จ านวนงบประมาณท้ังหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่าย 
เพ่ือการบริหารของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ปีงบประมาณ 

ชื่อตัววัด              บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
(Talent/Academic Mobility Consultation) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการ 
ในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี      

รายการข้อมูล 1. จ านวนบุคลากรที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
หมายถึง อาจารย์และนักศึกษาที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้
เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2.  จ านวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งหมดท่ีรายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

ปีการศึกษา 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
ชื่อตัววัด              ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 

ในสถาบันอุดมศึกษา (Technological/ Innovation-Driven  
Entrepreneurial Ecosystem) 

นิยามตัววัด  
 

สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเร่งพฒันาผู้ประกอบการ 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

รายการข้อมูล ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
ในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง นโยบาย เครือข่าย โครงการ/กจิกรรม 
รายวิชาเฉพาะ และ Platform กลางท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
ความเป็นผู้ประกอบการ (Technological/ Innovation-Driven 
Entrepreneurial Education) 

นิยามตัววัด  
 

ร้อยละของจ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ  ทั้งหลักสูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา (Degree and  
Non-degree program) ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

รายการข้อมูล 1.  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง  หลักสูตรโปรแกรม
เฉพาะมีปริญญาและไม่มีปริญญา ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา   

ปีการศึกษา 

2.  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมท้ังหมด หมายถึง หลักสูตรมีปริญญา
และไม่มีปริญญา (Degree and Non-degree program) ในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา   

ปีการศึกษา 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
ชื่อตัววัด              งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative Development Funding) 
นิยามตัววัด  
 

งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา ต่องบประมาณด าเนินงานทั้งหมด 

รายการข้อมูล 1. ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง  
งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา   

ปีการศึกษา 

2. งบประมาณด าเนินงานทั้งหมด หมายถึง งบประมาณแผ่นดินของ
สถาบันอุดมศึกษาได้รับรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage) 

นิยามตัววัด  
 

จ านวนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่าง
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อจ านวนความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา  

รายการข้อมูล 1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
หมายถึง ผลรวมของจ านวนความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมคูณกับระดับค่าน้ าหนัก ในความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมในแต่ละระดับในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด หมายถึง  
รายการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม University - Industry 
Linkage) ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม หมายถึงผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมหารจ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งหมดคูณ 100 

ปีการศึกษา 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Technology and Innovation) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
4. 40 หมายถึง ค่าสูงสุดส าหรับใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาระดับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 
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Data List: กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   (Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

ชื่อตัววัด              อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต  
(Percentage of Graduate Employed in Region) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนอัตราการได้งานในพ้ืนที่หรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  ในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบดูแล (350 กม.) 

รายการข้อมูล 1. จ านวนบัณฑิต (ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา
ได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค หมายถึง บัณฑิต (ปริญญาตรี และ 
บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษาได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคใน
พ้ืนที่ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบดูแล (350 กม.) ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนบัณฑิตท้ังหมด หมายถึง บัณฑิต (ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA 
Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสถาบัน
อุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  เพ่ือแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค 

รายการข้อมูล 1. จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนอง
ต่อ Area Based หมายถึง รายการโครงการด้านการบริการ
วิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนทีใ่นด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม ของ
สถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด หมายถึง รายการโครงการ
บริการวิชาการท้ังหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ 

CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

ปีการศึกษา 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   (Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 
ชื่อตัววัด              การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค  

(Non-Age Group Participation) 
นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน/พ้ืนที่ 
สะท้อนการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

รายการข้อมูล 1.  จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 
หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
สังคม ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคมทั้งหมด หมายถึง โครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคมทั้งหมด
ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              ความย่ังยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) 

นิยามตัววัด  
 

ผลของการจัดอันดับด้านความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงการที่บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วมี
คุณธรรม จริยธรรม ความดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม หน่วยงานองค์กรที่
ว่าจ้างให้ท างาน ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

รายการข้อมูล ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking หมายถึง ผลของอันดับ 
หรือคะแนนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย Times Higher 
Education (THE) ในรอบปปีฏิทินที่ผ่านมา 

ปีฏิทิน 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  (Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
ชื่อตัววัด              ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนจ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตร
ทั้งหมดของสถาบันการศึกษา 

รายการข้อมูล ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking หมายถึง ผลของอันดับ 
หรือคะแนนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย Times Higher 
Education (THE) ในรอบปปีฏิทินที่ผ่านมา 

ปีฏิทิน 

ชื่อตัววัด              การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค  
(Research/Service in Region) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมใน
พ้ืนที่ต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 

รายการข้อมูล 1. จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคมตามนิยามประกาศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ของ
สถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด หมายถึง ผลงานทางวิชาการ 
ตามนิยามประกาศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนจ านวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ที่เปิดโอกาสให้ชุมชน 
ปราชญ์ชุมชนได้มีโอกาสการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสอน การบริหาร  
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษาใน
พ้ืนที่ ภูมิภาคที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ ภูมิภาค 

รายการข้อมูล 1.  จ านวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning หมายถึง 
หลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ที่ชุมชน/ปราชญ์
ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อาทิ การก าหนดทิศทาง 
การด าเนินงาน การสอน การบริหาร ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  (Area Based and Community) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน หมายถึง หลักสูตรทั้งหมด 

ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ รวมถึง
เงินที่มาจากการบริจาคของชุมชนในพ้ืนที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้
มุ่งจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 

รายการข้อมูล 1.  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใน
พ้ืนที่ หมายถึง เงินทุน เงินบริจาค จากภาครัฐและเอกชนเพื่อ
สนับสนุนหารด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
ของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

ปีการศึกษา 

2.  งบด าเนินการทั้งหมด หมายถึง รายจายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานประจ าของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 
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Data List:  กลุ่ม 4 การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ (Professional Development) 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  (Professional Development) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 
ชื่อตัววัด              อัตราการได้งานท าหรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  

(Employability Rate) 

นิยามตัววัด  
 

อัตราการได้งานท าหรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ณ จุดเวลาหนึ่ง เช่น 
ภายใน 6 เดือน ค านวณโดยนับรวมผู้ที่ศึกษาต่อและนับแยกผู้ศึกษาต่อค่าวัด ควร
จ าแนกเป็น 2 ตัววัด และน ามาประมาณค่าช่วงด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อให้เห็นสภาพ
จริงของการท างานหลังจบการศึกษา 

รายการข้อมูล 1. จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจว่าได้ท างานหลังจบการศึกษาใน
ระยะเวลา 6 เดือน หมายถึง บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจว่าได้ท างาน
หลังจบการศึกษาในระยะเวลา 6 ทั้งที่ท างานอิสระ ก่อตั้งกิจการ 
และท างานในองค์กรผู้จ้างงาน และ/หรือ จ าแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่บัณฑิตท างาน ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนบัณฑิตของสถาบันที่ตอบรับผลส ารวจ หมายถึง บัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจภาวะการมีงานท าทั้งหมดในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              สัดส่วนผู้จบการศึกษาที่ท างานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง  
(Ratio of Graduates Working in High Value-added Sectors) 

นิยามตัววัด  
 

อัตราส่วนผู้จบการศึกษาที่เข้าท างานอุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง สอดคล้อง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ 
แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 

รายการข้อมูล 1. จ านวนบัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายถึง 
บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิม
สูง สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2.  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด หมายถึง บัณฑิตท่ีตอบแบบ
ส ารวจภาวะการมีงานท าทั้งหมดในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  (Professional Development) 

ประเภทตัววัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

ชื่อตัววัด              อัตราส่วนผู้จ้างงานหรือลูกค้าที่พอใจในคุณลักษณะของบัณฑิต  
(Employer Satisfaction) 

นิยามตัววัด  
 

อัตราส่วนผู้จ้างงานหรือลูกค้าที่พึงพอใจต่อคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของบัณฑิต ตามที่ 
สกอ. ระบุในมาตรฐานบัณฑิตพึงประสงค์ และ/หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

รายการข้อมูล 1. จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้
คะแนนสูงสุด 2 ระดับแรก จากแบบสอบถาม 5 หรือ 10 ระดับ 
หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้คะแนนสูงสุด 2 
ระดับแรก จากแบบสอบถาม 5 หรือ 10 ระดับ จ าแนกตามกลุ่ม
ลักษณะองค์กรผู้จ้างงาน และ/หรือกลุ่มอุตสาหกรรมในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              การตอบแทนคุณจากผู้ได้รับประโยชน์ด้านการจัดบริการการศึกษา  
(Alumni & Employer Contribution) 

นิยามตัววัด  
 

เงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษา การตอบแทนนี้แสดงถึงความผูกพันที่ศิษย์เก่ามีต่อ
สถาบัน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการบริจาคทรัพย์ หรือการให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

รายการข้อมูล 1.  รายได้จากเงินบริจาค และเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานผู้จ้างบัณฑิต หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับการอุดหนุนจาก
หน่วยงานผู้จ้างบัณฑิต เพ่ือการจัดการศึกษาในรูปแบบเงินบริจาค 
และ/หรือ เงินสนับสนุน ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละปี หมายถึง บัณฑิต(ปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA 
Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  (Professional Development) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

ชื่อตัววัด              การรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ  
(Assurance of Learning Outcomes) 

นิยามตัววัด  
 

สัดส่วนคุณภาพหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสถาบันมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ 

รายการข้อมูล 1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตร
จากสถาบันมาตรฐานหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ระดับชาติ และนานาชาต ิหมายถึงผลรวมของจ านวนหลักสูตรท่ีผ่าน
การตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสถาบันมาตรฐานหลักสูตรท่ี
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติ และนานาชาติ คูณกับระดับ
ค่าน้ าหนักในหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานในแต่ละระดับ 
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนหลักสูตรท้ังหมด หมายถึง หลักสูตรท้ังหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online  
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              พันธมิตรในการจัดการหลักสูตร (Collaboration in Study Programs) 

นิยามตัววัด  
(Definition) 

หลักสูตรมีจุดเน้นในการสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้ผู้เรียน สามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติใช้งานได้จริง 

รายการข้อมูล 1. จ านวนหลักสูตรที่เน้นประสบการณ์ภาคสนาม (CWIL/ WIL) 
หมายถึง หลักสูตรที่เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างาน Corporate/Work-integrated Learning 
(CWIL/WIL) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online  
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 
 

ปีการศึกษา 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  (Professional Development) 

ประเภทตัววัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

ชื่อตัววัด              คุณภาพของผู้สอน (Learning Facilitators) 

นิยามตัววัด  
 

คุณสมบัติของผู้สอน หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ (Learning facilitator) เช่น เป็นอาจารย์
ประจ า เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวงการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการพัฒนาความสามารถ
หรือมีความสามารถโดดเด่นด้านการเรียนการสอน                                    

รายการข้อมูล 1. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ หมายถึง อาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งวิชาการ ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ 
CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 

ชื่อตัววัด              อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students Retention) 

นิยามตัววัด  อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ เมื่อผ่านกรอบเวลาของหลักสูตรไป 25% 

รายการข้อมูล 1.  จ านวนนักศึกษาแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อขึ้น
ทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร หมายถึง 
นักศึกษาแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องและลงทะเบียนใน
หลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตรในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

ปีการศึกษา 

2.  จ านวนนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร หมายถึง  นักศึกษาแรกเข้าใน
หลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รายงานในระบบ CHE 
QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 
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