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พระราชบั ญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 24 กาหนดว่า เพื่อประโยชน์ ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแลและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะ
ประกาศ กาหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยคานึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศัก ยภาพ
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กฎกระทรวง ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจประกาศ
กาหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง เพื่อ
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เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ความสาคัญและความคาดหวังต่อระบบอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศ
ในการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
แบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง ซึ่งโมเดลนี้จะสาเร็จได้ต้องใช้แนวทางสานพลัง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
อุดมศึกษามีบทบาทสาคัญในการพัฒนากาลังคนที่มีศักยภาพและความสามารถระดับสูงในสายวิชาการ
ระดับมันสมอง (Brainpower) และวิชาชีพด้านต่าง ๆ (Manpower) ซึ่งในปัจจุบันพบว่า กาลังคนระดับสูงที่มี
คุณ สมบั ติ ความรู้ ความสามารถตรงตามความต้ องการของประเทศ ยั ง มีจ านวนไม่ เพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ
อุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงความต้องการผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงการสร้าง
นวัตกรรมสินค้าและบริการจานวนมาก อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
2. ทาไมต้องปฏิรูประบบอุดมศึกษา
2.1 ระบบอุ ด มศึ ก ษาเป็ น ระบบที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น อยู่ ภ ายใต้ ร ะบบอุ ด มศึ ก ษาใหญ่ ข องประเทศ
มีพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพ.ศ.2562 เป็นกฎหมายแม่บทที่มีผลบังคับใช้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการกากับดูแล กาหนด
นโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอุดมศึกษา มีแผนยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (2561-2580) เป็นแผนนาทางในการดาเนินงาน นอกจากนั้นยังมีพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นองค์กรนิติบุคคลเป็นกรอบดาเนินงานของสถาบัน เมื่อ
นโยบายระดับชาติและแนวคิดต่อบทบาทอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศเปลี่ ยน ระบบอุดมศึกษาก็ต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นให้ ทัน โดยค านึ ง ถึงข้ อกฎหมายที่ เกี่ย วข้ อง บางมาตราที่ เป็ นข้อ จากั ดในการดาเนิน งานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เอกสารแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (2561–2580) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ได้รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ
ของเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเชื่อมต่อข้อมูล
ของทุกสิ่ง (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อันเป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการปฏิบัติงานในระบบย่อยอื่น ๆ
ของโลกและของประเทศ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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2.3 ระบบอุ ดมศึ ก ษาเป็ น ระบบย่ อย (Sub-system) ในระบบใหญ่ ข องสั งคม (Social system)
แน่ น อนว่า การเปลี่ ย นแปลงของระบบใหญ่และระบบย่อยอื่น ๆ ในสั งคมโลก ย่อมมี ผ ลกระทบต่อระบบ
การศึกษาและการอุดมศึกษาชองประเทศ ขณะเดียวกัน ระบบอุดมศึกษาต้องทางานร่วมกับระบบอื่น ๆ ใน
สังคมที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการพัฒนากาลังคนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการพัฒ นาประเทศ
รูปแบบการผลิตของระบบอุดมศึกษาจึงต้องเปลี่ยนจาก Supply Side สู่ Demand Side และระบบอุดมศึกษา
ต้ อ งปฏิ รู ป ตนเองให้ ส ามารถท างานร่ ว มกั บ ระบบอื่ น ในบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. แนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา
แนวคิดการปฎิรูประบบอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใหม่ที่ต้องการจะเกี่ยวข้องใน 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย
3.1 Re-Orientation
การก าหนดทิ ศ ทางของระบบอุ ด มศึ ก ษาใหม่ ปรั บ ทิ ศ ทาง บทบาท ความรั บ ผิ ด ชอบ สถานะ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความชอบธรรมในการดารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับบริบทของโลกและของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 Re-Profiling
การปรั บ ยุ ทธศาสตร์ ของสถาบั น อุดมศึกษา การประเมิ นตนเอง กระบวนการพั ฒ นาตนเองตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถนาเอาจุดเด่นและศักยภาพความเข้มแข็งใน 4 พันธกิจหลักมาใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างยั่งยืน
3.3 Re-Structure
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตกาลังคน การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสร้างบุคลากรและ
การบริหารงานบุคคล โครงสร้างต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายในระบบอุดมศึกษา โครงสร้างการทางานร่วมกันของ
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน กับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็น Service Provider ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ตอบสนองภาคผู้ ผ ลิ ตในฐานะผู้ ใช้ผ ลผลิ ตที่เ กิดจากสถาบันอุด มศึกษา เพื่อบูรณาการให้ เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอย่ างมีเอกภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในเชิง
นโยบายและคุณภาพอุดมศึกษา
3.4 Re-Organization
การจัดองค์กรเพื่อการบริหารระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการกากับ
ดูแล กาหนดนโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ การประเมินผลอุดมศึกษา
การสร้ า งความเป็ น อิส ระในการบริ ห ารจั ด การภายในสถาบั นอุ ดมศึ กษา เพื่อ ให้ การขับ เคลื่ อ นศัก ยภาพ
อุดมศึกษาใหม่ เป็ น กลไกส่ ว นหนึ่ งของการพัฒ นาประเทศได้อย่างเต็มขีดความสามารถและศักยภาพบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
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4. การนาแนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาทั้ง 4 เรื่องสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ การปฏิรูป
ระบบอุดมศึกษา จะใช้วิธีการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)
2) พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
3) พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement)
4) ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสาขาจาเพาะ (Development of Professionals and Specialists)
การกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือเชิงระบบของรัฐ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ที่ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็น สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุ ดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ภายใต้จุดเด่นและ
ศั ก ยภาพของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การก าหนดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็นการขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้ขับเคลื่อนไปสู่
ทิศทางที่ต้องการ
แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบการขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers) กระบวนการขั้นตอนการ
ดาเนินงาน (Strategic Enablers) เพื่อเข้าสู่จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Profile)

แผนภาพที่ 1 แนวคิดการดาเนินงานการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
(อ้างอิงจาก แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580)
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โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 3 เรื่องหลัก คือ
1. การขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers) เพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย
1) ระบบธรรมาภิบาล (Governance and Accountability)
2) กรอบการจัดการคุณภาพ (Quality Management Framework)
3) ระบบสนับสนุนด้านการเงินให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
(Funding System)
4) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (Workforce Engagement)
5) รูปแบบการทางานแบบร่วมมือกัน (Collaboration Facilitation Platform)
2. การกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
การจั ด กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ไปตาม มาตรา 24 วรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
อุดมศึกษา พ.ศ.2562 กาหนดให้ มีการจั ดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยคานึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดาเนิ น งานที่ผ่ านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ ม โดยต้องกาหนด
มาตรการส่งเสริม สนับ สนุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแล และจัดสรรงบประมาณกับการจัดกลุ่มดังกล่าว
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 หมวด 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาคานึงถึงศักยภาพและความพร้อมของส่วน
งานภายในสถาบันโดยกาหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
(2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา
(5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ
(6) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
คู่มือการจัดกลุ่ มสถาบั นอุดมศึกษาฉบับนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ดาเนินงาน และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา สาหรับกลุ่ม (1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
กลุ่ม (2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กลุ่ม (3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชน
อื่น และ กลุ่ม (5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะเท่านั้น (ตัวชี้วัดกลุ่ม (4) กลุ่มพัฒนา
ปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนา)
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ตัวชี้วัดสาหรับแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประเภท คือ ตัวชี้วัดผล
การดาเนินงานในปัจจุบัน (Performance indicators) และตัวชี้วัดที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาในอนาคต
(Potential indicators) ทั้งนี้ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวแทน (Proxy) การวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
จุดเน้ นทางยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนาไปสู่ผลลัพธ์การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการ
เปลี่ ยนแปลง ในการพิจารณาผลการดาเนิ นงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของสถาบันที่
เป็นอยู่หรือมีอยู่แล้ว มีลักษณะบ่งบอกถึงกลุ่มสถาบัน (Differentiator) และรวมถึงระดับกลุ่มสาขาวิชา โดยให้
คณะกรรมการส่ วนกลางและคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาประเมินเพื่อทราบว่าเป็นกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาประเภทใด
แนวคิดในการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานเริ่มขึ้นจากการศึกษาเปรียบเทียบกรอบการ
วัดผลการดาเนินงานเชิงแข่งขัน ซึ่งใช้ในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในระดับโลกโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น
Quacquarelli Symonds (QS) U-Multirank และ Times Higher Education (THE) ในขณะที่แนวคิดที่ใช้
ในการกาหนดตัวชี้วัดศักยภาพ พิจารณาจากตัวแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศที่กล่าวถึง การ
เตรี ย มความพร้ อมด้านทรั พยากร การจั ดระบบการบริห ารที่มีประสิ ทธิภ าพ และการดึงดูดทุนมนุษย์ที่มี
ความสามารถ ซึ่งนาเสนอโดย Altbach and Samil (2011)1 และกรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้ประกอบการ และการพัฒนาชุมชน
ผลการดาเนินงานในปัจจุบันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพความสาเร็จในการบริหารกลยุทธ์เพื่อ
มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาได้กาหนดไว้ นอกเหนือจากการวัดระดับผลลัพธ์ แล้วสถาบันควรจะ
ได้ตรวจสอบความพร้อมของตนเองในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเอาชนะ
อุปสรรคและความท้าทายต่างๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความสามารถที่มี และพัฒนาความสามารถใหม่ๆ ซึ่ง
จ าเป็ น ต่ อ การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ มุ่ ง หวั ง จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า ตั ว ชี้ วั ด ศั ก ยภาพเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ชิ ญ ชวนให้
สถาบันอุดมศึกษามองไปข้างหน้าให้เห็นถึงการบ่มเพาะความสามารถและคุณลักษณะที่สาคัญต่อการประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
การกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานและตัวชี้วัดศักยภาพนี้ยังช่วยให้สถาบันอุดมศึกษามี
โอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมู ลอ้างอิง เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของตนเองกับคู่เทียบที่เหมาะสม และ
เปรียบเทียบความเร็วในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงปัจจัยที่จาเป็นต่อการ
ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ สถาบันอุดมศึกษาจึงสามารถใช้ตัวชี้วัดทั้งสองประเภทนี้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจสอบความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรตามเป้าหมายได้
3.การจัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Repositioning Plan) ตามกฎกระทรวงฯ หมวด 1 และหมวด 2 กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเลือกสัง กัด
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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กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามที่กฎกระทรวงกาหนดให้ โดยต้องประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและ
ตัวชี้ผลการดาเนินงานของแต่ละกลุ่ม และจัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิต
กาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น เพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตร 45 ในพระราชบัญญัติอุดมศึกษา โดยกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาดังกล่าวให้สอดรับกับผลการดาเนินงานและศักยภาพองค์กรที่อาจเน้น กระบวนการ สร้าง
เพิ่ม ลด ตัดออก ไปสู่การปฏิรูปเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสิ่งใหม่ที่นาไปสู่การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาที่นาไปสู่
การเปลี่ ย นแปลงในมิ ติต่า งๆ โดยทาเป็ น ข้อตกลงการดาเนินงาน (Performance Agreement) ด้ว ยการ
สนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่กาหนดต่อไป
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ส่วนที่ 2
คุณลักษณะ ตัวชี้วัด นิยำมปฏิบัติกำร
กำรกำหนดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ
การกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็นการกาหนดเป้าหมายและผลลัพธ์การดาเนินงานตามจุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของประเทศและสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ โดยก าหนดนิ ย าม
คุณลักษณะ ตัวชี้วัด และนิยามเชิงปฏิบัติการ ครอบคลุมผลการดาเนินงาน (Performance) และศักยภาพ
(Potential) ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น ประเมิน คุณภาพ กากับ ดูแล และจัดสรรงบประมาณให้ แก่ส ถาบันอุดมศึกษา มีเป้าหมายและ
พันธกิจการดาเนินงานของสถาบัน ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การดาเนินงานที่โดดเด่นและเฉพาะตัว โดยพิจารณา
จากศักยภาพและประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเป็ นสาคัญ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการวิจัย
ระดั บ แนวหน้ าของโลก (Global and Frontier Research) กลุ่ ม พัฒ นาเทคโนโลยี และส่ ง เสริ มการสร้า ง
นวัตกรรม(Technology Development and Innovation) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area
Based and Community Engagement) และ กลุ่ ม ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรวิ ช าชี พ หรื อ สาขาจ าเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก าหนดขึ้ น โดยค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการก าลั ง คนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาจากศักยภาพในการพัฒนา (Potential) และผล
การดาเนินงานที่ผ่านมา (Performance) ของสถาบัน เพื่อนาไปสู่การกาหนดทิศทางการดาเนินงานขององค์กร
วิสัยทัศน์ และการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันเป็นสาคัญ
ประเภทของสถาบัน อุด มศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ ทั้งนี้ พันธกิจตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภทเป็นไปตามบริบท
เฉพาะของแต่ ล ะสถาบั น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติง านที่ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาการวิจัยระดับ
แนวหน้าของโลก
(Global and
Frontier
Research)

พัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม
(Technology
Development
and Innovation)

นิยาม

เป้าหมาย

สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มุ่ ง สู่ ก ารวิ จั ย ที่ มี (1) เน้น การวิจัยขั้นสูง และการผลิตนั กวิจั ย
คุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขัน เป็ น ผู้ น าทางความรู้ของประเทศ ในระดั บ
ในระดับนานาชาติได้
ปริ ญ ญ าเอก หรื อ หลั งป ริ ญ ญ าเอก ที่ มี
วิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ในหลายกลุ่มสาขาวิชา
(2) มุ่ ง ค้น คว้ า เพื่ อสร้า งองค์ความรู้ ทฤษฎี
และข้ อ ค้น พบใหม่ เ พื่ อ ขยายพรมแดนของ
ความรู้และสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่
ลุ่มลึกในสาขาวิชาต่าง ๆ
(3) สร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ขั้น
สูง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มุ่ ง สู่ ก ารจั ด การ (1) สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นที่ มี
การศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ สามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้าง
โ จ ท ย์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก า ร พั ฒ น า ผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ
(2) สร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์
หรือสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ
(3) ส่ งเส ริ ม บทบ าท ควา มร่ วมมื อกั บ
ภาคเอกชนทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
เพื่ อ สนั บ สนุ น และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม
(4) เน้ น การเรี ย นการสอนควบคู่ กั บ การ
ปฏิ บั ติ ก ารจริ ง เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะและ
ทักษะในการทางาน
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

นิยาม

เป้าหมาย

พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(Area-based and
Community
Engagement)

สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือ
ประโยชน์ ร่ว มกัน การเป็ น แหล่ ง เรีย นรู้
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน และการให้
ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะ
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพและ
สาขาจาเพาะ
(Development of
Professionals and
Specialists)

สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มุ่ ง สู่ ก ารผลิ ต และ
พัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง
หรื อ บั ณ ฑิ ต สาขาจ าเพาะตามความ
ต้ อ งการของประเทศในแต่ ล ะขณะ
พั ฒ นาความรู้ แ ละนวั ต กรรมรวมทั้ ง
ถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

(1) เน้ น การพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และการ
สร้ า งศั ก ยภาพให้ ส ถานศึ ก ษา องค์ ก รใน
ชุมชนและประชาชนมีความเข้มแข็งในการ
พั ฒ นาการศึ ก ษา เศรษฐกิ จ และสั ง คมใน
ชุมชน
(2) ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต แ ล ะ เป็ น แ ห ล่ ง พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ให้มีจิตสานึกและ
ความรู้ ค วามสามารถเพื่ อ เป็ น หลั ก ในการ
ขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับ
พื้นที่
(3) ดาเนินการวิจัย และสร้า งนวัตกรรมเพื่ อ
นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
(4) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประยุ ก ต์ แ ละพั ฒ นา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้า
กับยุคสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
(5) ส่ ง เสริม การสื บ ทอดและพั ฒ นาความรู้
จากผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น
เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ หรือจรรโลงศิล ปะและ
วัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ
ยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
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ตารางที่ 2 ตัวชีว้ ัดผลศักยภาพองค์กรและผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
พัฒนาการวิจัยระดับ
แนวหน้าของโลก
(Global and
Frontier Research)






ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
(Performance indicators)
Citation /Publication
Academic Reputation
Staff & Student Mobility
Prize winner






พัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม (Technology
Development
and Innovation)






Student and Graduate
Entrepreneur
Startup Awards
Startup Co-Investment
Funding
Talent/Academic Mobility
Consultation








พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือ
ชุมชนอื่น (Area-based
and Community
Engagement)






ผลิตและพัฒนาบุคลากร
วิชาชีพและสาขาจาเพาะ
(Development of
Professionals and
Specialists)







Percentage of Graduates
Employed in the Region
Area Based Development
Non-Age Group Participation
Green/Sustainability



Percentage of Graduates
being Employed after
Graduation
Percentage of Graduates in
High Value-added Sectors
Percentage of Highly Satisfied
Employer
Beneficiary Contribution to
Operating Expenses











ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร
(Potential indicators)
Staff/Student Ratio
Active International Research
Collaboration
H-index Faculty
Research Funding/Faculty
Technological/ InnovationDriven Entrepreneurial
Ecosystem
Technological/ InnovationDriven Entrepreneurial
Education
Technological/Innovative
Development Funding
University - Industry Linkage
Curriculum Alignment
Research/Service in Region
Inclusive Community
Integrated Government
Budget
Percentage of Curricular with
Certified Learning Outcomes
Percentage of Curricular with
Work-integrated Learning
Percentage of High-Quality
Learning Facilitators
Students Retention Rate

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 15

ส่วนที่ 3
กำรประเมิน
การประเมินสถาบันอุดมศึกษาตามตัวชี้วัดโดยพิจารณาจากศักยภาพองค์กรและผลการดาเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการประเมินดังนี้
1. ก่อนการประเมิน คณะทางานของสถาบันอุดมศึกษาทาความเข้าใจหลักการของการเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบ จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ นิยาม และเป้าหมาย ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม รวมทั้งตัวชี้วัดผล
การดาเนินงาน ตัวชี้วัดศักยภาพขององค์กรของแต่ละกลุ่มที่กาหนดในส่วนที่ 2 เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
ของลักษณะกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาและพันธกิจของสถาบันของตนเอง
2. การใช้ ตั ว ชี้ วั ด ประเมิ น คณะท างานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ศึ ก ษา รายการประเภทตั ว ชี้ วั ด
สาระสาคัญ สูตรการคานวณตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องการตามที่กาหนดของแต่ละตัวชี้วัด และเกณฑ์การพิจารณา
ระดับผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแต่ละประเภท ของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้ในส่วนที่ 3 นี้
3. การใช้ผลการประเมินประกอบการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ผลการประเมินสะท้อนผลการ
ดาเนิน งานและศักยภาพฃองสถาบั นว่าสถาบันมีความพร้อมอยู่ระดับใดหรือกลุ่ มใด ร่วมกับการพิจารณา
ปรัชญาการก่อตั้งสถาบัน พันธกิจ เป้าหมายคืออะไร เพื่อประกอบการกาหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ของ
สถาบัน (Strategic Focus) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในการสร้างทรัพยากรบุคคล สร้าง
องค์ความรู้แห่งอนาคต สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้า นาไปสู่การเพิ่มศักยภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
รายละเอียดประเภทตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด สูตรการคานวณ และข้อมูลที่จาเป็น จาแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศืกษา และเกณฑ์
การตัดสินผลการประเมิน มีดังต่อไปนี้

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 16

กลุ่ม 1
พัฒนำกำรวิจัยระดับแนวหน้ำของโลก
(Global and Frontier Research)
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
ผลงานวิจั ย ที่ มีก ารน าไปใช้โ ดยดูจากการได้ รับ การอ้า งอิ งในบทความที่ตี พิม พ์ใ น
วารสารชั้นนาในฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
การผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation /Publication)
จานวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ต่อจานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด
1. จานวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ หมายถึง การอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ของผลงานวิจัย
ตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ในรอบ 5 ปี ปฏิทิน ที่ผ่านมา
2. จานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
ในรอบ 5 ปี ปฏิทิน ที่ผ่านมา
จานวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
จานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ข้อมูลตามฐานข้อมูลระดับนานาชาติของผลงานวิจัยตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ.
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2562 เช่น Scopus, ISI, WOS (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ
AHCI เท่านั้น) เป็นต้น
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จานวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากกว่า 2
ระดับ 2 จานวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากกว่า 4
ระดับ 3 จานวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากกว่า 6
คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 18

ระดับ 4 จานวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากกว่า 8
ระดับ 5 จานวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากกว่า 10

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 19

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
ชื่อเสียงและการยอมรับในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
การยอมรับในระดับนานาชาติระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation)
คะแนนจากการสารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาจากคณาจารย์ ผู้บริหาร และ
นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก
คะแนนจากการส ารวจชื่อเสี ยงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation)
หมายถึง ผลคะแนนด้านชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันการจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา
คะแนนที่ได้จากการสารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา
ข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก (Quacquarelli
Symonds: QS)
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 คะแนนจากการสารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับหรือมากกว่า
30 จาก 100 คะแนน
ระดับ 2 คะแนนจากการสารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับหรือมากกว่า
50 จาก 100 คะแนน
ระดับ 3 คะแนนจากการสารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับหรือมากกว่า
70 จาก 100 คะแนน
ระดับ 4 คะแนนจากการสารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับหรือมากกว่า
80 จาก 100 คะแนน
ระดับ 5 คะแนนจากการสารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับหรือมากกว่า
90 จาก 100 คะแนน
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรและนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ
มิติตามพันธกิจ
ความเป็นนานาชาติ
ชื่อตัวชี้วัด
การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา (Staff & Student Mobility)
นิยามตัวชี้วัด
สัดส่ ว นของจ านวนอาจารย์แลกเปลี่ ยนต่ออาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด และสั ดส่ ว น
จ านวนนั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นต่ อนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดของสถาบั น อุด มศึ ก ษาไทยกั บ
ต่างประเทศ (แยกการรายงานข้อมูล)
รายการข้อมูล
1. จ านวนอาจารย์ / นั ก วิ จั ย แลกเปลี่ ย น หมายถึ ง อาจารย์ / นั ก วิ จั ย ของ
สถาบั น อุดมศึ กษาที่ได้ไปสอน/ร่ว มสอน/พัฒ นาทักษะ ความรู้ และอาจารย์/
นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่ได้เข้ามา
สอน/ร่ว มสอน/พัฒ นาทักษะ ความรู้ ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย (1 ภาค
การศึ ก ษา/ปี ก ารศึ ก ษา) โดยการแลกเปลี่ ย นด้ า นอาจารย์ / นั ก วิ จั ย ของ
สถาบั น อุดมศึ กษาตามข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา (MOU) ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจาของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงาน
ในระบบ CHE QA Onlineในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ไปเรียน
ในหลักสูตรระดับปริญญาและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่ได้
เข้ามาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาอย่างน้อย (1 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา)
โดยการแลกเปลี่ยนด้านนักศึกษาตามข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา(MOU)
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. จานวนนักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา(ปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา)ที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
สูตรคานวณ 1 (ตัวตั้ง)
จานวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน
X 100
สูตรคานวณ 1 (ตัวหาร)
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
สูตรคานวณ 2 (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ 2 (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จานวนนักศึกษาทั้งหมด

X 100

ข้อมูลอ้างอิงตาม Quacquarelli Symonds (QS)
คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 21

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จานวนร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 3
ระดับ 2 จานวนร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 3 จานวนร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 4 จานวนร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 5 จานวนร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
ความสาเร็จของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
รางวั ล ยกย่อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ร ะดั บระดั บ ชาติแ ละ/หรื อ นานาชาติ ของบุ ค ลากร
ต่อจานวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด (Prize winner)
จ านวนรางวั ล ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ร ะดั บ ชาติ แ ละหรื อ นานาชาติ ด้ า นการวิ จั ย
ที่บุคลากรของสถาบันที่ได้รับ (ย้อนหลัง 3 ปี)
1. ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง ผลรวมของจานวน
ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆคูณกับระดับค่าน้าหนักในรางวัลที่ได้รับในแต่
ละระดับในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจา/นักวิจัยของสถาบัน
อุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
X 100
จานวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด
ข้อมูลตามฐานข้อมูล CHE-QA Online
ค่าถ่วงน้าหนักของจานวนรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มีดังนี้
ค่าน้าหนัก 1.00 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
ค่าน้าหนัก 1.50 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
ค่าน้าหนัก 2.00 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค/โลก
เกณฑ์พิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
ระดับ 2 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
การเรียนการสอนและผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
คุณภาพการเรียนการเรียนการสอนและการวิจัย
จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff/Student Ratio)
สัดส่วนจานวนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษา
1. จานวนนักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา(ปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา)ที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา
2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจาของสถาบันอุดมศึกษาที่
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ข้อมูล FTES ตามที่รายงานในระบบ CHE QA Online
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 สัดส่วนจานวนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 15
ระดับ 2 สัดส่วนจานวนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 13
ระดับ 3 สัดส่วนจานวนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 11
ระดับ 4 สัดส่วนจานวนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 9
ระดับ 5 สัดส่วนจานวนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 7
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
ความร่วมมือวิจัยในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา
การยอมรับในระดับนานาชาติระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ความร่ ว มมื อ วิ จั ย ระดั บ น านาชาติ ( Active International Research
Collaboration)
ร้อยละจ านวนบทความวิจัย (Paper) ที่มีความร่ว มมือกับนานาชาติต่อจานวน
บทความวิจัย (Paper) ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus
1. จานวนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตี พิ ม พ์ ข องอาจารย์ / นั ก วิ จั ย ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยมี อ าจารย์ ห รื อ
นักวิจัยจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเป็นผู้ร่วมประพันธ์
ในรอบ 5 ปีปฏิทิน
2. จ านวนบทความวิ จั ย (Paper) ตี พิ ม พ์ ใ นฐานข้ อ มู ล Scopus หมายถึ ง
ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ Scopus
ในรอบ 5 ปีปฏิทิน
จานวนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ
X 100
จานวนบทความวิจัย (Paper) ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
ข้อมูลอ้างอิงตาม SciVal
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ระดับ 2 บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 3 บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 4 บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 5 บทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
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พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
คุณภาพงานวิจัย
คุณภาพของบุคลาการของสถาบันอุดมศึกษา
ค่า เฉลี่ย จ านวนครั้ งที่ไ ด้รับการอ้า งอิงเท่า กับหรื อมากกว่า จานวนผลงานวิจัย
(H-index Faculty)
จ านว นครั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง เท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า จ านว นผลงานวิ จั ย
(H-index) รวมของอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
1. H-index รวมของอาจารย์และนักวิจัย หมายถึง ผลงานวิจัยรวมของอาจารย์และ
นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีจานวนครั้งของการได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือ
มากกว่า จานวนผลงานวิจัยนั้นๆ
2. จ านว นอาจารย์ ทั้ ง หมด หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจ า และนั ก วิ จั ย ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่าน
มา
H-index รวมของอาจารย์และนักวิจัย
จานวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
ข้อมูลตามฐานข้อมูล Scopus
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย H-index รวม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 26

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
ทรัพยากรเพื่อการวิจัย
การลงทุนงบประมาณด้านการวิจัยสาหรับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร (Research Funding/Faculty)
จานวนงบประมาณวิจัยต่อหัวอาจารย์และนักวิจัยสถาบันอุดมศึกษา

รายการข้อมูล

1. งบประมาณด้า นการวิจั ย หมายถึ ง จานวนเงิน ที่ ส ถาบั นอุ ดมศึก ษาได้ ใ ช้
สาหรับการวิจัยหารด้วยจานวนอาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือรอบ
การดาเนินงาน 1 ปี
2. จานวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด หมายถึง อาจารย์ประจาและนักวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา
งบประมาณด้านการวิจัย
จานวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ข้อมูลงบประมาณวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีงบประมาณหรือรอบการ
ดาเนินงาน 1 ปี
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท
ระดับ 2 งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท
ระดับ 3 งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท
ระดับ 4 งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท
ระดับ 5 งบประมาณวิจัยต่อหัวบุคลากร ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 27

กลุ่ม 2
พัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation)

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 28

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startups)
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ
(Student and Graduate Entrepreneur)
สั ด ส่ ว นของจ านวนนั ก ศึ ก ษา/บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการ (จบการศึ ก ษา
ไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ ประกอบการและส่ งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ต่อจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับชั้น)
1. จานวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ หมายถึง นักศึกษา/บัณฑิต
(จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จ านวนผู้ ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง ผู้ ส าเร็จการศึกษาของสถาบันอุดม
ศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนนักศึกษา/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการ
(ในรอบปีการศึกษา 5 ปี)
X 100
จานวนนักศึกษาทุกชั้นปี (ในรอบปีการศึกษา 1 ปี)
ข้อมูลด้านจานวนนักศึกษา/บัณฑิตที่ได้รางวัลด้านผู้ประกอบการ
เกณฑ์พิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จานวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 จานวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 จานวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 จานวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 จานวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 29

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)
จ านวนรางวั ล ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการใหม่ ที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาหรื อ บั ณ ฑิ ต ของ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ
ต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับการศึกษา)
1. ผลรวมถ่วงน้าหนักรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ หมายถึง ผลรวมค่าน้าหนัก
คะแนนรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
2.จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง หมด หมายถึ ง ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของจานวนรางวัลด้านผู้ประกอบการ
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ข้อมูลด้านนักศึกษาหรือบัณฑิตผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (Startup)
ค่าถ่วงน้าหนักของจานวนรางวัลสาหรับผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาหรือผู้สาเร็จ
การศึกษา มีดังนี้
ค่าน้าหนัก 0.25 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
ค่าน้าหนัก 0.50 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากเครือข่ายองค์กร
ภายในประเทศ
ค่าน้าหนัก 0.75 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ
ค่าน้าหนัก 1.00 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรระดับนานาชาติ
เกณฑ์พิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 30

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ 1 (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ 1 (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่
(Startup Co-Investment Funding)
สัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้า งผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
ใหม่ อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือ บุคคลภายนอก ต่องบประมาณ
ดาเนินงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา
1. จ านวนงบประมาณจากแหล่ งทุนภายนอกสนับสนุน สร้างผู้ประกอบการใหม่
หมายถึง จานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่ว ยงานภายนอก
เพื่อการสร้างผู้ประกอบการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. จานวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริการของ
สถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ
แผ่นดินทั้งหมด
จานวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่
X 100
จานวนงบประมาณทั้งหมด
ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 31

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ 1 (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ 1 (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange)
การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
บุ ค ลากรสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นความรู้ สู่ ภ าคธุ ร กิ จ /อุ ต สาหกรรม
(Talent/Academic Mobility Consultation)
สัดส่วนอาจารย์และนักวิจัย ที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและ
บริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ต่อจานวนบุคลากรทั้งหมด
ต่อปี
1. จ านวนอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ สู่ ภ าคธุ ร กิ จ /อุ ต สาหกรรม
หมายถึง จานวอาจารย์และนักวิจัย ที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนา
สิ น ค้ าและบริ ก ารแก่ ส ถานประกอบการในภาคธุร กิ จ /อุ ต สาหกรรมในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนอาจารย์และนักวิจัยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้
สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
X 100
จานวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
ข้ อ มู ล ด้ า นบุ ค ลากรตามโครงการ Talent Mobility ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จานวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรูส้ ู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 จานวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรูส้ ู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 จานวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรูส้ ู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 จานวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรูส้ ู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 จานวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรูส้ ู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 32

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด

นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
สมรรถนะขององค์การ (Organizational Capability)
การพั ฒ นาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา
ระบบนิ เ วศน์ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เร่ ง พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการใน
สถาบั น อุ ดม ศึ กษา (Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial
Ecosystem)
สิ่ ง สนั บ สนุ น ด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ การเร่ ง พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา
ระบบนิ เ วศน์ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เร่ ง พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง นโยบาย เครือข่าย โครงการ/กิจกรรม รายวิชาเฉพาะ
และ Platform กลางที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เร่ ง พั ฒ นา
ผู้ประกอบการในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
มีการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในระดับ
สถาบัน ดังนี้
A - มี น โยบายส่ ง เสริ ม ด้ า นการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ เร่ ง พั ฒ นา
ผู้ประกอบการ
B - มี เ ครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ เร่ ง พั ฒ นา
ผู้ประกอบการ
C - มีโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
D - มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
E - มี Platform กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
ข้อมูลด้านผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสถาบัน
เกณฑ์พิจารณาศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินงานแบบ A
ระดับ 2 สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินงานแบบ A + B
ระดับ 3 สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินงานแบบ A + B + C
ระดับ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินงานแบบ A + B + C + D
ระดับ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินงานแบบ A + B + C + D + E

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 33

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
หลักสูตรศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Education)
หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการ

นิยามตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ทั้ ง หลั ก สู ต รมี ป ริ ญ ญาและไม่ มี ป ริ ญ ญา (Degree and
Non-degree program) ต่อจานวนหลักสูตรทั้งหมด
1. จ านวนหลั ก สู ตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้ เทคโนโลยี/นวั ตกรรมเพื่อ พัฒ นาความ
เป็นผู้ประกอบการ หมายถึง หลักสูตรโปรแกรมเฉพาะมีปริญญาและไม่มีปริญญา
ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา
2. จานวนหลักสูตร/โปรแกรมทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา
(Degree and Non-degree program) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
X 100
จานวนหลักสูตร/โปรแกรมทั้งหมด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
(Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Education)

ข้อมูลด้านหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (แยกรายการข้อมูล หลักสูตรมีปริญญาและไม่มี
ปริญญา)
เกณฑ์พิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จานวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 จานวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 จานวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 จานวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 จานวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 34

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
งบประมาณการพั ฒนาเทคโนโลยี /นวั ตกรรมเพื่ อพั ฒนาความเป็ นผู้ ประกอบการ
ของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative Development Funding)
งบประมาณการพั ฒ นาเทคโนโลยี /นวัต กรรมเพื่อ พัฒ นาความเป็น ผู้ ประกอบการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ต่องบประมาณดาเนินงานทั้งหมด
1. ผลรวมงบประมาณการพั ฒ นาเทคโนโลยี / นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. งบประมาณทั้ ง หมด หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ ก ารของ
สถาบั น อุ ดมศึ กษารอบปีง บประมาณที่ผ่ า นมา จากเงิ นรายได้ และงบประมาณ
แผ่นดินทั้งหมด
ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา
X 100
งบประมาณทั้งหมด
ข้อมูลงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน ด้านงบประมาณการ
พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้
ระดับ 1 งบประมาณการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 งบประมาณการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 งบประมาณการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 งบประมาณการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 งบประมาณการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 35

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange)
การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage)
จานวนความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่าง
ภาคธุ ร กิ จ /อุ ต สาหกรรมร่ ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ อ จ านวนความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานภายนอกทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา
1. ผลรวมถ่วงน้าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หมายถึงผลรวมค่า
คะแนนถ่วงน้าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หารจานวนความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด
2. จานวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด หมายถึง รายการความร่วมมือ
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรมกั บ ภาคธุ ร กิ จ /
อุตสาหกรรม University - Industry Linkage ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลรวมถ่วงน้าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
X 100
จานวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด
ข้อมูลความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (ขนาดของ
ธุร กิ จ อ้ า งอิ ง ตาม ประกาศกฎกระทรวงอุ ต สาหกรรม จ านวนแรงงานและมู ล ค่ า
สินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 (ฉบับ 11 กันยายน
2545)
ค่าถ่วงน้าหนักของความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้
ค่าน้าหนัก 0.25 คะแนน ความร่วมมือกับองค์กรขนาดย่อม
ค่าน้าหนัก 0.50 คะแนน ความร่วมมือกับองค์กรขนาดกลาง
ค่าน้าหนัก 0.75 คะแนน ความร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่
ค่าน้าหนัก 1.00 คะแนน ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 36

เกณฑ์พิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 2 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 คะแนน
ระดับ 3 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
ระดับ 4 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
ระดับ 5 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 คะแนน

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 37

กลุ่ม 3
พัฒนำชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 38

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
อัตราการได้งานตรงสาขาวิชา VS อัตราการจ้างงาน
(Employability Rate VS Rate of Employment)
การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ร้อยละการได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต
(Percentage of Graduates Employed in the Region)
ร้อยละการได้งานในพื้นที่หรือประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
1 ปี ในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบดูแล
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่ได้งาน
ทาในพื้นที่หรือภูมิภาค หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา) ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาค
ในพื้น ที่ที่ส ถาบันอุดมศึกษาได้รับผิ ดชอบดูแล (ในจังหวัดที่ตั้งและจังหวัดที่มี
อาณาเขตติดกัน) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จ านวนผู้ ส าเร็จ การศึกษา ทั้ งหมด หมายถึง ผู้ ส าเร็ จการศึ กษา (อนุปริ ญญา
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาที่รายงานใน
ระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
* หมายเหตุ พื้นที่หรือภูมิภาค หมายถึง จังหวัดในที่ตั้งหรือจังหวัดที่มีอาณาเขต
ติดกัน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีถิ่นฐานในภูมิภาค
และได้ทางานในพื้นที่หรือภูมิภาค
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ข้อมูลภาวะการมีงานทาของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน 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
คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 39

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ

มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
การให้บ ริการวิช าการ การอนุรักษ์และพัฒ นาศิล ปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่ (Local Need)
ความสามารถในการแก้ ไขปัญ หาและสร้างความเข้มแข็งให้ กับ สั งคมและชุมชน
ในพื้นที่
การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development)
สั ด ส่ ว นจ านวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ โครงการเพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค
1. จ านวนโครงการด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ โครงการที่ต อบสนองต่ อ Area
Based หมายถึ ง รายการโครงการด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ โครงการที่
ตอบสนองต่ อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ใ นด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นภู มิ ศ าสตร์
และสิ่งแวดล้อม สังคม ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด หมายถึง รายการโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดของสถาบันอุ ดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา
จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการ
หรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based
X 100
จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
ข้อมูลโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based
เช่น โครงการในลักษณะระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ
Area Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 2 จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ
Area Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 40

ระดับ 3 จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ
Area Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ระดับ 4 จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ
Area Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ระดับ 5 จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ
Area Based ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 41

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)

สูตรคานวณ (ตัวหาร)

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม
การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือ ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค
(Non-Age Group Participation)
สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานใน
พื้นที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม
1. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม
หมายถึง จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดและ/หรือดาเนินโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อม
นาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่าน
มา
2. จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
สังคมทั้งหมด หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อ มนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ ทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนา
แนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
X 100
จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
ทั้งหมด
ข้อมูล โครงการหรือกิจ กรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญ หา/ส่ งเสริ มการเรียนรู้ของชุมชน
สังคม/การน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ ของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
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ระดับ 2 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ระดับ 3 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ระดับ 4 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ระดับ 5 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (University Social
Responsibility)
ความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่
ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability)
ผลของการจัดอันดับด้านความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงการที่บัณฑิตที่จบการศึกษาไป
แล้วมีคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม หน่วยงาน
องค์กรที่ว่าจ้างให้ทางาน ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญของเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking หมายถึง ผลของอันดับ หรือคะแนน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย Times Higher Education (THE) ในรอบปีปฏิทินที่
ผ่านมา
ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking

ข้อมูล THE Impact Ranking
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของสถาบัน 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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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
หลักสูตรตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Curriculum Engagement)
การจัดการเรียนการสอน
ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment)
สั ด ส่ ว นจ านวนหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คมและชุ ม ชนต่ อ
หลักสูตรทั้งหมดของสถาบันการศึกษา
1. จ านวนหลั ก สู ต รเชิ ง พื้ น ที่ หมายถึ ง หลั ก สู ต รทั้ ง หลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญา
(Degree) (Curriculum Area Mapping) และหลั กสู ตรประกาศนียบัตร (NonDegree) ทีเ่ ป็นประโยชน์และตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
2. จานวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree)
(ที่ ร ายงานในระบบ CHE QA Online) และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร (NonDegree) ทัง้ หมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลหลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree) (Curriculum Area Mapping)
(ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)
ของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 2 จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ระดับ 3 จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ระดับ 4 จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ระดับ 5 จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่และภูมิภาค (Regional Engagement)
การวิจัยและการบริการวิชาการ
การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค
(Research/Service in Region)
สัดส่วนของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม
ในพื้นที่ต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ดาเนินการทั้งหมด
1. จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
ตามนิยามประกาศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา
2. จ านวนผลงานทางวิช าการทั้ งหมด หมายถึง ผลงานทางวิช าการ ตามนิยาม
ประกาศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา
จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
X 100
จานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด
ข้อมูลผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ.
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Management)
การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community)
สัดส่วนจานวนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพื้นที่ ได้มีโอกาสการกาหนดทิศทางการดาเนินงานในการสอน การ
บริ ห าร เป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ภูมิภาคที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนใน
พื้นที่ ภูมิภาค
1. จานวนหลักสูตรที่ชุมชน องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หมายถึง หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่
ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา(Degree) (ที่รายงาน
ในระบบ CHE QA Online) และหลั กสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) อาทิ
การกาหนดทิศทางการดาเนินงาน การสอน การบริหาร ในรอบปีการศึกษาที่ผ่าน
มา
2. จานวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดทั้งหลักสูตรในระดับ
ปริ ญ ญา(Degree) ( ที่ ร าย งา นใ นร ะบ บ CHE QA Online) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร (Non-degree) ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน
ข้อมูล หลั ก สู ตรในระดับปริญญา(Degree) และหลั ก สู ตรประกาศนี ยบัต ร (Nondegree) ของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานใน
พื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 จานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานใน
พื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 จานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานใน
พื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 47

ระดับ 4 จานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานใน
พื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 จานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานใน
พื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 48

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่
การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget)
สัดส่ว นจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒ นาชุมชนและสั งคมในพื้นที่
รวมถึ ง เงิ น ที่ ม าจากการบริ จ าคของชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
สถาบันอุดมศึกษาได้มุ่งจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแหล่งสนั บสนุน
ด้านงบประมาณเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
1. จานวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ หมายถึง
เงิน ทุน เงินบริจาค จากภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน การ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. จานวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริการของ
สถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ
แผ่นดินทั้งหมด
จานวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
X 100
จานวนงบประมาณทั้งหมด
ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพการดาเนินงานของสถาบัน
ระดับ 1 จานวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 จานวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 จานวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 จานวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 จานวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 49

กลุ่ม 4
ผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิชำชีพและสำขำจำเพำะ
(Development of Professionals and Specialists)

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 50

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
ประสิทธิผลในการเตรียมความพร้อมให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพหรือ
ได้รับการจ้างงาน (Employability Rate)
หลักสูตรและการศึกษา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
(Percentage of Graduates being Employed after Graduation)
อัตราการได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็จการศึกษา ณ จุดเวลาหนึ่ง
เช่น ภายใน 6 เดือน ค่าวัดคานวณโดยไม่นับรวมผู้สาเร็จการศึกษาที่กาลังศึกษาต่อ
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ตอบแบบสารวจว่ามีงานทา
หลังจบการศึกษาในระยะเวลา 6 เดือน นับรวมทั้งที่ทางานในองค์กรผู้จ้างงาน
ทางานอิสระ และประกอบกิจการส่วนตัว
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ตอบรับผลสารวจ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสารวจว่ามีงานทา
หลังจบการศึกษาในเวลา 6 เดือน
X 100
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามจากสถาบันแต่ละแห่ง
ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานประเมินจากค่าของตัวชี้วัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 51

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (Compatibility with Thailand's Strategic
Plan)
หลักสูตรและการศึกษา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ทางานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง
(Percentage of Graduates in High Value-added Sectors)
อั ต ราส่ ว นผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ เ ข้ า ท างานในอุ ต สาหกรรมมู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง หรื อ ใน
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ และ/หรือแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรม
มูลค่าเพิ่มสูง เช่น อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ ม
รายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมอาหารสาหรับอนาคต หรือ อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) เช่น
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
2. จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด หมายถึง จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
แต่ละแห่งที่ตอบแบบสารวจภาวะการมีงานทาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาซึ่งทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง
X 100
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ข้อมูลจากผลการสารวจภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา หรือการสารวจความพึงพอใจของนายจ้าง
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานประเมินจากค่าของตัวชี้วัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 52

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (Employer Satisfaction)
หลักสูตรและการศึกษา
ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต
(Percentage of Highly Satisfied Employers)
อัตราส่วนผู้จ้างงานที่พึงพอใจต่อคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของบัณฑิต ตามที่ระบุใน
มาตรฐานบัณฑิตพึงประสงค์ และ/หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. จานวนของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้คะแนนสูงสุด
2 ระดับแรก จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 10 ระดับ จาแนกตามกลุ่มลักษณะ
องค์กรผู้จ้างงาน และ/หรือกลุ่มอุตสาหกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด
จานวนของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่ให้คะแนนสูงสุด 2 ระดับแรก จากแบบสอบถาม 10 ระดับ
X 100
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ข้อมูลจากผลการสารวจความพึงพอใจของนายจ้าง
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานประเมินจากค่าของตัวชี้วัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
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จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)
การตอบแทนคุณจากผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiary Contribution for Education
Service)
หลักสูตรและการศึกษา
อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่องบดาเนินการ
(Beneficiary Contribution to Operating Expenses)
การตอบแทนคุณจากผู้ได้รับประโยชน์นี้สะท้อนถึงความผูกพันที่ผู้จ้างงานและศิษย์
เก่า รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานทั่วไปมีต่อสถาบัน ซึ่งแสดงออกด้วยการบริจาคเงิน
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น รวมทั้ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อื่ น ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น
จัดการศึกษาได้อย่างยั่งยืน
1. เงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษา หมายถึง จานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรผู้จ้างบัณฑิตและศิษย์เก่า หรือหน่วยงานทั่วไปเพื่ออุดหนุนการจัดบริการ
การศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา เช่น เงินบริจาค และการบริจาคทรัพย์สินอื่นๆ ที่
สามารถตีมูลค่าทางการเงินด้วยวิธีการที่ถูกต้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายได้
จากการลงทะเบียนเรียน และเงินสนับสนุนประเภท Block grant จากงบประมาณ
แผ่นดิน
2. จานวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริการของ
สถาบัน อุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ
แผ่นดินทั้งหมด
จานวนเงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษาที่ได้รับในแต่ละปีการศึกษา
X 100
จานวนงบประมาณทั้งหมด
การเปิดเผยข้อมูลจากรายงานทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 54

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด

นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ (Effectiveness of Learning Process)
หลักสูตรและการศึกษา
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ (Percentage of Curricular with Certified
Learning Outcomes)
สัดส่วนของหลักสูตรที่มีคุณภาพและวิธีการวัดประสิทธิผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โดยผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
1. รายชื่อหลักสูตรที่เปิดให้บริการ
2. ประเภทการได้รับการรับรองของแต่ละหลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร
4. ผลรวมถ่วงน้าหนักของหลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน หมายถึง ผลรวม
ถ่วงน้ าหนั กของจานวนหลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลั กสูตรจาก
สถาบั น มาตรฐานหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากหน่ ว ยงานระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ คูณกับระดับค่าน้าหนักของการได้รับการรับรองประเภทต่างๆ ดังนี้
การรับรองระดับชาติ
มีค่าน้าหนัก 0.50 คะแนน
การรับรองระดับนานาชาติ มีค่าน้าหนัก 1.00 คะแนน
5. จานวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง จานวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการศึกษา
ผลรวมถ่วงน้าหนักของหลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการดาเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 55

จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Work-Integrated Learning)
หลักสูตรและการศึกษา
ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Percentage of
Curricular with Work-Integrated Learning)
การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง หมายถึงหลักสูตรที่เน้นการสร้างประสบการณ์
และความเชี่ย วชาญให้ ผู้ เรียน เข้าใจสภาพจริงของการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง อาจท าได้ โ ดย 1) การจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่
เหมาะสมและเพียงพอกับผู้เรียน 2) การสร้างมีพันธมิตรในการจัดการเรียนรู้ เช่น
องค์กรผู้จ้างงานบัณฑิต สถาบันการศึกษาคู่สัญญา 3) การจัดการศึกษาโดยบูรณาการ
การเรียนรู้เข้ากับการทางาน (Corporate Work-Integrated Learning, CWIL หรือ
WIL) และ 4) การจัดให้มีประสบการณ์ภาคสนามโดยมีการวั ดผลและปรับปรุงการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
1. รายชื่อหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
2. วิธีการบูรณาการประสบการณ์จริงเข้ากับการเรียนรู้ตามหลักสูตร
3 จานวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง จานวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการศึกษา
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
การเปิดเผยข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการดาเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หน้า 56
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ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
ความสามารถในการจัดหาและพัฒนาผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (Learning Facilitators)
หลักสูตรและการศึกษา
ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (Percentage of High Quality Learning
Facilitators)
คุ ณ ภาพของผู้ ส อนพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส อน หรื อ ผู้ อ านวยการเรี ย นรู้
(Learning facilitator) เช่น เป็นอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ หรือมีคุณวุฒิ
ความชานาญเฉพาะทางที่สอดคล้องกับงานสอน เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ
เป็นผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่สอดคล้องกับงานสอนซึ่งได้รับการยก
ย่องยอมรับจากหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นผู้สอนที่มีความสามารถโดด
เด่นด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
1. ในเบื้องต้น คุณภาพผู้ สอนจะพิจารณาจากระดับตาแหน่งวิชาการของอาจารย์
ประจ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ ร ายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ ล ะปี
การศึกษา โดยกาหนดค่าถ่วงน้าหนักของคุณสมบัติผู้ส อน ตามระดับตาแหน่ง
วิชาการ ดังนี้
อาจารย์
ค่าน้าหนัก 0.40 คะแนน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค่าน้าหนัก 0.60 คะแนน
รองศาสตราจารย์ ค่าน้าหนัก 0.80 คะแนน
ศาสตราจารย์
ค่าน้าหนัก 1.00 คะแนน
2. จานวนอาจารย์ทั้งหมด หมายถึง จานวนอาจารย์ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการศึกษา
ผลรวมถ่วงน้าหนักของจานวนอาจารย์ตามระดับตาแหน่งวิชาการ
X 100
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ข้อมูลด้านบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการดาเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80
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จุดเน้นเเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยามตัวชี้วัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ (ตัวตั้ง)
สูตรคานวณ (ตัวหาร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
ความสามารถในการคัดเลือกและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอด
หลักสูตร (Learner Readiness)
หลักสูตรและการศึกษา
อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students Retention Rate)
อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนในหลั กสู ตรต่าง ๆ เมื่อผ่ านกรอบเวลาของหลั กสู ตรไป
25%
1. จ านวนนั กศึ ก ษาแรกเข้า ที่ ล งทะเบี ย นเรี ยนอย่า งต่อ เนื่อ ง เมื่ อขึ้ น ทะเบีย นใน
หลั ก สู ต รเป็ น ระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า ที่
ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องและลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4
ของหลักสูตรในปีการศึกษา
2. จ านวนนั ก ศึก ษาแรกเข้ าในหลั กสู ตร หมายถึง นั กศึ กษาแรกเข้า ในหลั ก สู ต ร
ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปี
การศึกษา
จานวนนักศึกษาแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อขึ้นทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร
X 100
จานวนนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร
ข้อมูลด้านนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพในการดาเนินงาน ประเมินจากค่าของตัวชี้วัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
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ภำคผนวก
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