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ค าน า 
 

              พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 24  ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการ

ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแลและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะ

ประกาศ ก าหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ 

และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน 

ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแลและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย 

     การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตาม มาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 

พ.ศ.2562 ก าหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

ศักยภาพ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องก าหนดมาตรการส่งเสริม 

สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณกับการจัดกลุ่มดังกล่าว  เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564  หมวด 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึงศักยภาพและ

ความพร้อมของส่วนงานภายในสถาบันโดยก าหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

(2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

(3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 

(5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 

(6) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

              คู่มือการประเมินก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฉบับนี้ กล่าวถึงความจ าเป็นที่ระบบอุดมศึกษาและ

สถาบันอุดมศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงให้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของระบบอ่ืนๆ ในสังคมท่ีต้องท างานร่วมกัน 

และไปในทิศทางเดียวกัน อธิบายคุณลักษณะ นิยามปฎิบัติการ เป้าหมาย ของกลุ่มสถาบันอฺดมศึกษาแต่ละกลุ่ม 

ตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินงานและด้านศักยภาพของแต่ละกลุ่ม รวมถึงวิธีการประเมิน การใช้ผลการประเมิน

เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

    

        

                 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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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 ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของประเทศ ยังมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะรองรับ

อุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงความต้องการผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงการสร้าง

นวัตกรรมสินค้าและบริการจ านวนมาก อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน  

 

2. ท าไมต้องปฏิรูประบบอุดมศึกษา 

2.1 ระบบอุดมศึกษาเป็นระบบที่มีความซับซ้อน อยู่ภายใต้ระบบอุดมศึกษาใหญ่ของประเทศ  
มีพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพ.ศ.2562 เป็นกฎหมายแม่บทที่มีผลบังคับใช้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท  

ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการก ากับดูแล ก าหนด

นโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอุดมศึกษา  มีแผนยุทธศาสตร์

อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (2561-2580) เป็นแผนน าทางในการด าเนินงาน  นอกจากนั้นยังมีพระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นองค์กรนิติบุคคลเป็นกรอบด าเนินงานของสถาบัน เมื่อ

นโยบายระดับชาติและแนวคิดต่อบทบาทอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศเปลี่ยน ระบบอุดมศึกษาก็ต้อง

ปรับเปลี่ยนให้ทัน โดยค านึงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บางมาตราที่เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการ

ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2 เอกสารแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (2561–2580) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ได้รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ 

ของเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเชื่อมต่อข้อมูล

ของทุกสิ่ง (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อันเป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการปฏิบัติงานในระบบย่อยอ่ืน ๆ 

ของโลกและของประเทศ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
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     2.3 ระบบอุดมศึกษาเป็นระบบย่อย (Sub-system) ในระบบใหญ่ของสังคม (Social system) 

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบใหญ่และระบบย่อยอ่ืน ๆ ในสังคมโลก ย่อมมีผลกระทบต่อระบบ

การศึกษาและการอุดมศึกษาชองประเทศ ขณะเดียวกันระบบอุดมศึกษาต้องท างานร่วมกับระบบอ่ืน ๆ ใน

สังคมท่ีมคีวามสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาประเทศ 

รูปแบบการผลิตของระบบอุดมศึกษาจึงต้องเปลี่ยนจาก Supply Side สู่ Demand Side และระบบอุดมศึกษา

ต้องปฏิรูปตนเองให้สามารถท างานร่วมกับระบบอ่ืนในบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ    

 

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 การติดตามตรวจสอบ  การประเมินผลอุดมศึกษา     

การสร้างความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนศักยภาพ

อุดมศึกษาใหม่ เป็นกลไกส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มขีดความสามารถและศักยภาพบน

พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  
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4. การน าแนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ  

  การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือเชิงระบบของรัฐ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ ที่ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ภายใต้จุดเด่นและ

ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาเป็นการขับเคลื่อนเชิงระบบ เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้ขับเคลื่อนไปสู่

ทิศทางท่ีต้องการ  

          การขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers)  กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน (Strategic Enablers) 

เพ่ือเข้าสู่จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Profile)  โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 3 เรื่องหลัก คือ 

 

         1. การขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers) เพ่ือสนับสนุนทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

อย่างเป็นระบบ มีปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย  

 1) ระบบธรรมาภิบาล (Governance and Accountability) 

 2) กรอบการจัดการคุณภาพ (Quality Management Framework)  

 3) ระบบสนับสนุนด้านการเงินให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา   

(Funding System) 

 4) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (Workforce Engagement)  

 5) รูปแบบการท างานแบบร่วมมือกัน (Collaboration Facilitation Platform) 

 

          2. การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
      การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตาม มาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ.2562 ก าหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องก าหนด

มาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณกับการจัดกลุ่มดังกล่าว  

เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564  หมวด 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประกาศเมื่อวันที 25 มีนาคม 2564 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา

ค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมของส่วนงานภายในสถาบันโดยก าหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม 

ดังต่อไปนี้ 

(7) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

(8) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

(9) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(10) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
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(11) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 

(12) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

 

 คู่มือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฉบับนี้ จัดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ

ด าเนินงาน และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ตัวชี้วัดส าหรับแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด 2 ประเภท คือ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในปัจจุบัน (Performance indicators) และตัวชี้วัดที่แสดง

ถึงศักยภาพการพัฒนาในอนาคต (Potential indicators)  ทั้งนี้ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวแทน (Proxy) การวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์การปฏิรูป

สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง ในการพิจารณาผลการด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพ 

(Potential) ของสถาบันที่เป็นอยู่หรือมีอยู่แล้ว มีลักษณะบ่งบอกถึงกลุ่มสถาบัน (Differentiator) และรวมถึง

ระดับกลุ่มสาขาวิชา โดยให้คณะกรรมการส่วนกลางและคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาประเมิน

เพ่ือทราบว่าเป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประเภทใด  

   แนวคิดในการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเริ่มขึ้นจากการศึกษาเปรียบเทียบกรอบการ

วัดผลการด าเนินงานเชิงแข่งขัน ซึ่งใช้ในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในระดับโลกโดยหน่วยงานต่างๆ  เช่น 

Quacquarelli Symonds (QS) U-Multirank และ Times Higher Education (THE) ในขณะที่แนวคิดที่ใช้

ในการก าหนดตัวชี้วัดศักยภาพ พิจารณาจากตัวแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศที่กล่าวถึง การ

เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร การจัดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการดึงดูดทุนมนุษย์ที่มี

ความสามารถ ซึ่งน าเสนอโดย Altbach and Samil (2011)1 และกรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้ประกอบการ และการพัฒนาชุมชน  
    ผลการด าเนินงานในปัจจุบันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพความส าเร็จในการบริหารกลยุทธ์เพ่ือ

มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้ นอกเหนือจากการวัดระดับผลลัพธ์แล้วสถาบันควรจะ

ได้ตรวจสอบความพร้อมของตนเองในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือเอาชนะ

อุปสรรคและความท้าทายต่างๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความสามารถที่มี และพัฒนาความสามารถใหม่ๆ ซึ่ง

จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่ งหวัง จึงอาจกล่าวได้ว่าตัวชี้วัดศักยภาพเป็นตัวชี้วัดที่ เชิญชวนให้

สถาบันอุดมศึกษามองไปข้างหน้าให้เห็นถึงการบ่มเพาะความสามารถและคุณลักษณะที่ส าคัญต่อการประสบ

ความส าเร็จอย่างยั่งยืน  

    การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและตัวชี้วัดศักยภาพนี้ยังช่วยให้สถาบันอุดมศึกษามี

โอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลอ้างอิง เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของตนเองกับคู่เทียบที่เหมาะสม และ

เปรียบเทียบความเร็วในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพ่ือระบุโอกาสในการปรับปรุงปัจจัยที่จ าเป็นต่อการ

                                                           
1 Altbach, P. & Salmi, J. (Eds.). (2011). The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities. Washington: 

The World Bank. 
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ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ สถาบันอุดมศึกษาจึงสามารถใช้ตัวชี้วัดทั้งสองประเภทนี้ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการตรวจสอบความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรตามเป้าหมายได ้ 

 

          3.การจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นทางยุทธศาสตร์  
(Re-positioning Plan) ตามกฎกระทรวงฯ หมวด 1 และหมวด 2 ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเลือกสังกัด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามที่กฎกระทรวงก าหนดให้ โดยต้องประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและ

ตัวชี้ผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม และจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิต

ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน เพ่ือ

ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตร 45 ในพระราชบัญญัติอุดมศึกษา โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา

จัดท าแผนพัฒนาดังกล่าวให้สอดรับกับผลการด าเนินงานและศักยภาพองค์กรที่อาจเน้นกระบวนการ สร้าง 

เพ่ิม ลด ตัดออก ไปสู่การปฏิรูปเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสิ่งใหม่ที่น าไปสู่การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาที่น าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ โดยท าเป็นข้อตกลงการด าเนินงาน (Performance Agreement) ด้วยการ

สนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่ก าหนดต่อไป 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แนวคิดการด าเนินงานการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
 (อ้างอิงจาก   แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580) 
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ส่วนที่ 2 
คุณลักษณะ ตัวชี้วัด นิยำม เป้ำหมำย  

กำรก ำหนดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ 
 

           การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็นการก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์การด าเนินงานตามจุดเน้น

เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดนิยาม 

คุณลักษณะ ตัวชี้วัด และนิยามเชิงปฏิบัติการ ครอบคลุมผลการด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพ 

(Potential) ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม ดังนี้  

 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งยุทธศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม 

สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา มีเป้าหมายและ    

พันธกิจการด าเนินงานของสถาบัน ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การด าเนินงานที่โดดเด่นและเฉพาะตัว  โดยพิจารณา

จากศักยภาพและประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มพัฒนาการวิจัย

ระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรม(Technology Development and Innovation) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area 

Based and Community Engagement)  กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  (Moral and 

intellectual cultivation) และ กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (Development of 

Professionals and Specialists)      

 จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดขึ้น โดยค านึงถึงความต้องการก าลังคนที่มีความรู้

ความสามารถด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาจากศักยภาพในการพัฒนา (Potential) และผล

การด าเนินงานที่ผ่านมา (Performance) ของสถาบัน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 

วิสัยทัศน์ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันเป็นส าคัญ 

          ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ทั้งนี้ พันธกิจตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภทเป็นไปตามบริบท

เฉพาะของแต่ละสถาบัน ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

        ทั้งนี้ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันทั้ง 5 กลุ่ม ตามกฎกระทรวงการจัด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดนิยามและเป้าหมายตามคุณลักษณะและจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1   นิยามและเป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดศึกษาตามคุณลักษณะและจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา นิยาม เป้าหมาย 

กลุ่ม 1 

พัฒนาการวิจัยระดับ 
แนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier  
Research) 

 
 

สถาบนัอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การ

วิจัยที่มีคุณภาพระดบัสากล

และสามารถแข่งขันในระดบั

นานาชาตไิด ้

(1) เน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตนักวิจัย เปน็ผูน้ า

ทางความรู้ของประเทศในระดับปริญญาเอกหรือ

หลังปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ ์หรือผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติในหลายกลุ่มสาขาวิชา 

(2) มุ่งค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อ

ค้นพบใหม่เพื่อขยายพรมแดน 

ของความรู้และสร้างความก้าวหน้าทางวชิาการที่

ลุ่มลึกในสาขาวิชาตา่ง ๆ 

(3) สร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสงูทางเศรษฐกิจและ

สังคมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ข้ันสูง 

กลุ่ม 2 

พัฒนาเทคโนโลยีและ

ส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรม (Technology 

Development  

and Innovation) 

 
 

สถาบนัอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การจัด

การศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนา

เทคโนโลยีและสง่เสริมการ

สร้างนวตักรรมเพื่อตอบโจทย์

ของประเทศในการพัฒนา

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

และบริการ 

(1) สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และ

ความเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีให้สามารถน าองค์

ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์

(2) สร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือ

สาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มตลอดห่วง

โซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ 

(3) ส่งเสริมบทบาทความร่วมมอืกับภาคเอกชนทั้งใน

ประเทศและตา่งประเทศเพื่อสนับสนุนและพฒันา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(4) เน้นการเรียนการสอนควบคูก่ับการปฏิบัติการจริง

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการท างาน 

กลุ่ม 3 

พัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(Area-based and 

Community 

Engagement) 

 

 

 

สถาบนัอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ

ชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือ

ประโยชน์ร่วมกัน การเปน็

แหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการ

ให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้

(1) เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิน่และการสรา้ง

ศักยภาพให้สถานศึกษา องค์กรในชุมชนและ

ประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา 

เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

(2) ผลิตบัณฑิตและเป็นแหลง่พฒันาศักยภาพ

บุคลากรในพืน้ที่ให้มีจิตส านึกและความรู้

ความสามารถเพื่อเป็นหลัก 
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กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา นิยาม เป้าหมาย 

 

 

กลุ่ม 3 (ต่อ) 

พัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(Area-based and 

Community 

Engagement) 

ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยนื 

ในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงใน

ระดับพื้นที ่

(3) ด าเนินการวิจัยและสร้างนวตักรรมเพื่อน าความรู้

ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 

(4) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ประยุกต์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่า

และมูลค่า 

(5) ส่งเสริมการสืบทอดและพฒันาความรู้จากผู้มีภูมิ

ปัญญาดา้นศลิปวฒันธรรมและภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่น 
 

กลุ่ม 4 

พัฒนาปัญญาและ

คุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

(Moral  

and intellectual 

cultivation) 

สถาบนัอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การ

พัฒนาปัญญาด้วยหลักศาสนา

ผสานกับหลักวิชาการ 

(1)  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มสีติปัญญาและ

คุณธรรมด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ผสาน

หลักศาสนากบัหลักวิชาการ 

(2) ให้ความส าคัญกับการวิจยัและสร้างนวัตกรรมโดย

ยึดหลักศาสนาปรับใช้หลักศาสนาให้เหมาะกับ

สังคมที่เปลี่ยนไปและสร้างหลักการวิชาการที่

สอดคล้องกับหลักศาสนาเปน็ทางเลือกคู่กับหลัก

วิชาการของประเทศตะวันตก 

(3) น าหลักธรรมค าสอนของศาสนาตา่งๆมาชีน้ า

สังคมโดยมุ่งพฒันาจิตใจสติปัญญาและพฤติกรรม

ของประชาชนเพื่อให้เกิดสันติสขุและความ

สามัคคีของคนในชาต ิ
 

กลุ่ม 5  

ผลิตและพัฒนาบุคลากร

วิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 

(Development of 

Professionals and 

Specialists) 

สถาบนัอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การ

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มี

ความสามารถทางวชิาชีพ

ระดับสูง หรือบัณฑิตสาขา

จ าเพาะตามความต้องการของ

ประเทศในแต่ละขณะ พัฒนา

ความรู้และนวตักรรมรวมทั้ง

ถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีสู่

การปฏิบัต ิ

เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

ทักษะ และทัศนคติที่เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศ หรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรม มี

ความสามารถในการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะ

ทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 ตามนิยามและเป้าหมายในการจัดกลุ่มสถาบันตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อพิจารณาตามพันธกิจหลัก

ที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยชาญตามศักยภาพและผลการด าเนินของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ และการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกประ เภทแล้วได้มี

การพัฒนาตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน และตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร ส าหรับแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา สรุปดังนี้ 
 

ตารางที่ 2   ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยทุธศาสตร์ของกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(Performance indicators) 

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร 

(Potential indicators) 
กลุ่ม 1 
กลุ่มพัฒนาการวิจัย 
ระดับแนวหน้าของโลก 
(Global and Frontier 
Research) 

1) อัตราการอ้างอิงของผลงานทีไ่ดร้ับ
การตีพิมพ์  
(Citation/Publication) 

2) ชื่อเสียงของสถาบนัอุดมศึกษา 
(Academic Reputation) 

3) การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย 
นักศึกษา  
(Staff & Student Mobility)  

4) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับ
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ของบุคลากรต่อจ านวนอาจารย์/
นักวิจัยทั้งหมด   
(Prize winner) 

1) จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
(Staff/Student Ratio) 

2) ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ 
(Active International Research 

Collaboration) 

3) ค่าเฉลี่ยจ านวนคร้ังทีไ่ด้รับการอ้างอิง
เท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย  
(H-index Faculty) 

4) งบประมาณดา้นการวิจัยต่อหัวบุคลากร 
(Research Funding/Faculty)   
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(Performance indicators) 

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร 

(Potential indicators) 
กลุ่ม 2 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี 
และส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม (Technology 
Development  
and Innovation) 

1) นักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ประกอบการ  

(Student and Graduate 

Entrepreneur) 

2) รางวัลดา้นผูป้ระกอบการ  
(Startup Awards) 

3) งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนนุการสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ (Startup Co-
Investment Funding) 

4) บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม  
(Talent/Academic Mobility 

Consultation) 

1) ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบนัอุดมศึกษา
(Technological/Innovation-Driven 

Entrepreneurial Ecosystem) 

2) หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ (Technological/ 
Innovation-Driven Entrepreneurial 

Education) 

3) งบประมาณการพฒันาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/Innovative 

Development Funding) 

4) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผูป้ระกอบการ 
และส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา  
(University - Industry Linkage) 

กลุ่ม 3 

กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

หรือชุมชนอ่ืน 

 (Area-based and 

Community 

Engagement) 

1) ร้อยละการได้งานท าในพืน้ที่หรือ

ภูมิภาคของบัณฑิต  

(Percentage of Graduates 

Employed in the Region) 

2) การพัฒนาเชิงพืน้ที่  

(Area Based Development) 

3) การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือ

หน่วยงานในชุมชน พืน้ที่ หรือ

ภูมิภาค(Non-Age Group 

Participation) 

4) ความยั่งยืนของสถาบนัอุดมศึกษา 

ชุมชนและสงัคม 

(Green/Sustainability) 

1) ความสอดคล้องของหลักสูตร 

(Curriculum Alignment) 

2) การวิจัยและบริการวชิาการเพื่อการ

พัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 

(Research/Service in Region) 

3) การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 

(Inclusive Community) 

4) การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและ

เอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคมในพืน้ที่ (Integrated 

Government Budget) 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Focus) 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(Performance indicators) 

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร 

(Potential indicators) 
กลุ่ม 4 
กลุ่มพัฒนาปัญญาและ

คุณธรรมด้วยหลักศาสนา   

(Moral and 

intellectual 

cultivation) 

1) บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสตปิัญญา
และคุณธรรม  
(Moral and Intellectual 

Characteristics of Graduate) 

2) บุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่
ได้รับการอ้างอิง  
(Morality Role Model) 

3) ผลงานงานวิจยัและ/หรือนวัตกรรม 

ที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม  
(Knowledge Contribution  

for Intellectual and Moral 

Development) 

4) ผลงานทางวชิาการที่เกิดจาก 

ความร่วมมือกับเครือข่าย 

(Knowledge Contribution  

from Intellectual and  

Moral Cultivation Network) 

1) สัดส่วนหน่วยกิตของวิชาที่มุ่งเนน้
การศึกษาหลักศาสนาหรือน าหลัก
ศาสนามาบูรณาการหลักวิชาการ 
(Credit Ratio of Intellectual and 

Moral Teaching in Curriculum) 

2) ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้าน
ศาสนาหรือการพัฒนาคุณธรรม
(Faculty Expertise in Intellectual 

and Moral Education) 

3) งบประมาณ/ทรัพยากรวิจัยเพื่อ 

การพัฒนาปัญญาและคุณธรรม  
(Funding for Knowledge 

Creation in Intellectual and 

Moral Development) 

4) ความเข้มแข็งของเครือข่ายความ 

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืน
(Collaboration Ecosystem for 

Sustainable Social Development) 

กลุ่ม 5 
กลุ่มผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพและสาขา
จ าเพาะ 

(Development of 
Professionals and 
Specialists) 

1) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา
(Percentage of Graduates being 

Employed after Graduation) 

2) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีท่ างาน
ในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง 
(Percentage of Graduates in  

High Value-added Sectors) 

3) ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่ง 
ในคุณลักษณะของบัณฑิต  
(Percentage of Highly Satisfied 

Employers) 

4) อัตราส่วนของเงินสนับสนนุต่อ
งบด าเนนิการ 
(Beneficiary Contribution to 

Operating Expenses) 

1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองประสิทธผิลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
(Percentage of Curricular with 

Certified Learning Outcomes) 

2) ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัตงิานจริง  
(Percentage of Curricular with 

Work-Integrated Learning) 

3) ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง 
(Percentage of High Quality 

Learning Facilitators) 

4) อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน 
(Students Retention Rate) 

 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  17 

 

ส่วนที่ 3 
กำรประเมิน  

 
 การประเมินสถาบันอุดมศึกษาตามตัวชี้วัดโดยพิจารณาจากศักยภาพองค์กรและผลการด าเนินงาน

ของสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการประเมินดังนี้ 

1. ก่อนการประเมิน คณะท างานของสถาบันอุดมศึกษาท าความเข้าใจหลักการของการเปลี่ยนแปลง

เชิงระบบ จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ นิยาม และเป้าหมาย ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม รวมทั้งตัวชี้วัดผล

การด าเนินงาน ตัวชี้วัดศักยภาพขององค์กรของแต่ละกลุ่มที่ก าหนดในส่วนที่ 2 เพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง

ของลักษณะกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาและพันธกิจของสถาบันของตนเอง 

2. การใช้ตัวชี้วัดประเมิน คณะท างานของสถาบันอุดมศึกษา ศึกษา รายการประเภทตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ สูตรการค านวณตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องการตามที่ก าหนดของแต่ละตัวชี้วัด และเกณฑ์การพิจารณา

ระดับผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแต่ละประเภท ของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้ในส่วนที่ 3 นี้  

3. การใช้ผลการประเมินประกอบการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ผลการประเมินสะท้อนผลการ

ด าเนินงานและศักยภาพฃองสถาบันว่าสถาบันมีความพร้อมอยู่ระดับใดหรือกลุ่มใด ร่วมกับการพิจารณา

ปรัชญาการก่อตั้งสถาบัน พันธกิจ เป้าหมายคืออะไร เพ่ือประกอบการก าหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของ

สถาบัน (Strategic Focus) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในการสร้างทรัพยากรบุคคล สร้าง

องค์ความรู้แห่งอนาคต สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ า  น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพ

ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  

 

รายละเอียดประเภทตัวช้ีวัด 

ประเภทตัวชี้วัด สูตรการค านวณ และข้อมูลที่จ าเป็น จ าแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศืกษา และเกณฑ์

การตัดสินผลการประเมิน มีดังต่อไปนี้ 
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กลุ่ม 1  

พัฒนำกำรวิจัยระดับแนวหน้ำของโลก  
(Global and Frontier Research) 
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ตารางที่ 3  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (1) 
สาระส าคัญ ผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้โดยดูจากการได้รับการอ้างอิงในบทความที่ตีพิมพ์ใน

วารสารชั้นน าในฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
มิติตามพันธกิจ การผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ชื่อตัวชี้วัด              อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation /Publication) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูลที่

ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ต่อจ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด    

รายการข้อมูล  

 

1. จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ หมายถึง การอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติของผลงานวิจัย
ตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ในรอบ 5 ปี ปฏิทิน ที่ผ่านมา 

2. จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 
ในรอบ 5 ปี ปฏิทิน ที่ผ่านมา  

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลตามฐานข้อมูลระดับนานาชาติของผลงานวิจัยตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. 
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2562  เช่น Scopus, ISI, WOS (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ 
AHCI เท่านั้น) เป็นต้น 

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 

ระดับ 4   จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  มากกว่า 8 

ระดับ 5   จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  มากกว่า 10 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  20 

 

ตารางที่ 3 (ต่อ)  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  

(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (2) 

สาระส าคัญ ชื่อเสียงและการยอมรับในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาจาก 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มิติตามพันธกิจ การยอมรับในระดับนานาชาติระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาจากคณาจารย์ ผู้บริหาร และ

นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก 

รายการข้อมูล  

 
คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation) 

หมายถึง ผลคะแนนด้านชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันการจัดอันดับ

สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา 
สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) คะแนนที่ได้จากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา  

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก  

(Quacquarelli Symonds: QS) 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1  คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับ หรือ 

มากกว่า 30 จาก 100 คะแนน 

ระดับ 2  คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับ หรือ 

มากกว่า 50 จาก 100 คะแนน 

ระดับ 3  คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับ หรือ 

มากกว่า 70 จาก 100 คะแนน 

ระดับ 4  คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับ หรือ 

มากกว่า 80 จาก 100 คะแนน 

ระดับ 5  คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับ หรือ 

มากกว่า 90 จาก 100 คะแนน 
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ตารางที่ 3 (ต่อ)  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  

(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (3) 

สาระส าคัญ การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ 

มิติตามพันธกิจ ความเป็นนานาชาติ 

ชื่อตัวชี้วัด              การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา (Staff & Student Mobility)  

นิยามตัวช้ีวัด  

 

สัดส่วนของจ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยนต่ออาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด และสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
ต่างประเทศ (แยกการรายงานข้อมูล) 

รายการข้อมูล  

 
1.  จ านวนอาจารย์ /นั กวิจั ยแลกเปลี่ ยน หมายถึ ง  อาจารย์ /นักวิจั ยของ

สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ไปสอน/ร่วมสอน/พัฒนาทักษะ ความรู้ และอาจารย์/
นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่ได้เข้ามา
สอน/ร่วมสอน/พัฒนาทักษะ ความรู้ ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย (1 ภาค
การศึกษา/ปีการศึกษา) โดยการแลกเปลี่ยนด้านอาจารย์/นักวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาตามข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา (MOU)  ในรอบปี
การศึกษาทีผ่่านมา  

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงาน
ในระบบ CHE QA Onlineในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

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

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

สูตรค านวณ 1 (ตัวตั้ง)   
 จ านวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน   

สูตรค านวณ 1 (ตัวหาร) 
 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด   

สูตรค านวณ 2 (ตัวตั้ง)   
 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน   

สูตรค านวณ 2 (ตัวหาร) 
 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

 
 
 

X 100 

X 100 
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ตารางที่ 3 (ต่อ)  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลอ้างอิงตาม Quacquarelli Symonds (QS) 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1  จ านวนร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา  
            เฉลี่ยไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 3  
ระดับ 2  จ านวนร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา  
            เฉลี่ยไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 

ระดับ 3  จ านวนร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา  
            เฉลี่ยไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 

ระดับ 4  จ านวนร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา  
            เฉลี่ยไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 5  จ านวนร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา  
            เฉลี่ยไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  23 

 

ตารางที่ 3 (ต่อ)  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  

(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (4) 

สาระส าคัญ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

มิติตามพันธกิจ ความส าเร็จของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

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

นิยามตัวช้ีวัด  

 

จ านวนรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติและหรือนานาชาติด้านการวิจัย 
ที่บุคลากรของสถาบันที่ได้รับ                              

รายการข้อมูล  

 
1. ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง ผลรวมของจ านวน

ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆคูณกับระดับค่าน้ าหนักในรางวัลที่ได้รับในแต่

ละระดับในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ า/นักวิจัยของสถาบัน 

อุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  

สูตรค านวณ  (ตัวหาร)  จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลตามฐานข้อมูล CHE-QA Online 
เกณฑ์ประเมิน ค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มีดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ    

ค่าน้ าหนัก 1.50 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ                   

ค่าน้ าหนัก 2.00 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค/โลก     

 

เกณฑ์พิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 5  
ระดับ 2  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 

ระดับ 3  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 4  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 

ระดับ 5  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
 
 
 
 

X 100 
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ตารางที่ 4  ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัวช้ีวัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (1) 

สาระส าคัญ การเรียนการสอนและผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

มิติตามพันธกิจ คุณภาพการเรียนการเรียนการสอนและการวิจัย 

ชือ่ตัวชี้วัด              จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff/Student Ratio) 

นิยามตัวช้ีวัด  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 ข้อมูล FTES ตามทีร่ายงานในระบบ CHE QA Online 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1   สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 15 

ระดับ 2   สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 13 

ระดับ 3   สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 11 

ระดับ 4   สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 9 

ระดับ 5   สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  25 

 

ตารางที่ 4 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัวช้ีวัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (2) 

สาระส าคัญ ความร่วมมือวิจัยในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา 

มิติตามพันธกิจ การยอมรับในระดับนานาชาติระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active International Research 

Collaboration) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

ร้อยละจ านวนบทความวิจัย (Paper) ที่มีความร่วมมือกับนานาชาติต่อจ านวน

บทความวิจัย (Paper) ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus 

รายการข้อมูล  

 
1. จ านวนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ของอาจารย์/นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาโดยมีอาจารย์หรือ

นักวิจัยจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเป็นผู้ร่วมประพันธ์

ในรอบ 5 ปปีฏิทิน  

2. จ านวนบทความวิจัย (Paper) ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus  

ในรอบ 5 ปปีฏิทิน  
สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ  

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

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลอ้างอิงตาม SciVal 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1   บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ  
             ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ระดับ 2   บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ   
             ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

ระดับ 3   บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ  
             ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ระดับ 4   บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ  
             ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

ระดับ 5   บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ  
             ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80  

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  26 

 

ตารางที่ 4 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัวช้ีวัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)  (3) 

สาระส าคัญ คุณภาพงานวิจัย 

มิติตามพันธกิจ คุณภาพของบุคลาการของสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย  
(H-index Faculty) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

จ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย  

(H-index) รวมของอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

รายการข้อมูล  

 
1.  H-index รวมของอาจารย์และนักวิจัย หมายถึง ผลงานวิจัยรวมของอาจารย์และ

นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีจ านวนครั้งของการได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือ

มากกว่า จ านวนผลงานวิจัยนั้นๆ 

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา

ที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  H-index รวมของอาจารย์และนักวิจัย  

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลตามฐานข้อมูล Scopus 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1  ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 

ระดับ 2  ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 

ระดับ 3  ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 

ระดับ 4  ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 

ระดับ 5  ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30  
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

ประเภทตัวช้ีวัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (4) 

สาระส าคัญ ทรัพยากรเพ่ือการวิจัย  

มิติตามพันธกิจ การลงทุนงบประมาณด้านการวิจัยส าหรับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร (Research Funding/Faculty)   

นิยามตัวช้ีวัด  

 

จ านวนงบประมาณวิจัยต่อหัวอาจารย์และนักวิจัยสถาบันอุดมศึกษา 

รายการข้อมูล  

 
1. งบประมาณด้านการวิจัย หมายถึง จ านวนเงินที่สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้

ส าหรับการวิจัยที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีงบประมาณที่

ผ่านมา หรือรอบการด าเนินงาน 1 ปี 

2. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจ าและนักวิจัยของ

สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา 
สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) งบประมาณด้านการวิจัย  

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลงบประมาณวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีงบประมาณหรือรอบการ

ด าเนินงาน 1 ปี 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1  งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท 

ระดับ 2  งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท 

ระดับ 3  งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไมน่อ้ยกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท 

ระดับ 4  งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท 

ระดับ 5  งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท 
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กลุ่ม 2  

พัฒนำเทคโนโลยีและสง่เสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม  
(Technology Development and Innovation) 
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ตารางที่ 5  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

(Technology Development and Innovation)  

ประเภทตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (1) 

สาระส าคัญ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startups) 

มิติตามพันธกิจ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

ชื่อตัวชี้วัด              นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ  

(Student and Graduate Entrepreneur) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

สั ดส่ วนของจ านวนนั กศึ กษา/บัณฑิ ตที่ เป็ นผู้ ประกอบการ (จบการศึ กษา 
ไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

ของสถาบันอุดมศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด                     

รายการข้อมูล  

 
1. จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาท่ีเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง นักศึกษา/บัณฑิต         

(จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา(ปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา)ที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนนักศึกษา/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการ  

(ในรอบปีการศึกษา  5 ปี)   

  

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด   

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านนักศึกษาหรือบัณฑิตผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (Startup)  

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์พิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 
            ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 

ระดับ 2  จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 
            ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 

ระดับ 3  จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 
            ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 4  จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 
            ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 

ระดับ 5  จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 
            ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  30 

 

ตารางที่ 5  (ต่อ) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ   
      สร้างนวัตกรรม 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

(Technology Development and Innovation)  

ประเภทตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (2) 

สาระส าคัญ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) 

มิติตามพันธกิจ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

ชื่อตัวชี้วัด              รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

จ านวนรางวัลส าหรับผู้ประกอบการใหม่ท่ีเป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  

รายการข้อมูล  

 
1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ หมายถึง ผลรวมค่าน้ าหนัก   

คะแนนรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)   ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลด้านผู้ประกอบการ  
สูตรค านวณ (ตัวหาร)    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านจ านวนนักศึกษา/บัณฑิตที่ได้รางวัลด้านผู้ประกอบการ 

เกณฑ์ประเมิน ค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ส าเร็จ
การศึกษา มีดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก 0.25 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 

ค่าน้ าหนัก 0.50 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลจากเครือข่ายองค์กรในประเทศ  

ค่าน้ าหนัก 0.75 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ                  

ค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน    ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรระดับนานาชาติ  

เกณฑ์พิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 
ระดับ 2  รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10  

ระดับ 3  รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 4  รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 

ระดับ 5  รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  31 

 

ตารางที่ 5  (ต่อ) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ   
      สร้างนวัตกรรม 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

(Technology Development and Innovation)  

ประเภทตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (3) 

สาระส าคัญ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) 

มิติตามพันธกิจ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

ชื่อตัวชี้วัด              งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 

(Startup Co-Investment Funding) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

สัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจ

ใหม่ อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือ บุคคลภายนอก ต่องบประมาณ

ด าเนินงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา       

รายการข้อมูล  

 
1.  จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

เพ่ือการสร้างผู้ประกอบการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2.  จ านวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริการของ

สถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ

แผ่นดินทั้งหมด 

สูตรค านวณ 1 (ตัวตั้ง)  จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

สนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

 
 

สูตรค านวณ 1 (ตัวหาร)  จ านวนงบประมาณท้ังหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 

ระดับ 2  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 

ระดับ 3  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  
ระดับ 4  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
ระดับ 5  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  32 

 

ตารางที่ 5  (ต่อ) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ   
      สร้างนวัตกรรม 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

(Technology Development and Innovation) 

ประเภทตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (4) 

สาระส าคัญ การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange) 

มิติตามพันธกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ 

ชื่อตัวชีวั้ด               บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

(Talent/Academic Mobility Consultation) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

สัดส่วนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและ
บริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด
ต่อปี      

รายการข้อมูล  

 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

หมายถึง จ านวอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนา
สินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
สูตรค านวณ 1 (ตัวตั้ง)  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้ 

สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

 

สูตรค านวณ 1 (ตัวหาร)  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านบุคลากรตามโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา  
และ/หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนบุคลากรทีไ่ปถา่ยทอด/แลกเปลี่ยนความรูสู้่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
           ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5    
ระดับ 2  จ านวนบุคลากรทีไ่ปถา่ยทอด/แลกเปลี่ยนความรูสู้่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม       
           ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 

ระดับ 3  จ านวนบุคลากรทีไ่ปถา่ยทอด/แลกเปลี่ยนความรูสู้่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
           ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 4  จ านวนบุคลากรทีไ่ปถา่ยทอด/แลกเปลี่ยนความรูสู้่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม            
           ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 

ระดับ 5  จ านวนบุคลากรทีไ่ปถา่ยทอด/แลกเปลี่ยนความรูสู้่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม             
           ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40  

 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  33 

 

ตารางที่ 6  ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

(Technology Development and Innovation) 

ประเภทตัวช้ีวัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (1) 

สาระส าคัญ สมรรถนะขององค์การ (Organizational Capability) 

มิติตามพันธกิจ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา(Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial 
Ecosystem) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา 

รายการข้อมูล  

 
ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  นโยบาย เครือข่าย โครงการ/กิจกรรม รายวิชาเฉพาะ 
และ Platform กลางที่เก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในระดับ
สถาบัน ดังนี้ 

A - มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

B - มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

C - มีโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 

D - มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 

E - มี Platform กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 

สูตรค านวณ (ตัวหาร) 

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสถาบัน 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์พิจารณาศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A 

ระดับ 2  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B 

ระดับ 3  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B + C 

ระดับ 4  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B + C + D 

ระดับ 5  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B + C + D + E 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง 
     นวัตกรรม 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

(Technology Development and Innovation) 

ประเภทตัวช้ีวัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (2) 

สาระส าคัญ หลักสูตรศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Education) 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการ 

ชื่อตัวชีวั้ด              หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

(Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Education) 
นิยามตัวช้ีวัด  

 

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

รายการข้อมูล  

 
1.  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความ 

เป็นผู้ประกอบการ หมายถึง  หลักสูตรโปรแกรมเฉพาะมีปริญญาและไม่มีปริญญา 
ทีใ่ช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา   

2.  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา 
(Degree and Non-degree program) ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา   

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม                         
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมท้ังหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (แยกรายการข้อมูล หลักสูตรมีปริญญาและไม่มี
ปริญญา) 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์พิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 

ระดับ 2  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 

ระดับ 3  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20   

ระดับ 4  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30   

ระดับ 5  จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
 
 
 
 

X 100 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง 
     นวัตกรรม 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

(Technology Development and Innovation) 

ประเภทตัวช้ีวัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (3) 

สาระส าคัญ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) 

มิติตามพันธกิจ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

ชื่อตัวชี้วัด              งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative Development 
Funding) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา ต่องบประมาณด าเนินงานทั้งหมด 

รายการข้อมูล  

 
1. ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา   

2. งบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริการของ
สถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ
แผ่นดินทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  งบประมาณทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ด้านงบประมาณการ
พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้ 
ระดับ 1  งบประมาณการด าเนินงาน   ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5   

ระดับ 2  งบประมาณการด าเนินงาน   ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 

ระดับ 3  งบประมาณการด าเนินงาน   ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20  
ระดับ 4  งบประมาณการด าเนินงาน   ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 
ระดับ 5  งบประมาณการด าเนินงาน   ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

 
 
 

X 100 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง 
     นวัตกรรม 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

(Technology Development and Innovation) 

ประเภทตัวช้ีวัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (4) 

สาระส าคัญ การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange) 

มิติตามพันธกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

ชื่อตัวชี้วัด              ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

จ านวนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่าง
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อจ านวนความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา  

รายการข้อมูล  

 
1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หมายถึงผลรวมค่า

คะแนนถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หารจ านวนความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด  

2. จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด หมายถึง รายการความร่วมมือ
เ พ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม University - Industry Linkage ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดใน
รอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  
สูตรค านวณ (ตัวหาร)   จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด  
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (ขนาดของ

ธุรกิจอ้างอิงตาม ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวนแรงงานและมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 (ฉบับ 11 กันยายน 
2545) 

เกณฑ์ประเมิน ค่าถ่วงน้ าหนักของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก 0.25 คะแนน    ความร่วมมือกับองค์กรขนาดย่อม 
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 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากบั 5 คะแนน 
ระดับ 2  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 คะแนน 

ระดับ 3  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน 

ระดับ 4  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน 

ระดับ 5  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 คะแนน 

X 100 
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กลุ่ม 3  

พัฒนำชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  
(Area-Based and Community Engagement) 
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ตารางที่ 7  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(Area-Based and Community Engagement)  

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (1) 

สาระส าคัญ การศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือท้องถิ่น 

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

ชื่อตัวชี้วัด              ร้อยละการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต  

(Percentage of Graduates Employed in the Region) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

ร้อยละการได้งานในพ้ืนที่หรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ในพ้ืนที่หรือ

ภูมิภาค ภายในระยะเวลา 1 ปี 

รายการข้อมูล  

 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ได้

งานท า หรือ ประกอบกิจการส่วนตัวในจังหวัดที่สถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่หรือ 

จังหวัดที่มีอาณาเขตติดกัน ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษา (อนุปริญญา

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาที่รายงานใน

ระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค 
ตามนิยามที่ก าหนด 

 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลภาวะการมีงานท าของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  ตั้งแต่ ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

ระดับ 2  ตั้งแต่ ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
ระดับ 3  ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ระดับ 4  ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ระดับ 5  ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(Area-Based and Community Engagement) 

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (2) 

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

มิติตามพันธกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน 

ในพ้ืนที่ 

ชื่อตัวชี้วัด              การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 

นิยามตัวชี้วัด  

 

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    

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)            จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based  

เช่น โครงการในลักษณะระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ 

            Area Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20     
ระดับ 2  จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ 
            Area Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ระดับ 3  จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ 

            Area Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

ระดับ 4  จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ 

           Area Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

 ระดับ 5  จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ 

           Area Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 

X 100 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(Area-Based and Community Engagement) 

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (3) 

สาระส าคัญ ความมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชน 

มิติตามพันธกิจ การมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชน หรือ ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

ชื่อตัวชี้วัด              การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค  

(Non-Age Group Participation) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานใน 
พ้ืนที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

รายการข้อมูล  

 

1.  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพ้ืนที่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและ/หรือด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การปฏิบัติของสถาบันในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ ตามนิยามที่ก าหนด 

 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วน

ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 2  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วน
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

ระดับ 3  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วน
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

ระดับ 4  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วน
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

ระดับ 5  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วน
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(Area-Based and Community Engagement) 

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (4) 

สาระส าคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (University Social 

Responsibility) 

มิติตามพันธกิจ ความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ 

ชื่อตัวชี้วัด              ความย่ังยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

ผลของการจัดอันดับด้านความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงการที่บัณฑิตที่จบการศึกษาไป

แล้วมีคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม หน่วยงาน

องค์กรที่ว่าจ้างให้ท างาน ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

รายการข้อมูล  

 

ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking หมายถึง ผลของอันดับ หรือคะแนน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย Times Higher Education (THE) ในรอบปีปฏิทินที่

ผ่านมา 
สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  

ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking 
สูตรค านวณ (ตัวหาร) 

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูล THE Impact Ranking 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับตั้งแต่ 401 ของโลกขึ้นไป 

ระดับ 2  ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระหว่าง 301 - 400 ของโลก 

ระดับ 3  ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระหว่าง 201 - 300 ของโลก 

ระดับ 4  ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระหว่าง 101 - 200 ของโลก 

ระดับ 5  ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 1- 100 ของโลก 
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ตารางที่ 8  ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(Area-Based and Community Engagement) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (1) 

สาระส าคัญ หลักสูตรตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  

มิติตามพันธกิจ การจัดการเรียนการสอน 

ชื่อตัวชี้วัด              ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

สัดส่วนจ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อ

หลักสูตรทั้งหมดของสถาบันการศึกษา 

รายการข้อมูล  

 

1. จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา

(Degree) (Curriculum Area Mapping) และหลักสูตรประกาศนียบัตร  
(Non-Degree) ทีเ่ป็นประโยชน์และตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree) 

(ท่ีรายงานในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร  
(Non-Degree) ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลหลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree) (Curriculum Area Mapping) 

(ท่ีรายงานในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)  

ของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 2  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
ระดับ 3  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

ระดับ 4  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

ระดับ 5  จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 
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ตารางที่ 8  (ต่อ)  ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(Area-Based and Community Engagement) 

ประเภทตวัชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (2) 

สาระส าคัญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และภูมิภาค (Regional Engagement) 

มิติตามพันธกิจ การวิจัยและการบริการวิชาการ 

ชื่อตัวชี้วัด              การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค  

(Research/Service in Region) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

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

การศึกษาท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 

ระดับ 2  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 
ระดับ 3  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 4  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 

ระดับ 5  จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
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ตารางที่ 8  (ต่อ)  ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(Area-Based and Community Engagement) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (3) 

สาระส าคัญ การให้ความส าคัญกับองค์ความรู้ในชุมชน  

มิติตามพันธกิจ การให้ความส าคัญกับองค์ความรู้ในชุมชน 

ชื่อตัวชี้วัด              การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

สัดส่วนจ านวนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพ้ืนที่ ได้มีโอกาสการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสอน การ
บริหาร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดม 
ศึกษาในพ้ืนที่ ภูมิภาคที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ ภูมิภาค 

รายการข้อมูล  

 

1. จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน องค์กร/หน่วยงานในพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
หมายถึง หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่
ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree) (ท่ีรายงาน
ในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) อาทิ 
การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การสอน การบริหาร ในรอบปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดทั้งหลักสูตรในระดับ
ปริญญา(Degree)  (ที่ ร ายงานในระบบ CHE QA Online)  และหลักสู ตร
ประกาศนียบัตร (Non-degree) ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-
degree) ของสถาบันอุดมศึกษา  

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานใน

พ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5  

ระดับ 2  จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 

ระดับ 3  จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 4  จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 

ระดับ 5  จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
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ตารางที่ 8  (ต่อ)  ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(Area-Based and Community Engagement) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (4) 

สาระส าคัญ การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) 

มิติตามพันธกิจ การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพ้ืนที่ 

ชื่อตัวชี้วัด              การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

สัดส่วนจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
รวมถึงเงินที่มาจากการบริจาคของชุมชนในพ้ืนที่ เป็นสิ่ งที่แสดงให้ เห็นว่า
สถาบันอุดมศึกษาได้มุ่งจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแหล่งสนับสนุน
ด้านงบประมาณเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 

รายการข้อมูล  

 

1.  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ หมายถึง 
เงินทุน เงินบริจาค จากภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน การ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  

2. จ านวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริการของ
สถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ
แผ่นดินทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนเงินจากภาครฐัและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนงบประมาณทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมลูด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน 
ระดับ 1  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
            ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5   
ระดับ 2  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
            ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 

ระดับ 3  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
            ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 4  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
            ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 

ระดับ 5  จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
            ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

 

X 100 
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ตารางที่ 9  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

(Moral & Intellectual Cultivation) 

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (1) 

สาระส าคัญ จุดมุ่งหมายเฉพาะของหลักสูตรสถาบัน 

มิติตามพันธกิจ มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติปัญญาและคุณธรรมด้วยการจัดการเรียนการสอนที่
ผสานหลักศาสนากับหลักวิชาการ 

ชื่อตัวชี้วัด              บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปัญญาและคุณธรรม  
Moral and Intellectual Characteristic of Graduate 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปัญญาและคุณธรรมสอดคล้องกับหลักศาสนาที่สถาบัน
ก าหนด หมายถึง ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะทางสติปัญญาและ
คุณธรรมสอดคล้องกับหลักศาสนาที่สถาบันก าหนด   

รายการข้อมูล  

 

1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบส ารวจประเมินคุณลักษณะทางสติปัญญา
และคุณธรรมสอดคล้องกับหลักศาสนาที่สถาบันก าหนด ที่ให้คะแนนสูงสุด  
2 ระดับแรก จากแบบส ารวจประเมิน 5 ระดับ (หรือเทียบเคียง) (สถาบันก าหนด
ขึ้นเองตามความคาดหวัง ด าเนินการส ารวจโดยสถาบัน) 

2. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจประเมินทั้งหมด หมายถึง ผู้ตอบแบบส ารวจประเมิน
คุณลักษณะทางสติปัญญาและคุณธรรมสอดคล้องกับหลักศาสนาที่สถาบันก าหนด   

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) 
 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบส ารวจประเมิน 

คุณลักษณะทางสติปัญญาและคุณธรรม 

  

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจประเมินทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง 1. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสถาบัน 

2. ข้อมูลแบบประเมิน/ผลการส ารวจประเมินคุณลักษณะทางสติปัญญาและคุณธรรม

สอดคล้องกับหลักศาสนาที่สถาบันก าหนด สอดคล้องกับหลักศาสนาที่ให้คะแนน

สูงสุด 2 ระดับแรกจากแบบส ารวจ (เกณฑป์ระเมิน 5 ระดับ หรือเทียบเคียง) 

เกณฑ์ประเมิน 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70   

ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 

ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85  

ระดับ 5  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  48 

 

ตารางที่ 9 (ต่อ) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

(Moral & Intellectual Cultivation) 

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (2) 

สาระส าคัญ ผลงานการวิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยปรับใช้หลักศาสนา    

มิติตามพันธกิจ การให้ความส าคัญกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยปรับใช้หลักศาสนาให้เหมาะกับ

สังคมท่ีเปลี่ยนไปและสร้างหลักการวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่

กับหลักวิชาการของประเทศตะวันตก 

ชื่อตัวชี้วัด              ผลงานงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม   
Knowledge Contribution for Intellectual and Moral Development 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมสร้างองค์ความรู้เพ่ือ

พัฒนา จิตใจ สติปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาผสานกับหลักวิชาการ   

รายการข้อมูล  

 

1. จ านวนชิ้นงานหรือโครงการวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนิยาม 

2. จ านวนชิ้นงานหรือโครงการวิจัยและ/หรือนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบัน  

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของจ านวนชิ้นงานหรือโครงการวิจัย
และ/หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนิยาม 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)   จ านวนชิ้นงานหรือโครงการวิจัยและ/หรือนวัตกรรมทั้งหมด
ของสถาบัน 

 

ข้อมูลอ้างอิง 1. ข้อมูลชิ้นงานหรือโครงการวิจัยและ/หรือนวัตกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านศาสนา 
เพ่ือพัฒนาจิตใจ สติปัญญาด้วยหลักศาสนาผสานกับหลักวิชาการ   

2. ข้อมูลชิ้นงานหรือโครงการวิจัยและ/หรือนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบัน 

3. น้ าหนักของชิ้นงานหรือโครงการวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนิยามที่มี
การด าเนินการในระดับพื้นท่ี ระดับชาติ ระดับนานาชาติ มีค่าน้ าหนักของระดับการ
ด าเนินการประเภทต่างๆ ดังนี้   

    ระดับพ้ืนที่        มีค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน 

    ระดับชาติ         มีค่าน้ าหนัก 1.50 คะแนน      
    ระดับนานาชาติ  มีค่าน้ าหนัก 2.00 คะแนน    

เกณฑ์ประเมิน 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 

ระดับ 2  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 

ระดับ 3  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 

ระดับ 4  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 

ระดับ 5  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 
  

 

X 100 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

(Moral & Intellectual Cultivation) 

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (3) 

สาระส าคัญ การน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ  มาชี้น าสังคม 

มิติตามพันธกิจ น าหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆมาชี้น าสังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจสติปัญญาและ

พฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้เกิดสันติสุขและความสามัคคีของคนในชาติ 

ชื่อตัวชี้วัด              บุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง  

Morality Role Model 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของจ านวนบุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับการ
อ้างอิง หรือน าไปเป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาต่อยอด หรือได้รับรางวัลในการพัฒนาจิตใจ 
สติปัญญาและพฤติกรรมของประชาชน 

รายการข้อมูล  

 

1. จ านวนบุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หมายถึง จ านวนบุคลากร
ที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือน าไปเป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาต่อยอด 
หรือได้รับรางวัลในการพัฒนาจิตใจ สติปัญญาและพฤติกรรมของประชาชน 

2. จ านวนบุคลากรทั้งหมดของสถาบัน 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของจ านวนบุคลากรที่มีบทบาท 
หรือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)                     จ านวนบุคลากรทั้งหมดของสถาบัน     

ข้อมูลอ้างอิง 1. ข้อมูลด้านบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง
หรือน าไปเป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาต่อยอด หรือได้รับรางวัลในการพัฒนาจิตใจ 
สติปัญญาและพฤติกรรมของประชาชน และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2. น้ าหนักของผลงานที่บุคลากรมีบทบาท หรือได้รับการอ้างอิง หรือน าไปเป็น
ต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อยอด หรือได้รับรางวัลในการพัฒนาจิตใจ สติปัญญาและ
พฤติกรรมของประชาชน มีค่าน้ าหนักของบทบาทหรือผลงาน ฯ ในประเภทต่างๆ 
ดังนี้ 

            ระดับพ้ืนที่        มีค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน 

            ระดับชาติ         มีค่าน้ าหนัก 1.50 คะแนน      
            ระดับนานาชาติ  มีค่าน้ าหนัก 2.00 คะแนน    

เกณฑ์ประเมิน 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60   
ระดับ 2  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 

ระดับ 3  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 

ระดับ 4  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90  
ระดับ 5  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  50 

 

ตารางที่ 9 (ต่อ) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Focus) 

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

(Moral & Intellectual Cultivation) 

ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (4) 

สาระส าคัญ การท างานแบบเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

มิติตามพันธกิจ น าหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ มาชี้น าสังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจสติปัญญาและ

พฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้เกิดสันติสุขและความสามัคคีของคนในชาติ 

ชื่อตัวชี้วัด              ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่าย 
Knowledge Contribution from Intellectual and Moral Cultivation 
Network 

นิยามตัวช้ีวัด  ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน
ในเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ   

รายการข้อมูล  

 

1. ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในเครือข่าย 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมดของสถาบัน  

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากความร่วมมือ         
ความร่วมมือกับเครือข่าย 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมดของสถาบัน  

ข้อมูลอ้างอิง 1. ข้อมูลรายงานการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับเครือข่าย 
ของสถาบัน 3 ปีย้อนหลัง 

2. น้ าหนักของผลงานทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในเครือข่าย
เพ่ือการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา มีค่าน้ าหนักของระดับความ
ร่วมมือประเภทต่างๆ ดังนี้ 

         ระดับพ้ืนที่        มีค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน 

         ระดับชาติ         มีค่าน้ าหนัก 1.50 คะแนน      
         ระดับนานาชาติ  มีค่าน้ าหนัก 2.00 คะแนน    

เกณฑ์ประเมิน 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60   
ระดับ 2  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 

ระดับ 3  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 

ระดับ 4  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90  
ระดับ 5  คะแนนผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 

 
 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  51 

 

ตารางที่ 10  ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

(Moral & Intellectual Cultivation) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (1) 

สาระส าคัญ โครงสร้างมาตรฐานหลักสูตร 

มิติตามพันธกิจ มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติปัญญาและคุณธรรมด้วยการจัดการเรียนการสอนที่

ผสานหลักศาสนากับหลักวิชาการ 

ชื่อตัวชี้วัด              สัดส่วนหน่วยกิตของวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาหลักศาสนา หรือ 
น าหลักศาสนามาบูรณาการ  
Credit Ratio of Intellectual and Moral Teaching in Curriculum 

นิยามตัวช้ีวัด  ร้อยละของจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาหลักศาสนา หรือ 
น าหลักทางศาสนามาบูรณาการ ของทุกหลักสูตร 

รายการข้อมูล  

 
1. จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาปรัชญา หลักศาสนา หรือ 

การน าหลักศาสนามาบูรณาการ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่มุ่งเน้น

การศึกษาปรัชญา หลักศาสนาและการน าหลักศาสนามาบูรณาการรวม 
ของทุกหลักสูตร 

2. จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรทั้งหมด 

 
สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาปรัชญา 

หลักศาสนาและการน าหลักศาสนามาบูรณาการ 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรทั้งหมด   

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลหลักสูตร รายวิชา มาตรฐานหลักสูตร ของสถาบัน  

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40   

ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70  

ระดับ 5  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

 
 

 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  52 

 

ตารางที่ 10 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

(Moral & Intellectual Cultivation) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (2) 

สาระส าคัญ คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

มิติตามพันธกิจ มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติปัญญาและคุณธรรมด้วยการจัดการเรียนการสอนที่

ผสานหลักศาสนากับหลักวิชาการ 

ชื่อตัวชี้วัด              ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านศาสนาหรือการพัฒนาคุณธรรม 

Faculty Expertise in Intellectual and Moral Education 
นิยามตัวช้ีวัด ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาหรือ

พัฒนาคุณธรรม  

รายการข้อมูล  

 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาหรือ

พัฒนาคุณธรรม 

2. จ านวนอาจารย์ในสถาบันทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาหรือพัฒนาคุณธรรม 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)   จ านวนอาจารย์ในสถาบันทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ คุณวุฒิ และผลงานวิชาการของอาจารย์ ด้านศาสนา หรือ 

พัฒนาคุณธรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 

ระดับ 1  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50   

ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  

ระดับ 5  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

  

 

X 100 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

(Moral & Intellectual Cultivation) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (3) 

สาระส าคัญ งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและ/หรือบริการวิชาการท่ีได้รับจากภายนอก 

มิติตามพันธกิจ การให้ความส าคัญกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลักศาสนาปรับใช้หลัก
ศาสนาให้เหมาะกับสังคมที่เปลี่ยนไปและสร้างหลักการวิชาการที่สอดคล้องกับ
หลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับหลักวิชาการของประเทศตะวันตก 

ชื่อตัวชี้วัด              งบประมาณ/ทรัพยากรวิจัยเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม   

Funding for Knowledge Creation in Intellectual and  

Moral Development 

นิยามตัวช้ีวัด  ร้อยละของงบประมาณวิจัยและ/หรือบริการวิชาการที่ได้รับจากภายนอก เพ่ือ
ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

รายการข้อมูล  

 
1. จ านวนงบประมาณ ทุนสนับสนุนการวิจัยและ/หรือบริการวิชาการที่ได้รับจาก

ภายนอก เพ่ือด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วย
หลักศาสนา 

2. จ านวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริการ
ของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนงบประมาณ ทุนสนับสนุนการวิจัยและ/หรือ 

บริการวิชาการท่ีได้รับจากแหล่งภายนอก 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)   จ านวนงบประมาณทั้งหมดของสถาบัน                    

ข้อมูลอ้างอิง 1. ข้อมูลงบประมาณ ทุนสนับสนุนการวิจัยและ/หรือบริการวิชาการที่ได้รับจาก
แหล่งภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือด าเนินโครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 

2. จ านวนงบประมาณท้ังหมดของสถาบัน                   

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดับ 1  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10   

ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 

ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 30 

ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40  

ระดับ 5  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

X 100 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus) 

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  

(Moral & Intellectual Cultivation) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (4) 

สาระส าคัญ การท างานแบบเครือข่ายเพ่ือพัฒนา/ชี้น าสังคมโดยใช้หลักศาสนา 

มิติตามพันธกิจ น าหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆมาชี้น าสังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจสติปัญญา

และพฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้เกิดสันติสุขและความสามัคคีของคนในชาติ 

ชื่อตัวชี้วัด              ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
Collaboration Ecosystem for Sustainable Social Development 

นยิามตัวช้ีวัด  ระดับความเข้มแข็งของการท างานร่วมกับเครือข่ายระดับชาติและระดับ
นานาชาติที่สถาบันมีความร่วมมือเพ่ือพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนโดยใช้หลักศาสนา   

รายการข้อมูล  

 
1. แผนงาน โครงการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใช้หลักศาสนาของสถาบัน 

2. ระบบ กลไก การด าเนินงานระดับสถาบันและเครือข่ายตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนใช้หลักศาสนาของสถาบัน 

3. รายงานการด าเนินการ การประเมินผลและสรุปการด าเนินงานโครงการตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใช้หลักศาสนา 

4. รายงานการด าเนินการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการ
ของสถาบันสมาชิกในเครือข่าย 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง) 

 

มีการด าเนินงานโครงการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักศาสนา  
ของสถาบัน ดังนี้ 
กระบวนการ A  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันกับเครือข่าย 

กระบวนการ B  จัดระบบและกลไกการด าเนินงานระดับสถาบันและเครือข่าย  
กระบวนการ C  ด าเนินการตามแผนที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ของสมาชิก

เครือข่าย   
กระบวนการ D  ประเมินผลและสรุปการด าเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้เพ่ือการ

พัฒนา     
กระบวนการ E  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการ

ของสถาบันสมาชิกในเครือข่ายตามระยะเวลาที่ก าหนดร่วมกัน  

สูตรค านวณ (ตัวหาร) 

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลความร่วมมือระดับชาติและระดับนานาชาติด้านการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

โดยใช้หลักศาสนาของสถาบัน (มีหลักฐานข้อตกลงความร่วมมือ) 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
ระดบั 1  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A 

ระดับ 2  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B 

ระดับ 3  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B + C 

ระดับ 4  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B + C + D 

ระดับ 5  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานแบบ A + B + C + D + E 
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กลุ่ม 5  

ผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิชำชีพและสำขำจ ำเพำะ   
(Development of Professionals and Specialists) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  56 

 

ตารางที่ 11  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และ 
สาขาจ าเพาะ 

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus)ชิง 
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชพีและสาขาจ าเพาะ 

(Development of Professionals and Specialists) 
ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (1) 
สาระส าคัญ ประสิทธิผลในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพหรือ

ไดร้ับการจ้างงาน (Employability Rate) 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

(Percentage of Graduates being Employed after Graduation) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

อัตราการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา ณ จุดเวลาหนึ่ง 

เช่น ภายใน 6 เดือน ค่าวัดค านวณโดยไม่นับรวมผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีก าลังศึกษาต่อ 

รายการข้อมูล  

 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ตอบแบบส ารวจว่ามีงานท า

หลังจบการศึกษาในระยะเวลา 6 เดือน นับรวมทั้งที่ท างานในองค์กรผู้จ้างงาน 

ท างานอิสระ และประกอบกิจการส่วนตัว  

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีตอบรับผลส ารวจ 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจว่ามีงานท า                      

หลังจบการศึกษาในเวลา 6 เดือน 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจากสถาบันแต่ละแห่ง  

ข้อมูลอ้างอิง ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานประเมินจากค่าของตัวชี้วัด 

ระดับ 1  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

ระดับ 5  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

 
 
 
 

X 100 
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ตารางที่ 11 (ต่อ)  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และ 
สาขาจ าเพาะ 

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus)ชิง 
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชพีและสาขาจ าเพาะ 

(Development of Professionals and Specialists) 
ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (2) 
สาระส าคัญ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (Compatibility with Thailand's Strategic 

Plan) 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง  

(Percentage of Graduates in High Value-added Sectors) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

อัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าท างานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง หรือใน

อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์

ชาติ และ/หรือแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 

รายการข้อมูล  

 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ท างานในกลุ่มอุตสาหกรรม

มูลค่าเพ่ิมสูง  เช่น อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์

สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม

รายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

อุตสาหกรรมอาหารส าหรับอนาคต หรือ อุตสาหกรรมใหม่   (New S-curve) เช่น 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด หมายถึง จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน

แต่ละแห่งที่ตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษา หรือการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานประเมินจากค่าของตัวชี้วัด 

ระดับ 1  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

ระดับ 5  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

X 100 
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ตารางที่ 11 (ต่อ)  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และ 
สาขาจ าเพาะ 

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus)ชิง 
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชพีและสาขาจ าเพาะ 

(Development of Professionals and Specialists) 
ประเภทตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (3) 
สาระส าคัญ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (Employer Satisfaction) 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต   

(Percentage of Highly Satisfied Employers) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

อัตราส่วนผู้จ้างงานที่พึงพอใจต่อคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของบัณฑิต ตามที่ระบุใน

มาตรฐานบัณฑิตพึงประสงค์ และ/หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

รายการข้อมูล  

 

1. จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้คะแนนสูงสุด  

2 ระดับแรก จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 10 ระดับ จ าแนกตามกลุ่มลักษณะ

องค์กรผู้จ้างงาน และ/หรือกลุ่มอุตสาหกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต             

ที่ให้คะแนนสูงสุด 2 ระดับแรก จากแบบสอบถาม 10 ระดับ 

 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานประเมินจากค่าของตัวชี้วัด 

ระดับ 1  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

ระดับ 5  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

 
 

 

 

 

X 100 
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ตารางที่ 11 (ต่อ)  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และ 
สาขาจ าเพาะ 

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus)ชิง 
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชพีและสาขาจ าเพาะ 

(Development of Professionals and Specialists) 
ประเภทตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (4) 
สาระส าคัญ การตอบแทนคุณจากผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiary Contribution for Education 

Service) 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่องบด าเนินการ 

(Beneficiary Contribution to Operating Expenses) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

การตอบแทนคุณจากผู้ได้รับประโยชน์นี้สะท้อนถึงความผูกพันที่ผู้จ้างงานและศิษย์

เก่า รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานทั่วไปมีต่อสถาบัน ซึ่งแสดงออกด้วยการบริจาคเงิน

หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนให้สถาบัน        

จัดการศึกษาได้อย่างยั่งยืน 

รายการข้อมูล  

 

1. เงินสนับสนุนเพ่ือการจัดการศึกษา หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก

องค์กรผู้จ้างบัณฑิตและศิษย์เก่า หรือหน่วยงานทั่วไปเพ่ืออุดหนุนการจัดบริการ

การศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา เช่น เงินบริจาค และการบริจาคทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่

สามารถตีมูลค่าทางการเงินด้วยวิธีการที่ถูกต้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายได้

จากการลงทะเบียนเรียน และเงินสนับสนุนประเภท Block grant จากงบประมาณ

แผ่นดิน 

2. จ านวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริการของ

สถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ

แผ่นดินทั้งหมด 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนเงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษาที่ได้รับในแต่ละปีการศึกษา 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนงบประมาณท้ังหมด  

ข้อมูลอ้างอิง การเปิดเผยข้อมูลจากรายงานทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด 

ระดับ 1  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 

ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 

ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 

ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 

ระดับ 5  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  60 

 

ตารางที่ 12  ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และ 
สาขาจ าเพาะ 

จดุเน้นเเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus)ชิง 
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชพีและสาขาจ าเพาะ 

(Development of Professionals and Specialists) 
ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (1) 
สาระส าคัญ ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ (Effectiveness of Learning Process) 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

ระดับชาติและนานาชาติ  
(Percentage of Curricular with Certified Learning Outcomes) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

สัดส่วนของหลักสูตรที่มีคุณภาพและวิธีการวัดประสิทธิผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

รายการข้อมูล  

 

1. รายชื่อหลักสูตรที่เปิดให้บริการ  
2. ประเภทการได้รับการรับรองของแต่ละหลักสูตร  
3. จ านวนผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร  
4. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของหลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน  หมายถึง ผลรวม

ถ่วงน้ าหนักของจ านวนหลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก
สถาบันมาตรฐานหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติ และ
นานาชาติ คูณกับระดับค่าน้ าหนักของการได้รับการรับรองประเภทต่างๆ ดังนี้  

การรับรองระดับชาติ     มีค่าน้ าหนัก 0.50 คะแนน      
การรับรองระดับนานาชาติ  มีค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน    

5. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการศกึษา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของหลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด  
ระดับ 1  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

ระดับ 5  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

 
 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  61 

 

ตารางที่ 12  (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และ 
      สาขาจ าเพาะ 

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus)ชิง 
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชพีและสาขาจ าเพาะ 

(Development of Professionals and Specialists) 
ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (2) 
สาระส าคัญ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Work-Integrated Learning) 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจรงิ  
(Percentage of Curricular with Work-Integrated Learning) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง หมายถึงหลักสูตรที่เน้นการสร้างประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญให้ผู้เรียน เข้าใจสภาพจริงของการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจท าได้โดย 1) การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมและเพียงพอกับผู้เรียน 2) การสร้างมีพันธมิตรในการจัดการเรียนรู้ เช่น 
องค์กรผู้จ้างงานบัณฑิต สถาบันการศึกษาคู่สัญญา 3) การจัดการศึกษาโดยบูรณา
การการเรียนรู้เข้ากับการท างาน (Corporate Work-Integrated Learning, CWIL 

หรือ WIL) และ 4) การจัดให้มีประสบการณ์ภาคสนามโดยมีการวัดผลและปรับปรุง
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

รายการข้อมูล  

 

1. รายชื่อหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง  

2. วิธีการบูรณาการประสบการณ์จริงเข้ากับการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

3  จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการศึกษา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)  จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง  

สูตรค านวณ (ตัวหาร)  จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

ข้อมูลอ้างอิง การเปิดเผยข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด  

ระดับ 1  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

ระดับ 5  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  62 

 

ตารางที่ 12  (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และ 
      สาขาจ าเพาะ 

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus)ชิง 
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชพีและสาขาจ าเพาะ 

(Development of Professionals and Specialists) 
ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (3) 
สาระส าคัญ ความสามารถในการจัดหาและพัฒนาผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (Learning Facilitators) 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง  
(Percentage of High Quality Learning Facilitators) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

คุณภาพของผู้สอนพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอน หรือผู้ อ านวยการเรียนรู้  
(Learning facilitator) เช่น เป็นอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ หรือมีคุณวุฒิ
ความช านาญเฉพาะทางท่ีสอดคล้องกับงานสอน  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเป็น
ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่สอดคล้องกับงานสอนซึ่งได้รับการยกย่อง
ยอมรับจากหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นผู้สอนที่มีความสามารถโดดเด่น
ด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

รายการข้อมูล  

 

1. ในเบื้องต้นคุณภาพผู้สอนจะพิจารณาจากระดับต าแหน่งวิชาการของอาจารย์
ประจ า สถาบันอุดมศึกษาได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปี
การศึกษา โดยก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของคุณสมบัติผู้สอน ตามระดับต าแหน่ง
วิชาการ ดังนี้ 

อาจารย์       ค่าน้ าหนัก 0.40  คะแนน      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ค่าน้ าหนัก 0.60  คะแนน      
รองศาสตราจารย์      ค่าน้ าหนัก 0.80  คะแนน     
ศาสตราจารย์      ค่าน้ าหนัก 1.00  คะแนน     

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง จ านวนอาจารย์ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการศึกษา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของจ านวนอาจารย์ตามระดับต าแหน่งวิชาการ  
สูตรค านวณ (ตัวหาร)    จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด  

ระดับ 1  ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 

ระดับ 2  ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 

ระดับ 3  ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 

ระดับ 4  ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 

ระดับ 5  ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 

X 100 



คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)    หน้า  63 

 

ตารางที่ 12  (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และ 
      สาขาจ าเพาะ 

 

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Focus)ชิง 

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชพีและสาขาจ าเพาะ 

(Development of Professionals and Specialists) 

ประเภทตัวชี้วัด ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (4) 
สาระส าคัญ ความสามารถในการคัดเลือกและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ 

ตลอดหลักสูตร (Learner Readiness) 

มิติตามพันธกิจ หลักสูตรและการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด              อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students Retention Rate) 

นิยามตัวช้ีวัด  

 

อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ เมื่อผ่านกรอบเวลาของหลักสูตร 
ไป 25% 

รายการข้อมูล  

 

1. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อข้ึนทะเบียนใน

หลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาแรกเข้าท่ี

ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องและลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 

ของหลักสูตรในปีการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร หมายถึง  นักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร

ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปี

การศึกษา 

สูตรค านวณ (ตัวตั้ง)   จ านวนนักศึกษาแรกเข้าท่ีลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง               

เมื่อขึ้นทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร 
 

สูตรค านวณ (ตัวหาร)    จ านวนนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร  
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการด าเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด  

ระดับ 1  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

ระดับ 5  ผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

 
 

X 100 
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