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คํานํา 
 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้สําคัญ (key indicators) ในการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมาย ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยมีการวิเคราะหผลการประเมิน
ตามมาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดดําเนินการใน
ปจจุบัน จากสามหนวยงานที่เกี่ยวของ คือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยวิเคราะหจําแนกตามกลุมสถาบัน 4  กลุม ดังนี้ กลุม ก.วิทยาลัยชุมชน 
กลุม ข. สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค. สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง. สถาบันที่เนนการวิจัยขั้น
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 ผลการศึกษาวิจัย ไดตัวบงชี้ที่สอดคลองตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551-2554) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จํานวน 18 ตัวบงชี้ และตารางขอมูลพื้นฐาน ที่
ใชประกอบตัวบงชี้  โดยกําหนดชวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 3 คร้ัง ใน ป พ.ศ. 2555  ป พ.ศ. 
2560 และ ป พ.ศ. 2565  เพื่อแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทางและแนวโนมของคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย 

คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานที่
เกี่ยวของในการกํากับติดตาม และประเมินผลการจัดการระดับอุดมศึกษาของประเทศ จะไดนํา 
ผลงานวิจัยและขอเสนอแนะของโครงการนี้ ไปใชเปนแนวทางดานการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยใหสูงขึ้นและเปนไปตามเปาหมายที่
ประเทศชาติกําหนดไวตอไป 
 
 
 
      (ศาสตราจารย นายแพทย วฒุิชัย ธนาพงศธร) 
              หัวหนาโครงการวิจัย 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 ในการบริหารจัดการอุดมศกึษาระดับประเทศ จะตองมีการกําหนดเปาหมายที่ตองการใน
แตละชวงระยะเวลาอยางชัดเจน โดยมแีผนกลยุทธเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน และจะตองมีตวับงชี้
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 ตัวบงชี้ชุดนี้ ไดพัฒนาจากประเด็นคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา  (พ.ศ. 2549)   
และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป   ฉบับที่  2   (พ.ศ. 2551-2565)  รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  10  (พ.ศ. 2551-2554)   โดยมีการยกรางตัวบงชี้และนําไปวิเคราะหสังเคราะห 
รับฟงการวิพากษและความคิดเห็นจากการประชุมของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัด  สกอ.  
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  1.  รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/
เอกชนในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร                    
  2.  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 3.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน  เพื่อ   
สงเสริมงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจยั 
 4.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ  
โดยพิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 
กระบวนการ  9  ตัวบงชี้  ดงัตอไปนี ้ 
 5.  รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ในการนําสถาบันอยางมีคุณภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภบิาลและเนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
  6.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 7.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงินและมีการจัดสรรงบประมาณภายในที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน  พนัธกิจ  วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 
  8.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพฒันาคุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนือ่ง 



 ข  

 

 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อ  
พัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานตาม
เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐาน 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 12. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํา 
มาใชไดจริงและเปนปจจุบัน  และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนยขอมูล สกอ.  และศูนยขอมูล
บัณฑิตแหงชาติ  (ถามี) 
        13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มรีะดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ  (สาย
บริหาร  สายวชิาการ สายสนับสนุน)  ตอการไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ   > 3.5   
จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 
    13.1   ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 
    13.2   ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 
    13.3   ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  
        13.4   ความพงึพอใจระดับสายสนับสนุน 
ผลผลิตและผลลัพธ 5 ตัวบงชี้ ดังตอไปนี ้
  14.  รอยละของบัณฑิตที่มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา  พ.ศ. 2552 
         14.1  รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit examination 
           14.2  รอยละของบัณฑิตทีส่อบผานใบประกอบวิชาชพี (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ) 
           14.3  รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit  examination  (กรณีสาขาวชิาทีไ่มมีการสอบใบ 
ประกอบวิชาชีพ) 
                    15.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง 
ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง  3  ป  ที่ผานมาโดยมีระดับความ
พึงพอใจ เฉลี่ย > 3.5  จาก 5 หรือตามเกณฑ สกอ. กําหนด 

     16.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลให
หนวยงานตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

  17.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ. 
            18.  รอยละของสถาบนัอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจดัลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากล

ที่ สกอ.  กําหนด 
      18.1   ภาพรวมของประเทศ 
           18.2   เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง. 
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  ในการติดตามและประเมินผลจะตองมีคณะกรรมการรวมจากทุกกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษา
ภายใตสังกัด โดยมี สกอ. เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน เพื่อใหมีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายในแตละตัวบงชี้ และเปนเจาภาพรวมในการจัดการอุดมศึกษาของประเทศใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน มีเปาหมายและทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะจะตองมีการบูรณาการและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
รวมทั้งการเรียนรูและพัฒนารวมกันในลักษณะเครือขายอุดมศึกษา 
 กระบวนการดําเนินงานติดตามและประเมินผลจะตองมีทีมทํางานที่เก็บขอมูลวิเคราะห 
สังเคราะห และสรุปอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะในแตละชวง 5 ป ของแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ซ่ึงจะตองมีการติดตามประเมินผลในป พ.ศ. 2555  
พ.ศ. 2560  และพ.ศ. 2565   ตามลําดับ 
 การสรุปผลการประเมินและการนําผลไปใช   จะตองพจิารณาแยกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา   
4  กลุม (กลุม ก. กลุม ข. กลุม ค. กลุม ง.) และตามตนสังกัดในแตละกระทรวงดวย เชน สถาบันอุดมศึกษา
ภายใตสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปนตน เพื่อจะไดเห็นผลในการพัฒนาในแตละกลุมและแตละกระทรวง
อยางแทจริง โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง จะตองมีสวนรับผิดชอบรวมทั้งมีสวนรวมในการปรับปรุงตัว
บงชี้และเกณฑของตัวบงชี้เปนระยะ  เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของอุดมศึกษาของประเทศในป 
พ.ศ. 2565 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

In the management of higher education at the national level, the goal for each 
period must be clearly set with the strategic plan as the tool for the operation. 
Additionally, there must be indicators for monitoring and evaluation in order to know 
whether the goal is achieved or not, and if not, which indicators and which quality issues 
must be further developed. 

This set of indicators have been developed from the issue of the quality of the 
Higher Education Standards (2006), Framework of the Second 15-Year Long Range Plan 
on Higher Education of Thailand (2008-2022) and the 10th Higher Education Development 
Plan (2008-2011). After being drafted, analyzed and synthesized, the indicators attracted 
criticism and opinions from the meeting of administrators of higher education institutions 
under the charge of the Office of the Higher Education Commission and administrators of 
higher education institutions outside the Office of the Higher Education Commission, 
scholars who are academics and national administrators in both public and private sectors, 
national leading politicians, users of graduates in both business and industry sectors 
including administrators of the Office of the Higher Education Commission. The total 
number of these stakeholders is over 200.  

The synthesis resulted in 18 indicators and 10 common data sets for supervision 
and monitoring of the management of Thai higher education. These data will show 
changing trend and transformation of Thai higher education. 18 indicators are composed 
of 4 input indicators, 9 process indicators and 5 output and outcome indicators.  
4 input indicators 
 1. Percentage of the curricula that have the cooperation with professional organizations / 
academic/users of graduates in public/private sectors in creating/developing/managing the 
curricula.  
 2.  Percentage of full-time instructors with doctoral degrees. 
 3. Percentage of higher education institutions that receive the allocation of resources 
from the state budget for the research promotion of higher education institutions  
according to the evaluation system of the research potential.  
 4.  Percentage of public higher education institutions that receive the allocation of 
the budget from the Bureau of the Budget, considered from the mission and the result of 
the evaluation of the Office for National Education Standards and Quality Assessment. 
(Public  Organization)  (ONESQA) 
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9 process indicators 
 5. Percentage of the boards of institutions that play a quality role in leading the 
institutions on the basis of good governance and making the institutions to be learning 
organizations. 
 6. Percentage of higher education institutions with the management based on 
principle of good governance. 
 7. Percentage of higher education institutions with the financial strategy and the 
allocation of internal budget that correspond with the vision, mission, objectives and 
strategic plan of the institutions. 
 8. Percentage of higher education institutions with the continuous quality 
development of the full-time instructors. 
  9. Percentage of higher education institutions with the system and mechanism for 
enhancing the full-time instructors to conduct research for the development of teaching 
and learning that meet the standard criteria of the Office of the Higher Education 
Commission. 
           10. Percentage  of  higher education institutions with the student-centered learning 
process  that  meets  the  standard  criteria  of  the  Office of  the Higher Education Commission.  
           11. Percentage of higher education institutions with the promotion of student 
development activities that meets the standard criteria of the Office of the Higher 
Education Commission. 
            12. Percentage of higher education institutions with the database system for the 
management that is applicable and up-to-date and linkage to the Data Center of the Office 
of  the Higher Education Commission and  the National Graduate Data Center. (if  any) 
 13. Percentage of higher education institutions where all personnel’s average 
satisfaction of their work at the institutions (administrator, academic staff and supporting 
staff) is at level ≥ 3.5 from 5 score or the standard criteria of the Office of the Higher 
Education  Commission. 
  13.1  Average satisfaction at all levels. 
 13.2  Average satisfaction at the administrator level. 
 13.3  Average satisfaction at the academic level. 
  13.4  Average satisfaction at the supporting level. 
5 output and outcome indicators 

14. Percentage of graduates with the quality required by the Thai Qualifications 
Framework for Higher Education. (TQF : HEd)  
  14.1 Percentage of graduates that passed the professional certificate examination 
or the Exit examination. 
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  14.2 Percentage of graduates that passed the professional certificate examination. 

(disciplines that have the professional certificate examination) 

  14.3 Percentage of graduates that passed the exit examination. (disciplines that 

have not professional certificate examination) 

 15. Percentage of higher education institutions where the average satisfaction of  the 

graduate users (employers, entrepreneurs) of the quality of bachelor graduates  in the last 3 

years is at level  3.5 ≥ from 5 score or the standard criteria of the Office of the Higher  

Education Commission. 

16. Percentage of higher education institutions that have continuously had internal  

quality assessment, reported the result to the office in charge and publicized in the website of 

the higher education institutions every year. 

17. Percentage of higher education institutions that passed the accreditation of the 

ONESQA. 

18. Percentage of Thai higher education institutions that are ranked at the universal level 

according to the universal standards set by the Office of the Higher Education Commission.  

 18.1 The overall institutions of the country. 

 18.2  In particular, the higher education institutions in Group D. (Research 

University: emphasis on the doctoral’s degree) 
 In order to monitor and evaluate, it is essential to have a committee from all 

ministries in charge of higher education institutions. The Office of the Higher Education 

Commission is the main office in the cooperation; all parties will participate in setting each 

indicator and will be the co-hosts for the management of the higher education of  country so 

that they will have the same standard, goal and direction. Especially, there must be 

integration, learning and sharing experience in form of the higher education network. 

 The monitoring and evaluation process needs a team to continuously and 

periodically do data collection, analysis, synthesis and summary, particularly in each 5-year 

period of  the 10th, the 11th and the 12th Higher Education Development Plans in 2012, 2017 

and  2022 respectively. 

 The summary of the evaluation and the application of the outcome must divide 

higher education institutions into 4 groups (A: Community colleges, B: Graduate university: 

emphasis on Bachelor’s degree, C: Specialized university, D: Research University: emphasis 

on the doctoral’s degree.) and according to the ministries in charge, such as the higher 

education institutions under the charge of the Ministry of Education. This is because the 

result of the development in each group and each ministry will be seen clearly. At intervals, 

all higher education institutions have to take  part  in development and improvement of the 

indicators and the criteria of the indicators so that they will correspond with the goal of Thai  

Higher Education in  2022. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ตัวบงชี้และตารางขอมูลพื้นฐานชุดนี้ ไดถูกสรางและพัฒนาขึ้นโดยคณะที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงมีศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร เปนหัวหนาคณะผูวิจัย
ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนทั้งหมดจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดวยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551– 
2565) โครงการนี้สําเร็จลงไดดวยความรวมมืออยางดีจากผูเกี่ยวของจํานวนมาก คณะผูวิจัยตอง
ขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ 

• ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) 
(ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร. สมหวัง   พิธิยานุวัฒน)   

• ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 
 (นางวราภรณ   สีหนาท)   
• ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมนิผลการพัฒนาระบบราชการ                           

(นางสาวดารัตน   บริพันธกลุ)  
• ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
• ผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน  
• ผูบริหารภายในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
 (รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช   อูสวัสดิ์)  
• รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนัชัย   รัตนวงษ)  
• คณะอนกุรรมการดานการตดิตามและประเมินผล 
• ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมนิผลอุดมศึกษา                                
 (นางสาววิริยา  วรวิทยสัตถญาณ)    
• นางชุตินันท   อิทธิรัตนา   
• นางจันทรสุดา   นกนอย  

 
   



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                                                 
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมไดในสังคมโลก คือ การแขงขันเพื่อความอยูรอด ตามทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษย 
โดย ชารล  ดารวิน (ค.ศ. 1859) ทําใหมนุษยมีการแขงขัน  รวมทั้งมีการปรับตัวเองในทุกกลุมสังคมตั้งแต
ระดับสถาบัน องคกร หรือประเทศ ซ่ึงในการบริหารจัดการสถาบัน องคกรและประเทศใหสามารถแขงขัน
ไดในยุคปจจุบันจะตองมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ตองมีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่
ตอบสนองกับเปาหมายที่สถาบัน องคกร หรือประเทศกําหนด นอกจากมีเปาหมายแลว สถาบัน องคกร หรือ
ประเทศ จะตองมีตัวบงชี้เปนเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับเปาหมาย  เพื่อจะไดรูวา
สถาบัน องคกร หรือประเทศของตนเองอยูในระดับใด จะตองพัฒนาปรับปรุงในประเด็นใดบาง เพื่อใหเกิด
การดํารงอยูในสังคมนั้น มิใชเพื่อเอาเปรียบผูอ่ืนแตเพื่อใหตนเองไมเสียเปรียบสามารถอยูรอดไดใน
ส่ิงแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากในปจจุบันไดอยางเหมาะสม 

ประเทศไทยอยูทามกลางกระแสโลกาภิวัตนแหงการแขงขัน โดยเฉพาะการแขงขันดานเศรษฐกิจ
ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดขอมูลขาวสารแพรกระจายอยางรวดเร็วเชื่อมโยงกัน 
ทั่วทั้งโลก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทําใหสังคมตองมีการปรับเปลี่ยนอยางหลีกเลี่ยงไมได สังคมที่ดํารง
อยูบนพื้นฐานแบบเดิม ขาดการศึกษาคนควา ไมมีการสรางองคความรูใหม สังคมมีแตการลอกเลียนแบบ
และถูกครอบงําทางความคิด  ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  ไมมี เอกลักษณของตนเองเปนสังคมที่มีขีด
ความสามารถในการแขงขันต่ํา (สุวิมล วองวาณิชและคณะ:2548) ซ่ึงสงผลกระทบในดานการบริหารจัดการ
อยางมากมายตอประเทศ ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดาน
เศรษฐกิจ 

การอุดมศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงมีความสําคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
พัฒนาศักยภาพของคนไทยใหมีคุณภาพ และใหมีความพรอมในการแขงขันกับนานาชาติ  แตในสภาวะ
ปจจุบันมีสภาพอยูในภาวะวิกฤต ดังจะเห็นไดจากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  แมวารัฐบาลไดมีการ
ประกาศใชกฎหมายที่ เปนกรอบในการบริหารจัดการและมีแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทย เชน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา  (พ.ศ. 2549)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565)  แตยังไมมีตัวบงชี้ซ่ึงเปรียบเสมือนกับเข็มทิศและมาตรวัดที่ใชในการกํากับติดตามวา การ
พัฒนาอุดมศึกษาไทยบรรลุเปาหมาย หรือไมบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีมติกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 6 ดาน ไดแก ดานนโยบายและแผน ดานการ
สนับสนุนทรัพยากร ดานมาตรฐานการอุดมศึกษา ดานกฏหมาย ดานการติดตามและประเมินผล และดาน
การวิจัยระบบอุดมศึกษา  เพื่อทําหนาที่กล่ันกรองงานที่ เกี่ยวของกับการอุดมศึกษากอนนําเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

ดังนั้นในดานการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ดานการติดตามและประเมินผลขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย และมาตรการดานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพิจารณาเสนอการวางระบบและ
แนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ  การพิจารณาเสนอแนะมาตรการและกลไกการบริหารจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  
ตลอดจนการพิจารณาออกระเบียบ หลักเกณฑ  และประกาศที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบกํากับ และติดตามดูแลดาน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ เห็นสมควรใหมีการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับ
ติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางการสรางตัวบงชี้ที่สอดคลองกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ซ่ึงจะเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแผนอุดมศึกษาตอไป 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหหาตัวบงชี้สําคัญ  (key indicators)  ที่สอดคลองกับเปาหมายตามกรอบมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565)  

2. เพื่อวิเคราะหผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษา ที่ไดดําเนินการโดยสามหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ในตัวบงชี้ที่
สอดคลองกับ ขอ 1 โดยจําแนกตามกลุมสถาบัน 4  กลุม ดังนี้ กลุม ก.วิทยาลัยชุมชน กลุม ข.สถาบัน
ที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค. สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง. สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  

3. เพื่อใหขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชี้ที่
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) รวม 3 แผน คือ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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1.3 สรุปกรอบความคิดและสมมติฐานการวจัิย 
กรอบความคดิการวิจัย 

1.3.1 กรอบความคิดตามมุมมองเชิงระบบ 

 
 

1.3.2 กรอบความคิดในการพฒันาตัวบงชี้อุดมศึกษาไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 อุดม 

ศึกษา 
ไทย 
ป  

2565 

คุณภาพบัณฑิต 
คุณภาพงานวิจัย 

คุณภาพงานบริการวิชาการ 
คุณภาพงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
อุดมศึกษา

ไทย 

ป 2552 

บัณฑิตไทย 
งานวิจัย 
งานบริการวิชาการ 
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 รัฐบาล 
สํานักงบประมาณ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สภาการศึกษา 
สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร.  
สถาบันอุดมศึกษา 

แผนยุทธศาสตร 
- มาตรฐานการอุดมศึกษา 
- กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว       
15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
- แผนพัฒนาการศกึษาระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 - 12 

ตัว
บงชี ้

ตัว
บงชี้

ตัว
บงชี้

Input + Process + Output 
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สมมติฐานการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ มีสมมติฐานในเชิงการพัฒนา เพื่อสรางตัวบงชี้ที่มีคุณภาพในการกํากับติดตามผล

การจัดการอุดมศึกษาในชวงป  พ.ศ. 2551-2565  และเมื่อใชตัวบงชี้ชุดนี้ไปติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการอุดมศึกษาของประเทศไทยใน 3 ชวงเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10, 11 
และ 12 จะมองเห็นระดับคุณภาพ แนวโนมของคุณภาพ และพัฒนาการของอุดมศึกษาไทย มีความ
สอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 
2551-2565) ที่ไดกําหนดไว  เนื่องจากตัวบงชี้เปนเครื่องมือที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาและทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ สามารถใชเปนเกณฑเปรียบเทียบและใชช้ีนําทิศทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตรงกับ
เกณฑของตัวบงชี้   ซ่ึงจะตองมีการพิสูจนสมมติฐานนี้ โดยศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องใหเห็นคุณภาพของตัว
บงชี้ชุดนี้ในรูปแบบของการศึกษาเปรียบเทียบเปน  3  ระยะ โดยตองศึกษาในความเที่ยงตรง ความแมนยํา 
และความนาเชื่อถือของตัวบงชี้ รวมทั้งจะตองดูผลลัพธที่เกิดขึ้นในมุมมองของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ทําใหอุดมศึกษาไทย   มีคุณภาพสูงขึ้นและตรงกับเปาหมายที่ประเทศชาติไดกําหนดไวในป พ.ศ. 2565 
1.4 ขอบเขตและขอจํากัดของการวิจัย 

1. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
ครอบคลุม เปาหมายหลัก 2 เปาหมาย ดังนี้ 
1) มาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่ประกอบดวย  3  มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  

มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรู   และสังคมแหงการเรียนรู 

2) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยครอบคลุมแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10, 11 และ 12 

2. ขอมูลที่ใชในการศึกษา  เปนผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีอยูทั้งหมด (สถาบันอุดมศึกษารัฐ 78 แหง และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 68 แหง และวิทยาลัยชุมชน  19 แหง รวมทั้งสิ้น 165  แหง) โดยศึกษา
จากเอกสารขอมูลลาสุดเทาที่มีการประเมินจริงจาก สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.  ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2551 ทําใหมีจํานวนสถาบันอุดมศึกษาไมเทากับจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการประเมิน
จริงในปการศึกษา 2551 ( ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  2552) 

3. วิธีการศึกษา  จะใชขอมูลที่แสดงผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา จากแหลงขอมูลที่เปน
ปจจุบันที่สุด  ไดแก ผลการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ปการศึกษา  2550  ผลการประเมิน
รอบท่ีสองของ สมศ. (พ.ศ. 2549–2553) และผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
(ยกเวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)  ซ่ึงในงานวิจัยมีขอจํากัดในตัวบงชี้และประเด็นคุณภาพของ
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ขอมูลไมตรงกัน ขึ้นอยูกับระบบการประเมินของแตละระบบ และคุณภาพผูประเมินในแตละทีม
ประเมินก็ไมเหมือนกัน 

4. การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ใชการจําแนกกลุมสถาบันที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2552 เปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก. วิทยาลัยชุมชน  กลุม ข. สถาบัน
ที่เนนระดับปริญญาตรี  กลุม ค. สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง. สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ซ่ึงไมเหมือนกับการจัดกลุมของ สมศ. 
ที่ไดแบงประเภทไวเดิม 4 ประเภท คือ  

1) กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
2) กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและบริการสังคม 
3) กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4) กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิต 

 1.5 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวยสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และมหาวิทยาลัยในกํากับ (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 78 แหง และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 68 แหง และ
วิทยาลัยชุมชน 19 แหง รวมทั้งสิ้น 165 แหงโดยประมาณ) 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสารวิจัย  จากการศึกษาผลการประเมินการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาตามระบบ สกอ. ประจําปการศึกษา 2550 ตามระบบของ สมศ. รอบที่สอง (พ.ศ. 2549- 
2553)  และตามระบบ  ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550   

3. การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ประจําปการศึกษา 2550  ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบของ สมศ. รอบที่สอง  และผลการประเมินคุณภาพของระบบ 
ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยจําแนกคุณภาพตามกลุมสถาบัน 4 กลุม ที่มีการจัดแบงตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

ก. กลุมวิทยาลัยชุมชน 
ข. กลุมสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
ค. กลุมสถาบันเฉพาะทาง 
ง.    กลุมสถาบนัที่เนนการวิจยัขั้นสูง และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก   
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       4.     ทดสอบสมมติฐาน  
โดยวเิคราะหศึกษาเปรียบเทียบตัวบงชี้ของระบบติดตามประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับที่  2   (พ.ศ. 2551-2565) กับผลการ
ประเมินตามระบบ สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ.    
       5.      เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงใชเครื่องมือที่เปนการวิเคราะหเชิงระบบ  ในรูปแบบ 
IPO คือ ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) และใชวิธี
วิเคราะหเปรียบเทียบกับขอมูล (Data comparative study) 
1.6 แผนการดาํเนินงานวิจัย 

1) พัฒนาตัวบงชี้ในการติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551-2565) 

2) จัดสัมมนารับฟงความคิดเหน็จากผูทรงคณุวุฒิ  ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา และตัวแทนคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

3) ศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.  
4) วิเคราะหเปรียบเทียบตัวบงชี้ที่จัดทําขึ้นกับผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาระบบ 

สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.   
5) สรุปและนําเสนอตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2551-2565) โดย
ครอบคลุมแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10, 11 และ 12  

ตารางที่ 1-1    แสดงแผนปฏิบัติการของงานวิจัยพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตาม                  
กรอบมาตรฐานการอดุมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15   ป ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2551-2565) 

 

ลํา 
ดับ กิจกรรม 

พ.ค. 
2552 

มิ.ย. 
2552 

ก.ค. 
2552 

ส.ค. 
2552 

ก.ย. 
2552 

ต.ค. 
2552 วัน เดือน ป 

1 ประชุมเตรียมการและนําเสนอโครงการ        4-20  เม.ย. 2552 
2 ทําสัญญา       1  พ.ค. 2552 
3 ประชุมคณะผูวิจัยเตรียมรางตัวบงช้ี 

(version 1) 
      9 -15  พ.ค. 2552 

4 ประชุมคณะผูวิจัยจัดทําแบบสํารวจ 
ความคิดเห็น 

      28  พ.ค. 2552 

5 รายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่ปรึกษาและตรวจรับ
ผลงานฯ (ครั้งที่ 1) 

      5  มิ.ย. 2552 
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ลํา 
ดับ กิจกรรม 

พ.ค. 
2552 

มิ.ย. 
2552 

ก.ค. 
2552 

ส.ค. 
2552 

ก.ย. 
2552 

ต.ค. 
2552 วัน เดือน ป 

6 นําเสนอรางตัวบงช้ี (version 1) ตอ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอความเห็นในการ
พัฒนาเปนรางตัวบงช้ี (version 2) 

      5 - 30  มิ.ย.2552 

7 นําเสนอรางตัวบงช้ี (version 1) ตอ
คณะอนุกรรมการดานการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อขอความเห็นในการ
พัฒนาเปนรางตัวบงช้ี (version 2) 

      17  มิ.ย. 2552 

8 นําเสนอรางตัวบงช้ี (version 1) ในที่
ประชุมอธิการบดี/รองอธิการบดีฝาย
วางแผน/ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน 
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อขอ
ความเห็นในการพัฒนาเปนรางตัวบงช้ี 
(version 2) 

      18  มิ.ย. 2552 

9 ประชุมคณะผูวิจัยจัดทํารางตัวบงช้ี     
(version 2)โดยนําขอเสนอของ
ผูทรงคุณวุฒิมารวมพิจารณา 

      20 - 27   มิ.ย. 2552 

10 ประชุมคณะผูวิจัย สรุปตัวบงช้ี (version 2)       3  ก.ค. 2552 
11 วิเคราะหสังเคราะหตัวบงช้ี (version 2)

รวมกับผลการประเมินของ  สกอ. สมศ.   
รอบที่2 และ ก.พ.ร. ป 2550 และจัดทํา
รางตัวบงช้ี (version 3)   

      4 - 14  ก.ค. 2552 

12 รายงานความคืบหนาตอคณะอนุกรรมการ
ดานการติดตามและประเมินผล เพื่อขอ
ความเห็นในการพัฒนาเปนรางตัวบงช้ี 
(version 3) 

      15  ก.ค. 2552 

13 ประชุมคณะผูวิจัย จัดทําตัวบงช้ี (version 3)       17 - 18  ก.ค.  2552 
14 ประชุมคณะผูวิจัย สรุปตัวบงช้ี (version 3)       25 - 26 ก.ค. 2552 
15 นําเสนอตัวบงช้ี (version 3) ตอ

คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา
และตรวจรับผลงานฯ (ครั้งที่ 2) 

      30  ก.ค. 2552 

16 นําเสนอตัวบงช้ี (version 3) ในที่ประชุม
ผูบริหารสถาบัน(ทปอ./สสอท./กกอ.) 
เพื่อขอความเห็นในการพัฒนาเปน 

      24  ก.ย. 2552 
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ลํา 
ดับ กิจกรรม 

พ.ค. 
2552 

มิ.ย. 
2552 

ก.ค. 
2552 

ส.ค. 
2552 

ก.ย. 
2552 

ต.ค. 
2552 วัน เดือน ป 

รางตัวบงช้ี (version 4) 
17 ประชุมคณะผูวิจัยจัดทํารางตัวบงช้ี 

(version 4)               
      25 ก.ย. - 2 ต.ค. 

2552 
18 ประชุมคณะผูวิจัยสรุปรางตัวบงช้ี 

(version 4) 
      9  ต.ค. 2552 

19 เสนอรางตัวบงช้ี (version 4) ตอคณะ 
อนุกรรมการดานการติดตามและ
ประเมินผล (ครั้งที่ 3) 

      21 ต.ค. 2552 

20 ปรับแกและจัดทํารายงานวิจัย 
ฉบับสมบูรณ 

      22 - 26 ต.ค. 2552 

21 สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (version 4)       27 ต.ค. 2552 
 
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคที่ตองการให
เกิดขึ้น ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

สถาบันอุดมศกึษา  
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง  วิทยาลัย  สถาบัน   มหาวิทยาลัย  หรือหนวยงานที่เรียกชือ่อยางอื่น  ทั้ง

ของรัฐ  ในกํากบัของรัฐ และเอกชน  ที่จัดการศึกษาระดับอดุมศึกษา  ไดแก   ระดับต่ํากวาปริญญา   (อนุปริญญา) 
ระดับปริญญาตรี  ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต  ระดับปริญญาโท  ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ
ระดับปริญญาเอก  ในทีน่ี้รวมความถึงสถานศึกษาระดับอดุมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ตัวบงชี ้ 
              ตัวบงชี้ หมายถึง เครื่องมือที่ใชช้ีวัดการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษา ซ่ึงตัวบงชี้จะตองครอบคลุม  
ปจจัยที่เกี่ยวของ เชน ปจจัยนําเขา ปจจัยของกระบวนการ และปจจัยของผลผลิต/ผลลัพธ ที่ดูสัมฤทธิ์ผลของ
งานหรือระบุผลสําเร็จของงานใหเปนไปตามเปาประสงค โดยตัวบงชี้ตองมีเกณฑและเปาหมาย ในการ
บรรลุผลตามตัวบงชี้ดวย 
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             ระบบ Input  Process Output (IPO) 
             ระบบ Input Process Output (IPO) หมายถึง ระบบที่แสดงการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา ที่ประกอบดวย  ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ ดังนี้ 
 1.  ปจจัยนําเขา (Input) ประกอบดวย 
  1.1) นักเรยีน   
  1.2) หลักสูตร   
  1.3) ทรัพยากรสนับสนุน (ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน หองสมุด หองเรียน  
          หองปฏิบัติการ เปนตน)    
  1.4) อาจารยและบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา   
  1.5) งบประมาณ (งบประมาณแผนดิน/งบประมาณเงนิรายได/เงินบริจาค) 
 2. กระบวนการ (Process) ประกอบดวย 

  2.1) ระบบการบริหารจัดการตามผลผลิต (Core Process) 
   - การผลิตบัณฑิต 
   - การวจิัย 
   - การบริการวชิาการ 

   - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.2) ระบบสนบัสนุนการบริหารจัดการ เชน 

   - ระบบการเงนิงบประมาณ 
   - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
   - ระบบบริหารความเสี่ยง 
   - ระบบการจดัการความรู 
   - ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

  2.3) ความเปนธรรมาภิบาลของระบบ 
  2.4) คุณภาพผูบริหารจัดการระบบ (ศักยภาพและการใชหลักธรรมาภิบาล) 

   - คุณภาพสภาสถาบัน 
   - คุณภาพทีมผูบริหารสถาบัน 
    - คุณภาพของสภาการศึกษา  สกอ. หนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา  

   และหนวยงานที่เกีย่วของ                                            
 3. ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) ประกอบดวย 

 3.1) ปริมาณและคุณภาพตามผลผลิต 
  - ปริมาณและคุณภาพบณัฑติ 
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  - ปริมาณและคุณภาพงานวจิัย  
  - ปริมาณและคุณภาพงานบริการวิชาการ  
  - ปริมาณและคุณภาพงานทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

  3.2) ปริมาณและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
1.8  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลสถานภาพปจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
2. ไดตัวบงชี้ และประเด็นขอมูลพื้นฐาน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) รวมจํานวน 3 แผน คือแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) 

3. ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการพัฒนาแนวทางการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการแผนอุดมศึกษาตอไป 

4. สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงและหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดใชตัวบงชี้นี้เปนแนวทางในการดําเนินงาน
และพัฒนาใหสอดคลองกับเปาหมายการอุดมศึกษาของประเทศ 

5. กระทรวง หรือหนวยงานเอกชนดานการศึกษาอื่นที่สนใจ  สามารถนํากระบวนการพัฒนา              
ตัวบงชี้ไปพัฒนาตอยอดองคความรูดานการสรางตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงานของ
หนวยงานตนเองได  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ “การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับ
ติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ป ฉบับที่2 
(พ.ศ. 2551-2565)   ครั้งนี้   คณะผูวิจัยขอนําเสนอสาระสําคัญเพื่อการกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย   ดังนี้ 
2.1 พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เปน 
พระราชบัญญัติที่ถือเปนธรรมนูญดานการศึกษาของประเทศที่ทุกหนวยงานดานการศึกษาตองยึดเปน
แนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา โดยมีมาตราที่เกี่ยวของกับการอุดมศึกษาที่กําหนดไว ดังนี้ 

   หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา  
   สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
  มาตรา  31  กระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ

และทุกประเภท กําหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษา  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสรมิ 
และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง
หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง 

  มาตรา  32  การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมีองคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูป
สภาหรือในรูปคณะกรรมการจํานวนสี่องคกร ไดแก สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเหน็หรือใหคาํแนะนาํแก
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

 มาตรา  34  (วรรค 3) คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม    ตรวจสอบ   และประเมินผล
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 มาตรา  36 ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคลและอาจจัดเปน
สวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ  ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา  21  

 ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ
จัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาน 
ศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ  
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           มาตรา  39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศกึษา ทัง้ดานวชิาการ งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาวใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา 
            มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

            มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก  

             มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการ
มหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 ใหมีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป
นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  

            มาตรา  50  ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูล
เกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือ
หนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น  

            มาตรา  51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่
กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไข
ตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการ
ดังกลาว ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุง
แกไข  
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จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 34 วรรค 3 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ ซ่ึงคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลเพื่อชวยในการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
2.2 มาตรฐานการอุดมศึกษา  

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนกลไก
ระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหนวยงานเพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการ
อุดมศึกษา  ลงวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2549 มีสาระสําคัญของมาตรฐานการอุดมศึกษา 3  มาตรฐาน 12  ตัว
บงชี้ ดังนี้  

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  
    บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและ

พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและ
จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  

     ตัวบงชี้   
     1.1 บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใชความรู

เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล  
1.2 บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม  
1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเอง

อยางถูกตองเหมาะสม 
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของอุดมศึกษาอยางมี            
ดุลยภาพ โดยมี   7   ตัวบงชี้  คือ  

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลายและ

ความเปนอิสระทางวิชาการ 
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ตัวบงชี้  
(1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน สอดคลอง

กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมี
อิสระทางวิชาการ 

(2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตางๆ อยาง
เหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

(3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
อยางตอเนื่อง 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน  อยางมีดุลยภาพ  โดยมีการประสาน

ความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู  
ตัวบงชี้ 
(1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่

หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปน
สําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมินและใช
ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการสอน 

(2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรูและ
ทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบัน มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ  เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

(3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตาม
ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคมและ
ประเทศชาติ 

(4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจ  และความภาคภูมิใจในความเปนไทย  มีการปรับใชศิลปะ  วัฒนธรรมตางประเทศอยาง
เหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

ค. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู  



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                                          
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)   
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                      การแสวงหา   การสราง   และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ   อันนําไปสูสังคมฐานความรู 
และสังคมแหงการเรียนรู  

ตัวบงชี้ 
(1)  มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินและ

ประเทศ  เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู 
(2)  มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อันนําไปสูสังคมแหง
การเรียนรู 
2.3  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติ            
บูรณาการและองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic direction) สาระ
หลักมีสองสวนไดแก สวนแรกเปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอม สงผลกระทบ
ตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา สวนที่สองเปนปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา โดยอธิบายถึง
เร่ืองความเปลี่ยนแปลงดานประชากร พลังงานและสิ่งแวดลอม การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต 
การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง การกระจายอํานาจการปกครองเยาวชนไทย นักศึกษาไทย และ
บัณฑิตในอนาคต และเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นปจจัยภายในระบบอุดมศึกษาจึงไดพิจารณา 9 ประเด็น ไดแก 
รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน   ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
เครือขายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และโครงสราง
พื้นฐานการเรียนรู โดยกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มีเปาหมายเมื่อ
ส้ินสุดแผนในป  พ.ศ. 2565  คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”  
2.4  บริบทของสถาบันอดุมศึกษา 

2.4.1  บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมีลักษณะพิเศษ  คือเปนองคกรของสังคมที่ทําประโยชน  อัน

สําคัญ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ทรงมีพระราชหัตถเลขาไววา 
“มหาวิทยาลัยเปนสมองดานความคิดของชาติ” และ “มหาวิทยาลัยเปนที่ที่ประเทศเลี้ยงคนดีไว” บัณฑิต
เยาวหราล เนรูห นายกรัฐมนตรีอินเดีย กลาวในพิธีประสาทปริญญาครั้งแรกในอินเดียภายหลังไดเอกราชวา 
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“University is an aspiration of a nation” หรือมหาวิทยาลัยเปนเปาหรือความฝนของชาติ มหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอันเปนที่ยกยองในสังคม สังคมหวังพึ่งมหาวิทยาลัยในการใหแนวคิดและคําตอบที่สังคมตองการ 
เมื่อนักวิชาการใหความเห็นสังคมจะฟง นับเปนบทบาทในการสรางความถูกตองเหมาะสมในสังคม  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดนโยบายดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
ความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไวเปนนโยบายอันดับแรก โดยมีการสงเสริมและสนับสนุน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหไดอยางนอยมีมาตรฐานขั้นต่ําเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
สามารถแขงขันกับนานาชาติได สถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือเปนสถาบันหลักของประเทศ และเปนสถาบันที่
ช้ีนําสังคมจึงตองสรางความมั่นใจใหกับสังคมวาจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนาองคความรูตางๆ 
ใหกับสังคม 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับบานเมือง
และเปนสถาบันหลักที่มีบทบาทในการชี้นําสังคมมาโดยตลอด  สังคมทั่วไปใหการยอมรับและให
ความสําคัญกับสถาบันอุดมศึกษาวาเปนสถาบันหลักของประเทศที่ประชาชนและองคกรตางๆ สามารถ
พึ่งพาได เมื่อมีปญหาตองแกดวยวิชาการและปญญา ความคาดหวังของสังคมและความรับผิดชอบในภารกิจ
ที่มีอยูทําใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะตองปฏิบัติหนาที่อยางครบถวนและรักษา
ความเชื่อมั่นศรัทธาของสังคมใหคงอยูตลอดไป ภารกิจที่มีตอการพัฒนาประเทศและสังคมดังกลาวเปนผล
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาภายใตการกํากับดูแลทุกแหงตองเรงจัดการ
ดําเนินการในทุกรูปแบบที่จะทําใหการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพสามารถสนองตอบ
ความตองการของประเทศไดอยางเต็มที่ และยังคงรักษาความเชื่อถือที่ประชาชนมีอยูใหคงไวได 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2551 ในประเด็นกลุมสถาบันที่กําหนดไวภายใตมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้ แบงเปน  4  กลุม 

กลุม ก. วิทยาลัยชุมชน 
 หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองตอบความ
ตองการของทองถ่ิน เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชนสถาบันสนับสนุนรองรับการ
เปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน  เชน  แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร  เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชน  ไดมีโอกาสเรียน  
รูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุม ข. สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
 หมายความถึง สถาบันที่ เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู

ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาท
ในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 
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กลุม ค. สถาบันเฉพาะทาง 

 หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  
สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงหรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา
ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ  
  ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
กลุม ง. สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

 หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และ
เนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนํา
ทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล 
มุงสรางองคความรู ทฤษฎีและขอคนพบใหมทางวิชาการ 

2.4.2  ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด

ไวใน มาตรา 36 ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการ
หรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทาง ตามมาตรา 21 ใหสถานศึกษาดังกลาว 
ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ  สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มี
เสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาน 
ศึกษานั้น ๆ 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในดานประชากร เศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน  การเมือง สังคมและวัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนบทบาทในประชาคมโลก บงบอกถึงความจําเปนในการแสวงหาดุลยภาพ
ของการพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคูไปกับความเปนธรรม     และความเจริญงอกงามทางสงัคม 
ในภาวะการณดังกลาว  การพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของสังคมไทยเปนเงื่อนไขที่จําเปนในการไดมา
ซึ่งดุลยภาพนั้น  ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพทุกระดับ   การพัฒนาองคความรูสากลทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและองคความรูทองถ่ิน  สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิต การคงไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม
ความเอื้ออาทร ระหวางสังคมเมืองกับชนบทเหลานี้เปนเงื่อนไขที่ตองมีขึ้น   เพื่อพัฒนาประเทศอยางประสบ
ผลสําเร็จไปในทิศทางที่พึงประสงค 

เพื่อการดํารงอยูในฐานะขุมปญญาของสังคม สถาบันอุดมศึกษาจึงมีหนาที่ที่จะตองปรับทิศทางการ
ดําเนินการตามภารกิจ 4 ดาน ที่กําหนดไวตามกฎหมาย ในดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศไปในแนวทางที่พึงปรารถนาดังกลาว โดยมี
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หลักการรวมกันที่สําคัญไดแก การพัฒนาภารกิจอุดมศึกษาไปสูความเสมอภาค ความมีประสิทธิภาพ ความ
เปนเลิศและความเปนสากลของการดําเนินงานทุกๆ ดาน  

2.4.3 บทบาทและอํานาจหนาที่ของสภาสถาบัน 
 สภามหาวิทยาลัย เปนองคกรสูงสุดในโครงสรางของมหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่ และความ

รับผิดชอบในการควบคุมการดําเนินงานและการปกครองมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสามารถแบง
ออกเปนหลายประเภท เชน สภามหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ปกครองอยางเดียว  สภามหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่
ประสานงานอยางเดียว  สภามหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ปกครองและประสานงาน  เปนตน  

บทบาทและอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน 
 2.4.3.1 บทบาทและอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในกํากับ เชน สภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  

หมวด 2  การดําเนินงาน 
มาตรา 21 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอํานาจ

และหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
  (1) กําหนดเปาหมายวางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุวัตถุ                           
ประสงคของมหาวิทยาลัย 

(2)  ออกขอบังคับระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกขอบังคับระเบียบและประกาศสําหรับสวนงาน
นั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได 

(3)  ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(4)  ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(5)  อนุมัติการใหปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยจัด

การศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 
(6)  อนุมัติการจัดตั้ง  การรวมหรือยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 9 รวมท้ังการแบงหนวย 

งานภายในของสวนงานดังกลาว 
(7)  พิจารณาดําเนนิการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง  และพิจารณาถอดถอนนายกสภา 

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   อธิการบดี   ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ 
(8) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยกิตติคุณ รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ   ผูชวยศาสตราจารย 

และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
(9)  แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี   คณบดี    ผูอํานวยการและหวัหนาสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ 

             (10)   ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตางๆ 
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              (11)   อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิกการสมทบ  การยกเลิกการจัดการศึกษา 
รวมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการ
ปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

  (12)   กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น 
             (13)   อนุมัติการกูยืมเงินและใหกูยมืเงิน และการลงทุนหรือการรวมลงทุนตามมาตรา  13  (4)  วรรคสอง 
             (14)   อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกบับุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบคุคลหรือยกเลิกนิติบุคคล 
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 13 (8) 

(15)  อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
(16)  รับรองรายงานกิจการประจําปของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(17)  แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูใน 

อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคล
ดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ ตองแตงตั้งผูแทนสภาคณาจารยเปน
กรรมการหรืออนุกรรมการดวย 

(18)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 
2.4.3.2  บทบาทและอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   ตาม

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
หมวด 3 การดาํเนินงาน  
มาตรา 34  สภาสถาบันมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันอุดม 

ศึกษาเอกชน อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง  
(1)    อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(2)    ออกขอกําหนด ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(3)    จัดสรรทุนออกเปนกองทุนประเภทตางๆ และออกขอบังคับเกี่ยวกับการใชจายเงินของกองทุน  
(4)    อนุมัติแผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจําปของกองทุนประเภทตาง ๆ  

 (5)     อนุมัติการโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเปนของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง 
 (6)    อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

(7)    อนุมัติการรับนักศึกษา การใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
(8)    อนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ  
(9)    อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสวนงานภายใน   

           (10)   อนุมัติการลงทุน หรือรวมลงทุนกับนิติบุคคล หรือหนวยงานอื่น เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับ 
หรือตอเนื่องกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  หรือนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพร   หรือหา
ประโยชนเพื่อเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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 (11)  สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรบุคคล
จากในประเทศและตางประเทศ การนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญและภูมิปญญาของบุคคล
ดังกลาวมาใชเพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต  
 (12)    อนุมัติการรับหรือการเขาสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด  

 (13)    พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการแกไขขอกําหนดตามาตรา 11 วรรคสาม  

 (14)    พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ  

(15)     แตงตั้งและถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารยเกียรติคุณ และถอดถอนคณาจารยประจําตามมาตรา 97  
(16)    ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและผูดาํรงตําแหนงเทียบเทา  
(17)  ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย

ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  
 (18)     สงเสริมสนับสนนุการศึกษาหรือใหทนุการศกึษาแกผูดอยโอกาสและบุคคลที่มคีวามสามารถพเิศษ  

 (19)     ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการกําหนด
ตําแหนง อัตราเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  สวัสดิการ  ประโยชนเกื้อกูลอ่ืน  วินัย  หลักเกณฑการจางและ
การเลิกจางของผูบริหาร คณาจารย ผูชวยอาจารยและเจาหนาที่ 
 (20)   พัฒนาความสามารถของคณาจารย บุคลากรและคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการผลิตบุคลากรที่
สอดคลองกับความตองการของประเทศ  
 (21)    สงเสริมการศึกษา การวิจัย การฝกอบรมคณาจารยและบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ 
ของชุมชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 (22)    สงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและ
ประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 (23)    ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(24)  พิจารณาวิธีที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย และการฝกอบรมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เจริญกาวหนาและมีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น  
 (25)    ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
ผูใดโดยเฉพาะ  
                             2.4.3.3   บทบาทและอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   พ.ศ. 2548  



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                                          
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)   
 

 

21

หมวด  2  การดําเนินงาน  
มาตรา 17  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดแูลกิจการทัว่ไปของมหาวิทยาลัย และโดย 

เฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่  ดังนี ้ 
(1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เกีย่วกับการศกึษาการสงเสริมวิชาการและ 

วิชาชพีช้ันสูงทีเ่นนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทาํการวจิัย  ผลิตครูวิชาชพี     ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแกสังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งอนุรักษส่ิงแวดลอม  

(2)  วางระเบยีบออกขอบังคับ     และประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจมอบใหสวนราชการใด   ใน  
มหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบยีบ    ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวนราชการนัน้เปนเรื่องๆ ไปก็ได  

(3)   กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
(4)   ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
(5)   พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกบัมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กาํหนด  
(6)   พิจารณาการจัดตั้ง  การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ สถาบัน 

สํานัก  วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  รวมทั้งการแบงสวนราชการของ
สวนราชการดังกลาว  

(7)   อนุมัติใหปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตร  

(8)   อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเขาสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ 
(9)   พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ  
             (10)  แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
วิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ 
            (11)    อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  
           (12)   วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
และการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย  

    (13) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย  
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(14)   แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความ
คิดเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย   
            (15)   พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกีย่วกับกจิการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีเสนอ
และอาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอนัอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได 
            (16)   สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย  

 (17)   ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 
2.4.3.4 บทบาทและอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
หมวด  2  การดําเนินงาน  
มาตรา 18   สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดย 

เฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้  
(1)  กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย   การใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใด              
ในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปน
เร่ืองๆ  ก็ได 

(3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

(4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร  

(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะรวมทั้งการแบง
สวนราชการ หรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว  

(6) อนุมัติการรับสถาบันศกึษาชัน้สูงหรือสถาบนัอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลยัหรือยกเลิกการสมทบ 
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน ที่คณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด  
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  
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(9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ และอาจารยพิเศษ  

(10) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
(11)  อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  
(12)  ออกระเบียบและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและผลประโยชน 

จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ  
(13)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย  

(14)  แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็น ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาทีข่อง
สภามหาวิทยาลัย  

(15)  พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด   อันอยูใน
อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได  

(16)  สงเสริมสนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ 
ปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบันอื่น  

(17)  ปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้ วัฒนา ลวงลือ (2538) ไดเสนอ ขอคนพบจากการวิจัยในประเด็นอํานาจ หนาที่ของ                 

สภามหาวิทยาลัยวา สภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยที่ไมเปนสวนราชการมีประสิทธิผลสูงกวา สภา
มหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการ เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยที่ไมเปนสวนราชการพบวา 
มีอํานาจหนาที่ตัดสินใจหรืออนุมัติในเรื่องที่สําคัญๆ  เกี่ยวกับการบริหารงานไดแก 

1) การบริหารงานบุคคล มีอํานาจเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง  
คาตอบแทนการบรรจุ   แตงตั้ง   การใหไดรับเงินเดือนหรือคาจาง  การใหออกจากงาน ระเบียบวินัย การ
ลงโทษการรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษ 

2) การบริหารการเงินและทรัพยสิน การวางระเบียบ การออกขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย การอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

3) การบริหารงานวิชาการ มีอํานาจอนุมัติจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักวิชา สถาบัน
ศูนย  การแบงสวนงานของมหาวิทยาลัย การรับหรือยกเลิกสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันวิจัยเขาสมทบ 
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4) การประเมินผลการดําเนินงานของคณะผูบริหาร 
อํานาจหนาที่ 4 ประการนี้ สภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการ มีอํานาจ

เพียงพิจารณาและเสนอใหหนวยงานหรือผูมีอํานาจตัดสินใจเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทําใหสภามหาวิทยาลัย    
ทําหนาที่เสมือนเปนองคกรกล่ันกรองเรื่องเพื่อเสนอขออนุมัติ 

คารเนกี้  คอมมิชช่ัน  (The   Carnegie Commission, 1973  อางใน Miller,1979)    ไดสรุปหนาที่ของ 
สภามหาวิทยาลัยที่ดําเนนิการในตางประเทศไว 6 ประการ ดังนี ้

1) รับผิดชอบการดําเนินงานทั้งปวงของมหาวิทยาลัยในระยะยาว ซ่ึงหมายถึงการกําหนดเปาหมาย
การดําเนินงาน การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน พยายามที่จะชวยใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานไดบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายและประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

2) ทําหนาที่เปนตัวกันชนระหวางสังคมกับมหาวิทยาลัย ตอตานการแทรกแซงกิจการของ
มหาวิทยาลัย และติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอกที่ลอมรอบมหาวิทยาลัย 

3) ทําหนาที่เปนผูตัดสินชี้ขาดเมือ่เกดิความขัดแยงภายในมหาวทิยาลัยเกีย่วกบัการบริหาร    อาจารย 
และนักศกึษา ถือวาทําหนาทีเ่ปนองคกรสูงสุดในการตดัสินขอขัดแยงของมหาวิทยาลัย 

4) ทําหนาที่เปนตัวการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเปนองคกรที่มีหนาที่ตองตัดสินใจวา
มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนแปลงอะไรบาง อยางไรและเมื่อไหร 

5) มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย 
6) มีหนาที่ในการปกครองมหาวิทยาลัย ถึงแมวาจะไมไดปฏิบัติงานโดยตรง แตเปนผูมีอํานาจ

แตงตั้งและถอดถอนอธิการบดี และตําแหนงบริหารที่สําคัญๆ  ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีหนาที่จัด
โครงสรางทางการบริหารของมหาวิทยาลัย 

จากการศึกษาเอกสารคณะผูวิจัยพบวาสภามหาวิทยาลัยในประเทศไทยสวนใหญจัดตั้งขึ้นตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยทั้งในสวนที่ เปนมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  โดยกําหนดใหมีสภา
มหาวิทยาลัยทําหนาที่กําหนดนโยบาย ควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือการ
ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ที่สําคัญสภามหาวิทยาลัยตองมีอํานาจและหนาที่ในการตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญๆ เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงทําใหสภามหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น และสอดคลองกับหลักการปกครองตนเอง เปนไปตามที่ระบุไวใหชัดเจนใน
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย  

โดยสรุปอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยไทย ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 (1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การสงเสริมวิชาการ

และวิชาชีพช้ันสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม  



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                                          
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 (2)  วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได  

 (3)  กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษา  
 (4)  ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 (5)  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด  
 (6)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สํานักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  

สถาบัน สํานักวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะรวมทั้งการแบงสวนราชการ
ของสวนราชการดังกลาว หรือสวนงานตางๆ  

 (7)  อนุมัติใหปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และ
ประกาศนียบัตร  

 (8)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเขาสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ  
 (9)  พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งและถอดถอนนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  
     (10) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก 

ผูอํานวยการวิทยาลัย  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารย
เกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพเิศษ และกรรมการสภาวิชาการ  

 (11)   อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  
     (12) วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

และการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย  
     (13)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย  หรือระเบียบที่เกี่ยวของ กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณาออกระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล 

      (14)  แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย  

  (15)   พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวทิยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ
และอาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจ และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได  

      (16)   สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย  
      (17)   ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ  
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2.5   ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สาระสําคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545  คือการประกันคุณภาพภายในจะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับหนวยงานตน
สังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มี
หนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม การตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษาอยางตอเนื่อง  

อยางไรก็ตาม  กอนมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยก็ไดตระหนัก
ดีถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยอยูภายใตหลักการสําคัญสามประการคือ การให
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional 
Autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) 
 2.5.1 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได
เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2543 ไดมีมติ
เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย
เดิม) ซ่ึงตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภายใน หรือโดยหนวยงานตนสงักดั
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ที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  
รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังการดําเนินงานตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และ มาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ ยั งคงไวตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ฉบับ พ.ศ. 2545 แตไดเพิ่มเติมใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่งคือ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “ค.ป.ภ”  มีหนาที่กําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศเกี่ยวของกับมาตรฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีหนาที่เสนอแนะวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและคณะวิชา และหนาที่
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 ในป พ.ศ. 2552 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม ซ่ึงมีสาระเพื่อปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในใหมีความสอดคลอง เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความแตกตางกันมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งใหตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
  2.5.2 ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพภายใน 
  ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับมีปจจัยภายนอก
และภายในหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรง
ดําเนินการ ปจจัยดังกลาวประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้ 

1) คุณภาพของสถาบันการศึกษาและบัณฑิตมีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมากขึ้น ซ่ึงจะ
กอใหเกิดผลเสียแกประเทศไทยโดยรวมในระยะยาว 

2) มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการ
อุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น 
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3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองพัฒนาองคความรูใหเปนสากลเพื่อใหไดรับการ
ยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น 

4) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวาสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

5) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณชน (Public Information) ที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

6) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปรงใส (Transparency) และความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได (Accountability)  

7) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

8) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ไดใหความเห็นชอบมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เสนอโดยสภาการศึกษา และใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการศึกษา 

9) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 
พ.ศ.2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ดวยความจําเปนดังกลาวสถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงานและสถาบันอุดมศึกษา
ในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

2) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง
อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) 
ที่ตั้งไวเปนสากล 

3) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 2.5.3  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education , TQF : HEd) 

หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงประกอบดวย ระดับ
คุณวุฒิ ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น การแบงสายวิชา มาตรฐานผลการ
เรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่
ตองใช ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจาก
ประสบการณ ซ่ึงเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจใน
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวา
สามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 สรุปหลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd) 
1) เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่

กําหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในสวนที่
เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางเปน
รูปธรรม 

2) มุงเนนที่ Learning Outcomes ซ่ึงเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต 
3) มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ  ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

เขาไวดวยกันและเชื่อมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน 
4) มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได

กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย โดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจเปนที่พึงพอใจของนายจาง 

วัตถุประสงคของการดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1. เพื่อเปนการประกันคุณภาพขั้นต่ําของบัณฑิตในแตละสาขา/สาขาวิชาหรือแตละคุณวุฒิ 
2. เพื่อใหแตละสาขา/สาขาวิชามีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง โดยบัณฑิตในแตละ

สาขา/สาขาวิชาเดียวกันของแตละสถาบันฯ มีคุณภาพไมต่ํากวาที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของ
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ 

3. เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulations) ในการดําเนินการใหกับสถาบันอุดมศกึษาที่
มีความเขมแข็งและความพรอมในการจัดการศึกษา 
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โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) อุดมศึกษาของประเทศไทย มี 6 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป) 
  ระดับที่ 2 ปริญญาตรี 
  ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ระดับที่ 4 ปริญญาโท 
  ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 

2. มาตรฐานผลการเรียน (Domains of Learning) ของคุณวุฒิของประเทศไทย มีอยางนอย  5 ดาน ดงันี ้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมี

คุณธรรม จริยธรรมและดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 

2) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล 
การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ
และใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา 
เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility)   หมายถึง  ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา  ความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 
Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเรียน 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บางสาขาวิชาอาจกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใหมีมากกวา 5 ดาน ก็ได เชนบางสาขาวิชาเนนทักษะ
การฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ก็จะเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor 
Skills) หรือบางสาขาวิชาตองการใหบัณฑิตของสาขาวิชามีมาตรฐานผลการเรียนรูมากกวาหรือพิเศษกวา
บัณฑิตในสาขาวิชาอื่นก็สามารถกําหนดเพิ่มเติมได 

1. มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคณุวุฒ ิ
2. ลักษณะของหลักสูตรในแตละคุณวุฒ ิ
3. จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                                          
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)   
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4. การกําหนดชื่อคุณวุฒ ิ
5. การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ 

 จากการสังเคราะหงานวิจัย และเอกสารประกอบการประชุมตางๆ พบวามีการดําเนินงานอยูในชวง
เร่ิมตนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ที่ประกาศใช ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552 

2.5.4  ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 เพื่อใหการดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาบรรลุผล
สําเร็จและเกิดประสิทธิผล สถาบันอุดมศึกษาพึงพิจารณาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และกําหนดตัวบงชี้ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเปนสารสนเทศ
ในการตัดสินใจดําเนินการปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหการดําเนินงานประกันคุณภาพเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

 กิตติยา   สีออน (2547) ทําการศึกษาวิจัย เร่ืองโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
ภายในสําหรับกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยสังเคราะหงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ พบวาปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาไดแกคุณลักษณะของบุคลากรดานความตระหนักถึง
ความสําคัญและการมีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพภายใน การทํางานเปนทีม การฝกอบรมพัฒนา
บุคลากร ความพรอมดานทรัพยากร ทั้งดานจํานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสรางองคกรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ วัฒนธรรม
คุณภาพ ภาวะผูนําของผูบริหาร และขนาดขององคกร สวนประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษามี        
2 สวนคือ ประสิทธิผลระหวางทาง (Intermediate Outcome) ไดแก การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ และความพึงพอใจงาน
ของบุคลากร สําหรับประสิทธิผลสุดทาย (End Outcome or Ultimate Outcome) ไดแก การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

2.5.5  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
                     แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มีดังตอไปนี ้
  1) ระบบประกันคุณภาพ 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานที่
เร่ิมตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ 
เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปน
หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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 2) มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานที่สําคัญที่เปนกรอบในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา อยางไรก็ตามในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 
 ดวยเหตุดังกลาวตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นในทุกองคประกอบคุณภาพทั้ง 9 ดานจึงตองสามารถ         
ช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดทั้งหมด  

 3) กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจ
รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 4)  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
 เปนที่ทราบกันดีวาการวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกัน
คุณภาพ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ          
หากปราศจากฐานขอมูลและสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะ 
และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ด ี        
มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผล
ตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบ ประเมิน 
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.5.6  องคประกอบและตัวบงชี้การประกนัคุณภาพภายใน 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะคาํนงึถึง
องคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใชเปนแนวทางในการควบคุม  การตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง  9  องคประกอบ คือ  

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
2. การเรียนการสอน 
3. กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศกึษา 
4. การวิจยั 
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5. การบริการวิชาการแกสังคม 
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. การบริหารและการจัดการ 
8. การเงินและงบประมาณ 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 

  แตละสถาบันจะมีการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่เปนจุดเนนตามพันธกิจของสถาบัน        
4 กลุม พันธกิจ ตามระบบ สมศ.  
2.6  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 วาดวย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) เพื่อทําหนาที่
ดูแลรับผิดชอบ โดยไดกําหนดไวดวยวาใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ 
ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติม ในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานศึกษาตาม        คํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล 
หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองใหทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

จากสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ดังกลาว ไดสงผลตอการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอยางมาก ประเด็นที่สําคัญคือ 

1. สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น  

2. ระบบการประกันคุณภาพ ตองมีทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตาม
คุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพ ทั้งนี้ สามารถแบงระบบประกันคุณภาพเปน 2 ประเภท คือ การ
ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก  

3. หนวยงานตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง มีภาระหนาที่รวมกันในการจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน และจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงประกอบดวย ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการ
ติดตามคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพ 
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4. กฎหมายกําหนดใหการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  แสดงวาการประกันคุณภาพภายในเปนเรื่องการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา 

5. สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น  

6. สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําป ที่เปนผลจากการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงเปน
รายงานวิจัยประเมินตนเอง รายงานนี้ตองเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ (อาทิ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงบประมาณ  เปนตน)  

7. รายงานประจําป ที่เปนรายงานวิจัยประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยตอ
สาธารณชน  แสดงถึงความโปรงใส มีคณะกรรมการรับรอง ใหตรวจสอบได อันจะนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 

8. รายงานประจําป ที่เปนรายงานวิจัยประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการประเมินเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบัน 
อุดมศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ   
                     9.   สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนบุคลากร  คณะกรรมการสภาสถาบัน  รวมทั้งผูปกครองและผูมี
สวนเกีย่วของจะตองใหขอมลูเพิ่มเติมเพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอก 

2.6.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น  สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับสถาบัน และระดับกลุมสาขาวิชา โดยพยายามใชประโยชนจาก
การประกันคุณภาพภายในใหมากที่สุด  ดังนี้ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและกํากับการดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานและผลสัมฤทธ์ิของผูสําเร็จการศึกษา และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา   

2. สงเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน รวมกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ทั้งนี้การดําเนินงานดังกลาวมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

2.6.2  กระบวนการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาเปนกระบวนการที่คณะผูประเมินภายนอกดําเนินการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการรวบรวมและศึกษาขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองของ
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สถาบันอุดมศึกษา  ขอมูลจากเอกสารรายงานตางๆ  ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติจริงจากการ
สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย เพื่อประเมินสถานศึกษานั้นๆ  โดยมี
จุดมุงหมายสําคัญ คือ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
อยางตอเนื ่อง อันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตและผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมตอไป 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกประกอบดวยขั้นตอนหลัก  3  ขั้นตอน  คือ 

1)  ขั้นตอนกอนการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนการวางแผนการประเมินเพื่อตอบโจทยการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่สําคัญ คือ สถาบันจัดการศึกษาไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.หรือไม ถาได มีอะไรที่
เปนแบบปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม หรือ แบบปฏิบัติที่เปนเลิศบางหรือไม ถายังไมไดมาตรฐาน มีสาเหตุมาจาก
อะไร จะตองดําเนินการอยางไรจึงจะไดมาตรฐาน และทําอยางไรจะพัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศในทุก
ภารกิจตามอัตลักษณของสถาบันและมีคุณภาพระดับสากล เพื่อดําเนินการตามหลักการ “เขาใจ เขาถึง แลว
จึงเขาประเมิน” ผลการศึกษาเอกสารดังกลาว นําไปสรุปเปนสัณฐาน (Profile) ของสถาบัน ซ่ึงแสดงถึงความ
เขาใจของคณะผูประเมินตอสถาบันอุดมศึกษาที่มุงประเมิน  

2) ขั้นตอนระหวางการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนการศึกษาเฉพาะกรณีอยางลุมลึก เพื่อ 
ใหเขาใจและเขาถึงซึ่งมาตรฐานและคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาอยางแทจริง พรอมทั้งระบุเหตุปจจัยแหง
มาตรฐานคุณภาพดังกลาว โดยการตรวจสอบขอมูลสามเสา ครอบคลุมทั้งปจจัยที่เปนสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
พรอมการวิเคราะหและบันทึกสนาม รวมทั้งจัดทํารายงานสะสมเปนรายวัน เพื่อใหไดผลประเมนิเบื้องตนที่
นําสูการรายงานดวยวาจา เพือ่ใหเกดิความเขาใจและยอมรับรวมกัน 
 3) ขั้นตอนหลังการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา เปนการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณในรูปแบบ
บทความขนาดยาว เพื่อตอบโจทยการประเมินและสนองความตองการใชผลประเมิน เพื่อใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง แตละขั้นตอนมีรายละเอียดในการดําเนินงาน 

2.6.3 ความสัมพันธระหวางการประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคณุภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพภายใน เปนการพัฒนาคุณภาพ การประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้นเอง หรือ
โดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ 
มีการวางระบบพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพงานที่มีระบบและกลไกชัดเจน 
รวมทั้งมีการพัฒนาฐานขอมูลในดานตางๆ  สวนการประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระทําโดย
หนวยงานภายนอกหรือผูประเมินภายนอก เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน 
อุดมศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 การประกันคุณภาพภายในจะเนนการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
สําหรับการประเมินคุณภาพเปนการประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานดานปจจัยนําเขา  
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(Input)  และกระบวนการ  (Process)  ซ่ึงเปนการเนนการประเมิน “เหตุ” สวนการประเมินคุณภาพภายนอก
จะเนนการประเมิน “ผล” คือ ประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในดานตางๆ   ดังนั้น  การประกันคุณภาพภายในยอมสงผลถึงการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยตรง 
 การประเมินคุณภาพภายนอกจะใชตัวบงชี้ตามมาตรฐานตางๆ ในการประเมินผลการดําเนนิงานของ
สถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ซ่ึงในการประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา   พันธกิจ 
และลักษณะการเรียนการสอนของแตละสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการจัดทํารายงาน
ประจําป เตรียมเอกสาร ขอมูล ในดานตางๆ รวมถึงขอมูลตามตัวบงชี้ เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตอไป  
2.7  ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการของสถาบนัอุดมศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยการ
จัดเจรจาขอตกลงเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณที่สอดรับกับยุทธศาสตรและ
แผนการดําเนินงานรายป กับหัวหนาสวนราชการไวลวงหนา รวมทั้งใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามขอตกลงดังกลาวทุกสิ้นป และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแก
สวนราชการ 

นอกจากนี้ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการ  โดยใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีในหมวดที่ 8 ระบุใหสวนราชการที่ใหบริการมีคุณภาพสามารถรับจัดสรรเงิน
พิเศษเปนบําเหน็จความชอบ และสวนราชการที่สามารถเพิ่มผลงานโดยไมเพิ่มคาใชจาย หรือสามารถ
ดําเนินการตามแผนลดคาใชจายตอหนวยได จะไดรับจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อนําไปจัดสรร
ในสวนราชการเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดใหมีการจัดทําคํา
รับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา  

2.7.1 หลักการของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา   
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป  

งบประมาณ  พ.ศ.2550  มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
1)  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ อยางมี
คุณภาพและเปนกลาง 
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2)  เพื่อนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเหมาะสม
และเปนธรรม 

3)  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ การ
ใหบริการ ตลอดจนการพัฒนาสถาบัน 

สถาบันอุดมศึกษาตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงอยู
ภายใตกรอบการประเมินผลทั้ง  4   มิติ  

มิติท่ี 1: มิติดานประสิทธิผล แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่ได
กําหนดไว 

มิติท่ี 2: มิติดานคุณภาพ แสดงการใหความสําคัญกับการใหบริการที่มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  
และการประกันคุณภาพ 

มิติท่ี 3: มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน 
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ และการ
จัดทําตนทุนตอหนวย   

มิติท่ี 4: มิติดานการพัฒนาสถาบัน แสดงความสามารถในการบริหารการศึกษา การเสริมสราง   
ธรรมาภิบาล  การพัฒนาบุคลากร  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  คุณภาพของอาจารย       
การจัดการระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ การจัดการความรู  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
และการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน 

2.7.2 มิติและตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ตารางที่ 2-1  แสดงรายละเอียดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของ  
                       สถาบันอุดมศกึษา ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

น้ําหนัก(รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด กลุมที่ 

1 
กลุมที่ 
2, 3, 4 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 55 55 
- ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ 
ราชการ 

1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

5 

 
 
 
 
 
 

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
3.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ 
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

5 
 

15 
 
 

(10) 

7.5 
 

7.5 
 

15 
 
 

(10) 
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น้ําหนัก(รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด กลุมที่ 

1 
กลุมที่ 
2, 3, 4 

 
(5) 

 

 
 
 
 

ของสถาบันอุดมศึกษาในสวนของงบประมาณแผนดิน 
     3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ของสถาบันอุดมศึกษาในสวนของงบประมาณรายได 

 
(5) 

 

28 25 - ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 4. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 
     4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

          4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1 ป 

 

น้ําหนักมาตรฐาน 
เปนไปตามมติสภา 
สถาบันแตละแหง 

 4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

  

   4.1.3 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
4.1.4* จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

4.1.5* รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก   
ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

 

      4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
          4.2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 
           4.2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จาก
ภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 
           4.2.3 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 
           4.2.4* รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง  (Citation) 
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา          
           4.2.5* จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
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น้ําหนัก(รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด กลุมที่ 

1 
กลุมที่ 
2, 3, 4 

     4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
            4.3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารย
ประจํา 
            4.3.2 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของอาจารยประจําที่ใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 
            4.3.3 รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 
            4.3.4* จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
            4.3.5* ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 
      4.4  มาตรฐานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
            4.4.1  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
            4.4.2  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรม
ในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
            4.4.3  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒธรรมตองบดําเนินการ 
            4.4.4*  จํานวนผลงาน   หรือช้ินงานการพัฒนาองคกรความรู
และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 
            4.4.5* ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

5. ความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 2   2 
ตัวชี้วัด
เพิ่มเติม
พิเศษ 

มิติท่ี  2 มิติดานคุณภาพ  15 15 
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น้ําหนัก(รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด กลุมที่ 

1 
กลุมที่ 
2, 3, 4 

- คุณภาพการใหบริการ 6. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 8 8 
- การประกันคุณภาพ 7. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
4 4 

- การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย 

8.ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

3 3 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 10 
- การบริหารงบประมาณ 
 

9. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิก 
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

      3   3 

- ประสิทธิภาพของการใช
พลังงาน 

10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

3 3 

- การลดระยะเวลาการให 
บริการ 

11. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

2 2 

- การจัดทําตนทุนตอหนวย 12. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 2 2 
มิติท่ี 4 มิติดานการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร 20 20 
- การบริหารการศึกษา  
 

13. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
14.  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 
15. ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
16. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 
17. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา
ดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร 
19. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและ  
ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

2    
2 
 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 

2 
2 
 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 

ตัวช้ีวัดเลือก ( 1 ตัวช้ีวัด) 20. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
21. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2 
 

2 

2 
 

2 
- หลักสูตรและการเรียน 
การสอน 

22. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
23. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2 
2 

2 
2 

รวม 100 100 
หมายเหตุ  * เปนตัวบงชี้เฉพาะสถาบันตามจุดเนนการปฏิบัติตามพันธกิจ 
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2.8 ตัวบงชี้ท่ีสอดคลองและสัมพันธกันระหวาง สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 
 จากการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ของ สกอ. ปการศึกษา 2550 สมศ. รอบที่ 2 และ 
ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 พบวาตัวบงชี้บางตัวเปนตัวบงชี้และเกณฑเดียวกัน ตัวบงชี้บางตัวเปนตัว
บงชี้ที่คลายกันสามารถใชขอมูลของสถาบันประเมินได และตัวบงชี้ที่สามารถใชขอมูลพื้นฐานรวมกัน     
ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1) ตัวบงชี้เฉพาะของ สกอ. (11 ตัว) 
2) ตัวบงชี้และเกณฑเดยีวกันระหวางของสกอ.และสมศ. (14 ตัว) 
3) ตัวบงชี้ที่คลายกันแตสามารถประเมินไดทั้งตามเกณฑสกอ.และสมศ. (9 ตัว) 
4) ตัวบงชี้ที่สามารถใชขอมูลพื้นฐานรวมกัน แตรอบปที่ใชอาจตางกันระหวาง สกอ. และ ก.พ.ร. 
  (26 ตัว) 

ตารางที่ 2-2 แสดงความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 
 

ตัวบงชี้ของ สมศ. 
(รอบที่ 2) 

ตัวบงชี้ของ สกอ. 
(ปการศึกษา 2550) 

ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2550) 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 ตัวบงช้ีที่ 1.1 - 
- ตัวบงช้ีที่ 1.2 ตัวช้ีวัดที่ 3 
ตัวบงช้ีที่ 1.2, 1.7, 1.8, 6.1 ตัวบงช้ีที่ 2.1 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2, 4.1.5, 22 
ตัวบงช้ีที่ 6.6 , 6.7  ตัวบงช้ีที่ 2.2 ตัวช้ีวัดที่ 23 
- ตัวบงช้ีที่ 2.3 - 
ตัวบงช้ีที่ 6.2 ตัวบงช้ีที่ 2.4 - 
ตัวบงช้ีที่ 6.3 ตัวบงช้ีที่ 2.5 ตัวช้ีวัดที่ 16 
ตัวบงช้ีที่ 6.4 ตัวบงช้ีที่ 2.6 - 
ตัวบงช้ีที่ 6.5 ตัวบงช้ีที่ 2.7 ตัวช้ีวัดที่ 8 
- ตัวบงช้ีที่ 2.8 - 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 ตัวบงช้ีที่ 2.9 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 
ตัวบงช้ีที่ 1.3 ตัวบงช้ีที่ 2.10 - 
ตัวบงช้ีที่ 1.4 ตัวบงช้ีที่ 2.11 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 
ตัวบงช้ีที่ 1.5, 1.6 ตัวบงช้ีที่ 2.12 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4 
- ตัวบงช้ีที่ 2.13 - 
- ตัวบงช้ีที่ 3.1 - 
ตัวบงช้ีที่ 6.8 ตัวบงช้ีที่ 3.2 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.2 
- ตัวบงช้ีที่ 4.1 - 
- ตัวบงช้ีที่ 4.2 - 
ตัวบงช้ีที่ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ตัวบงช้ีที่ 4.3 ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2, 4.2.3 
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ตัวบงชี้ของ สมศ. 
(รอบที่ 2) 

ตัวบงชี้ของ สกอ. 
(ปการศึกษา 2550) 

ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2550) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1, 2.7 ตัวบงช้ีที่ 4.4 ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1, 4.2.5 
ตัวบงช้ีที่ 2.6 ตัวบงช้ีที่ 4.5 ตัวช้ีวัดที่ 4.2.4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3, 3.7 ตัวบงช้ีที่ 5.1 ตัวช้ีวัดที่ 4.3.5 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 ตัวบงช้ีที่ 5.2 ตัวช้ีวัดที่ 4.3.3 
ตัวบงช้ีที่ 3.1 ตัวบงช้ีที่ 5.3 ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1 
- ตัวบงช้ีที่ 5.4 ตัวช้ีวัดที่ 6 
ตัวบงช้ีที่ 3.5 ตัวบงช้ีที่ 5.5 ตัวช้ีวัดที่ 4.3.4 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 ตัวบงช้ีที่ 6.1 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.1 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ตัวบงช้ีที่ 6.2 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.4 
ตัวบงช้ีที่ 4.4 ตัวบงช้ีที่ 6.3 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.5 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 ตัวบงช้ีที่ 7.1 ตัวช้ีวัดที่ 13 
- ตัวบงช้ีที่ 7.2 - 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 ตัวบงช้ีที่ 7.3 ตัวช้ีวัดที่ 20 
ตัวบงช้ีที่ 5.9, 5.11 ตัวบงช้ีที่ 7.4 ตัวช้ีวัดที่ 15 
ตัวบงช้ีที่ 5.5 ตัวบงช้ีที่ 7.5 ตัวช้ีวัดที่ 17, 18 
- ตัวบงช้ีที่ 7.6 ตัวช้ีวัดที่ 14 
- ตัวบงช้ีที่ 7.7 - 
- ตัวบงช้ีที่ 7.8 - 
- ตัวบงช้ีที่ 7.9 - 
ตัวบงช้ีที่ 3.4, 3.6, 4.2, 5.6, 5.7, 5.8, 
5.10, 6.9 

ตัวบงช้ีที่ 8.1 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.3, 19 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ตัวบงช้ีที่ 8.2 - 
ตัวบงช้ีที่ 7.1 ตัวบงช้ีที่ 9.1 - 
- ตัวบงช้ีที่ 9.2 - 
ตัวบงช้ีที่ 7.2 ตัวบงช้ีที่ 9.3 ตัวช้ีวัดที่ 7 

ท่ีมา: คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2551 
  

 จากการทบทวนวรรณกรรมของคณะผูวิจัย สรุปกรอบแนวคิดและสิ่งที่เกิดขึ้นในอุดมศึกษาไทย    
ดังจะเห็นไดวา ประเทศไทยไดจัดทําธรรมนูญการศึกษา โดยประกาศเปน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดไวในมาตราที่ 33 ขอ (2) ใหสภาการศึกษา
พิจารณาเสนอนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษา เพื่อใหดําเนินการเปนไปตามแผน สภาการศึกษาได
จัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ 3 มาตรฐาน 11 ตัวบงชี้ และใหหนวยงาน
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ดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาดานตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาตามอํานาจหนาที่ใน พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 ที่สอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  3  มาตรฐาน 11 ตัวบงชี้
โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบดวย 3  มาตรฐาน 12 ประเด็นตัว
บงชี้ เมื่อวันที่  7  สิงหาคม พ.ศ. 2549 พบวาไมมีการกําหนดเกณฑช้ีวัดที่ชัดเจน เพียงแตกําหนดประเด็นที่
เปนรายละเอียดในแตละมาตรฐานอยางกวางๆ จึงทําใหสถาบันการศึกษาตางๆไมสามารถนําไปใชในการ
ประเมินผลการดําเนินงานไดตรงกัน เนื่องจากการตีความไมตรงกัน  
 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการไดมอบใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป เพื่อชวยเสริมสรางความเขาใจและความตระหนักในสภาพปญหาอุดมศึกษาของประเทศ และความ
จําเปนที่จะตองรวมมือกันพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ โดยไดประกาศกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ในป พ.ศ. 2551 แตไมมีตัวบงชี้ในการกํากับติดตามการดําเนินการตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  
 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. มีตัวบงชี้คุณภาพที่มี
ความแตกตางและหลากหลายทั้งในเชิงจํานวนและเปาหมายที่วัด แตไมครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา
และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) อยางครบถวน 
คณะผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
 1. ตัวบงชี้ในระบบของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. สวนใหญเปนการประเมินตามสภาพความเปนจริง และ
ใหขอเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต แตยังไมมีกรอบเวลาระยะยาวเปนเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน 
    2.  ตัวบงชี้ในระบบของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. เปนการกํากับติดตามผลการจัดการอุดมศึกษาใน
ระดับสถาบัน และกลุมสาขา ยังไมไดบงชี้ผลการจัดการอุดมศึกษาในภาพรวมของทั้งประเทศ 
 3.  ตัวบงชี้ในระบบของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ยังไมครอบคลุมการกํากับติดตามในทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ หรือมีสวนไดสวนเสีย เชน สภาการศึกษา สํานักงบประมาณ รัฐบาล องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ เปนตน 
 4.   ตัวบงชี้ในระบบของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. สวนใหญอางอิงตามระเบียบหรือมาตรฐานที่ไดมีการ
ประกาศใชแลว หรือเปนตัวบงชี้กํากับกระบวนการ ดังนั้นควรจะตองมีตัวบงชี้ในลักษณะชี้นํา ส่ิงที่ตองการให
เกิดขึ้นในอนาคต  (Leading indicator) ที่เปาหมายของอุดมศึกษาไทย โดยบงชี้ใหเห็นผลที่เปนรูปธรรมทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 5.  ตัวบงชี้ในระบบของ สกอ.  สมศ.  และ ก.พ.ร. ใชรูปแบบการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจ  
4  กลุม   ซ่ึงมีความแตกตางกบัการแบงกลุม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยกําหนดการแบงกลุมใหม   ดังนี้ 



                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                    บทท่ี   2 
 

 

44  

 ก. วิทยาลัยชุมชน 
 ข.  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
 ค.  สถาบันเฉพาะทาง 
 ง.  สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก                
 6.  สถาบันอุดมศึกษา มีความหลากหลายในเชิงขนาด ความเกาแกและรูปแบบการบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะการมี พ.ร.บ. ที่เปนเฉพาะสถาบัน หรือกลุมสถาบัน ทําใหตัวบงชี้ไมอาจใชรวมกันในภาพรวม 
โดยเฉพาะตัวบงชี้ในเชิงกระบวนการบริหารจัดการ 
 7. มีการประกาศระเบียบ/แนวปฏิบัติ/มาตรฐาน ที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษาจํานวนมากหลากหลาย
ลักษณะทําใหเกิดปญหาในแนวปฏิบัติ เนื่องจากมีความเขาใจไมตรงกัน รวมทั้งมีการยึดตามกฏหมาย พ.ร.บ. 
ที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเองดวย  
 คณะผูวิจัยจึงไดนําประเด็นเหลานี้ มาวางแผนการพัฒนาตัวบงชี้ทั้งในลักษณะของตัวบงชี้นําที่
ตองการใหมีการดําเนินงานในอนาคต  และตัวบงชี้ในลักษณะกํากับติดตามผลการจัดการอุดมศึกษาเพื่อให
บรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) 
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บทท่ี 3 

ผลการดําเนินงานวิจัย 
 
3.1  การพัฒนาตัวบงชี้  version 1  (61 ตัวบงชี)้ 
 3.1.1 การวิเคราะห สังเคราะหประเด็นคุณภาพ จาก SGDP เพื่อสราง (ราง) ตัวบงชี้ version 1 เพื่อ
กํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15  ป ฉบับท่ี  2  (พ.ศ. 2551-2565)  

 S : Standard   หมายถึง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 G : Goal         หมายถึง เปาหมายของอุดมศึกษาเมื่อสิ้นสุดแผน 15 ป ใน ป พ.ศ. 2565 
 D : Direction     หมายถึง แนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565)  
 P :  Plan          หมายถึง แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)   

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป 
ฉบับที่  2   (พ.ศ.  2551-2565)   และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) แลวนํา 
มาสรางตัวบงชี้   จํานวน 55 ตัวบงชี้ รวมทั้งเสนอเพิ่มตัวบงชี้ที่เชื่อมโยงประเด็นคุณภาพที่เกี่ยวของอีก 6  ตัว
บงชี้  รวมทั้งสิ้น จํานวน  61  ตัวบงชี้ โดยยึดหลักการสรางตัวบงชี้  ดังนี้ 
 1)   เปนการสรางตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพของผลการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทยในอนาคต 
โดยเทียบกับ “มาตรฐานการอุดมศึกษา” ที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549   
ซ่ึงประกอบดวย 3 มาตรฐาน 12 ประเด็น 
 2)   เปนการสรางตัวบงชี้ที่เปนเปาหมายหรือส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้น (Leading indicator) ที่เปนผล
การบริหารจัดการอุดมศึกษาไทยใน 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2565)  โดยพิจารณาเปน  3  มุมมอง 
  2.1 มุมมองในภาพที่เปนเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) 10 ประเด็น 
   2.2  มุมมองที่เปนแนวทางการพัฒนาของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) ที่ประกอบดวยปจจัยภายในของอุดมศึกษาไทย 9 ประเด็น 
  2.3  มุมมองตามชวงเวลาของแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะ 5 ป ตามที่ สกอ. ประกาศโดยจะมี           
ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ที่มีการเตรียม
ประกาศใช  ซ่ึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองเหมาะสมกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่จะมีการ
ประกาศใชในชวงเวลาอนาคตดวย 
  คณะผูวิจัยไดนําเสนอ (ราง) ตัวบงชี้  version 1 จํานวน 61 ตัวบงชี้ ตอคณะกรรมการดําเนินการจางที่
ปรึกษาและตรวจรับผลงานฯ เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2552  ซ่ึงคณะกรรมการไดมีมติรับในหลักการดังนี้ 
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ตารางที่ 3-1 แสดงรายละเอียด (ราง) ตัวบงชี้  version 1 จํานวน 61 ตัวบงชี้ 
 

ท่ีมา เปาประสงค ประเด็นการกํากับติดตาม (ราง ) ตัวบงชี้ version 1 
(S1.1.1) รอยละของการสอบผาน
ใบประกอบวิชาชีพของสภา
วิชาชีพที่เกี่ยวของ (ขอ 1) 
(S1.1.2) รอยละของบัณฑิตที่สอบ
ผาน Exit examination ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, 
TQF:HEd) ของหลักสูตร(ขอ 2) 
(S1.1.3) รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(สกอ.2.9)  (สมศ. 1.1) (ขอ 3) 

(S1.1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
ในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สราง
และประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง 
สามารถปฏิบัติงานและสรางงาน 
เพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันได 
ในระดับสากล 

(S1.1.4) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตดานความรูและทักษะ
ในการทํางาน (ขอ 4) 

(S1.2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และ 
ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ 
โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 

(S1.2.1) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณ
วิชาชีพและความรับผิดชอบ(ขอ 5) 
(S1.3.1) รอยละของนักศึกษาชั้นป
สุดทายที่มีผลสํารวจสภาวะ
สุขภาพ และการออกกําลังกาย  
(Health Related Fitness Test) ผาน
เกณฑมาตรฐาน (ขอ 6) 

(S1) มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต 
[บัณฑิตระดับ 
อุดมศึกษา เปนผูมี
ความรู มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความ 
สามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกตใช
ความรูเพื่อการดํารง 
ชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข ทั้งทางรางกาย
และจิตใจ มีความสํานึก
และความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพล
โลก] 

(S1.3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งรางกาย และ 
จิตใจ มีการดูแล เอาใจใสรักษา สุขภาพ 
ของตนเองอยางถูกตอง เหมาะสม 

(S1.3.2) รอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่มีผลสํารวจสภาวะคุณภาพ
ชีวิตที่มีระดับดีโดยใช
แบบสอบถามของ WHO QOL- 
BREF-THAI  (ขอ 7) 

มาตรฐาน
การอุดม 
ศึกษา
ประกอบ 
ดวย 3 
มาตรฐาน  
12 ประเด็น 
(S: Standard)  

(S2) มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ                

(S2ก.1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ

(S2ก.1.1) ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับที่
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ท่ีมา เปาประสงค ประเด็นการกํากับติดตาม (ราง ) ตัวบงชี้ version 1 
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(ขอ 9) 

ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและ
สังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อยางมีอิสระทางวิชาการ 

(S2ก.1.2) รอยละของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาที่ลาออกในรอบ 
1 ป (ขอ 10) 
(S2ก.2.1) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูล 
การบริหารจัดการที่นํามาใชไดจริง
และเปนปจจุบัน (ขอ 13) 
(S2ก.2.2) ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผูใชระบบฐานขอมูลการ
บริหารจัดการ(ผูใชทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา(ขอ14) 
(S2ก.2.3) รอยละของสถาบันอุดม 
ศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลที่เช่ือม 
โยงกับศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ 
และศูนยขอมูลสกอ.(ขอ15) 
(S2ก.2.4) รอยละของหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอ 33) 

(S2ก.2) มีการบริหารจัดการทรัพยากร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได        
มีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการ
ตางๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 
 

(S2ก.2.5) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีการจัดทํา Unit Cost 
ครบทุกหลักสูตรตามระบบของ
สํานักงบประมาณหรือระบบที่ 
สกอ.กําหนด (ขอ 58) 
(S2ก.3.1) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ 
สมศ. (ขอ 16) 

การอุดมศึกษา  
[มีการบริหารจัดการ 
การอุดมศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
และพันธกิจของการ
อุดมศึกษาอยางมี             
ดุลยภาพ] 
(ก) มาตรฐานดาน          
ธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 
[มีการบริหารจัดการ 
การอุดมศึกษาตามหลัก    
ธรรมาภิบาล โดยคํานึง 
ถึงความหลากหลาย 
และความเปนอิสระทาง
วิชาการ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(S2ก.3) มีระบบการประกันคุณภาพ     
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

(S2ก.3.2) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในและรายงานผลให
หนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง 
ทุกป และเผยแพรทาง website    
ของสถาบันอุดมศึกษา (ขอ 17) 
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(S2ก.3.3) รอยละสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีแผนยุทธศาสตรและ
ตัวบงช้ีสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
รวมทั้งมี 
- แผนที่ยุทธศาสตร 
- แผนยุทธศาสตรดานการเงิน 
- แผนยุทธศาสตรดานการจัดการ
ความรู 
- แผนยุทธศาสตรดานการบริหาร  
ความเสี่ยง   
(สกอ.1.1, 7.1, 7.3, 7.8, 7.9, 8.1) 
(สมศ.5.2, 5.3)(D3, D5)(S2ก.3.3) 
(ขอ 57) 
(S2ข.1.1) รอยละของจํานวน
หลักสูตร ที่มีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกปและไดมาตรฐาน   
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป 
2548 (ขอ 26) 
(S2ข.1.2) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตาม
เกณฑมาตรฐานของสกอ. 
(สกอ.2.2)(สมศ.6.6)(ขอ 27) 
(S2ข.1.3) รอยละของหลักสูตรที่มี
ความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/
วิชาการ/ผูใชบัณฑิต ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการสราง/
พัฒนา/บริหารหลักสูตร (ขอ 32) 

ข.มาตรฐานดานพันธกิจ 
ของการบริหารการ 
อุดมศึกษา 
[การดําเนินงานตาม       
พันธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน 
อยางมีดุลยภาพ โดยมี
การประสานความ
รวมมือ รวมพลังจากทุก
ภาคสวนของชุมชนและ
สังคมในการจัดการ
ความรู] 

(S2ข.1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอน
ท่ีทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความ
ตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบัน
และสังคม โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปน
สําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงาน
ดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปน
ฐาน  มีการประเมินและใชผลการประเมิน
เพ่ือพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการ
หลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการ
นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

(S2ข.1.4) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัย
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เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผาน
ตามเกณฑมาตรฐานของสกอ.  
(สกอ.2.8) (ขอ 28) 
(S2ข.1.5) รอยละของสถาบันอุดม 
ศึกษาที่มีการจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกา ผานเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. (สกอ.3.1) 
(ขอ 29) 
(S2ข.1.6) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่             
พึงประสงคผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสกอ. (สกอ.3.2) 
(สมศ.6.8)(ขอ 30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(S2ข.1.7) รอยละของจํานวน
หลักสูตรที่มีจํานวน FTES : FTET 
ตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.
กําหนด (สกอ.2.4) (ขอ 61) 
(S2 ข.2.1) รอยละของจํานวน
งานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
สมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ภาคการ
ผลิตทั้งรัฐ/เอกชน (ขอ 37) 
(S2ข.2.2) รอยละของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร /
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา / นําไปใชประโยชนทั้ง
ในระดับชาติ/ในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย (G 3.1.1) (สกอ. 4.4) (ขอ 34) 

(S2ข.2) มีการวิจัยเพื่อสรางและ
ประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการ
ขยายพรมแดนความรูและทรัพยสินทาง
ปญญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตาม
ศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสราง
เครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน 
อุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันไดใน
ระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ 

(S2ข.2.3) รอยละของบทความวิจัย
ที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 
refereed jounal หรือ ในฐาน 
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ขอมูลระดับชาติหรือระดับนานา 
ชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 
(สกอ.4.5)( สมศ.2.6)(ขอ 35) 
(S2ข.3.1) รอยละของผูรับบริการ 
ที่มีคะแนนระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมเฉลี่ย ≥ 3.5 (จากคะแนน 
5 ระดับ (สกอ.5.4) (ขอ 38) 

(S2ข.3) มีการใหบริการวิชาการที่
ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความ 
ตองการของสังคมตามระดับความ
เช่ียวชาญของประเภทสถาบัน มีการ
ประสานความรวมมือระหวางสถาบัน 
อุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม
และประเทศชาติ 

(S2ข.3.2) จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ 
ชุมชน/หนวยงานภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ 
(ขอ 40) 

(S2ข.4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 
พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ 
และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มี
การปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ
อยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

(S2ข.4.1) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 
พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถิ่น (ขอ 42) 
 

(S3.1) มีการแสวงหา การสราง และการ 
ใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปน              
ภูมิปญญาทองถิ่น และเทศ เพื่อ
เสริมสรางสังคมฐานความรู 

(S3.1.1) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สรางองคความรูจาก      
ภูมิปญญาทองถิ่นโดยผาน
กระบวนการจัดการความรูอยาง
นอย 1 องคความรูตอป (ขอ 43) 
(S3.2.1) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีเครือขายแลกเปลี่ยน
เรียนรูตามระบบการจัดการความรู
อยางนอย 5 เครือขาย 
(วิเคราะหขอมูลแยกเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาใน 14 จังหวัด
ภาคใตดวย) (ขอ 44) 

(S3)  มาตรฐานดานการ
สรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรู และสังคม 
แหงการเรียนรู 
[การแสวงหา การสราง 
และการจัดการความรู 
ตามแนวทาง/หลักการ
อันนําไปสูสังคม
ฐานความรู และสังคม
แหงการเรียนรู] 

(S3.2) มีการบริหารจัดการความรูอยาง
เปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบ 
บูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
หลักการสรางเครือขายและหลักการ
ประสานความรวมมือรวมพลัง อันนํา 
ไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

(S3.2.2) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองวา
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เปนองคกรแหงการเรียนรู 
(สกอ.7.3)(สมศ.5.2)(ขอ60)  
(G1.1.1) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ 
สมศ. (ขอ 16)(S2ก.3.1) 
(G1.1.2) รอยละของจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ผานระบบการ
รับรองวิทยะฐานะของ สกอ. 
(ขอ 18) 

(G1.1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย 
 

(G1.1.3) รอยละสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ไดรับรางวัล TQA 
(Thailand Quality Award) 
(G4.1.1)(D2, D4.3.1) (ขอ 59) 
(G2.1.1) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษา ที่บัณฑิตมีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของ
หลักสูตร (อยางนอย 5 Domains) 
จํานวนมากกวารอยละ 90 ของ
หลักสูตรทั้งหมด (ขอ 8) 
(G2.1.2) รอยละของจํานวน
หลักสูตร ที่มีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกปและไดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรป 2548              
(S2ข.1.1)(ขอ 26) 

(G2.1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงาน 
ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
 

(G2.1.3) รอยละของบัณฑิตที่ 
สอบผาน Exit examination ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 
Qualifications Framework for 
Higher Education ; TQF:HEd) ของ
หลักสูตร (S1.1.2)(ขอ 2) 

กรอบแผน
อุดมศึกษา
ระยะยาว 
15 ป ฉบับ
ท่ี 2  
(พ.ศ.2551 
-2565) 
(G : Goal ) 

“ยกระดับคุณภาพอุดม 
ศึกษาไทย (G1) เพื่อ
ผลิต และพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสําหรับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
(G2) พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสราง
ความรูและนวัตกรรม       
(G3) เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแขงขัน 
ของประเทศในโลกาภิ -
วัตน (G4) สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ทองถิ่นไทย (G5) โดย
ใชกลไกของธรรมาภิ-
บาล (G6) การเงิน (G7) 
การกํากับมาตรฐาน 
(G 8) และเครือขาย
อุดมศึกษาบนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ  
(G9) ความหลากหลาย 
และเอกภาพเชิงระบบ” 
(G10)   

(G3.1) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สรางความรูและนวัตกรรม 
 

(G3.1.1) รอยละของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร /
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
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ทางปญญา / นําไปใชประโยชนทั้ง
ในระดับชาติ/ในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย (S2ข.2.2)(สกอ.4.4) 
(G3.1.1)(ขอ 34) 
(G3.1.2) รอยละของบทความวิจัย
ที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 
refereed jounal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย   
(สกอ.4.5)(สมศ.2.6)(S2ข.2.3)(ขอ 35) 

(G4.1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน 

(G4.1.1) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับใน
ระดับโลกตามระบบมาตรฐาน
โลกที่ สกอ. กําหนด  (ขอ 19) 

(G5.1) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของทองถิ่นไทย 

(G5.1.1) รอยละของสถาบัน            
อุดมศึกษาที่ผานการประเมินวามี
การบริหารโดยใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  (ขอ 24) 

(G6.1) ใชกลไกของธรรมาภิบาล (G6.1.1) รอยละของจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาที่บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลครบอยาง
นอย 6 ประเด็น(ขอ 23) 

(G7.1) มีระบบจัดการการเงิน  
 

(G7.1.1) รอยละของสถาบันอุดม 
ศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณ
ภายในที่สอดคลองกับวิสัยทัศน/
พันธกิจ/วัตถุประสงคของสถาบัน 
(ขอ 25) 

(G8.1) การกํากับมาตรฐาน  
 

(G8.1.1) รอยละของสถาบันอุดม 
ศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในและรายงานผลใหหนวย 
ตนสังกัดอยางตอเนื่องทุกปและ 
และเผยแพรทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษา (S2ก.3.2) 
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(ขอ 17) 
(G9.1.1)  รอยละของจํานวน
หลักสูตรที่มีการเทียบโอนหนวย -
กิตรวมกันระหวางสถาบัน 
อุดมศึกษาและมีระบบ Credit  
Bank (เครือขายของอุดมศึกษาใน
ดานการผลิตบัณฑิต (ขอ 31) 
(G9.1.2) รอยละของจํานวน
งานวิจัยที่ไดจากการทํางานวิจัย
รวมกันของเครือขายของ
อุดมศึกษาในดานการวิจัย (ขอ 36) 
(G9.1.3) รอยละของจํานวน
โครงการบริการวิชาการที่ไดจากการ
ทํางานรวมกันของเครือขาย
อุดมศึกษาในดานบริการวิชาการ 
(ขอ 39)  
(G9.1.4) รอยละของจํานวนเครือขาย
ของอุดมศึกษาในดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา (เชน เครือขาย
นักศึกษา/ผูประเมิน/ ผูทํางานดาน
ประกันคุณภาพภายใน) (ขอ 20) 

(G9.1) เครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ 
 

(G9.1.5) รอยละของจํานวนชุมชน
นักปฏิบัติดานการจัดการความรูที่
ไดจากการทํางานรวมกันของ
เครือขายอุดมศึกษาในดานการ
จัดการความรู (ขอ 45) 

(G10.1) ความหลากหลาย และเอกภาพ
เชิงระบบ 
 

(G10.1.1) มีการจัดกลุมอุดมศึกษา 
เปน  4 กลุมตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบัน 
อุดมศึกษา (ขอ 46) 

แนวทาง 
การพัฒนา
กรอบแผน
อุดมศึกษา

(D1) รอยตอกับ
การศึกษาระดับอื่น 
 

 (D1.1) จํานวนอาจารยอุดมศึกษาที่ไป
ใหบริการวิชาการแกโรงเรียนระดับต่ํา
กวาอุดมศึกษา 
 

 (D1.1.1) รอยละของอาจารย
สถาบันอุดมศึกษาที่ไปใหบริการ
วิชาการแกสถานศึกษาระดับ 
ขั้นพื้นฐาน (ขอ 41)(วิเคราะหแยก
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เฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัด
ชายแดนภาคใตดวย) (D8.1.1) 

(D1.2) คุณภาพของบัณฑิตที่เปนครู           
ผูสอนในระดับที่ตํ่ากวาอุดมศึกษา โดย
ยึดมาตรฐานตามใบประกอบวิชาชีพครู  

(D1.2.1) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตดานความรูและทักษะ 
ในการทํางาน (S1.1.4)(ขอ 4) 

(D2.1) จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป 2548 
และผานการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ในทุกป  
 

(D2.1.1) รอยละของจํานวน
หลักสูตรที่มีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกปและไดมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป 
2548 (S2ข.1.1) (ขอ 26)   

(D2.2) จัดตั้งศูนยขอมูลสถิติบัณฑิต
อุดมศึกษา ที่เปนหนวยงานอิสระ
ระดับประเทศ 

(D2.2.1) มีศูนยขอมูลสถิติบัณฑิต
อุดมศึกษาที่เปนหนวยงานอิสระ
ระดับประเทศ (ขอ 47)   

(D2.3) จํานวนหลักสูตรที่มีความรวมมือ
ของเครือขายระดับอุดมศึกษากับสมาคม
วิชาชีพ/วิชาการและผูใชบัณฑิตทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
 

(D2.3.1) รอยละของหลักสูตรที่มี
ความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/
วิชาการ/ผูใชบัณฑิต ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการสราง/
พัฒนา/บริหารหลักสูตร (S2ข.1.3) 
(ขอ 32) 

(D2.4) จัดกลุมอุดมศึกษา เปน 4 กลุม  
     ก. วิทยาลัยชุมชน 
     ข. เนนปริญญาตรี  
     ค. เฉพาะทาง 
     ง.  วิจัย 

(D2.4.1) มีการจัดกลุมอุดมศึกษา 
เปน  4 กลุมตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบัน 
อุดมศึกษา (G10.1.1)(ขอ 46) 

(D2) การแกปญหา 
อุดมศึกษาในปจจุบัน 

(D2.5) จํานวนมหาวิทยาลัยที่ผานระบบ
การรับรองวิทยะฐานะสถาบัน 

(D2.5.1) รอยละของจํานวนสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ผานระบบการรับรอง         
วิทยฐานะของ สกอ.(G1.1.2) (ขอ 18)    

(D3.1) จํานวนกรรมการสภาที่ผานการ
อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง
อุดมศึกษาของสกอ. 
 

(D3.1.1) รอยละของจํานวน
กรรมการสภาที่ผานการอบรม
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง
อุดมศึกษาของสกอ.(ขอ 21)     

ระยะยาว 
15 ป ฉบับ
ท่ี 2 (พ.ศ. 
2551-2565)  
(D : 
Direction)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D3)  ธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการอุดม 
ศึกษา 
 
 
 
 

(D3.2) จํานวนสํานักงานเลขานุการ 
สภาสถาบันที่ทํางานเต็มเวลา 
 

(D3.2.2) รอยละของจํานวนสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีสํานักงานเลขานุการ 
สภาสถาบันที่ทํางานเต็มเวลา (ขอ 22)  
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(D3.3) การบริหารจัดการตามหลัก             
ธรรมาภิบาล 6 ประเด็น 

(D3.3.3) รอยละของจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาที่บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลครบอยาง
นอย  6 ประเด็น (G6.1.1) (ขอ 23) 

 
 

(D3.4) มีการประเมินการทํางานของ
สกอ. โดยหนวยงานภายนอกในลักษณะ
เดียวกันกับองคกรมหาชน 
 

(D3.4.4) สกอ.ไดรับการรับรอง
คุณภาพโดยหนวยงานประเมิน
ภายนอกในลักษณะเดียวกันกับ
องคกรมหาชน (ขอ 48) 

(D4.1) จํานวนของงานวิจัย 
 

(D4.1.1) รอยละของจํานวน
งานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
สมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ภาคการ
ผลิตทั้งรัฐ/เอกชน (S2ข.2.1) (ขอ 37) 

(D4.2) คุณภาพงานวิจัย (Citation) ใน
ฐานขอมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ  

(D4.2.1) รอยละของบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 
refereed jounal หรือ ในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย  
(สกอ.4.5)(สมศ.2.6)(S2ข.2.3)(ขอ 35) 

(D4.3) จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
จัดลําดับในระดับโลก 
 

(D4.3.1) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับใน
ระดับโลกตามระบบมาตรฐาน
โลก ที่ สกอ. กําหนด (G4.1.1) 
(ขอ 19) 

(D4.4) มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สงเสริมงานวิจัยตามระบบ RAE  

(D4.4.1) มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สงเสริมงานวิจัยตามระบบ RAE 
(ขอ 49) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D4)  บทบาทของ 
มหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของ
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D4.5) จํานวนงานวิจัยที่มีความรวมมือ
ของเครือขายระดับอุดมศึกษา สมาคม
วิชาชีพ/วิชาการและภาคการผลิตทั้งรัฐ
และเอกชน 

(D4.5.1) รอยละของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร /
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา/นําไปใชประโยชนทั้ง
ในระดับชาติ/ในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย (S2ข.2.2)(G3.1.1)  
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(สกอ.4.4)(ขอ 34)  

 
 
 
 

(D4.6) จํานวนผลผลิตที่ไดจากการ
ทํางานของเครือขายของอุดมศึกษาใน
ดานการวิจัย(จํานวนงานวิจัยรวมกัน
ภายในเครือขาย)  

(D4.6.1) รอยละของจํานวน 
งานวิจัยที่ไดจากการทํางานวิจัย
รวมกันของเครือขายของ
อุดมศึกษาในดานการวิจัย  
(G9.1.2)(ขอ36) 

(D5.1) มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา  (D5.1.1) มีกองทุนพัฒนา
อุดมศึกษาในระดับชาติ (ขอ 50) 

(D5) การเงินอุดมศึกษา 
 

(D5.2) มีการจัดสรรงบประมาณประจําป
ใหสอดคลองกับกลุมมหาวิทยาลัยตาม
พันธกิจและผลการประเมินของ  สมศ. 

(D5.2.1) สํานักงบประมาณมีการ
จัดสรรงบประมาณประจําปให
สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
พันธกิจและผลการประเมินของ       
สมศ. (ขอ 51) 
(D6.1.1) สัดสวนของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญา
โท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา (สกอ.2.5) (ขอ 11) 
(D6.1.2) สัดสวนของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยและ ศาสตราจารย 
(สกอ.2.6) (ขอ 12) 

(D6) การพัฒนา
บุคลากรในอุดมศึกษา 
 

(D6.1) สัดสวนคุณวุฒิอาจารยเปนไปตาม
เกณฑของกลุมมหาวิทยาลัย  

(D6.1.3) รอยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ  ดานการ
ดําเนินงาน  สรางคุณธรรม  จริยธรรม
และจรรยาบรรณ วิชาชีพของอาจารย
และนักวิจัย (สกอ.2.7) (สมศ.6.5)(ขอ 56) 

 

(D7) เครือขาย
อุดมศึกษา 
 
 

(D7.1) จํานวนผลผลิตที่ไดจากการ
ทํางานของเครือขายของอุดมศึกษาใน
ดานการผลิตบัณฑิต (การเทียบโอน 
หนวยกิต จํานวนหลักสูตรรวมกัน
ระหวางเครือขาย)    

(D7.1.1) รอยละของจํานวน
หลักสูตรที่มีการเทียบโอน               
หนวยกิตรวมกันระหวางสถาบัน 
อุดมศึกษาและมีระบบ Credit  
Bank (เครือขายของอุดมศึกษาใน
ดานการผลิตบัณฑิต 
(G 9.1.1)(ขอ 31) 
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(D7.2) จํานวนผลผลิตที่ไดจากการ
ทํางานของเครือขายของอุดมศึกษาใน
ดานการวิจัย (จํานวนงานวิจัยรวมกัน
ภายในเครือขาย)     

(D7.2.1) รอยละของจํานวน
งานวิจัยที่ไดจากการทํางานวิจัย
รวมกันของเครือขายของ
อุดมศึกษาในดานการวิจัย  
(G9.1.2)(ขอ 36) 

(D7.3) จํานวนผลผลิตที่ไดจากการ
ทํางานของเครือขายของอุดมศึกษาใน
ดานบริการวิชาการ (จํานวนบริการ
วิชาการที่จัดรวมกันของสมาชิก
เครือขาย)       

(D7.3.1) รอยละของจํานวน
โครงการบริการวิชาการที่ไดจาก
การทํางานรวมกันของเครือขาย
อุดมศึกษาในดานบริการวิชาการ 
 (G9.1.3)(ขอ 39) 

(D7.4) จํานวนผลผลิตที่ไดจากการ
ทํางานของเครือขายของอุดมศึกษาใน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
(จํานวนเครือขายของนักศึกษาดาน
ประกันคุณภาพและเครือขายผูประเมิน) 

(D7.4.1) รอยละของจํานวน
เครือขายของอุดมศึกษาในดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา (เชน
เครือขายนักศึกษา/ผูประเมิน/           
ผูทํางานดานประกันคุณภาพ
ภายใน) (G9.1.4)(ขอ 20)    

(D7.5) จํานวนผลผลิตที่ไดจากการ
ทํางานของเครือขายของอุดมศึกษาใน
ดานการจัดการความรู รวมทั้งแหลง
ความรูและหองสมุด (จํานวน CoP 
ภายในเครือขายและระหวางเครือขาย) 

(D7.5.1) รอยละของจํานวนชุมชน
นักปฏิบัติดานการจัดการความรูที่
ไดจากการทํางานรวมกันของ
เครือขายอุดมศึกษาในดานการ
จัดการความรู (G9.1.5)(ขอ 45) 

(D8.1) จํานวนอาจารยอุดมศึกษาที่ไป
ใหบริการวิชาการแกโรงเรียนระดับต่ํา
กวาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ             
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

(D8.1.1) รอยละของจํานวน
อาจารยสถาบันอุดมศึกษาที่ไป
ใหบริการวิชาการแกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (วิเคราะหแยกเฉพาะ
ในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดน
ภาคใตดวย) (D1.1.1) (ขอ 41) 

(D8) การพัฒนาอุดม 
ศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 

(D8.2) พัฒนาเครือขายอุดมศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใตใหครอบคลุม 5 ดาน 

(D8.2.1) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีเครือขายแลกเปลี่ยน 
เรียนรูตามระบบการจัดการความรู
อยางนอย 5 เครือขาย (วิเคราะห
ขอมูลแยกเฉพาะถาบันอุดมศึกษา
ใน 14 จังหวัดภาคใตดวย)(S3.2.1) 
(ขอ 44) 
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(D9.1) มีระบบฐานขอมูลการบริหาร
จัดการที่นํามาใชไดจริงเปนปจจุบัน 

(D9.1.1) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูล 
การบริหารจัดการที่นํามาใชไดจริง
และเปนปจจุบัน (S2ก.2.1) (ขอ 13)    

(D9.2) มีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับ
ศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ สกอ.   

(D9.2.1) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผูใชระบบฐานขอมูลการบริหาร
จัดการ(ผูใชทั้งภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา (S2 ก.2.2) (ขอ 14) 

(D9.3) จํานวนผลผลิตที่ไดจากการ
ทํางานของเครือขายของอุดมศึกษาใน
ดานการจัดการความรู รวมทั้งแหลง
ความรูและหองสมุด (จํานวน CoP 
ภายในเครือขายและระหวางเครือขาย)  

(D9.3.1) รอยละของจํานวนชุมชน
นักปฏิบัติดานการจัดการความรูที่
ไดจากการทํางานรวมกันของ
เครือขายอุดมศึกษาในดานการ
จัดการความรู (G9.1.5)(D7.5.1) 
(ขอ 45) 

(D9) โครงสรางพื้นฐาน
การเรียนรู 

(D9.4) จัดตั้งศูนยขอมูลสถิติบัณฑิต
อุดมศึกษาที่เปนหนวยงานอิสระ
ระดับประเทศ 

( D9.4.1) มีศูนยขอมูลสถิติบัณฑิต
อุดมศึกษาที่เปนหนวยงานอิสระ
ระดับประเทศ  (D2.2.1) (ขอ 47) 

(P1) มีผูเขาเรียน
อุดมศึกษาของประเทศ
ไมนอยกวารอยละ 37 
ของประชากรวัย 18-24 
ป หรือจํานวนประมาณ 
2,242,970 คน 

(P1.1) ผูเขาเรียนอุดมศึกษาของประเทศ
ของประชากรวัย 18-24 ป  

(P1.1.1) รอยละของประชากรของ
ประเทศวัย 18-24 ปที่เขาเรียน
ระดับอุดมศึกษา(ขอ 52) 
(รอยละของจํานวนผูเรียน
อุดมศึกษานอกเหนือชวงอายุ 18-
24 ป) 

(P2) เพิ่มสัดสวนผูเขา
ศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี : ดาน
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตรจากเดิม 
28:72 เปน 33:67 

(P2.1)  สัดสวนผูเขาศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เพิ่มขึ้น 

(P2.1.1) สัดสวนผูเขาศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ขอ 53) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดม
ศึกษา 
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551 
–2554) 
(P : Plan)  

(P3) มุงปฏิรูปการ
พัฒนาอาจารยและ
บุคลากรอุดมศึกษาเพื่อ
เพิ่มสัดสวนคุณวุฒิ 
อาจารยระดับปริญญา

(P3.1) ปฏิรูปการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มสัดสวน
คุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอก 

(P3.1.1) สัดสวนของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญา
โท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา (สกอ.2.5) (D6.1.1) 
(ขอ 11) 
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เอกใหเปนรอยละ 30 
(P4) ผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีงาน
ทําไมนอยกวา 
รอยละ80 

(P4.1) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีงานทํา 

(P4.1.1) รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(สกอ.2.9)(สมศ.1.1)(S1.1.3)(ขอ 3) 
(P5.1.1) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตดานความรูและทักษะ
ในการทํางาน (S1.1.4)(ขอ 4) 

(P5) ผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมี
ทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มี
วินัย มีจิตสํานึกของการ
เปนผูประกอบการ  
สามารถปรับตัวสําหรับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
มีความสามารถดานการ
วิเคราะห สังเคราะห 
สามารถใชเทคโนโลยี
พ้ืนฐานไดเปนอยางดี  
มีทักษะในการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษา 
ตางประเทศ 

(P5.1) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เปนผูมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ  
มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีวินัย มีจิตสํานึกของการเปนผูประกอบ 
การ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต มีความสามารถดานการ
วิเคราะห สังเคราะห สามารถใช
เทคโนโลยีพ้ืนฐานไดเปนอยางดี มีทักษะ
ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

(P5.1.2) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณ
วิชาชีพและความรับผิดชอบ 
(S1.2.1)(ขอ 5) 

(P6) ชะลอการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาขึ้น
ใหมในชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
สําหรับการจัดการ
อุดมศึกษาเอกชนให 
คํานึงถึงความเชี่ยวชาญ 
ความตองการในการ
พัฒนาประเทศ พ้ืนที่
ใหบริการ และแนวโนม
ประชากร 

(P6.1) ชะลอการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ขึ้นใหมในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 สําหรับการ
จัดการอุดมศึกษาเอกชนใหคํานึงถึงความ
เช่ียวชาญ ความตองการในการพัฒนา
ประเทศ พ้ืนที่ใหบริการ และแนวโนม
ประชากร 

(P6.1.1) จํานวนสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงจาก
จํานวนที่มีอยูเดิม (ขอ 54) 

(P7) เนนการมีสวนรวม (P7.1) การมีสวนรวมของภาคอุตสาหกรรม (P7.1.1) รอยละของจํานวน 
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ของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและภาค 
อุตสาหกรรมบรกิารใน
การเพิ่มขีดความ 
สามารถการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและ
พัฒนาแรงงานที่มีความรู
ใหม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของไทยในการแขงขัน
กับนานาประเทศ 

การผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการใน
การเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและพัฒนาแรงงานที่มี
ความรูใหม เพื่อเพิ่มศักยภาพของไทยใน
การแขงขันกับนานาประเทศ 

หลักสูตรที่มีการเทียบโอน 
หนวยกิตรวมกันระหวางสถาบัน 
อุดมศึกษาและมีระบบ Credit  Bank 
(เครือขายของอุดมศึกษาในดานการ
ผลิตบัณฑติ)(G9.1.1)(D7.1.1)  
(ขอ 31) 

(P8.1.1) รอยละของจํานวน
งานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
สมาคมวิชาชีพวิชาการ/ภาคการ
ผลิตทั้งรัฐ/เอกชน (S2ข.2.1)(ขอ 37) 

(P8) เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรม ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพื่อสรางขีดความ 
สามารถในการแขงขัน
ของประเทศและ
สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของทองถิ่นไทย 

(P8.1) เพิ่มศักยภาพการผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  

(P8.1.2) รอยละของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร/
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา/นําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติ/ในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  
(S2ข.2.2)(G 3.1.1)(สกอ.4.4)(ขอ 34) 
(P9.1.1) รอยละของประชากรของ
ประเทศวัย 18-24 ป ที่เขาเรียน
ระดับอุดมศึกษา  (รอยละของ
จํานวนผูเรียนอุดมศึกษานอกเหนือ
ชวงอายุ 18-24 ป (P1.1.1)(ขอ 52) 

(P9) เพิ่มจํานวนผูเรียน
อุดมศึกษานอกเหนือ
ชวงอายุ 18-24 ปโดยใช
ระบบสะสมหนวยกิต
ในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อรองรับการศึกษา
ตลอดชีวิต 

(P9.1) จํานวนผูเรียนอุดมศึกษา
นอกเหนือชวงอายุ 18-24 ป โดยใชระบบ
สะสมหนวยกิตในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
รองรับการศึกษาตลอดชีวิต 

(P9.1.2) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองวา
เปนองคกรแหงการเรียนรู 
(สกอ.7.3)(สมศ.5.2)(S 3.2)(ขอ 60) 

(P10) มีพระราชบัญญัติ
อุดมศึกษาที่สามารถใช
เปนเครื่องมือในการ

(P10.1) มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษาที่
สามารถใชเปนเครื่องมือในการสงเสริม
กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมี

(P10.1.1) มีพระราชบัญญัติ
อุดมศึกษาที่สามารถใชเปนเครื่อง 
มือในการสงเสริมกํากับดูแล
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ท่ีมา เปาประสงค ประเด็นการกํากับติดตาม (ราง ) ตัวบงชี้ version 1 
สงเสริมกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพใน
เรื่องการบริหารจัดการ 
การเงิน คุณภาพมาตรฐาน 
สถิติอุดมศึกษาและการ
รายงาน 

ประสิทธิภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการ 
การเงิน คุณภาพมาตรฐาน สถิติอุดมศึกษา
และการรายงาน 

สถาบันอุดมศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางนอย 4 ดาน
(การบริหารจัดการ การเงิน 
คุณภาพมาตรฐาน สถิติอดุมศึกษา
และการรายงานผล (ขอ 55) 

 

3.1.2  ความเชือ่มโยงของประเด็นคุณภาพเปรียบเทียบระหวางประเด็นคุณภาพของ S กับ  G,  D,  P  
 คณะผูวิจัยไดทําการสังเคราะหเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นคุณภาพของมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (S)  กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551-2565) (G และ D) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่  10  (พ.ศ. 2551-2554) (P) 
 

ตารางที่ 3-2 แสดงความเชื่อมโยงของประเด็นคุณภาพเปรียบเทียบระหวางประเด็นคณุภาพของ S  G  D  P 
 

S 
12 ประเด็น 

G 
10 ประเด็น 

D 
9 ประเด็น 

P 
10 ประเด็น 

  S1.1    G 2    D1    P5 
  S1.2    G2    D1    P5 

S1  
(3 ประเด็น) 

  S1.3    G2    D1    P5 
  S2ก.1    G6    D2, D3, D6    P3 
  S2ก.2    G6, G7    D2, D3, D5, D9    - 

S2ก 
(3 ประเด็น) 

  S2ก.3    G1, G4, G7, G8    D2, D3, D4    - 
  S2ข.1    G2    D7, D9    P7 
  S2ข.2    G3, G4, G5, G9    D4, D7    P8 
  S2ข.3    G5    D1, D8    - 

S2ข 
(4 ประเด็น) 

  S2ข.4    G5    D8    - 
  S3.1    G4, G9    D4, D7, D9    - S3  

(2 ประเด็น)   S3.2    G9    D4, D7, D 9    - 
ประเด็นที่ไมเชื่อมโยงกับ S    G10    -    P1, P2, P4, P6, P9, P10 

  
ผลการวิเคราะหความเชื่อมโยงของมาตรฐานการอุดมศึกษา  (S)   กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  

15   ป   ฉบับที่  2   (พ.ศ. 2551-2565) (G และ D) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2551-2554)  (P)  พบวาประเด็นคุณภาพของกรอบแผน 15 ป สามารถตอบเปาหมายของมาตรฐานการ
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อุดมศึกษาไดทุกประเด็น และมีประเด็นเพิ่มเติมของเปาหมายที่ 10 (G 10) เร่ืองความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ ที่ตองการใหสถาบันอุดมศึกษามีการจัดแบงกลุมออกเปน 4 กลุม ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา แตไมไดมีการกําหนดไวในมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 แตเมื่อวิเคราะหแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 พบวามีเพียง 4 ประเด็น จาก 10 
ประเด็น ที่สอดคลองตรงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  สวน 6 ประเด็นที่เหลือเปนเปาหมายเชิงปริมาณใน
ดานการบริหารจัดการภายในของ สกอ. และยังไมครอบคลุมทุกประเด็นของมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนั้น
จึงควรจัดทําเพิ่มเติมในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับถัดไป เพื่อแสดงถึงโอกาสที่จะพัฒนา
อุดมศึกษาของประเทศใหบรรลุตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและบรรลุตามเปาหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) เมื่อส้ินสุดป  พ.ศ. 2565  
 
3.1.3  ตัวบงชี้ version 1  นําเสนอตามระบบ Input  Process Output (IPO) 
        คณะผูวิจัย จึงไดดําเนินการปรับ ตัวบงชี้ version 1  ใหอยูในรูปแบบของการพิจารณาตามมุมมอง
เชิงระบบ IPO ดังนี้ 
 

ตารางที่  3-3  แสดงตัวบงชี้ version  1  นําเสนอตามระบบ Input  Process Output (IPO) 
 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต/ผลลัพธ

(Output/Outcome) 
11.สัดสวนของอาจารยประจําที่มี
วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
(D6.1.1) (สกอ.2.5) [สัดสวน
อาจารยระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา(P3.1.1)] 

9. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากร
ทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  
(S2ก.1.1) 

1. รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพของสภา/องคกร
วิชาชีพที่เกี่ยวของ (S1.1.1) 

12. สัดสวนของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (D6.1.2)  
(สกอ.2.6) 

10. รอยละของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ลาออกในรอบ1 ป (S2ก.1.2) 

2. รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit 
examination ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher 
Education, TQF:HEd) ของหลักสูตร
(S1.1.2) )(G2.1.3) 

18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ผานการรับรองวิทยฐานะของ 
สกอ.(S2ก.3) (G1.1.2) (D2.5.1) 

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
ฐานขอมูลการบริหารจัดการที่นํามาใชได
จริงและเปนปจจุบัน  (S2ก.2.1) (D9.1.1) 

3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (S1.1.3) (P4.1.1) 
(สกอ.2.9) (สมศ.1.1) 
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ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต/ผลลัพธ

(Output/Outcome) 
26. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มี
การประกันคุณภาพหลักสูตรทุกป
และไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรป 2548  
(S2ข.1.1) (G2.1.2)(D2.1.1) 

14. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใช
ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการ (ผูใชทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา) 
(S2ก.2.2) (D9.2.1) 

4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตดานความรูและ
ทักษะในการทํางาน (S1.1.4) (P5.1.1) 
[วิเคราะหแยกเฉพาะ บัณฑิตที่เปน
ครูผูสอนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานดวย (D1.2.1)] 

31. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มี
การเทียบโอนหนวยกิตรวมกัน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและมี
ระบบ Credit Bank (เครือขายของ
สถาบันอุดมศึกษาในดานการผลิต
บัณฑิต) (G9.1.1) (D7.1.1) (P7.1.1)  

15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
ฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนยขอมูลบัณฑิต
แหงชาติและศูนยขอมูล สกอ. (S2ก.2.3) 

5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตดานคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณ
วิชาชีพและความรับผิดชอบ (S1.2.1) 
(P5.1.2)  [วิเคราะหแยกเฉพาะบัณฑิต
ที่เปนครูผูสอนในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดวย (D1.2.1)] 

32. รอยละของหลักสูตรที่มีความ
รวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/
ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ใน
การสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร 
(D2.3.1) (S2ข.1.3) 

17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและ
รายงานผลใหหนวยงานตนสังกัดอยาง
ตอเนื่องทุกป  (S2ก.3.2) (G8.1.1) 

6. รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่
มีสภาวะสุขภาพและการออกกําลังกาย
(Health Related Fitness Test) ผาน
เกณฑมาตรฐาน (S1.3.1) 

33. รอยละของหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เชน e-Learning) (S2ก.2.4) 

20. รอยละของจํานวนเครือขายอุดมศึกษา 
ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา (เชน 
เครือขายนักศึกษา/ผูประเมิน/ผูทํางานดาน
ประกันคุณภาพภายใน) (G9.1.4) (D7.4.1) 

7. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่มี
คุณภาพชีวิตในระดับดี โดยใชแบบ
สอบ ถามของ WHO QOL- BREF-
THAI (S1.3.2) 

52. รอยละของประชากรของ
ประเทศวัย 18-24 ป ที่เขาเรียน
ระดับอุดมศึกษา (P1.1.1)[รอยละ
ของจํานวนผูเรียนอุดมศึกษา
นอกเหนือชวงอายุ 18-24 ป 
(P9.1.1)] 

21. รอยละของจํานวนกรรมการสภา
สถาบันที่ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูงอุดมศึกษาของ สกอ. (D3.1.1) 

8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF:HEd) ของหลักสูตร 
(อยางนอย 5 Domains) จํานวน
มากกวารอยละ 90 ของหลักสูตร
ทั้งหมด (G2.1.1) 

53. สัดสวนผูเขาศกึษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี : ดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (P2.1.1) 

22. รอยละของจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่
มีสํานักงานเลขานุการสภาสถาบันที่ทํางาน
เต็มเวลา (D3.2.2) 

16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ผานการรับรองของ  สมศ.(S2ก.3.1) ) 
(G1.1.1) 

61. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มี
จํานวน FTES : FTET ตามเกณฑ

23. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลครบ

19. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ที่ไดรับจัดลําดับในระดับโลก ตาม
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ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต/ผลลัพธ

(Output/Outcome) 
มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 
(S2ข.1.7) 

อยางนอย 6 ประเด็น (G6.1.1)(D3.3.3) ระบบมาตรฐานโลกที่ สกอ. กําหนด 
(G4.1.1) (D4.3.1) 

 24. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการ
ประเมินวามีการบริหารโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (G5.1.1) 

34. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ที่ตีพิมพเผยแพร/ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา/นําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติ/ในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา  (S2ข.2.2) 
(G3.1.1) (D4.5.1) (P8.1.2) (สกอ.4.4) 

 25. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
จัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงคของ
สถาบัน (G7.1.1) 

35. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับ
การอางอิง (Citation) ใน refereed 
journal หรือ ในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
(S2ข..3)(G3.1.2)(D4.2.1)(สกอ.4.5) 
(สมศ.2.6) 

 27. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.            
(S2ข.1.2) (สกอ.2.2) (สมศ.6.6) 

36. รอยละของจํานวนงานวิจัยที่ได
จากการทํางานวิจัยรวมกันของ
เครือขายอุดมศึกษาในดานการวิจัย 
(G9.1.2) (D4.6.1) (D7.2.1) 

 28. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
และกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.4) (สกอ.2.8) 

37. รอยละของจํานวนงานวิจัยที่เกิด
จากความรวมมือระหวางสถาบัน 
อุดมศึกษากับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/
ภาคการผลิตทั้งรัฐ/เอกชน (S2ข.2.1) 
(D4.1.1) (P8.1.1) 

 29. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาผานตาม
เกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.5)             
(สกอ.3.1) 

38. รอยละของผูรับบริการโครงการบริการ
วิชาการ ที่มีคะแนนระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.5  
จากคะแนน 5 ระดับ  (S2ข.3.1) (สกอ.5.4) 

 30. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ 
พึงประสงค ผานตามเกณฑมาตรฐานของ 
สกอ. (S2ข.1.6) (สกอ.3.2) (สมศ.6.8) 

39. รอยละของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่ไดจากการทํางาน
รวมกันของเครือขายอุดมศึกษาในดาน
บริการวิชาการ (G9.1.3) (D7.3.1) 
 

 41. รอยละของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาที่ 40. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
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ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต/ผลลัพธ

(Output/Outcome) 
ไปใหบริการวิชาการแกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (D1.1.1) [วิเคราะห
แยกเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัด
ชายแดนภาคใตดวย (D8.1.1)] 

เกิดจากความรวมมือระหวางสถาบัน 
อุดมศึกษากับชุมชน/หนวยงานภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งใน/ตางประเทศ    
(S2ข.3.2) 

  43. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่สราง
องคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นโดยผาน
กระบวนการจัดการความรูอยางนอย  1          
องคความรูตอป (S3.1.1) 

42. จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ 
ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  
(S2ข.4.1) 

  44. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรูตามระบบการจัดการความรู
อยางนอย 5 เครือขาย (S3.2.1) [วิเคราะห
ขอมูลแยกเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาใน 14 
จังหวัดภาคใตดวย (D8.2.1)] 

48. สกอ. ไดรับการรับรองคุณภาพ 
โดยหนวยงานประเมินภายนอก ใน
ลักษณะเดียวกันกับองคกรมหาชน 
(D3.4.4) 

 45. รอยละของจํานวนชุมชนนักปฏิบัติดาน
การจัดการความรูที่ไดจากการทํางาน
รวมกันของเครือขายอุดมศึกษาในดานการ
จัดการความรู  (G9.1.5) (D7.5.1) (D9.3.1) 

54. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงจากจํานวนที่มีอยูเดิม 
(P6.1.1) 

 46. มีการจัดกลุมอุดมศึกษา เปน 4 กลุมตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
(G10.1.1)(D2.4.1) 

59. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ไดรับรางวัล TQA (Thailand Quality 
Award) (G1.1.3) (G4.1.1) (D2) 
(D4.3.1) 

 47. มีศูนยขอมูลสถิติบัณฑิตอุดมศึกษา ที่เปน
หนวยงานอิสระระดับประเทศ (D2.2.1)(D9.4.1)  

 

 49. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสงเสริม
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบ
การประเมินศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย 
เชน ระบบ RAE (D4.4.1) 

 

 50.  มีกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในระดับชาติ
(D5.1.1) 

 

  51. สํานักงบประมาณมีการจัดสรร
งบประมาณประจําปใหสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สอดคลองกับพันธกิจและผลการประเมิน
ของ สมศ. (D5.2.1) 
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ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต/ผลลัพธ

(Output/Outcome) 
 55. มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษาที่สามารถ

ใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อยางนอย 4 ดาน (การบริหารจัดการ 
การเงิน คุณภาพมาตรฐาน สถิติอุดมศึกษา
และการรายงานผล)(P10.1.1) 

 

 56. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติ ดานการดําเนินงาน
สรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของอาจารยและนักวิจัย (D6.1.3) 
(สกอ.2.7) (สมศ. 6.5)  

 

 57. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีแผน
ยุทธศาสตรและตัวบงช้ี สอดคลองตาม
กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) อยางครบถวนตามบริบท
ที่เกี่ยวของ (สกอ. 1.1, 7.1, 7.3, 7.8, 7.9, 
8.1) (สมศ. 5.2, 5.3 )( D3, D5)(S2ก.3.3) 

 

 58. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
จัดทํา  Unit cost ครบทุกหลักสูตร ตาม
ระบบของสํานักงบประมาณหรือระบบที่ 
สกอ. กําหนด (S2ก2.5) 

 

 60. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
การรับรองวาเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(สกอ.7.3) (สมศ.5.2) (S3.2.2) 

 

 

3.2 การพัฒนาตัวบงชี้ version 2 (21 ตัวบงชี้) 
 3.2.1 ผลสังเคราะหการวิพากษตัวบงชี้ version 1 (61 ตัวบงชี้) โดยผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาท่ัว       
ประเทศ  และจัดทํา (ราง) ตัวบงชี้ version 2   

คณะผูวิจัยไดจัดประชุมเพื่อวิพากษและแสดงความคิดเห็นตอ ตัวบงชี้ version 1 เพื่อกํากับติดตาม
การจัดการอุดมศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551–2565)  จํานวน  61  ตัวบงชี้ เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2552   ณ  โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพ มีสถาบัน 



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                                                                                                                              
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
                                                                              

67

อุดมศึกษาที่ตอบรับการเขารวมประชุมจํานวน 130 สถาบันจาก 165 สถาบัน แตมาเขารวมประชุมจริงเพียง 
124 สถาบัน และแสดงความคิดเห็น 119 สถาบัน ซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 
รวมทั้งมีผูแทนจาก สกอ.  เขารวมจํานวน 20 คน และมีผูสนใจขอเขารวมประชุมเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น จํานวน 
250 คน การประชุมครั้งนี้ มีรองศาสตราจารยพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เปนประธานเปดการประชุม  
 คณะผูวิจัยไดนําเสนอ ตัวบงชี้ version 1 ตอที่ประชุม และไดมีการชี้แจงรายละเอียดในแตละ           
ตัวบงชี้ โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นเปนเอกสารประกอบ  และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม
วิเคราะหขอมูลผานระบบ Electrical Opinion Finder ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-4 แสดงผลการสํารวจความคิดเห็นตอ (ราง) ตัวบงชี้ version 1 
 

รอยละของผลการสํารวจความ
คิดเห็น 

ท่ี 
 

(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551–2565) เห็น 
ชอบ 

ไม 
เห็น 
ชอบ 

เห็นชอบ 
โดยมี

ขอเสนอแนะ 
1. รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพของสภา/องคกรวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวของ (S1.1.1)  
80.90 7.30 11.80 

2. รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education, TQF:HEd) ของหลักสูตร (S1.1.2) (G2.1.3) 

69.00 25.70 5.30 

3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (S1.1.3) (P4.1.1) (สกอ.2.9) (สมศ.1.1)  

51.30 14.20 34.50 

4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตดานความรูและ
ทักษะในการทํางาน (S1.1.4) (P5.1.1) [วิเคราะหแยกเฉพาะ บัณฑิตที่เปน
ครูผูสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย (D1.2.1)] 

81.40 6.20 12.40 

5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตดานคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ (S1.2.1) 
(P5.1.2)  [วิเคราะหแยกเฉพาะ บัณฑิตที่เปนครูผูสอนในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดวย (D1.2.1)] 

78.57 4.47 16.96 

6. รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่มีสภาวะสุขภาพและการออกกําลังกาย       
(Health Related Fitness Test) ผานเกณฑมาตรฐาน (S1.3.1)  

51.40 38.50 10.10 

7. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณภาพชีวิตในระดับดีโดยใช
แบบสอบถามของ WHO QOL- BREF-THAI (S1.3.2) 

27.62 37.14 35.24 
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(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรฐานการ
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เห็นชอบ 
โดยมี

ขอเสนอแนะ 
8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(TQF:HEd) ของหลักสูตร จํานวนมากกวารอยละ 90 ของหลักสูตรทั้งหมด (G2.1.1) 
63.72 15.04 21.24 

9 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ 
สายปฏิบัติการ) ตอการไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน (S2ก.1.1)  

87.07 6.03 6.90 

10. รอยละของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่ลาออกในรอบ1 ป (S2ก.1.2)  10.71 77.68 11.61 
11. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา (D6.1.1) (สกอ.2.5) 
[สัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (P3.1.1)] 

75.00 9.82 15.18 

12. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย        
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย (D6.1.2) (สกอ.2.6) 

81.82 9.09 9.09 

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการ 
ที่นํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน  (S2ก.2.1) (D9.1.1)             

85.19 8.33 6.48 

14. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการ              
(ผูใชทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา) (S2ก.2.2) (D9.2.1) 

63.73 25.49 10.78 

15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนยขอมูล
บัณฑิตแหงชาติและศูนยขอมูล สกอ. (S2ก.2.3)  

84.16 7.92 7.92 

16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ.(S2ก.3.1) ) 
(G1.1.1) 

90.91 2.73 6.36 

17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและ
รายงานผลใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่องทุกป  และเผยแพรทาง 
website ของสถาบันอุดมศึกษา (S2ก.3.2) (G8.1.1) 

92.59 4.63 2.78 

18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองวิทยฐานะของ สกอ. 
(S2ก.3) (G1.1.2) (D2.5.1) 

22.94 65.13 11.93 

19. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากลตามระบบ
มาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด (G4.1.1) (D4.3.1) 

39.42 46.16 14.42 

20. รอยละของจํานวนเครือขายอุดมศึกษาในดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
(เชน เครือขายนักศึกษา/ผูประเมิน/ผูทํางานดานประกันคุณภาพภายใน)          
(G9.1.4) (D7.4.1) 

56.88 32.11 11.01 

21. รอยละของจํานวนกรรมการสภาสถาบันที่ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูงอุดมศึกษาของ สกอ. (D3.1.1) 

34.48 49.43 16.09 
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22. รอยละของจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีสํานักงานเลขานุการสภาสถาบัน 

ที่ทํางานเต็มเวลา (D3.2.2) 
43.75 46.87 9.38 

23. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ครบอยางนอย 6 ประเด็น (G6.1.1) (D3.3.3) 

89.69 4.12 6.19 

24. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการประเมินวามีการบริหารโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  (G5.1.1) 

67.47 25.30 7.23 

25. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงคของสถาบัน (G7.1.1) 

92.22 6.67 1.11 

26. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกปและได
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป 2548 (S2ข.1.1) (G2.1.2) (D2.1.1)  

78.00 14.00 8.00 

27. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.2) (สกอ.2.2) (สมศ.6.6)  

85.71 10.21 4.08 

28. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ 
สกอ. (S2ข.1.4) (สกอ.2.8) (สมศ.6.6) 

82.83 9.09 8.08 

29. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.5) (สกอ.3.1) 

70.45 20.46 9.09 

30. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผานตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.6) (สกอ.3.2) (สมศ.6.8) 

91.14 7.59 1.27 

31. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มีการเทียบโอนหนวยกิตรวมกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและมีระบบ Credit Bank (เครอืขายของสถาบันอดุมศึกษา
ในดานการผลิตบัณฑิต) (G9.1.1) (D1.3.1) (D7.1.1) (P7.1.1)  

71.58 22.11 6.32 

32. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน ในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร (D2.3.1) (S2ข.1.3) 

80.85 11.70 7.45 

33. รอยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(เชน e-Learning) (S2ก.2.4) 

57.30 22.47 20.22 

34. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร /ไดรับการจดทะเบียน 
ทรัพยสินทางปญญา/นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ/ในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (S2ข.2.2) (G3.1.1) (D4.5.1) 

53.33 25.56 21.11 
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ขอเสนอแนะ 
(P8.1.2)(สกอ.4.4)      

35. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัย (S2ข..3) (G3.1.2) (D4.2.1) (สกอ.4.5) (สมศ.2.6)            

38.89 31.11 30.00 

36. รอยละของจํานวนงานวิจัยที่ไดจากการทํางานวิจัยรวมกันของเครือขาย 
อุดมศึกษาในดานการวิจัย (G9.1.2) (D4.6.1) (D7.2.1)  

62.37 24.73 12.90 

37. รอยละของจํานวนงานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
กับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ภาคการผลิตทั้งรัฐ/เอกชน (S2ข.2.1) (D4.1.1) (P8.1.1) 

63.04 27.18 9.78 

38. รอยละของผูรับบริการโครงการบริการวิชาการที่มีคะแนนระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมเฉลี่ย  ≥ 3.5 ( จากคะแนน 5 ระดับ) (S2ข.3.1) (สกอ.5.4)      

60.22 25.80 13.98 

39. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ไดจากการทํางานรวมกันของ
เครือขายอุดมศึกษาในดานบริการวิชาการ (G9.1.3) (D7.3.1) 

56.67 36.66 6.67 

40. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
กับชุมชน/หนวยงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งใน/ตางประเทศ  (S2ข.3.2) 

67.78 20.00 12.22 

41. รอยละของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาที่ไปใหบริการวิชาการแกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (D1.1.1) 
[วิเคราะหแยกเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตดวย (D8.1.1)] 

60.44 29.67 9.89 

42. จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถิ่น (S2ข.4.1)   

62.50 23.81 13.64 

43. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่สรางองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 
โดยผานกระบวนการจัดการความรูอยางนอย 1 องคความรูตอป (S3.1.1) 

77.22 15.00 7.78 

44. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูตามระบบการ
จัดการความรูอยางนอย 5 เครือขาย (S3.2.1)   
[วิเคราะหขอมูลแยกเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใตดวย(D8.2.1)] 

65.71 22.86 11.43 

45. รอยละของจํานวนชุมชนนักปฏิบัติดานการจัดการความรูที่ไดจากการทํางาน
รวมกันของเครือขายอุดมศึกษาในดานการจัดการความรู  (G9.1.5) (D7.5.1) (D9.3.1) 

45.56 48.88 5.56 

46. มีการจัดกลุมอุดมศึกษา เปน  4 กลุมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (G10.1.1) (D2.4.1)   

40.45 43.82 15.73 

47. มีศูนยขอมูลสถิติบัณฑิตอุดมศึกษาที่เปนหนวยงานอิสระระดับประเทศ          
(D2.2.1)  (D9.4.1) 

80.23 12.79 6.98 
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48. สกอ. ไดรับการรับรองคุณภาพโดยหนวยงานประเมินภายนอก ในลักษณะ

เดียวกันกับองคกรมหาชน (D3.4.4) 
95.24 3.57 1.19 

49. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสงเสริมงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตาม
ระบบการประเมินศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย เชน ระบบ RAE (D4.4.1)  

82.35 8.24 9.41 

50. มีกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในระดับชาติ  (D5.1.1) 91.76 5.89 2.35 
51. สํานักงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณประจําปใหสถาบันอุดมศึกษา  

ที่สอดคลองตามพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. (D5.2.1) 
79.78 7.86 12.36 

52. รอยละของประชากรของประเทศวัย 18-24 ป ที่เขาเรียนระดับอุดมศึกษา (P1.1.1) 
[รอยละของจํานวนผูเรียนอุดมศึกษานอกเหนือชวงอายุ 18-24 ป (P9.1.1)] 

76.47 18.82 4.71 

53. สัดสวนผูเขาศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (P2.1.1) 

68.24 16.47 15.29 

54. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงจากจํานวนที่มีอยูเดิม (P6.1.1) 37.65 54.11 8.24 
55. มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษาที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมกํากับ

ดูแลสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพอยางนอย 4 ดาน (การบริหาร
จัดการ การเงิน คุณภาพมาตรฐาน สถิติอุดมศึกษาและการรายงานผล) (P10.1.1) 

73.49 22.90 3.61 

56. รอยละของสถาบนัอุดมศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ ดานการดําเนินงาน
สรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารยและนักวิจัย  
(D6) (สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5)   

42.86 50.00 7.14 

57. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีแผนยุทธศาสตรและตัวบงช้ี สอดคลอง
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) อยางครบถวนตามบริบทที่เกี่ยวของ รวมทั้งมี  

- แผนที่ยุทธศาสตร 
- แผนยุทธศาสตรดานการเงิน 
- แผนยุทธศาสตรดานการจัดการความรู 
- แผนยุทธศาสตรดานการบริหารความเสี่ยง  

(สกอ. 1.1, 7.1, 7.3, 7.8, 7.9, 8.1) (สมศ. 5.2, 5.3) (D3, D5) (S2ก)  

86.08 11.39 2.53 

58. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดทํา  Unit cost ครบทุกหลักสูตร  
ตามระบบของสํานักงบประมาณหรือระบบที่ สกอ. กําหนด (S2ก2)  

82.28 15.19 2.53 

59. รอยละของสถาบนัอุดมศึกษาที่ไดรับรางวัล TQA (Thailand Quality Award) 
(G1, G4.1.1) (D2, D4.3.1)  

58.33 35.00 6.67 
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รอยละของผลการสํารวจความ
คิดเห็น 

ท่ี 
 

(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551–2565) เห็น 
ชอบ 

ไม 
เห็น 
ชอบ 

เห็นชอบ 
โดยมี

ขอเสนอแนะ 
60. รอยละของสถาบนัอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองวาเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2) (S3.2) 
78.21 14.10 7.69 

61. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มีจํานวน FTES : FTET ตามเกณฑมาตรฐานที่ 
สกอ. กําหนด  (สกอ. 2.4) 

54.55 39.39 6.06 

  

 จากผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอ (ราง) ตัวบงชี้กํากับติดตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) version 1 คณะผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหรอยละ
ของจํานวนผูที่เห็นชอบ แยกเปน 4 กรณี เพื่อหาตัวบงชี้ที่ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษามีความเห็นวา ควรที่
จะตองมีการกํากับติดตามเพื่อใหเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551-2565)  
ดังตอไปนี้ 

1) จํานวนผูที่เห็นชอบ  ≥ 60 % ของจํานวนผูแสดงความคิดเห็น ซ่ึงวิเคราะหแยกเปน  4  กรณี ดังนี้ 
 

  จํานวนผูท่ีเห็นชอบ จํานวนตัวบงชี้ท่ีเห็นชอบ 

กรณีท่ี 1 ≥  60 % 42    จาก 61 ตัวบงชี้ 

กรณีท่ี 2 ≥ 75 % 26    จาก 61 ตัวบงชี้ 

กรณีท่ี 3 ≥ 80 % 20    จาก 61 ตัวบงชี้ 

กรณีท่ี 4 ≥ 90 %  6   จาก 61 ตัวบงชี้ 
 

2) จํานวนผูที่เหน็ชอบ และมีความเหน็ชอบโดยมีขอเสนอแนะ ≥ 60 % ของจํานวนผูแสดงความ
คิดเห็น ซ่ึงวิเคราะหแยกเปน 4  กรณี  ดังนี ้

 จํานวนผูท่ีเห็นชอบและ 
เห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะ 

จํานวนตัวบงชี้ท่ีเห็นชอบและ
เห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะ 

กรณีท่ี 1 ≥  60 % 52    จาก 61 ตัวบงชี้ 

กรณีท่ี 2 ≥ 75 % 38    จาก 61 ตัวบงชี้ 

กรณีท่ี 3 ≥ 80 % 31   จาก 61 ตัวบงชี้ 

กรณีท่ี 4 ≥ 90 % 19    จาก 61 ตัวบงชี้ 
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คณะผูวิจัยไดเลือกเฉพาะกรณีที่ 4 ที่ตัวบงชี้ไดรับความเห็นชอบและเห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะ
มากกวาหรือเทากับ  90%  จํานวน  19  ตัวบงชี้ มาพิจารณาเพื่อพัฒนาจัดทํารางตัวบงชี้ (version 2) โดยมีการ
ปรับปรุงขอความของแตละตัวบงชี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 
ตารางที่ 3-5   แสดงผลการสาํรวจที่มีความเห็นชอบและเห็นชอบโดยมขีอเสนอแนะตอรางตัวบงชี้   
         version 1 มากกวาหรือเทากับ 90% 

รอยละของผลการสํารวจ 

ท่ี (ราง)ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เห็น 

ชอบ 

เห็นชอบ 
โดยมี 
ขอเสนอ 
แนะ 

รวม 

1. 1. รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพของสภา/องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
(S1.1.1) (ถามี) หรือ รอยละของบัณฑิต ที่สอบผาน Exit examination ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education, TQF:HEd) ของหลักสูตร (S1.1.2) )(G2.1.3) 

80.90 11.80 92.70 

2. 4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตปริญญาตรีดานความรูและ
ทักษะในการทํางาน (S1.1.4) (P5.1.1) 

81.40 12.40 93.80 

3. 5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตปริญญาตรีดานคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ (S1.2.1) (P5.1.2) 
(ตัวอยางเชน การประเมินความรับผิดชอบตองานที่ทํา / ความซื่อสัตยสุจริต / ความตรงเวลา ) 

78.57 16.96 95.53 

4. 9. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ  
สายปฏิบัติการ) ตอการไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน  (S2ก.1.1)  

87.07 6.90 93.97 

5. 11. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา (D6.1.1) (สกอ.2.5) 
[สัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (P3.1.1)] 

75.00 15.18 90.18 

6. 12. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย (D6.1.2) (สกอ.2.6) 

81.82 9.09 90.91 

7. 13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถ
นํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน (S2ก.2.1) (D9.1.1)             

85.19 6.48 91.67 

8. 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนยขอมูลบัณฑิต
แหงชาติและศูนยขอมูล สกอ. (S2ก.2.3)  

84.16 7.92 92.08 

9. 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ. (S2ก.3.1) (G1.1.1) 90.91 6.36 97.27 
10. 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผล 

ใหหนวยงานตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยาง 
ตอเนื่องทุกป  (S2ก.3.2) (G8.1.1)  

92.59 2.78 95.37 
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รอยละของผลการสํารวจ 

ท่ี (ราง)ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เห็น 

ชอบ 

เห็นชอบ 
โดยมี 
ขอเสนอ 
แนะ 

รวม 

11. 23. รอยละของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (G6.1.1) (D3.3.3) 89.69 6.19 95.88 
12. 25. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณภายใน ที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน (G7.1.1) 
92.22 1.11 93.33 

13. 27. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.2) (สกอ.2.2) (สมศ.6.6) 

85.71 4.08 89.79 

14. 28. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.4) (สกอ.2.8) (สมศ.6.6) 

82.83 8.08 90.91 

15. 30. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบ 5 ดาน และ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
(S2ข.1.6) (สกอ.3.2) (สมศ.6.8) 

91.14 1.27 92.41 

16. 48. สกอ. ไดรับการรับรองคุณภาพโดยหนวยงานประเมินภายนอกที่ไดมาตรฐาน
ระดับชาติ (D3.4.4) 

95.24 1.19 96.43 

17. 49. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสงเสริมงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย เชน ระบบ RAE 
จากหนวยงานของรัฐ (D4.4.1) 

82.35 9.41 91.76 

18. 50. สกอ./หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาระดับชาติ (D5.1.1)  91.76 2.35 94.11 
19. 51. สํานักงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณประจําปใหสถาบันอุดมศึกษาที่

สอดคลองกับพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. (D5.2.1) 
79.78 12.36 92.14 

 

  3.2.2 ผลสังเคราะหการวิพากษ (ราง) ตัวบงชี ้version 2 โดยผูทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการดาน
การติดตามและประเมินผล 

คณะผูวิจัยไดนํารางตัวบงชี้ 19 ตัวบงชี้ (version 2) รวมกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) เขาสัมภาษณและขอความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ  
เชน ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา  ผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  ผูบริหารหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา   ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา  และผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน จํานวน 12 คน รวมทั้งในการ
ประชุมวันที่ 10 กันยายน 2552  ไดนําเสนอขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการดานการติดตาม
และประเมินผล ซ่ึงมีรายละเอียดตามมุมมองเชงิระบบแบบ IPO ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3-6 แสดงสรปุความคิดเห็นของผูทรงคุณวฒุิ ตามมุมมองเชงิระบบแบบ IPO 
 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 
ตัวบงช้ีที่แสดงคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการ
ของอาจารยที่สอน โดยมีระดับสูงกวา
ระดับของปริญญาที่สถาบันเปดสอนและ
สอดคลองกับพันธกิจของสถาบนั 4 กลุม 

ตัวบงช้ีที่แสดงการใชระบบ 
Benchmarkingในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบงช้ีที่แสดงความคุมคาของ 
งบประมาณในการผลิตบัณฑิตในทุก
หลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่แสดงความสามารถของครูที่มี
ศักยภาพสูงกวาเดิม (ครูพันธุใหม) 
ปจจุบันคุณภาพอาจารยไมเกงปฏิบัติ/ไม
เคยปฏิบัติรูแตทฤษฎี และไมมีเทคนิคใน
การถายทอด 

ตัวบงช้ีที่จะตองมีหนวยงานกลาง
ระดับประเทศ ทําหนาที่ในการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
และประเมินคุณภาพบัณฑิตของทุก
หลักสูตรและทุกสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ที่แสดง transformation ของ
การพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic) และ
แสดงใหเห็นถึงแนวโนมทิศทางของ
คุณภาพการจัดการอุดมศึกษา   

ตัวบงช้ีที่แสดงการประเมินตนเองในดาน
การเลือกศึกษาตอของนักเรียนตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง 

ตัวบงช้ีที่แสดงกระบวนการวัด
ศักยภาพของนักศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF:HEd) 
ของทุกหลักสูตรและทุกสถาบัน 

ตัวบงช้ีที่แสดงความสามารถของ
บัณฑิตในดานการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับประเทศ 

ตัวบงช้ีที่แสดงจํานวนหลักสูตรที่มี 
Stakeholder (ผูใชบัณฑิต/ศิษยเกา/ ผูมี
สวนไดสวนเสีย/พันธมิตร/คูคา) เขามามี
สวนรวมในการสรางและพัฒนา
หลักสูตรเพื่อใหเช่ือมโยงกับสภาพความ
เปนจริงตรงตามความตองการของสังคม 

ตัวบงช้ีที่แสดงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนใหอาจารยแสดง
การปฏิบัติใหนักศึกษาเห็นจริงหรือ
แสดงประสบการณของอาจารยใน
สถานการณจริงรวมทั้งนําผลงานวิจัย
ของอาจารยมาใชในการสอน 

ตัวบงช้ีที่แสดงรอยละของการสอบ
ผาน Exit examination ของบัณฑิตใน
ทุกหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่แสดงทรัพยากรสนับสนุน
ทางการสอน ที่สอดคลองและเหมาะสม
กับเปาหมายของหลักสูตร  

ตัวบงช้ีที่แสดงการจัดการเรียนการ
สอนตลอดหลักสูตรโดยมีการบูรณา
การวิชาศึกษาทั่วไป กับวิชาเฉพาะ 

ตัวบงช้ีที่แสดงความสามารถของบัณฑิต
ใน 4 ดาน1) Thinking process 2) Ethic  
3) Leadership 4) Knowledge and skill 

ตัวบงช้ีที่แสดงศักยภาพของนักเรยีนและ
ความพรอมกอนเขาสูระดับอุดมศกึษา 
(ปจจุบันนักเรียนมีคานิยมที่จะเรียนเพื่อ
ปริญญา  ควรสรางความเขาใจใหกับ
นักเรียนโดยใชกระบวนการแนะแนว) 

ตัวบงช้ีที่แสดงการบริหารดานการเงิน
โดยใชรูปแบบการบริหาร ที่ดําเนินการ
แบบกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาของ
ตางประเทศ 

ตัวบงช้ีที่แสดงการนําผลประเมิน   
(สกอ.  สมศ.  และ ก.พ.ร.) มาเปน 
สวนหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนเพิ่มเติม หรือใหรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณยกยองสถาบัน 

ตัวบงช้ีที่แสดงจํานวนงบประมาณ ใน
ภาพรวมทั้งหมดที่ใชในดานอุดมศึกษา
ของประเทศ 

ตัวบงช้ีที่แสดงการประเมินคุณภาพสภา
สถาบัน  เชน บทบาทหนาที่ของสภา
สถาบันในการบริหารแบบธรรมาภิบาล  
การกําหนดเปาหมายที่เนนยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง  และเนน Outcome 

ตัวบงช้ีที่แสดงอัตลักษณ/ลักษณะ 
เฉพาะของมหาวิทยาลัย 



 
บทท่ี 3                              

 
 

76

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 
มากกวา Output   

ตัวบงช้ีที่แสดงจํานวนหลักสูตรที่มีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรทุกปและได
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่แสดงการถายทอดปรัชญา 
วิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรลงสู
ภาคปฏิบัติ และวัดคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรที่สะทอนวิสัยทัศนของ
สถาบัน 

ตัวบงช้ีที่แสดงจํานวนนวัตกรรมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

ตัวบงช้ีที่แสดงการจัดสรรงบประมาณ
ตามพันธกิจ 4 กลุม 

ตัวบงช้ีที่แสดงการพัฒนาคุณภาพตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง โดยสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของสถาบัน 

ตัวบงช้ีที่แสดงปริมาณและคุณภาพ
ของผลงานวิจัยที่พัฒนาคุณภาพของ
สถาบัน (วิจัยสถาบัน) 

ตัวบงช้ีที่แสดงหลักสูตรที่มีรูปแบบการ 

บูรณาการ ถาหลักสูตรใดไมไดคุณภาพ  
ใหดําเนินการปด และใหมีการดึงคณาจารย
จากหลากหลายคณะเขามามีสวนรวม 

ตัวบงช้ีที่ใชในปจจุบันไมสะทอนภาพ
ใหญของอุดมศึกษาไทยอยางแทจริง
และเปนการประเมินแบบ Static และ
แยกสวน  

 ตัวบงช้ีที่แสดงคุณภาพของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ตองกาวใหทันและแขงขัน
กับสังคมโลก 

ตัวบงช้ีที่แสดงคุณภาพอาจารย โดยไม
ควรดูเฉพาะวุฒิการศึกษาเทานั้น ตองมี
การจัดใหอาจารยไปพัฒนาดานปฏิบัติ 
ที่สอดคลองกับความตองการจริงของ
สังคม ไมใชอาจารยที่เนนแตทฤษฎี
เทานั้น 

ตัวบงช้ีที่แสดงการประเมินคุณภาพ
การทํางานของสภาสถาบัน เพื่อให
ไดมาซึ่งสภาสถาบันที่เขมแข็ง และ
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวไป
ขางหนา สภาสถาบันจะตองเปนผูนํา
ในการเปลี่ยนแปลง 

ตัวบงช้ีที่แสดงความรับผิดชอบของ
บัณฑิต  

ตัวบงช้ีที่แสดงคุณภาพหลักสูตรที่ตองมี
รายวิชาครบตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที่แสดงกระบวนการสรรหา 
การพัฒนาผูบริหารใหมีศักยภาพ 
โดยตองพิจารณาวาผูใดเหมาะสมใน
การทําหนาที่เปนผูบริหาร มุงเนนที่
ความสามารถทางวิชาการ รวมกับ
ความสามารถในเชิงบริหาร  

ตัวบงช้ีที่แสดง Outcome เชน 
คาตอบแทนของบัณฑิตในชวง 1- 5 ป , 
การไดรับ Promotion ทั้งในรูป
คาตอบแทน และตําแหนงที่สูงขึ้นจาก
เดิม เปนตน 

ตัวบงช้ีที่แสดงการใชงบประมาณตองให
เกิดความคุมคาการลงทุน 

ตัวบงช้ีที่แสดงการประเมินคุณภาพ
ผูบริหารทุกระดับ  มีการประเมินคุณภาพ
อธิการบดี  รองอธิการบดี และคณบดี 
อยางจริงจังโดยไมอิงระบบการเมือง 

ตัวบงช้ีที่แสดงคุณภาพบัณฑิตที่ตรงกับ
ความตองการสภาพของงานจริงที่
จะตองทําใหครอบคลุมถึงสุขภาพดวย 
(สุขภาพกาย ใจ สังคม และปญญา) 

  
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการดานการติดตาม
และประเมินผลกับ (ราง) ตัวบงชี้ 19 ตัวบงชี้ (version 2) พบวาใหความเห็นชอบตัวบงชี้ 14 ตัวบงชี้ ไมแสดง
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ความเห็น 5 ตัวบงชี้ (ซ่ึงคณะผูวิจัยไดนํามาดําเนินการพัฒนาตอ) และเพิ่มตัวบงชี้ อีก 2 ตัวบงชี้ รวมเปน
จํานวน 21  ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 3 -7  แสดงผลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผล 
  ตอรางตัวบงชี ้version 2 (19  ตัวบงชี้ ) 

ท่ี (ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 

ผลการวิเคราะห 
จากความคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ 
1. 1. รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพของสภา/องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

(S1.1.1) (ถามี) หรือ รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education, TQF:HEd) ของหลักสูตร (S1.1.2) )(G2.1.3) 

เห็นชอบ 

2. 4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตปริญญาตรีดานความรูและ
ทักษะในการทํางาน (S1.1.4) (P5.1.1) 

เห็นชอบ 
 

3. 5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตปริญญาตรีดานคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ (S1.2.1) (P5.1.2)  
(ตัวอยางเชน การประเมินความรับผิดชอบตองานที่ทํา / ความซื่อสัตยสุจริต / ความตรงเวลา ) 

เห็นชอบ 
 

4. 9. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ  
สายปฏิบัติการ) ตอการไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน  (S2ก.1.1)  

ไมแสดงความคิดเห็น 

5. 11. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา (D6.1.1) (สกอ.2.5) 

เห็นชอบ 

6. 12. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารยและ ศาสตราจารย (D6.1.2) (สกอ.2.6) 

เห็นชอบ 

7. 13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถ
นํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน  (S2ก.2.1) (D9.1.1)             

ไมแสดงความคิดเห็น 

8. 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนยขอมูลบัณฑิต
แหงชาติและศูนยขอมูล สกอ. (S2ก.2.3)  

ไมแสดงความคิดเห็น 

  9. 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ.(S2ก.3.1) (G1.1.1) เห็นชอบ 
10. 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลให

หนวยงานตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยาง
ตอเนื่องทุกป  (S2ก.3.2) (G8.1.1)  

เห็นชอบ 

11. 19. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบ
มาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด (G4.1.1) (D4.3.1) 

ผูทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
ใหนํากลับมาใช

ประเมิน 
12. 23. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (G6.1.1) 

(D3.3.3) 
เห็นชอบ 
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ท่ี (ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 

ผลการวิเคราะห 
จากความคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ 
13. 25. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน (G7.1.1) 
เห็นชอบ 

14. 27. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.2) (สกอ.2.2) (สมศ.6.6) 

เห็นชอบ 

15. 28. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา 
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.4)             
(สกอ.2.8) (สมศ.6.6) 

เห็นชอบ 

16. 30. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบ 5 ดาน และ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
(S2ข.1.6) (สกอ.3.2) (สมศ.6.8) 

ไมแสดงความคิดเห็น 

17. 32. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิต 
ทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  (D2.3.1) (S2ข.1.3) 

ผูทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
ใหนํากลับมาใช

ประเมิน 
18. 48. สกอ. ไดรับการรับรองคุณภาพโดยหนวยงานประเมินภายนอกที่ไดมาตรฐาน

ระดับชาติ (D3.4.4) 
ไมแสดงความคิดเห็น 

19. 49. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสงเสริมงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย เชน ระบบ RAE 
จากหนวยงานของรัฐ (D4.4.1) 

เห็นชอบ 

20. 50. สกอ. /หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในระดับชาติ  (D5.1.1) เห็นชอบ 

21. 51. สํานักงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณประจําปใหสถาบันอุดมศึกษา                   
ที่สอดคลองกับพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. (D5.2.1) 

เห็นชอบ 

3.2.3 ตัวบงชี้ version 2  นําเสนอตามระบบ Input  Process Output (IPO) 
        คณะผูวจิัยไดดําเนินการปรับตัวบงชี้ version 2  ใหอยูในรูปแบบตามมมุมองเชิงระบบ IPO ดังนี ้
ตารางที่ 3-8 แสดงตัวบงชี้ version 2  ตามระบบ Input  Process Output (IPO) 
 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 
11. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
(D6.1.1) (สกอ.2.5) [สัดสวนอาจารย
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ

9. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
บุคลากรทุกระดับ(สายบริหาร สาย
วิชาการ  สายปฏิบัติการ) ตอการได
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน  
(S2ก.1.1) 

1. รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน 
ใบประกอบวิชาชีพของสภา/องคกร
วิชาชีพที่เกี่ยวของ (S1.1.1) (ถามี) 
หรือรอยละของบัณฑิตที่สอบผาน 
Exit examination ตามกรอบ
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ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 
อาจารยประจํา (P3.1.1)] มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, 
TQF:HEd) ของหลักสูตร (S1.1.2) 
(G2.1.3) 

12. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(D6.1.2) (สกอ.2.6) 

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการที่
นํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน   
(S2ก.2.1) (D9.1.1) 

4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตดานความรูและ
ทักษะในการทํางาน (S1.1.4) 
(P5.1.1)   

32. รอยละของหลักสูตรที่มีความ
รวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/
ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชนในการ
สราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร 
(D2.3.1) (S2ข.1.3) 

15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนย
ขอมูลบัณฑิตแหงชาติและศูนยขอมูล 
สกอ. (S2ก.2.3) 

5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตดานคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณ
วิชาชีพและความรับผิดชอบ (S1.2.1) 
(P5.1.2)  ตัวอยางเชน  การประเมิน
ความรับผิดชอบตองานที่ทํา/ความ
ซื่อสัตยสุจริต  

 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและ
รายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด 
รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป  
(S2ก.3.2) (G8.1.1) 

16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ผานการรับรองของ สมศ.(S2ก.3.1) ) 
(G1.1.1) 

 23. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ครบอยางนอย 6 ประเด็น (G6.1.1) 
(D3.3.3) 

19. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตาม
ระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด 
(G4.1.1) (D4.3.1) 

 25. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
จัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงคและ
แผนยุทธศาสตรของสถาบัน (G7.1.1) 

48. สกอ. ไดรับการรับรองคุณภาพ
โดยหนวยงานประเมินภายนอก  
ที่ไดมาตรฐานระดับชาติ (D3.4.4) 

 27. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของ 
สกอ. (S2ข.1.2) (สกอ.2.2) (สมศ.6.6) 
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ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 
 28. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี

ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
(S2ข.1.4) (สกอ.2.8) 

 

 30. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคผานตาม
เกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.6) 
(สกอ.3.2) (สมศ.6.8) 

 

 49. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ไดรับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสงเสริม
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ระบบการประเมินศักยภาพการผลิต
ผลงานวิจัย เชน ระบบ RAE จาก
หนวยงานของรัฐ (D4.4.1) 

 

 50. สกอ./หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาใน
ระดับชาติ  (D5.1.1) 

 

 51. สํานักงบประมาณมีการจัดสรร
งบประมาณประจําปใหสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สอดคลองกับพันธกิจและ
ผลการประเมินของ สมศ. (D5.2.1) 

 

 
3.3 การพัฒนา ตัวบงชี้ version 3  
 3.3.1 การเปรียบเทียบผลการประเมินระหวางตัวบงชี้ของระบบการประเมิน  สกอ. สมศ. และ 
ก.พ.ร.  กับตัวบงชี้ version 2 (21 ตัวบงชี้)   

คณะผูวิจัยไดนําตัวบงชี้ version 2 จํานวน 21 ตัว มาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับตัวบงชี้ของ
ระบบการประเมินคุณภาพ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ในประเด็นที่ตรงกัน และวิเคราะหผลการประเมินของ
ตัวบงชี้ทั้ง 3 ระบบ ดังนี้ 
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ตารางที่ 3-9 แสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินระหวางตัวบงชี้ของระบบการประเมิน  สกอ. สมศ. และ  
 ก.พ.ร. กับตัวบงชี้ version 2 (21 ตัวบงชี)้ 
 

ผลการประเมิน 
ท่ี 

(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับตดิตามการจดัการอดุมศึกษา 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอดุมศึกษา 

ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
สกอ.* 
(85)  

สมศ.** 
(202)  

ก.พ.ร*** 

(72) 

หมายเหตุ 

1. 1. รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพของ
สภา/องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ(S1.1.1) (ถามี) หรือรอยละ  
ของบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education, 
TQF:HEd) ของหลักสูตร (S1.1.2) )(G2.1.3) 

- - -  

2. 4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต   
ปริญญาตรีดานความรูและทักษะในการทํางาน (S1.1.4) 
(P5.1.1) (สกอ2.11) (สมศ 1.4) (ก.พ.ร. 4.1.3) 

 
3.67 

 

 
3.85 

 

 
3.64 

 

-สกอ. 2.11  
-สมศ. 1.4 
-ก.พ.ร 4.1.3 
-คะแนนเฉลี่ย 3.76 

3. 5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ปริญญาตรีดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง
จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ (S1.2.1) 
(P5.1.2) (สกอ2.11) (สมศ 1.4) (ก.พ.ร. 4.1.3) 
(ตัวอยางเชน การประเมินความรับผิดชอบตองานที่ทํา / 
ความซื่อสัตยสุจริต / ความตรงเวลา) 

 
3.67 

 

 
3.85 

 

 
3.64 

 

ใชขอมูลรวมกับ 
ขอ 2 
 

4. 9. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สาย
บริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการ) ตอการไดปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของตน  (S2ก.1.1)  

- - -  

5. 11. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญา
โท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (D6.1.1) 
(สกอ.2.5) 

 
9:62:29 

- - -สกอ. 2.5 
 

6. 12. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย        
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(D6.1.2) (สกอ.2.6) 

 
67:20 
:12:1 

- - -สกอ. 2.6 
-เสนอใหเปน 
common data set 

7. 13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน   
(S2ก.2.1) (D9.1.1) (สกอ. 7.5) (สมศ 5.5) (ก.พ.ร. 17)          

 
29.41 
(25/85) 

 
69.10 

(123/178) 
 

 
81.94  
(57/72) 

-สกอ. 7.5 ระดับ 5  
-สมศ. 5.5 ระดับ 5  
-ก.พ.ร 17  
-เฉลี่ย 61.78 
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ผลการประเมิน 
ท่ี 

(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับตดิตามการจดัการอดุมศึกษา 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอดุมศึกษา 

ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
สกอ.* 
(85)  

สมศ.** 
(202)  

ก.พ.ร*** 

(72) 

หมายเหตุ 

8. 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลที่
เช่ือมโยงกับศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติและศูนยขอมูล 
สกอ. (S2ก.2.3) (สกอ 7.5) (ก.พ.ร. 18)             

 
29.41 
(25/85) 

-  
9.72  
(7/72) 

-สกอ. 7.5 ระดับ 6  
-ก.พ.ร 18   
-เฉลี่ย 20.38 

9. 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ 
สมศ. (S2ก.3.1) (G1.1.1) 

-  
90.10 

(182/202) 

-  

10. 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด 
รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษา
อยางตอเนื่องทุกป  (S2ก.3.2) (G8.1.1) (สกอ 9.1, 9.3) 
(สมศ 7.1, 7.2) (ก.พ.ร. 7) 

 
97.64 
(83/85) 

 
 97.19 
 (173/178) 
 
 
  

 
94.44 
(68/72) 

-สมศ. 7.1 ระดับ 3 
-สมศ. 7.2 ระดับ 3 
-สกอ. 9.1 ระดับ ≥ 5 
-สกอ. 9.3 ระดับ 3 
-ก.พ.ร. 7 ระดับ 3 
- เฉลี่ยรวม 96.71 

11. 19. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับใน
ระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด
(G4.1.1) (D4.3.1) 

2.68 %  (ภาพรวมระดับประเทศ 
7 จาก 261 สถาบัน) 
30.43% (เฉพาะสถาบัน กลุม ง.  
7 จาก 23 สถาบัน) 

 จัดอันดับจาก Time 
Higher Education 
Supplement 

 
10.65 

12. 23. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล (G6.1.1) (D3.3.3) (สกอ 7.1)  
(สมศ 5.1) (ก.พ.ร. 8, 13, 14) 

 
49.41 
(42/85) 

 
 75.63 

(149/197) 
คํานวณ
คาเฉลี่ย    
ก.พ.ร. 

8, 13, 14 

สกอ.7.1 ครบ 5 ขอ 
สมศ.5.1 ครบ 7 ขอ 
ก.พ.ร. 8, 13, 14  
-เฉลี่ย 56.12 

13. 25. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสรร
งบประมาณภายใน ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน/พันธกิจ/
วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน (G7.1.1) 

- - -    

14. 27. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
(S2ข.1.2) (สกอ.2.2) (สมศ.6.6) 

 
43.53 
(37/85) 

 
 51.88 
(55/106) 

- สกอ. 2.2 ระดับ 7 
สมศ. 6.6  6 ขอแรก 
-เฉลี่ย 48.16 

15. 28. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.4) 
(สกอ.2.8)  

 
 40.00 
(34/85) 

- - สกอ. 2.8 ระดับ 5 
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ผลการประเมิน 
ท่ี 

(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับตดิตามการจดัการอดุมศึกษา 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอดุมศึกษา 

ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
สกอ.* 
(85)  

สมศ.** 
(202)  

ก.พ.ร*** 

(72) 

หมายเหตุ 

16. 30. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.6)  
(สกอ.3.2)  

 
 61.17 
(52/85) 

- - สกอ. 3.2 ระดับ 4  
 

17. 32. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคม
วิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการ
สราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  (D2.3.1) (S2ข.1.3) 

- - -   

18. 48. สกอ. ไดรับการรับรองคุณภาพโดยหนวยงานประเมิน
ภายนอกที่ไดมาตรฐานระดับชาติ (D3.4.4) 

- -  
4.4862 

เสนอใหเปน 
common data set 

19. 49. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสงเสริมงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ระบบการประเมินศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย เชน 
ระบบ RAE (D4.4.1) 

- - -  

20. 50. สกอ. /หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดตั้งกองทุน
พัฒนาอุดมศึกษาในระดับชาติ  (D5.1.1) 

- - - เสนอใหเปน 
common data set 

21. 51. สํานักงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณประจําป
ใหสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับพันธกิจและผลการ
ประเมินของ สมศ. (D5.2.1) 

- - -  

 
* สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพตามระบบ สกอ. ในปการศึกษา 2550 ที่สามารถ

นํามาวิเคราะหได มีจํานวน 85  สถาบัน 
** สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพตามระบบ สมศ. ในรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 – 

2553) ที่สามารถนํามาวิเคราะหไดมีจํานวน  202  สถาบัน (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552) 
*** สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพตามระบบ ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่

สามารถนํามาวิเคราะหไดมีจํานวน 72 สถาบัน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ไมมีผลประเมิน) 
 
สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการประเมินตามระบบ ของ สกอ.  สมศ. และ  ก.พ.ร. 
 1. ความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตปริญญาตรีดานความรูและทักษะในการ
ทํางาน เมื่อคํานวณเฉลี่ยทั้ง 3 ระบบของการประเมิน มีคะแนนเทากับ 3.76 
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 2. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา เฉพาะขอมูลจาก สกอ. พบวา มีสัดสวน 9 : 62 : 29 เมื่อพิจารณาเฉพาะขอมูลของอาจารยประจําที่มี
วุฒิปริญญาเอก มีจํานวนรอยละ 29 
 3. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและ 
ศาสตราจารย  เฉพาะขอมูลจาก สกอ. พบวา มีสัดสวน 67 : 20 : 12 : 1 เมื่อพิจารณาในภาพรวม  อาจารยประจําที่มี
ตําแหนงวิชาการมีจํานวนรอยละ 33   และมีตําแหนงศาสตราจารย เพียงจํานวนรอยละ 1 
 4. รอยละเฉลี่ยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใช
ไดจริงและเปนปจจุบัน เมื่อคํานวณเฉลี่ยทั้ง 3 ระบบของการประเมิน  มีจํานวนรอยละ 61.78 
 5. รอยละเฉลี่ยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนยขอมูลบัณฑิต
แหงชาติและศูนยขอมูล สกอ. เมื่อคํานวณเฉลี่ยทั้ง 3 ระบบของการประเมิน มีจํานวนรอยละ 20.38 
 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ. เฉพาะขอมูลจาก สมศ. พบวามี
จํานวนรอยละ 90.10 (คณะผูวิจัยไดขอใชขอมูลที่สมบูรณและเปนปจจุบันที่สุด  จากการประชุมรับรองผล
การประเมินของ  สมศ. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552  แมวากรอบงานวิจัยไดกําหนดไววาใหใชขอมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2551) 
 7. รอยละเฉลี่ยของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลให
หนวยงานตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป   เมื่อคาํนวณ
เฉลี่ยทั้ง 3 ระบบของการประเมิน พบวามีจํานวนรอยละ 96.71 
 8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ 
สกอ. กําหนด ซ่ึงพบวา สถาบันอุดมศึกษาไทยจํานวน 7 แหงที่ไดรับการจัดอันดับจาก Time Higher 
Education Supplement   
          8.1  รอยละ 2.68 โดยวิธีการคํานวณในภาพรวมระดับประเทศ มี  7 จาก 261 สถาบัน  
          8.2  รอยละ 30.43โดยวิธีการคํานวณเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุม ง.  มี 7 จาก 23 สถาบัน  
 9.  รอยละเฉลี่ยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อคํานวณเฉลี่ย
ทั้ง 3 ระบบของการประเมิน พบวามีจํานวนรอยละ 56.12 
 10. รอยละเฉลี่ยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. เมื่อคํานวณเฉลี่ยผลการประเมินของ สกอ. และสมศ. พบวา มีจํานวนรอยละ 48.16 
 
             3.3.2 ผลการสังเคราะห (ราง) ตัวบงชี้ version 3 (18 ตัวบงชี้) 

คณะผูวิจัยไดนําตัวบงชี้ version 2  ที่ไดวิเคราะหเปรียบเทียบผลการประเมินตามตัวบงชี้ของระบบ
การประเมิน สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.  มาพัฒนา เปน(ราง) ตัวบงชี้ version 3  และมีการปรับปรุงแกไข
ขอความใหชัดเจนยิ่งขึ้น ไดจํานวน 16 ตัวบงชี้ โดยมีการรวมตัวบงชี้ที่ 4 กับ 5 (เนื่องจากเปนประเด็น
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เดียวกัน เร่ืองการประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต) และตัวบงชี้ที่ 13 กับ 15 (เนื่องจากเปน
ประเด็นเดียวกัน เร่ืองการประเมินระบบฐานขอมูลสารสนเทศ) นอกจากนี้ไดนําตัวบงชี้ที่  12, 48 และ 50 
ยายไปบันทึกเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชติดตามแนวโนมพัฒนาการของการดําเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ โดยใหสถาบันอุดมศึกษา นําไปใชในการเก็บขอมูลจริง  ดังรายละเอียดตอไปนี้   

1)  ตัวบงชี้ที่ 4 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตปริญญาตรีดานความรูและ
ทักษะในการทํางาน รวมกับตัวบงชี้ที่ 5 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต ปริญญาตรี
ดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบ (ตัวอยางเชน การประเมินความ
รับผิดชอบตองานที่ทํา/ความซื่อสัตยสุจริต/ความตรงเวลา) เปนรอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 
ปที่ผานมาโดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥  3.5 จาก 5  

2)  ตัวบงชี้ที่  12 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย                        
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย  ยายไปบันทึกเปนขอมูลพื้นฐาน 

3) ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถ
นํามาใชไดจริงและเปนปจจุบันรวมกับตัวบงชี้ที่ 15 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลที่
เชื่อมโยงกับศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติและศูนยขอมูล สกอ. เปนรอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยง
กับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ (ถามี) 

4)  ตัวบงชี้ที่ 48  สกอ. ไดรับการรับรองคุณภาพ โดยหนวยงานประเมินภายนอกที่ไดมาตรฐาน
ระดับชาติ ยายไปบันทึกเปนขอมูลพื้นฐาน  

5)  ตัวบงชี้ที่ 50  สกอ. /หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ จัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในระดับชาติ 
ยายไปบันทึกเปนขอมูลพื้นฐาน 
 นอกจากนี้มีขอเสนอแนะทีต่องการใหมีตวับงชี้ที่แสดงการติดตามประเมินคณุภาพของสภาสถาบัน 
และคุณภาพของอาจารยอยางตอเนื่อง คณะผูวิจยัจึงไดสรางตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 2 ตัวบงชี้ ดังนี ้

1. สภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ในการนําสถาบันอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และเนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

 2.   สถาบันอุดมศึกษาที่มีการพฒันาคุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนือ่ง 
โดยสรุป  (ราง) ตัวบงชี้ version 3 มีจํานวนทั้งหมด 18 ตวับงชี้ ดังนี ้
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ตารางที่ 3-10 แสดง (ราง) ตวับงชี้ version 3 
 

ท่ี 
(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศกึษา 

และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

1. 1. รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพของสภา/องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (S1.1.1) (ถามี) หรือ  
รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) ของหลักสูตร (S1.1.2) )(G2.1.3) 

2. 4+5 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอ
คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมาโดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥  3.5 จาก 5 (S1.1.4) 
(S1.2.1)  (P5.1.1) (P5.1.2)  (สกอ2.11) (สมศ 1.4)  

3. 9. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการ) ตอการไดปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของตน  (S2ก.1.1)  

4. 11. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (D6.1.1) 
(สกอ.2.5) 

5. 13+15 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริงและเปน
ปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ (ถามี) (S2ก.2.1) 
(S2ก.2.3) (D9.1.1) (สกอ 7.5) (สมศ 5.5) (ก.พ.ร. 17, 18)      

6. 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ.(S2ก.3.1) (G1.1.1) 
7. 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด 

รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป  (S2ก.3.2) (G8.1.1) (สกอ 9.1, 9.3) 
(สมศ 7.1, 7.2) (ก.พ.ร. 7) 

8. 19. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด
(G4.1.1) (D4.3.1) 

9. 23. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (G6.1.1) (D3.3.3) (สกอ 7.1) (สมศ 
5.1) (ก.พ.ร. 8, 13, 14) 

10. 25. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณภายใน   ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน/พันธกิจ/
วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน (G7.1.1) 

11. 27. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของ 
สกอ. (S2ข.1.2) (สกอ.2.2) (สมศ.6.6) 

12. 28. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.4) (สกอ.2.8)  

13. 30. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.(S2ข.1.6)(สกอ.3.2)  
14. 32. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชนในการสราง/

พัฒนา/บริหารหลักสูตร  (D2.3.1) (S2ข.1.3) 



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                                                                                                                              
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
                                                                              

87

ท่ี 
(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศกึษา 

และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

15. 49. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสงเสริมงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ระบบการประเมินศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย เชน ระบบ RAE จากหนวยงานของรัฐ (D4.4.1) 

16. 51. สํานักงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณประจําปใหสถาบันอุดมศึกษา ที่สอดคลองกับพันธกิจและผลการ
ประเมินของ สมศ. (D5.2.1) 

17. * สภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ในการนําสถาบันอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเนนการสราง
สถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู   

18. * สถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง 
 

             3.3.3 ผลการวิพากษ (ราง) ตัวบงชี้ version 3 (18 ตัวบงชี้) โดยคณะกรรมการดําเนินการจางที่
ปรึกษาและตรวจรับผลงานฯ 

คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาและตรวจรับผลงานฯใหความเห็นชอบ ตัวบงชี้ version 3 
จํานวน 18 ตัวบงชี้  เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552 และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ใหปรับปรุงขอความ “(ราง) ตัวบงชี้เพื่ออุดมศึกษาไทย ณ ป 2565” เปน “รางตัวบงชี้เพื่อ
กํากับติดตามการจัดการตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)”  เนื่องจากตัวบงชี้ชุดนี้จะตองครอบคลุม 3 ชวงแผนการ
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. ใหเพิ่มตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
และในกํากับของ สกอ.  

3. ใหอธิบายที่มาและเหตุผลของขอมูลของผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ สกอ.ที่มีเพียง
จํานวน 85 แหง จาก 124 แหง 

4. ใหอธิบายขอจํากัดของขอมูลผลการประเมินของสมศ.เมื่อจําแนกตามกลุมสถาบัน  
5. ใหปรับแกขอความของตัวบงชี้ที่ 21  จากคําวา  “ระดับโลก”  เปน  “ระดับสากล”  
 

 3.3.4 ผลการวิพากษ (ราง) ตัวบงชี้ version 3 (18 ตัวบงชี้) โดยผูบริหารและตัวแทนจากกลุม
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา กลุมผูบริหาร สกอ. และกลุมประธานคณะอนุกรรมการทํางานของ สกอ.   

คณะผูวิจัยจัดใหมีการประชุมเพื่อวิพากษตัวบงชี้ version 3 โดยผูบริหารและตัวแทนกลุมผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา  กลุมผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกลุมประธานอนุกรรมการ
หลัก 6 ชุด ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมจํานวนทั้งหมด  44  คน เมื่อวันที่  24   กันยายน พ.ศ. 2552 
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ณ  หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน ช้ัน 5 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงที่ประชุมให
ความเห็นชอบ  ตัวบงชี้ version 3 จํานวน 18 ตัวบงชี้  และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

1) ตัวบงชี้  “รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/
เอกชนในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร” เสนอปรับเปาหมายใหสูงขึ้น   

2) ตัวบงชี้   “รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน เพื่อ
สงเสริมงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย”  ตอง
คํานึงถึงงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินดวย 

3) การประเมินศักยภาพการวิจัย ควรแบงประเมินตามกลุมสถาบัน และควรใหสํานักงบประมาณ
ดําเนินการจัดสรรตามคุณภาพงานวิจัยดวย  

4) ควรจัดสรรงบวิจัยใหทั้งสถาบันที่มีศักยภาพในการวิจัยใหทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง และสถาบันที่
มีศักยภาพไมถึงใหมีการพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น 

5) ตัวบงชี้   “รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก” เสนอใหมีการประเมินเชิงคุณภาพดวย 
เชน “ รอยละของอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกที่มีคุณภาพตรงสาขาวิชาหรือเทียบเทา” 

6) ตัวบงชี้  “รอยละของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล”   ควรใหมกีาร 
  ประเมินที่ครอบคลุม Performance ของผูบริหารตามเกณฑ สกอ. ตัวบงชี้ที่ 7.2 

7) ตัวบงชี ้ “รอยละของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีการพัฒนาคณุภาพของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง” ได 
  เสนอเปลี่ยนจากคําวา “พัฒนาคุณภาพของอาจารยประจาํ” เปน  “พัฒนาคุณภาพของบุคลากร”  ซ่ึง    
  ครอบคลุม  ผูบริหาร  อาจารย และสายสนับสนุน รวมทั้งควรนําขอมลูจากมุมมองของนักศึกษามา  
  พิจารณาดวย 

8) ตองจัดทําขอเสนอแนะให  สกอ. วางแผนในการพัฒนาคุณภาพของบคุลากรในระดบัประเทศดวย 
9) ตัวบงชี ้  “รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552”  จะตองประเมินบณัฑติทุกระดับตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ   
10) ตัวบงชี้ “รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐาน 

สากลที่ สกอ. กําหนด” เสนอใหตัด Asia Week ออกจากระบบมาตรฐานสากล เนื่องจากไมไดมี
การดําเนินการแลว 

11) สภาสถาบันจะตองเปนผูช้ีนาํองคกรและสรางองคกรใหมีเอกลักษณของตนเอง  
12) ควรนําเสนอแนวทางปฏิบัติวา ตัวบงชี้ไหนที่จําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวน มีการจัดลําดับ

กอนหลัง ในแตละชวงเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
13) ควรระวังเรื่องจะทําใหเกดิมสีถาบันกวดวชิา Exit examination 



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                                                                                                                              
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
                                                                              

89

14) ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหเนนในประเด็นความสุขของนักศึกษาใน
การเรียนดวย เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของชาติที่ตองการใหบัณฑิตไทยมีลักษณะ เกง ดี และ
มีความสุข 

  3.3.5 ตัวบงชี้ version 3  นําเสนอตามระบบ Input  Process Output (IPO) 
ตารางที่ 3-11 แสดงตัวบงชี้ version 3  ตามระบบ Input  Process Output (IPO) 
 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 
1. (I1) รอยละของหลักสูตรที่มี
ความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ/
วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/
เอกชน ในการสราง/พัฒนา/
บริหารหลักสูตร 

5. (P1) รอยละของสภาสถาบันที่แสดง
บทบาทหนาที่ในการนําสถาบันอยางมี
คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
เนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

14. (O1) รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบ
ผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit 
examination 
 14.2 รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มีการ 
สอบใบประกอบวิชาชีพ) 
 14.3  รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน 
Exit Examination (กรณีสาขาวิชาที่ไมมี
การสอบใบประกอบวิชาชีพ) 

2. (I2) รอยละของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

6. (P2) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

15. (O2) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต 
(นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพ
บัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่
ผานมาโดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥  
3.5 จาก 5 

3. (I3) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรจากงบประมาณ
แผนดิน เพื่อสงเสริมงานวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ระบบการประเมินศักยภาพการ
ผลิตงานวิจัย 

7. (P3) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
กลยุทธการเงินและมีการจัดสรร
งบประมาณภายในที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและ
แผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

16. (O3) รอยละของสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและ
รายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด รวมทั้ง
มีการเผยแพรทาง website ของสถาบัน 
อุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

4. (I4) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานัก

8. (P4) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การพัฒนาคุณภาพของอาจารยประจํา
อยางตอเนื่อง 

17. (O4) รอยละของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ผานการรับรองของ สมศ. 
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ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 
งบประมาณโดยพิจารณาจาก
พันธกิจและผลการประเมิน
ของ สมศ. 
 9. (P5) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี

ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

18. (O5) รอยละของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากลตาม
ระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด 
18.1  ภาพรวมของประเทศ 
18.2  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง. 

 10. (P6) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 11. (P7) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ผานตาม
เกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 12.  (P8) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สามารถนํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน 
และมีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนย
ขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ 
(ถามี) 

 

 13. (P9) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากร
ทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ  สาย
สนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ  > 
3.5 จาก 5 
 13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 
 13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 
 13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  
 13.4  ความพึงพอใจระดับสายสนับสนนุ 
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3.4  การพัฒนาตัวบงชี้ version 4 (18 ตัวบงชี)้ 
  3.4.1  ผลการวิพากษตัวบงชี้ version 3 (18 ตัวบงชี้) และตารางขอมูลพื้นฐาน โดยคณะอนุกรรมการ
ดานการติดตามและประเมินผล และโดยคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาและตรวจรับผลงานฯ 

 คณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผล ใหความเห็นชอบ ตัวบงชี้ version 3 จํานวน 
18 ตัวบงชี้  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2552 และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

1. กรอบที่ใชศึกษาวิจัย ซ่ึงยังคงมีสวนที่ไมเหมาะสมกับบางสถาบัน เชน มหาวิทยาลัยศาสนา 
ที่มีจุดมุงหมายตางกับมหาวิทยาลัยทางโลก  

2. งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผูตรวจประเมินไมมีความเขาใจ และไมมีตัวบงชี้ที่เปน
รายละเอียด  

3. ตัวบงชี้ที่ 13 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรเนนปรัชญาและหลักการของ
หลักสูตร เชนการเปดสาขา/วิชาใหเลือกเรียนโดยเนนใหนักศึกษาไดฝกทํางานจริงตาม
ความสนใจ 

4. การกําหนดคาเปาหมาย ตองมีขอมูลที่เปนฐานเดิม ถาไมมีจะตองใชกรอบหรือหลักเกณฑ
ในการกําหนดเปาหมายที่สามารถตอบสถาบันอุดมศึกษาได และการกําหนดเปาหมายตอง
ใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความแตกตางกัน 

5. การกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ ควรทําวิจัยหาขอมูลที่เปนฐานเดิมหรือใชเกณฑมาตรฐาน
ที่มีการกําหนดตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 10  และ มาตรฐานที่
เปนสากล 

6. ตัวบงชี้ควรเปนตัวบงชี้ที่เปนมาตรฐานสากล เพราะสามารถที่จะเทียบเคียงได 
7. ควรใหมีการประเมินเชิงคุณภาพ โดยกระบวนการ Peer review ซ่ึงอาจจะใชองคกรวิชาชีพ 

สมาคมวิชาการหรือเครือขายอุดมศึกษา เขามามีสวนรวมในการประเมิน 
8. การประเมินควรจะตองมีแผนยุทธศาสตรในการดําเนินการ และมีทีมประเมินที่มีความรู

ความสามารถเฉพาะ 
9. ควรกําหนดระยะเวลาในการประเมินใหเหมาะสมกับชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับ    

อุดมศึกษา ฉบับที่ 10  ฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12  
 
 3.4.2 ตัวบงชี้ version 4 (18 ตัวบงชี้) นําเสนอโดยใชรูปแบบตามระบบ Input  Process Output (IPO) 
และตารางขอมูลพื้นฐาน 
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ตารางที่ 3-12 แสดงตัวบงชี้ version 4  ตามระบบ  Input  Process Output (IPO) 
 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 
1. (I1) รอยละของหลักสูตรที่มี
ความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ/
วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/
เอกชน ในการสราง/พัฒนา/
บริหารหลักสูตร 

5. (P1) รอยละของสภาสถาบันที่แสดง
บทบาทหนาที่ในการนําสถาบันอยางมี
คุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
เนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

14. (O1)  รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบ
ผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit 
examination 

14.2  รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มีการ 
สอบใบประกอบวิชาชีพ) 

14.3  รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน 
Exit examination (กรณีสาขาวิชาที่ไมมี
การสอบใบประกอบวิชาชีพ) 

2. (I2) รอยละของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

6. (P2) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

15. (O2) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต 
(นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพ
บัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่
ผานมาโดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥  
3.5 จาก 5 

3. (I3) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรจากงบประมาณ
แผนดิน เพื่อสงเสริมงานวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษา ตาม
ระบบการประเมินศักยภาพการ
ผลิตงานวิจัย 

7. (P3) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
กลยุทธการเงินและมีการจัดสรร
งบประมาณภายในที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและ
แผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

16. (O3) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและ
รายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด รวมทั้ง
มีการเผยแพรทาง website ของสถาบัน 
อุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

4. (I4) รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณโดยพิจารณาจาก
พันธกิจและผลการประเมินของ 
สมศ. 

8. (P4) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การพัฒนาคุณภาพของอาจารยประจํา
อยางตอเนื่อง 

17. (O4) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ผานการรับรองของ สมศ. 
 
 

 9. (P5) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย

18. (O5) รอยละของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตาม



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                                                                                                                              
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
                                                                              

93

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 
ประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      

ระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด 
 18.1  ภาพรวมของประเทศ 
 18.2  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง. 

 10. (P6) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 11. (P7) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ผานตาม
เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 

 12.  (P8) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สามารถนํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน 
และมีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนย
ขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ 
(ถามี) 

 
 

 13. (P9) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากร
ทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ สาย
สนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ > 3.5 
จาก 5 
 13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 
 13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 
 13.3 ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ   
 13.4 ความพึงพอใจระดับสายสนบัสนุน 

 

 
คณะผูวิจัยไดนําตัวบงชี้ที่ไมไดรับการพิจารณา แตเปนประเด็นเปาหมายตามกรอบมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มาปรับใหเปนขอมูลเชิง
ปริมาณ  และจัดทําเปนตารางขอมูลพื้นฐานเพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน และใชในการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
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ตารางที่ 3-13 แสดง (ราง) ตารางขอมูลพืน้ฐาน 
 

กลุม ค ลํา 
ดับ รายการ กลุม 

ก 
กลุม 
ข ค1 ค2 

กลุม 
ง   รวม 

 หมวดที่ 1 สถาบันอุดมศึกษา 
1.1 จํานวนสถาบันอุดมศึกษา         
1.2 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

และมีการสงรายงานผลการประเมินใหกับตนสังกัดและเผยแพรสู
สาธารณชนทุกป  

      

1.3 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองวิทยฐานะ  
(ใชขอมูลของระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ.)  

      

1.4 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ.        
1.5 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล  

ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด (เชนระบบ Time Higher 
Education Supplement)  

      

1.6 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีสํานักงานเลขานุการสภาสถาบันที่
ทํางานเต็มเวลา        

 
    

1.7 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.    

 
  

1.8 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีแผนยุทธศาสตร ตัวบงช้ีและเปาหมาย
ของตัวบงช้ี รวมทั้งแผนที่ยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนของสถาบัน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุม แผนยุทธศาสตรดานการเงิน   
แผนยุทธศาสตรดานการจัดการความรู แผนยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรมนุษย  แผนยุทธศาสตรดานการบริหารความเสี่ยง        

 

    
1.9 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดทํา Unit cost ครบทุกหลักสูตร

ตามระบบที่ สกอ. กําหนด  
      

1.10 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับรางวัล TQA (Thailand Quality Award) 
หรือรางวัลคุณภาพที่เทียบเทา    

 
  

1.11 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. วาเปน
องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)        

 
    

 หมวดที่ 2 บุคลากร 
2.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามคุณวุฒิ             

 2.1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี            
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กลุม ค ลํา 
ดับ รายการ กลุม 

ก 
กลุม 
ข ค1 ค2 

กลุม 
ง   รวม 

 2.1.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิปริญญาตรี            
 2.1.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิปริญญาโท            
 2.1.4 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิปริญญาเอก            

2.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามตําแหนงวิชาการ             

 
2.2.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ

อาจารย       
 

    

 
2.2.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ

ผูชวยศาสตราจารย       
 

    

 
2.2.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ

รองศาสตราจารย       
 

    

 
2.2.4 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย       
 

    
2.3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ              

(สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของตน     

 

  
2.4 จํานวนบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่ลาออกในรอบ 1 ป             

 หมวดที่ 3 บัณฑติ 

3.1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี             
3.2 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี             

 
3.2.1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิเคราะห          

ตามสาขา       
 

    

   
3.2.1.1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี        

 
    

   
3.2.1.2  จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ          

 
    

 
 3.2.1.3 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
 

  
 3.2.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจการไดงานทํา            
   3.2.2.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานแลว            

    3.2.2.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไมไดทํางาน            
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กลุม ค ลํา 
ดับ รายการ กลุม 

ก 
กลุม 
ข ค1 ค2 

กลุม 
ง   รวม 

    
3.2.2.3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาตอ / 
บวช / เกณฑทหาร / อื่นๆ       

 
    

3.3 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และ
แผนข)       

 
    

3.4 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก             
3.5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี              

 3.5.1 ดานความรูและทักษะในการทํางานตามลักษณะงานตาม
สาขาวิชา    

 
  

 3.5.2 ดานความรูและทักษะความสามารถพื้นฐานที่มีผลตอการ
ทํางาน  

      

 3.5.3 ดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ
และความรับผิดชอบ (เชน ความรับผิดชอบตองานที่ทํา / 
ความซื่อสัตย / ความตรงตอเวลา)       

 

    
3.6 จํานวนนักศึกษาที่สอบผาน License /Exit exam              

 3.6.1 จํานวนนักศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีที่สอบผาน Exit exam            
 3.6.2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบผาน License /Exit exam              
 3.6.3 จํานวนนักศึกษาปริญญาโทที่สอบผาน License /Exit exam         
 3.6.4 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอกที่สอบผาน License /Exit exam        

3.7 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสุดทายที่มีสมรรถนะดาน
สุขภาพ (Health Related Fitness Test) ผานเกณฑมาตรฐาน        

 
    

 หมวดที่ 4 ผูเขาเรียน 
4.1 จํานวนผูเขาเรียนอุดมศึกษาที่มีอายุ 18 - 24 ป             
4.2 จํานวนประชากรทั้งประเทศที่มีอายุ 18 - 24 ป            
4.3 สัดสวนผูเขาเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ : ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        
 

    
 4.3.1 จํานวนผูเขาเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            
 4.3.2 จํานวนผูเขาเรียนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ               
 4.3.3 จํานวนผูเขาเรียนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            

4.4 จํานวนนักศึกษารวม             
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 4.4.1 จํานวนนักศึกษารวมทุกช้ันประดับต่ํากวาปริญญาตรี            
 4.4.2 จํานวนนักศึกษารวมทุกช้ันประดับปริญญาตรี            
 4.4.3 จํานวนนักศึกษารวมทุกช้ันประดับปริญญาโท            
 4.4.4 จํานวนนักศึกษารวมทุกช้ันประดับปริญญาเอก            

4.5 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เขาศึกษาเฉพาะที่สอบผานระบบ 
Admission  ตามที่สกอ.กําหนด 

      

4.6 จํานวนนักเรียนที่รับทุนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) / 
ระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)  

           

 หมวดที่ 5 หลักสูตร 
5.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด             

  5.1.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับต่ํากวาปริญญาตรี            
  5.1.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี            
  5.1.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต             

  
5.1.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท (แผน ก และ

แผน ข)       
 

    

  
5.1.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง       
 

    
  5.1.6 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก            
5.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ : ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      

 5.2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี       

 
    

 5.2.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ       
 5.2.3 

 
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนดานมนุษยศาสตรและ        
สังคมศาสตร        

 
    

5.3 จํานวนหลักสูตรที่มีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกปและได
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กําหนด และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552        

 

    
 5.3.1 จํานวนหลักสูตรระดับต่ํากวาปริญญาตรี            
  5.3.2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
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กลุม ค ลํา 
ดับ รายการ กลุม 

ก 
กลุม 
ข ค1 ค2 

กลุม 
ง   รวม 

  5.3.3 จํานวนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต             
 5.3.4 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข)            
 5.3.5 จํานวนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง            
  5.3.6 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก            
5.4 จํานวนหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใช

บัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร        
 

    
5.5 จํานวนหลักสูตรที่ใชระบบการศึกษาทางไกลตามหลักเกณฑของ

สกอ. กําหนด       
 

    
5.6 จํานวนหลักสูตรที่มีการเทียบโอนหนวยกิตระหวางสถาบัน 

อุดมศึกษาและมีระบบ Credit Bank        
 

    
 หมวดที่ 6 การเงินอุดมศึกษา 
6.1 งบประมาณทั้งหมดที่ใชจริง (งบแผนดินและงบรายไดและงบอื่นๆ)              

 6.1.1 งบประมาณการเรยีนการสอน และสนับสนุนการเรียนการสอน            
 6.1.2 งบประมาณการพัฒนานักศึกษา            
 6.1.3 งบประมาณการวิจัย            
 6.1.4 งบประมาณการบริการวิชาการ            
 6.1.5 งบประมาณการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม            

6.2 จํานวนเงินที่อนุมัติจริง ที่สนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค             
 6.2.1 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน             

  6.2.2 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (ในประเทศ)            
  6.2.3 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (ตางประเทศ)            
 หมวดที่ 7 การวิจัย 
7.1 จํานวนผลงานวิจัย และ/หรือนวัตกรรมดานการเรียนการสอนของ

อาจารยประจํา        
 

    
 7.1.1 จํานวนผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนของอาจารยประจํา 

(ช้ินงาน) โดยตองมีการตีพิมพเผยแพร       
 

    
 7.1.2 จํานวนผลงานนวัตกรรมดานการเรียนการสอนของอาจารย

ประจํา (ช้ินงาน) 
  

    
 

    
7.2 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน            
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กลุม ค ลํา 
ดับ รายการ กลุม 

ก 
กลุม 
ข ค1 ค2 

กลุม 
ง   รวม 

ทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร) ในรอบ 5 ป 
ที่ผานมา (ช้ินงาน) 

7.3 จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค             
 7.3.1 จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ            
 7.3.2 จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ            

7.4 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ       

 
    

7.5 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ     

 
  

7.6 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย        
 7.6.1 จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนจากภายนอก

สถาบัน       
 

    
 7.6.2 จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน            

 หมวดที่ 8 บริการวิชาการ  
8.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ             
8.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีคะแนนระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมเฉลี่ย ≥ 3.5 จาก 5 หรือตามที่ สกอ.กําหนด          
 

    
8.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือจาก

หนวยงานภายนอกสถาบัน    
 

  

  
8.3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน       
 

    

  
8.3.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรเอกชน       
 

    

  
8.3.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับหนวยงานอื่นๆ        
 

    
 หมวดที่ 9 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
9.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             

 หมวดที่ 10 เครือขายระดับสถาบัน เชน 11 เครือขายของ สกอ.  เครือขายกลุมสาขาวิชา เครือขายกลุมสถาบัน        
หรือเครือขายอ่ืนๆ  

10.1 จํานวนสถาบันที่มีเครือขายกับสถาบันอื่น (ภาคีภายนอก) และ            
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กลุม ค ลํา 
ดับ รายการ กลุม 
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กลุม 
ข ค1 ค2 

กลุม 
ง   รวม 

มีกิจกรรมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง  
- ใหนับกรณีที่มีความรวมมืออยางนอย 5 สถาบัน กับสถาบันใน
ประเทศหรือสถาบันตางประเทศรวมกัน 
- ใหนับเฉพาะจํานวนสถาบันที่มีการลงนามความรวมมือและมี
กิจกรรมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง แตไมนับการประชุมผูบริหาร
ของเครือขาย 
-  ตัวอยางของกิจกรรมความรวมมือ เชน  
    1. มีหลักสูตรรวมกันหรือมีหลักสูตรที่เทียบโอนหนวยกิต 
    2.  มีผลวิจัยรวมกัน 
    3.  มีโครงการบริการวิชาการรวมกัน 
    4.  มีการดําเนินการประกันคุณภาพรวมกัน  (เครือขาย Peer review) 
    5. มีการใชทรัพยากรรวมกัน 

 
3.5 สรุปผลการดําเนินงานตามกระบวนการศึกษาวิจัย กับ วัตถุประสงคของการทําวจัิย 
ตารางที่ 3-14 แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกระบวนการศึกษาวิจัยกับวัตถปุระสงคของการทําวิจัย 
วัตถุประสงค การดําเนิน 

การวิจัย 
ตัวแปรที่
เก่ียวของ 

แหลงขอมูล/กลุม
ตัวอยาง 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห
ผล 

ผลท่ีไดรับ 

• ข อมู ลจากเอกสาร 
มาตรฐานการอุดมศึกษา
และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2   
(พ.ศ. 2551-2565) 
• ขอมูลที่เกี่ยวของ
โดยสืบคนดวย 
internet และ จาก
วารสารวิชาการ 
•  คณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่
ปรึกษาและตรวจรับ
ผลงานฯ 

แบบสรุป
สําหรับการ
วิเคราะห 
ตัวบงช้ี ที่
สอดคลองกับ 
SGDP 
 
 
 

แจกแจงตัวบงช้ี
ที่สอดคลองกับ 
SGDP โดยใช
รหัส ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ 
และตัวเลข 

 
 

ตัวบงช้ี  
version 1 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อ
วิเคราะหหา
ตัวบงช้ี
สําคัญ (key 
indicators) ที่
สอดคลอง
กับเปาหมาย
ตามกรอบ
มาตรฐาน
การ
อุดมศึกษา
และกรอบ
แผน
อุดมศึกษา
ระยะยาว 15 

ศึกษา
เปาหมายของ
กรอบ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา
และกรอบ
แผน
อุดมศึกษา
ระยะยาว 15 
ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-
2565) 

 เปาหมายตาม 
กรอบ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและ
กรอบแผน
อุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) 

ขอมูลจากผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา

• แบบสํารวจ 
ความคิดเห็น

• แจกแจง
สาระสําคัญ 

ตัวบงช้ี
version  2 
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วัตถุประสงค การดําเนิน 
การวิจัย 

ตัวแปรที่
เก่ียวของ 

แหลงขอมูล/กลุม
ตัวอยาง 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห
ผล 

ผลท่ีไดรับ 

จํานวน 119 สถาบัน ตอตัวบงช้ี 
• สํารวจความ
คิดเห็นจาก 
เครื่อง Electrical 
Opinion Finder 

• แจกแจง
ความถี่ (%) ตรง
กับสาระสําคัญ 

 

• ขอมูลจากผูทรง 
คุณวุฒิ จํานวน12 คน 
• ขอมูลจากผลการ
ประเมินของ สกอ.  
สมศ. และ ก.พ.ร. 
• คณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่
ปรึกษาและตรวจรับ
ผลงานฯ 

• แบบบันทึก
การสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ 
• แบบบันทึก
ขอมูลและ
ฐานขอมูลใน 
excel  
• แบบสรุป
ขอเสนอแนะ 

แจกแจง
สาระสําคัญ 

 

ตัวบงช้ี
version  3 

ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-
2565) 

• ขอมูลจากคณะอนุ- 
กรรมการดานการติด 
ตามและประเมินผล   
• ขอมูลจากคณะ
ผูบริหาร สกอ. และ 
ตัวแทนผูบริหาร
สถาบัน  
• คณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่
ปรึกษาและตรวจรับ
ผลงานฯ 

แบบสรุป
ขอเสนอแนะ 

แจกแจง
สาระสําคัญ 
 

ตัวบงช้ี  
version  4 
 
 
 

2. เพื่อ
วิเคราะหผล
การประเมิน
ตามมาตรฐาน
และตัวบงช้ี
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาที่

• ศึกษาและ
วิเคราะหผล
การประเมิน 
ตามระบบ
การประเมิน
ของ สกอ. 
สมศ. และ 
ก.พ.ร.   

• ตัวบงช้ีและ  
ผลการประเมิน
ของ สกอ. 
• ตัวบงช้ีและ  
ผลการประเมิน
ของ สมศ. 
• ตัวบงช้ีและ
ผลการประเมิน

• ขอมูลผลการ
ประเมินของ สกอ.   
ปการศึกษา 2550 
จํานวน 85 สถาบัน 
• ขอมูลผลการ
ประเมินของ สมศ. 
รอบที่ 2 จํานวน 202 
สถาบัน 

แบบสรุป
เปรียบเทียบผล
การประเมิน 

• แจกแจง
สาระสําคัญ 
• แจกแจง
ความถี่ (%) ตรง
กับสาระสําคัญ 

ตารางเปรียบ 
เทียบผลการ
ประเมิน      
1) ภาพรวม 
2) จําแนก
ตามกลุม
สถาบัน 
3) เฉพาะ
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วัตถุประสงค การดําเนิน 
การวิจัย 

ตัวแปรที่
เก่ียวของ 

แหลงขอมูล/กลุม
ตัวอยาง 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห
ผล 

ผลท่ีไดรับ 

ดําเนินการ
โดย  สกอ. 
สมศ. และ 
ก.พ.ร. ในตัว
บงช้ีที่สอด 
คลองกับขอ 1 
โดยจําแนก
ตามกลุม
สถาบัน 4 
กลุม  
(ก ข ค ง) 

ของ ก.พ.ร. • ขอมูลผลการ
ประเมินของ ก.พ.ร. 
ปงบประมาณ 2550 
จํานวน 72 สถาบัน 
 

สถาบันใน
สังกัด สกอ. 
4) เฉพาะ
สถาบันใน
สังกัด สกอ.
และ จําแนก
ตามกลุม
สถาบัน 

3. เพื่อให
ขอเสนอแนะ
ในการติดตาม
ประเมินผล
การจัดการ 
ศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 
โดยมีตัวบงช้ี
ที่สอดคลอง 
ตามแผน 
พัฒนาการ 
ศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา        
ฉบับที่ 10          
(2551-2554)   
ฉบับที่ 11          
(2555-2559) 
และฉบับที่12   
(2560-2564) 

• ศึกษา
เปาหมาย
ตามกรอบ
มาตรฐาน
การ
อุดมศึกษา
และกรอบ
แผน
อุดมศึกษา
ระยะยาว 15 
ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-
2565) 
• ศึกษาและ
วิเคราะหผล
การประเมิน 
ตามระบบ
ของ สกอ.
สมศ. และ 
ก.พ.ร.   

• ตัวบงช้ี
สําคัญที่
สอดคลองกับ
เปาหมายตาม
กรอบ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา
และกรอบ
แผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 
ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-
2565) 
• การเปรียบ 
เทียบผลการ
ประเมินของ 
สกอ.สมศ. 
และ ก.พ.ร.   

• ขอมูลจากผูแทน
สถาบันอุดมศึกษา
จํานวน 119 สถาบัน 
• ขอมูลจาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
12 คน 
• ขอมูลจาก
คณะอนุกรรมการ 
ดานการติดตามและ
ประเมินผล 
• ขอมูลจากคณะ
ผูบริหาร สกอ. 
• คณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่
ปรึกษาและตรวจรับ
ผลงานฯ 

• แบบสรุป
สําหรับการ
วิเคราะห
ขอเสนอแนะ 
 

แจกแจง
สาระสําคัญ 
 

ขอเสนอ 
แนะในการ
ติดตาม
ประเมิน 
ผลการ
จัดการ 
ศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้ version 4  
 

4.1  คําอธิบายรายละเอียดตัวบงชี้ version 4  
ตัวบงชี้ท่ี 1 (I1) 
 รอยละของหลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตท้ังภาครัฐ/เอกชน ใน
การสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา (Input) 
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2ข.1)  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของ
 ประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู เรียนแบบผู เรียนเปน
 สําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการ
 ประเมินและใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการ
 บริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(D 2.3)  จํานวนหลักสูตรที่มีความรวมมือของเครือขายระดับอุดมศึกษากับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการและผูใช

บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน 
(P 7.1) การมีสวนรวมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการในการเพิ่มขีด

ความสามารถการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒนาแรงงานที่มีความรูใหม เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ไทยในการแขงขันกับนานาประเทศ 

คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 จํานวนหลักสูตรที่มีความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการ
สราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร แสดงถึง คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลอง
กับความตองการที่หลากหลายของประเทศ  มีการใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยสมาคม
วิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ตองมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงตองสอดคลองตาม
วิสัยทัศน พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในแตละกลุม และจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education, 
TQF:HEd) ทุกหลักสูตร  
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การคํานวณ 

เปาหมาย      เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป  (ป พ.ศ. 2565) 
 รอยละ 100 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรสรางความเขาใจใหกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน เพื่อจะได
เขามามีสวนรวมในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร 

2. ควรมีการวิเคราะหแยกระหวางหลักสูตรที่สนองตอบความตองการของสมาคมวิชาชีพ/
วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน และหลักสูตรที่สนองตอบความตองการขั้นพื้นฐาน
ของประเทศดวย 

3. ทุกหลักสูตรจะตองไดรับรองตามเกณฑของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2 (I2) 
 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา (Input) 
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2 ก.1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน สอดคลองกับความ
 ตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมี
 อิสระทางวิชาการ 
(D 6.1)  สัดสวนคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑของกลุมสถาบัน 
(P 3.1)   ปฏิรูปการพัฒนาอาจารยและบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มสัดสวนคุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอก 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
  อุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงที่ตองการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความสามารถและความ
ลุมลึกทางวิชาการ ดังนั้นคุณวุฒิอาจารยประจําจึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบัน ถา
อาจารยประจํามีศักยภาพสูง ก็จะสามารถสรางองคความรูใหมและถายทอดองคความรูนั้นแกนักศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

จํานวนหลักสตูรที่มีความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/ 
วิชาการ/ผูใชบณัฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการสราง/ 

 พัฒนา/บริหารหลักสูตร X  100 

รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือ 
กับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิต
ทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการสราง/พัฒนา/
บริหารหลักสูตร 

= 

จํานวนหลักสตูรทั้งหมด 
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การคํานวณ 

เปาหมาย      เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565)   
                    รอยละ  40 
ตารางที่  4 -1 แสดงเปาหมายรอยละของจํานวนอาจารยปริญญาเอกจําแนกตามกลุมสถาบัน  4  กลุม 

กลุมสถาบัน อาจารยปริญญาเอก 
ก. วิทยาลัยชุมชน  10% 
ข. สถาบันที่เนนปริญญาตรี 50% 
ค. สถาบันเฉพาะทาง 70% 
ง. สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก   100 % 

 
ขอเสนอแนะ 
  1.  การประเมินคุณวุฒิของอาจารยจะตองพิจารณาใหตรงตามบริบทของกลุมสถาบัน เพื่อใหมีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ  คุมคา และสอดคลองเหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันโดย 
เฉพาะอยางยิ่งจะตองตรงกับสาขาวิชาที่สอนดวย 
  2.  อาจารยวุฒิปริญญาเอก ใหหมายความรวมถึงอาจารยที่มีวุฒิเทียบเทาปริญญาเอก ตามที่ สกอ. 
กําหนดไว เชน อาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
  3.  ใหนับจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง โดยพิจารณาในลักษณะ FTET (Full Time Equivalent 
Teacher) ตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด เชน  อาจารยขาราชการ  อาจารยพนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจาง
กับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
     9-12  เดือน คดิเปน 1 คน 
     6  เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดอืน คิดเปน 0.5  คน 
     นอยกวา 6 เดอืนไมสามารถนํามานับได 
  4.    ควรวิเคราะหเฉพาะบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อสะทอนคุณภาพที่แทจริงของจํานวน 
FTET (Full Time Equivalent Teacher) ตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

5.    ตองมีการประเมินคุณวุฒิจํานวนอาจารยประจําที่มีปริญญาเอกอยางนอยปละ 1 คร้ังและตอเนื่อง
ทุกป ซ่ึงในป พ.ศ. 2555 ชวงแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ใชขอมูลอยางนอย 3 ป ในป พ.ศ. 
2560 ชวงแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใชขอมูลทุกป ในป พ.ศ. 2565 ชวงแผนอุดมศึกษาฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ใชขอมูลทุกป 

= จํานวนอาจารยประจําที่มวีฒุิปริญญาเอก  X  100 รอยละอาจารยประจําที่ม ี       
วุฒิปริญญาเอก  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
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6.  ควรประเมินคุณวุฒิอาจารยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในแตละหลักสูตรโดยใชกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education, TQF:HEd) เนื่องจากในแตละสถาบันมีหลักสูตรที่หลากหลายไมเหมือนกัน การประเมินจํานวน
อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกในภาพรวมจึงอาจจะไมสะทอนคุณภาพที่แทจริง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3 (I3) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณแผนดินเพื่อสงเสริม
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย 
 ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา (Input) 
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
 (S2 ข.2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่ เปนการขยายพรมแดนความรูและ
 ทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตาม
 ศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
 และตางประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและ
 ประเทศชาติ 
(G 3.1) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม 
(D 4.4)  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสงเสริมงานวิจัยตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย
 เชน ระบบ RAE  
(P 8.1) เพิ่มศักยภาพการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสรางขีด
 ความสามารถในการแขงขันของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถ่ินไทย 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 ทุกสถาบันอุดมศึกษาจะตองไดรับการพิจารณาใหไดรับงบประมาณจากรัฐ เพื่อสนับสนุนการ
สรางงานวิจัย  (งานวิจัย ใหรวมความถึงงานสรางสรรคและงานนวัตกรรมดวย) ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหการสรางงานวิจัย  เปน 1 ใน 4 
พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา แตจะตองมีระบบการจัดสรรงบวิจัยใหสอดคลอง เหมาะสมกับพันธกิจ
ของแตละกลุมสถาบัน (กลุม ก. กลุม ข. กลุม ค. กลุม ง.) และตามจุดเนนหรือเอกลักษณของสถาบัน ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดผลงานวิจัยที่หลากหลาย สอดคลองเหมาะสมกับผูผลิตงานวิจัยและผูใชผลงานวิจัยในกลุมที่
ตางกัน อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยอาศัยระบบการประเมินศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองพัฒนาขึ้น ระยะเริ่มตนจะตอง
พิจารณาเนนเปนพิเศษในสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. (สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตศึกษา
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โดยเฉพาะปริญญาเอก) ซ่ึงควรจะไดรับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสงเสริมงานวิจัยใหสอดคลองกับศักยภาพ
ของสถาบันในการทําวิจัย  เนื่องจากประเทศมีงบประมาณและทรัพยากรจํากัด  
 กระบวนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัยควรจะเปนลักษณะการแขงขัน (Competitive researcher) 
รวมกับมีการประเมินตามศักยภาพและจุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา เชน การประเมินโดยใชระบบ 
Research Assessment Exercise (RAE)  หรือ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซ่ึงในระบบ Research 
Assessment Exercise (RAE) ของประเทศสหราชอาณาจักร จะจําแนกและจัดลําดับความสามารถในการวิจัย
ของหนวยงาน/ กลุมสาขาวิชาในแตละมหาวิทยาลัย  
การคํานวณ 

เปาหมาย  เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565) 
  รอยละ 90  
ขอเสนอแนะ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีการประชุมชี้แจงใหทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษา     
มีความเขาใจในระบบการประเมินศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย  และวิธีการจัดสรรเงินวิจัย
ตามผลการประเมิน ซ่ึงอาจใชระบบ Research Assessment Exercise (RAE) หรือสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย       

2. ผลการประเมินจะสะทอนคุณภาพของสํานักงบประมาณ/ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย/หนวยงานที่เกี่ยวของ  ที่เปนผูจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยใหกับสถาบันอุดมศึกษา 

3. งานวิจัยใหรวมความถึงงานสรางสรรคและนวัตกรรมดวย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4 (I4) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ โดย
พิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ.  
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา (Input) 
 
 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ดรับการจัดสรรทรัพยากร 
จากงบประมาณแผนดินเพื่อสงเสริมงานวิจัยของ

สถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิต
ผลงานวิจัย X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการ
จัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน
เพื่อสงเสริมงานวิจยัของสถาบันอุดมศึกษา 
ตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิต
ผลงานวิจัย 

= 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด ที่ไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรจากงบประมาณแผนดินเพื่อสงเสริมงานวิจัย 
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ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(G 7.1)  ใชกลไกดานการเงิน 
(D 5) การเงินอุดมศกึษา 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ โดยพิจารณาจาก
พันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. เปนการแสดงถึงระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความเปนธรรม และตรงตามพันธกิจของสถาบัน เปนการใชงบประมาณแผนดินอยางคุมคา 
ตรงกับเปาหมายความตองการและทิศทางของประเทศ 
การคํานวณ 

เปาหมาย เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565) 
     รอยละ 100 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการประสานงานกับสํานักงบประมาณใหเขาใจในหลักการและเจตนารมณของการ
จัดสรรงบประมาณแผนดินที่ตรงกับพันธกิจของสถาบันและผลการประเมินคุณภาพของสถาบันโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 2.  ควรมีการวิเคราะหในภาพรวมของงบประมาณอุดมศึกษาที่ใชจายจริงทั้งระบบของทุก
สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน (งบแผนดิน งบรายได งบบริจาค) รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ของนักศึกษา
และผูปกครองที่ใชจายในการเขาศึกษาจนกระทั่งเรียนจบปริญญาบัตร 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5 (P1) 
 รอยละของสภาสถาบันท่ีแสดงบทบาทหนาท่ีในการนําสถาบันอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลัก                     
ธรรมาภิบาลและการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ (Process) 
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยพจิารณาจากพนัธกิจ

และผลการประเมินของ สมศ.  X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณโดยพิจารณาจาก
พันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 

= 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งหมด 
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(S2.ก)  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ 

(G 6.1) ใชกลไกของธรรมาภิบาล 
(D 3)   ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศกึษา 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 สถาบันเปนทีมผูบริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา ซ่ึงมีบทบาทหนาที่ในการชี้นํา การกําหนด
เปาหมายและการกํากับติดตามประเมินผล เพื่อใหสถาบันบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และสอดคลองกับ
เปาหมายของประเทศชาติ สภาสถาบันตองแสดงบทบาทหนาที่ในการนําสถาบันอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและเนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนการแสดงถึงศักยภาพของสภา
สถาบันในการมองอนาคตดวยวิสัยทัศนที่กวางไกล  สามารถกําหนดนโยบายและชี้นําสถาบันใหพัฒนา
อยางมีทิศทาง  มีเปาหมายอยางชัดเจน  ตลอดจนการกํากับติดตามใหสถาบันดําเนินการไปตามเปาหมายที่
กําหนด 
 ในการประเมินคุณภาพของสภาสถาบันควรใชระบบกลไกที่มีลักษณะเฉพาะ เชน การใชระบบ 
Peer review ซ่ึงเปนการประเมินโดยทีมผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินเปนที่ยอมรับของประชาคมชาวอุดมศึกษา รวมทั้งมีประสบการณในการบริหารสถาบันดวย 
หลักฐานประกอบกระบวนการ Peer review 

1.1 เอกสารรายงานการประชุมสภาสถาบัน มีวาระการประชุมที่แสดงถึง  
• ยุทธศาสตร / ทิศทางใหม / กระบวนการใหม / เทคนิคใหมในการพัฒนาสถาบัน  
• การสรางสรรคที่ทําใหเกดิการพัฒนาของบุคลากร / บัณฑิต / งานวจิัย / หลักสูตรใหม 
• การปรับปรุงพัฒนาระบบการนําองคกรและระบบบริหารงานโดยใช PDCA   
• การกํากับตดิตาม การบริหารสถาบันใหตรงกับเปาหมายและเปนไปตามประเด็นที่อนุมตัิ 
• มีหลักฐานแสดงการนําองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
• มีหลักฐานแสดงการพัฒนาสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

1.2  มีหลักฐานแสดงผลลัพธที่เกิดขึ้น โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถาบันไปในทิศทางที่
กําหนดตามวิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมาย  โดยสอดคลองกับทิศทางของประเทศ 

เปาหมาย      เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565) 
  รอยละ  100 
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การคํานวณ 

 
ตัวบงชี้ท่ี  6 (P2) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ (Process) 
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2.ก)  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ 
(G 6.1)  ใชกลไกของธรรมาภิบาล 
(D 3.3)   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประเด็น 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 ทีมผูบริหารของสถาบันจะตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และจะตองมีหลัก
ธรรมาภิบาล  เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเปนแมแบบในการสรางและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพในทุกดาน 
โดยเฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งเปนตนแบบในการบริหารจัดการของ
องคกร/สถาบันอื่นในประเทศ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีความเขมแข็งและแสดงออกถึงธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการอยางครบถวน และเปนรูปธรรมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพอยางยัง่ยนื
และมั่นคง การใหความสําคัญตอหลักธรรมาภิบาลมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะการใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของสถาบันในการ
ดูแลติดตามกํากับการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อใหเกิดความโปรงใส ความยุติธรรมในการบริหารจัดการ 
 รวมทั้งในการบริหารสถาบัน ตองยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชเพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืนของสถาบันดวย ซ่ึงประกอบดวย 
 1. ความพอประมาณ / ความพอเพียง / ความสมดุล 
 2. ความมีเหตุมีผล 
 3. ความพึ่งตนเองได/มีภูมิคุมกันที่ดี 
 

จํานวนสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาทีใ่นการนําสถาบัน
อยางมีคุณภาพ  โดยยดึหลักธรรมาภิบาลและการสราง

สถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู X 100 

รอยละของสภาสถาบันที่แสดง
บทบาทหนาทีใ่นการนําสถาบันอยางมี
คุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
การสรางสถาบันใหเปนองคกร 
แหงการเรยีนรู 

= 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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 โดยมี  2  เงื่อนไข  คือ  1. มีความรู   2. มีคุณธรรมจริยธรรม 
 นิยามของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หมายความวา เปนการบริหารจัดการที่ยึด
หลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ประกอบดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม ไดแก  การตรากฏหมาย กฏขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับ
ทั้งผูออกกฏและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 
 2.  หลักคุณธรรม ไดแก  การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ 
ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ 
 3. หลักความโปรงใส การเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย 
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือนหรือปดบังบางสวน  
 4.  หลักความมีสวนรวม ไดแก  การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมที่เราทําทั้ง
รวมคิด รวมทํา รวมแกไขและรวมรับผิดชอบ 
 5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลวยังตองสราง
กระบวนการใหหนวยงานตางๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางานของเราโปรงใสจริง 
 6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน 
การคํานวณ 

 
เปาหมาย      เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป  ( ป พ.ศ. 2565) 
        รอยละ 90 
ขอเสนอแนะ 

1. สกอ. ตองมีการกําหนดเกณฑตัดสินที่ชัดเจนในแตละประเด็นของนิยามหลักธรรมาภิบาล 
2. ควรชี้แจงใหผูประเมินและทุกสถาบันมีความเขาใจตรงกันตามนิยามของหลักธรรมาภิบาล 
3. ควรใชการประเมินในรูปแบบพิชญพิจารณ (Peer review)  โดยสถาบันจะตองอธิบายหลักธรรมาภิบาล

ที่มีการดําเนินงานจริงและแสดงหลักฐานที่เปนรูปธรรมชัดเจนอยางครบถวนทั้ง 6 ประเด็น 
4. ควรวางแนวทางการประเมินในรูปแบบพิชญพิจารณ (Peer review) ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

ตามที่ สกอ. กําหนด 
 
 

= จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีการบริหารจดัการ    
ตามหลักธรรมาภิบาล  X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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ตัวบงชี้ท่ี  7 (P3) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงินและมีการจัดสรรงบประมาณภายใน  ท่ีสอดคลอง
กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (Process) 
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2ก.2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ   และ
  ประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตางๆ 
  อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 
(G 7.1)   มีกลไกดานการเงนิ  
(D 5)  การเงินอุดมศกึษา 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีแผนกลยุทธดานการเงินที่สอดคลองกับพันธกิจทั้ง 4 ดาน และตองมีการ
จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองเหมาะสมในแตละพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยยึดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 
ยุทธศาสตรและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก 
 แผนกลยุทธดานการเงินควรครอบคลุม การวิเคราะหรายรับ โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุน ทั้งจาก
งบประมาณแผนดินและเงินรายได (คาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอ่ืน ๆ ที่สถาบันไดรับ)  มีการนําเงิน
รายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ  แยกคาใชจายของการดําเนินงานตามหมวดตาง ๆ รวมทั้งมีการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยของผลผลิต เพื่อใหการบริหารการเงินมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  เพื่อความมั่นคง
ดานการเงินของสถาบัน  
การคํานวณ 

 
เปาหมาย   เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565) 
      รอยละ 100 

= 
จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีกลยุทธการเงินและมกีารจดัสรร
งบประมาณภายในที่สอดคลองกับวิสัยทศัน พันธกิจ 
 วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
กลยุทธการเงนิและมีการจัดสรร
งบประมาณภายในที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน พนัธกิจ วัตถุประสงค
และแผนยุทธศาสตรของสถาบัน  จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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ขอเสนอแนะ 
1. กรณีที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐจะตองพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมที่สอดคลอง

กับวิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตร โดยการมีสวนรวมจากสํานัก
งบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวิเคราะหแยกงบประมาณแผนดิน งบประมาณ
รายไดและเงินบริจาคจากทุกแหลง 

2. กรณีที่เปนมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับ สภามหาวิทยาลัยจะตองพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในภาพรวมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค และแผน
ยุทธศาสตร 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกําหนดนิยามกลยุทธการเงินและชี้แจงใหทุก
สถาบันรวมทั้งผูประเมินใหมีความเขาใจตรงกัน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 8 (P4) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง 
ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ (Process)   
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2 ก.1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน สอดคลองกับความ
 ตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมี
 อิสระทางวิชาการ 
(G 2.1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึน้ตลอดชีวิต 
(D 6)  การพัฒนาบุคลากรในอุดมศกึษา 
(P 3.1)  ปฏิรูปการพัฒนาอาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มสัดสวนคุณวฒุิอาจารยระดบัปริญญาเอก 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 สถาบันอุดมศึกษาที่ มี การพัฒนาคุณภาพของอาจารยประจํ าอย างชัดเจน  แสดงถึ งการที่
สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไก มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ สามารถสรางผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด    
ซ่ึงสะทอนถึงคุณภาพของสถาบันอยางแทจริง เนื่องจากถาอาจารยไมมีคุณภาพก็ไมสามารถที่จะทําให
ผลผลิตตามพันธกิจทั้ง  4  ดานมีคุณภาพได 
 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของอาจารยประจําครอบคลุมอาจารยประจําทุกคนทั้งระบบ ตั้งแต
การคัดเลือกบรรจุอาจารยใหม การพัฒนาใหมีศักยภาพความเปนอาจารยอยางตอเนื่อง มีการกําหนด Career 
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path  ที่ชัดเจนมีการธํารงรักษาอาจารยที่มีคุณภาพ รวมทั้งวัยเกษียณอายุ ตองมีการถายทอดและตกผลึกองค
ความรูที่เปน Tacit  knowledge ใหกับสถาบันโดยใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge  Management)   
 ในการประเมินคุณภาพของอาจารย จะตองพิจารณาในหลากหลายมิติ และหลากหลายมุมมองโดยตอง
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของแตละสถาบัน ดังนั้นจึงควรใชระบบประเมินแบบ Peer review 
หลักฐานประกอบกระบวนการ Peer review 

• แสดงระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย ใหมีความพรอมทั้งดานความรู ทักษะวิธีการสอน
และความเปนครู   เพื่อใหอาจารยทุกคนมีคุณภาพตามที่สถาบันกําหนด โดยเฉพาะอาจารยที่
ไมไดจบจากสาขาวิชาดานการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาใหมีความรู  มีทักษะ  มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณของอาจารย   

• แสดงระบบและกลไกแยกระหวางการพัฒนาอาจารยใหม (ชวง 5 ปแรก) และอาจารยที่มีอายุ
งานเกิน 5 ป  

• แสดงการใชกระบวนการ PDCA ในการปรับปรุงระบบและกลไก ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
• แสดงผลของระบบและกลไก (Output) เหลานั้นวา อาจารยทุกคนมีคุณภาพมากขึ้น   
• แสดงระบบแรงจูงใจที่เหมาะสมกับศักยภาพและคุณภาพของอาจารยที่สูงขึ้น เพื่อการธํารง

รักษาอาจารยที่มีคุณภาพ 
• แสดงผลลัพธ (Outcome) ที่มีตอนักศึกษาวาไดรับการถายทอดองคความรู แบบเนนผูเรียนเปน

สําคัญและการเรียนรูตลอดชีวิต  
• แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของอาจารยที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบัน 

 
การคํานวณ 

 
เปาหมาย      เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565) 
        รอยละ  100 

       สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจะตองมีการพัฒนาคุณภาพอาจารยประจําทุกคนอยางตอเนื่องตามที่
สถาบันกําหนด 

  
 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีการพัฒนาคณุภาพของอาจารย
ประจําอยางตอเนื่อง  X  100 รอยละสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีการพัฒนา 

คุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง 

 
= 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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ตัวบงชี้ท่ี 9 (P5) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ (Process) 
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2 ข.1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของ
 ประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ 
 เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน  มีการประเมินและใช
 ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
 นักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(G 2) เพื่อผลิต และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต  
(D 9)  โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู (การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษา) 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 ในการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
อาจารยจึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กําหนด มีการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน มีการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและการเรียนรูของผูเรียน การสนับสนุนให
อาจารยในแตละหลักสูตรทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มี
คุณคา นวัตกรรมเหลานี้มีหลายรูปแบบ เชน เทคนิคการสอนใหมๆ แบบฝกหัด ส่ืออุปกรณ หรือเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาใหมๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
การคํานวณ 

 
เปาหมาย      เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565) 
   รอยละ 100 
 

= 
 
 
 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีระบบและกลไกสนับสนุนให 
อาจารยประจําทําวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานตาม 

เกณฑมาตรฐาน ของ สกอ.  X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
และกลไกสนบัสนุนใหอาจารยประจํา
ทําวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผาน
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.   จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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ขอเสนอแนะ 
1.    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกําหนดนิยามการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และชี้แจงใหทุกสถาบันรวมทั้งผูประเมินใหมีความเขาใจตรงกัน 
2. สถาบันอุดมศึกษาควรทําความเขาใจกับอาจารยผูสอนในเรื่องวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และนําไปปฏิบัติใหถูกตองตามที่ สกอ. กําหนด 
3. ควรมีผลงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร เพื่อแสดงถึงคุณภาพ

ของกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นๆ เชน การวิจัยเปรียบเทียบ Outcome 
ของหลักสูตรนั้น ในแตละชวงปการศึกษา ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงแนวโนมและทิศทางของผลการจัดการ
เรียนการสอนของแตละหลักสูตรของสถาบันนั้น 

4. สถาบันควรมีระบบสรางแรงจูงใจใหอาจารยไดพัฒนาการวิจัยดานการเรียนการสอนใหเปนที่
ยอมรับเหมือนกับการพัฒนางานวิจัยดานวิชาชีพเฉพาะ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 10 (P6) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ (Process) 
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2ข.1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของ
 ประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ 
 เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน  มีการประเมินและใช
 ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
 นักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(G 2) เพื่อผลิต และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต  
(D 9)  โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู (การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษา) 
(P 5.1)  ผูสําเร็จการศกึษาระดบัอุดมศกึษาเปนผูมีทกัษะวชิาการ  ทกัษะวิชาชีพ  มคีวามรับผิดชอบ  มีคณุธรรม 

จริยธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอด  
ชีวิต มีความสามารถดานการวิเคราะหสังเคราะห สามารถใชเทคโนโลยีพื้นฐานไดเปนอยางดี มีทักษะ
ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
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คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 สถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญ  แสดงถึงคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตตามศักยภาพของการเรียนรูของนักศึกษาเปน
รายบุคคล โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมและยืดหยุน คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของ
นักศึกษาในการแสวงหาความรู เชน  การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย
สวนบุคคล การจัดใหมีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนาม
อยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  จัดทําโครงงาน  มีการเรียนการสอนทางเครือขาย
คอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมไดดวยตนเอง โดยตองสอดคลองกับปรัชญา หลักการและเปาหมายของแตละหลักสูตร 
 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษา
จะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เชน 

• มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  พรอมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน  การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้  การเรียนรูจากกรณี
ปญหา (Problem – Based  Learning  :  PBL)  การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)  การเรียนรู
แบบสรรคนิยม (Constructivism)  การสอนแบบเอส ไอ พี  การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง (Self – Study)  การเรียนรูจากการทํางาน (Work – Based Learning) การเรียนรูที่เนนการวิจัย
เพื่อสรางองคความรู (Research – Based Learning)  การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึก
ทางปญญา (Crystal – Based  Approach) 

• มีการเรียนการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารยและระหวาง
นักศึกษากับนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ  เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยาง
กระตือรือรน 

• มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  แตยืดหยุนและหลากหลายสามารถตอบสนองความ
ตองการเรียนรูของผูเรียน ทั้งความยืดหยุนดานชวงเวลาเรียน สถานที่เรียน  ดานวิธีการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผล หรือดานอื่นๆ 

ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกวัยสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดกระบวนการใหการศึกษาแกผูเรียน ไดมี
โอกาสศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ และความสนใจของผูเรียนไมมีขอจํากัดของเงื่อนเวลา สามารถสะสม
หนวยกิตได ตัวอยางเชน การใชระบบสะสมหนวยกิต (Credit bank) 
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การคํานวณ 

เปาหมาย       เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565) 
  รอยละ 100 
ขอเสนอแนะ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกําหนดนิยามกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและชี้แจงใหทุกสถาบันรวมทั้งผูประเมินใหมีความเขาใจตรงกัน 

2. สถาบันอุดมศึกษาควรทําความเขาใจกับอาจารยผูสอนในเรื่องกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและนําไปปฏิบัติใหถูกตองตามที่ สกอ. กําหนด 

3. ควรประเมินกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในระดับหลักสูตรใหครบทุกหลักสูตร 
4. ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรคํานึงถึงการดํารงชีวิตประจําวันของนักศึกษาดวย 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุขมากกวาความทุกขที่เกิดจากการเรียน เพื่อใหสอดคลองกับ
เปาหมายของชาติในการสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ บัณฑิตเปนคนดี คนเกง
และคนมีความสุข 
 คนดี  คือ คนที่ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
พึงประสงคทั้งดานจิตใจ  พฤติกรรมที่แสดงออก สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางมีสันติ 
 คนเกง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิตโดยมีความสามารถในดานหนึ่ง หรือ
รอบดาน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง โดยสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
ทันสมัย ทันเหตุการณ มีความเปนไทย สามารถคิด และมีทักษะการเรียนรูดวยตัวเอง 
 คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจมีความราเริง แจมใส รางกายแข็งแรง 
จิตใจเขมแข็ง มีความรักตอสรรพสิ่ง มีความสุขในการเรียนรู การทํางาน และการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 11 (P7) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
ชนิดของตัวบงชี ้กระบวนการ (Process) 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  ผานตามเกณฑมาตรฐานของ         
                                     สกอ.   X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

 
= 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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ประเด็นกํากับติดตาม  ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2ข.1)  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของ
 ประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ 
 เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน  มีการประเมินและใช
 ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
 นักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(S 1.3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตอง
 เหมาะสม 
(G 2) เพื่อผลิต และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต  
(D 9)  โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู (การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษา) 
(P 5.1)  ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนผูมีทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ                 
 มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่
 เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีความสามารถดานการวิเคราะห สังเคราะห สามารถใชเทคโนโลยีพื้นฐานได
 เปนอยางดี มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาอยางมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคอยาง
เหมาะสมและครบถวน จะสามารถพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีวุฒิภาวะสูงขึ้น 
 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคการ
นักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม ในการดําเนินงานตองมีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบถวน
อยางนอยใน 5  กิจกรรม ตอไปนี้ 

1.  กิจกรรมวิชาการ 
2.  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
3.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
4.  กิจกรรมนันทนาการ 
5.  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ซ่ึงสถาบันตองกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ทั้งตองสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของสถาบัน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  และมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางนอย   5  ดาน  ดังนี้ 

 



  
                                                                                                                                              บทท่ี 4  
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(1)  ความรู   
(2)  ทักษะการคิด 
(3)  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(4)  ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 
(5)  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา  
นอกจากนี้ยังตองมีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่

ดําเนินการโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษาตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกสิ้นปการศกึษา  
และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
การคํานวณ 

เปาหมาย      เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565) 
 รอยละ 100 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรวัดผลความสัมฤทธิ์ของการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคและ
สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education ; TQF:HEd) 

2. ควรใหสภา/สโมสรกิจการนักศึกษามีสวนรวมในการนําระบบการประเมินสมรรถนะทางสุขภาพ 
(Health Related Fitness Test) มาใชในการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษา โดยบูรณาการรวมกับ
กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 12 (P8) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริงและ
เปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยบัณฑิตแหงชาติ (ถามี) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ (Process) 
ประเด็นกํากับติดตาม  ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2 ก.2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล  คลองตัว  โปรงใส และตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบและวธีิการตางๆ 
อยางเหมาะสมและ คุมคาคุมทุน 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีการสงเสริมกิจกรรมนกัศกึษา 
ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาผานตาม
เกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

= 
จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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(D 9.1)   มีระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการที่นํามาใชไดจริงเปนปจจุบัน 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให
เปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยเฉพาะ
เชื่อมโยงกับระบบ สกอ. ประเด็นหลักคือ ตองเปนระบบที่ใชงานไดทั้งการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหารทุกระดับ ผูบริหารสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามภารกิจทุกดาน 
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและทันตอเหตุการณ ทั้งนี้
ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิ
และความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการความเสี่ยง
กับเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน ขอมูลสูญหาย การติดไวรัสคอมพิวเตอร  
 ระบบฐานขอมูลตองครอบคลุมตามภารกิจทุกดานของสถาบันไดแก ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร ดาน
การเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตองมีขอมูล
พื้นฐานครบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. เชน ขอมูลดานนักศึกษา ดานบคุลากร 
ดานการเงิน และดานประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน 
การคํานวณ 

เปาหมาย        เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป  (ป พ.ศ. 2565) 
          รอยละ 100 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดนิยาม รูปแบบและเงื่อนไขของระบบฐานขอมูลสารสนเทศนี้ เพื่อใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ในการบันทึกและสงขอมูลเขาสูฐานขอมูลตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหเปนขอมูลที่
สามารถเปรียบเทียบกันไดและเปนปจจุบัน  

2. ควรชี้แจงใหผูประเมินมีความเขาใจตรงกันในนิยาม  และเกณฑในการตัดสิน เชน 
2.1  มีระบบฐานขอมูลที่ครอบคลุมตามภารกิจทกุดานของสถาบันไดแก ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 

ดานการเรยีนการสอน ดานการวิจยั ดานการบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยตองมีขอมลูพื้นฐานครบตามระบบประกันคณุภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริงและเปน
ปจจุบัน และมรีะบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนย
ขอมูล สกอ. และศูนยบณัฑติแหงชาติ (ถามี) X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐาน 
ขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชได
จริงและเปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมลูที่
เชื่อมโยงกับศนูยขอมูล สกอ. และศูนยบัณฑิต
แหงชาติ (ถาม)ี 

= 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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 2.2  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล ที่รวมถึงการเขาใชระบบฐานขอมูล
 และไดรับขอมูลที่เปนปจจุบัน ตามความตองการของผูใช 

      2.3  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
 2.4  มีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยบัณฑิตแหงชาติ (ถามี) 
3. ตองมีการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานกลางตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

สกอ. และ สมศ. ที่นําไปใชไดจริงในระดับสถาบันและระดับประเทศ เชน ขอมูลดานนักศึกษา 
ดานบุคลากร ดานการเงิน และดานประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน 

4. ควรกําหนดชวงระยะเวลาในการเก็บและแสดงขอมูลที่ชัดเจนและตรงกันทั่วประเทศ เชน                 
ปการศึกษา ปงบประมาณ หรือปปฏิทิน 

5. ควรมีการวางแผนบริหารฐานขอมูลสารสนเทศของอุดมศึกษาไทยในเชิงระบบ ที่มีสวนรวม
ระหวางทุกสถาบันและหนวยงานที่เกี่ยวของ และพัฒนาใหมีการใชระบบฐานขอมูลนี้รวมกัน
อยางจริงจังและมีการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลเฉพาะของแตละสถาบันดวย 

 
ตัวบงชี้ท่ี 13 (P9) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลีย่ ≥ 
3.5 จาก 5 หรือตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ (Process) 
ประเด็นกํากับติดตาม  ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2ก.1)  มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน สอดคลองกับความ

ตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมี
อิสระทางวิชาการ 

(D 6)  การพัฒนาบุคลากรในอุดมศกึษา 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 การที่สถาบันอุดมศึกษาจะอยูรอดทามกลางสภาพการแขงขันที่รุนแรง และกาวทันตอกระแสโลกาภิวัตน 
การบริหารจัดการบุคลากรถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาอยางมี
คุณภาพ เนื่องจากมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด 
บุคลากรทุกระดับไดทํางานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคลและมีความพึงพอใจในการ
ทํางาน  
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ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาตองมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับทั้งสายบริหาร  สายวิชาการ  
และสายปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยตองครอบคลุมประเด็นกิจกรรม
ที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน ใหบุคลากรทุกระดับไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และไดรวมมือกันทํางาน 
มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และระหวางผูใตบังคับบัญชา
ดวยกันเอง เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน นอกจากนี้การประเมินความพึงพอใจตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอตอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง
ในการพัฒนาใหบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงรวมความถึง การสรางบรรยากาศของ
สถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศของการทํางาน การใหสวัสดิการพนักงาน การดูแล
บุคลากรในองคกรทุกคนอยางเสมอภาคและทัดเทียมกัน สรางบรรยากาศของความสุขในการทํางานใหดียิ่งขึ้น  

 

ตารางที่ 4 -2 แสดงตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสายบริหาร 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความ     

พึงพอใจ (1-5) 
จํานวน 
ที่ตอบ 

เฉลี่ย 

1. ดานระบบสวัสดิการ/คาตอบแทน    
2. ดานบรรยากาศ  สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกการทํางาน    
3. ดานการสื่อสารและความสัมพันธระหวางผูบริหารในแตละระดับ    
4. ดานระบบธรรมาภิบาลขององคกร     
5. ความพึงพอใจในภาพรวมของทานในการทํางานในสถาบันนี้    

 

ตารางที่ 4 -3 แสดงตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความ     

พึงพอใจ (1-5) 
จํานวน
ที่ตอบ 

เฉลี่ย 

1. ดานระบบสวัสดิการ/คาตอบแทน    
2. ดานบรรยากาศ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานตาม 
 พันธกิจ ( การเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
 ศิลปวัฒนธรรม) 

   

3. ดานการไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ    
4. ดานการสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกร    
5. ดานระบบธรรมาภิบาลขององคกร     
6. ความพึงพอใจในภาพรวมของทานในการทํางานในสถาบันนี้    
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ตารางที่ 4-4 แสดงตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความ     

พึงพอใจ (1-5) 
จํานวน 
ที่ตอบ 

เฉลี่ย 

1. ดานระบบสวัสดิการ/คาตอบแทน    
2. ดานบรรยากาศ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
 ดานการสนับสนุน 

   

3. ดานการไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ    
4. ดานการสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกร    
5. ดานระบบธรรมาภิบาลขององคกร     
6. ความพึงพอใจในภาพรวมของทานในการทํางานในสถาบันนี้    

 

การคํานวณระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

  n1 = จํานวนบุคลากรที่ตอบความพึงพอใจ ระดับ  1 
  n2 = จํานวนบุคลากรที่ตอบความพึงพอใจ ระดับ  2 
  n3 = จํานวนบุคลากรที่ตอบความพึงพอใจ ระดับ  3 
  n4 = จํานวนบุคลากรที่ตอบความพึงพอใจ ระดับ  4 
  n5 = จํานวนบุคลากรที่ตอบความพึงพอใจ ระดับ  5 
 
การคํานวณรอยละของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
เปาหมาย       เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565) 
                        รอยละ 100 

 ผลรวมของ (ระดับความพึงพอใจ X 
จํานวนผูที่ตอบในระดับพึงพอใจนัน้) 1(n1)+2(n2)+3(n3)+4(n4)+5(n5) ระดับความ 

พึงพอใจเฉลี่ย = 
จํานวนบุคลากรที่ตอบทั้งหมด 

= 
n1+n2+n3+n4+n5 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ 

สายสนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของตน โดยมีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย ≥ 3.5 จาก 5  หรือตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด     

X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สาย
บริหาร สายวชิาการ สายสนับสนุน) ตอการ
ไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน 
โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.5 จาก 5 
หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

= 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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ขอเสนอแนะ 
1. ตองมีการประเมินทั้ง 3 ระดับและวิเคราะหผลสรุปแยกในแตละระดับ  (สายบริหาร   สายวิชาการ สาย

สนับสนุน) เพื่อใชในการพัฒนาใหตรงกับระดับของบุคลากร 
2. ในการพิจารณาระดับความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรในแตละระดับ (สายบริหาร              

สายวิชาการ  สายสนับสนุน) ใหใชขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ที่ประเมิน
โดยตรง โดยไมใชขอมูลเฉลี่ยในแตละประเด็นยอย 

3. จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสํารวจในแตละระดับ ตองมีจํานวน อยางนอย 80% ของบุคลากร
ทั้งหมดในระดับนั้น (กรณีที่ตอบแบบสํารวจไมถึง 80 % จะตองมีการใชหลักการทางสถิติ ปรับ
จํานวนรอยละตามเงื่อนไขที่ สกอ. กําหนด) 

4. ควรวิเคราะหขอมูลผลการประเมินในแตละประเด็นยอย ซ่ึงจะมีความแตกตางกันในแตละ
ระดับของบุคลากร เพื่อนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพสถาบันในแตละประเด็นยอยของแตละระดับ 

5. ตองมีการประเมินผลอยางนอยปละ 1 คร้ัง และตอเนื่องทุกป ซ่ึงในป พ.ศ. 2555 ชวงแผน
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ใชขอมูลอยางนอย 3 ป ในป พ.ศ. 2560 ชวงแผน
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใชขอมูลทุกป ในป พ.ศ. 2565 ชวงแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) ใชขอมูลทุกป 

6. วิธีการประเมินควรเปนระบบปดเพื่อใหอิสระในการแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ 
7. ตองเปดเผยผลการประเมินในภาพรวมใหบุคลากรทุกระดับไดรับรู 

 
ตัวบงชี้ท่ี 14 (O1) 
 รอยละของบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
 14.1 รอยละของบณัฑิตท้ังหมดที่สอบผานใบประกอบวิชาชพีหรือ Exit examination 

 14.2  รอยละของบัณฑิตท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาท่ีมีการสอบใบประกอบ
วิชาชพี) 

 14.3  รอยละของบัณฑิตท่ีสอบผาน Exit examination (กรณีสาขาวชิาท่ีไมมีการสอบใบประกอบวิชาชพี) 
ชนิดตัวบงชี ้ ผลผลิต (output) 
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(S1.1)    บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใชความรูเพื่อ  

พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
(S1.2)   บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดย ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
(G 2.1)  ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
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(D 1.2)  คุณภาพของบัณฑิตที่เปนครูผูสอนในระดับที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยยึดมาตรฐานตามใบประกอบวิชาชีพครู 
(P 5.1)  ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนผูมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มี

คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีความสามารถดานการวิเคราะห สังเคราะห สามารถใชเทคโนโลยีพื้นฐานได
เปนอยางดี มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

คําอธิบายตัวบงชี้/เจตนารมณ 
 เพื่อกํากับติดตามผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของกระบวนการผลิตบัณฑิตใหตรงกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education, TQF:HEd) จะตองมีการประเมินคุณวุฒิทุกระดับและทุกสาขาวิชาของบัณฑิต เพื่อวัดความรู
ความสามารถหลังสําเร็จการศึกษา เรียกวา การทดสอบความรูรวบยอดหลังสําเร็จการศึกษา (Exit 
examination) ซ่ึงในสาขาวิชาชีพเฉพาะเรียกวา  การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ  (License 
examination) ในปจจุบันไดมีการดําเนินการโดยสภา/องคกรวิชาชีพจํานวน 12 แหง ดังนั้น การทดสอบ Exit 
examination สามารถประเมินได  2  รูปแบบดังนี้ 

1. ในกรณีที่บัณฑิตจบสาขาวิชาที่มีสภา/องคกรวิชาชีพ กํากับดูแลการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
(License examination) สามารถใชผลการสอบผานใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรกของการเขาสอบ ใน
ปจจุบัน มีจํานวน สภา/องคกรวิชาชีพ 12 แหง ดังนี้ 

 1.  ครุสภา 
 2.  แพทยสภา 
 3.  ทันตแพทยสภา 
 4.  เภสัชสภา 
 5.  สภาการพยาบาล 
 6.  สภาเทคนิคการแพทย 
 7.  สภากายภาพบําบัด 
 8.  สภาวิศวกร 
 9.  เนติบัณฑิตสภา/สภาทนายความ 
 10. สภาวิชาชีพบัญชี 
 11. สมาคมสถาปนิกสยาม 
 12. สัตวแพทยสภา 

2.  ในกรณีที่บัณฑิตจบสาขาวิชาที่ไมมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ ก็จะตองมีเครือขาย/กลุม/ชมรม/
สมาคมของสาขาวิชา เขามามีสวนรวมในการจัดสอบ Exit examination หรือใชขอสอบมาตรฐานกลาง 
ตามที่ สกอ. กําหนด เพื่อประเมินคุณวุฒิบัณฑิตหลังจบการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษากอนที่จะเขาสูการ
ประกอบวิชาชีพ ควรเปนการเขาสอบโดยสมัครใจ และไมเสียคาสอบในครั้งแรก 
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การคํานวณ 

 
เปาหมาย       เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565)  
                        รอยละเฉลี่ย  100 
ขอเสนอแนะ  

1.  จํานวนบัณฑิตที่เขาสอบทั้งหมด ตองมีจํานวนอยางนอย 80% ของบัณฑิตที่จบในแตละสาขาวิชา
ของบัณฑิตทั่วประเทศ (กรณีที่เขาสอบไมถึง 80 % จะตองมีการใชหลักการทางสถิติ ปรับจํานวนรอยละตาม
เงื่อนไขที่ สกอ. กําหนด)และการวิเคราะหจะนับเฉพาะจํานวนบัณฑิตที่เขาสอบครั้งแรก 

2.  ควรใชขอมูลของการสอบผานตามเกณฑเฉลี่ยยอนหลังอยางนอย 3 ป   
• การประเมินครั้งที่ 1 ชวงแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) เก็บขอมูลหลัง 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และตองใชขอมูลเฉลี่ยยอนหลังในปการศึกษา 2552, 2553, 2554 โดยในชวงแรก ควร
ใชขอมูลเฉพาะบัณฑิตที่มีใบประกอบวิชาชีพกอน เนื่องจากมีการดําเนินงานเปนปกติอยูแลว 

• การประเมินครั้งที่ 2  ชวงแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เก็บขอมูลหลัง 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และตองใชขอมูลเฉล่ียยอนหลังในปการศึกษา 2555-2559 โดยใชขอมูลบัณฑิตที่มี         
ใบประกอบวิชาชีพและบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualifications Framework for Higher Education , TQF:HEd)  

• การประเมินครั้งที่ 3  ชวงแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เก็บขอมูลหลัง 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และตองใชขอมูลเฉลี่ยยอนหลังในปการศึกษา 2560-2564 โดยใชขอมูลบัณฑิตที่มี        
ใบประกอบวิชาชีพและบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualifications Framework for Higher Education , TQF:HEd) 

3. เนื่องจากยังไมมีการเก็บขอมูลที่จะใช เปนฐานในการเปรียบเทียบระดับประเทศ  มาใช
เปรียบเทียบคุณภาพบัณฑิตในป 2550 ดังนั้น สกอ.ควรประสานงานกับสภา/องคกรวิชาชีพ เพื่อขอขอมูลมา
วิเคราะหและจัดทําเปนฐานในการเปรียบเทียบกับการประเมินครั้งที่ 1  

4.  การวิเคราะหขอมูลควรพิจารณาทิศทางแนวโนมของรอยละบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education , TQF:HEd) โดยประเมิน 3 ชวงเวลา ดังนี้คือ ในป พ.ศ. 2555 ชวงแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551-2554) ในป พ.ศ. 2560 ชวงแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในป พ.ศ. 2565                
ชวงแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)    

จํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ หรือผาน 
Exit examination ในครั้งแรก ตามเกณฑที่กาํหนด x 100 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผานใบ

ประกอบวิชาชีพ หรือผาน Exit examination  = 
จํานวนบัณฑิตที่เขาสอบทั้งหมด 
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5.  ควรวิเคราะหขอมูลตามสาขาวิชา กลุมสถาบัน 4 กลุม (กลุม ก.  กลุม ข.  กลุม ค.  กลุม ง.)  และเฉพาะ
รายสถาบัน 
 5.1 ระดับสาขาวิชาใหวิเคราะหแยกเปนรายสถาบันโดยมีขอมูลระดับสถาบันดวย   
 5.2 ระดับสถาบันใหวิเคราะหรอยละของการสอบผานของแตละสาขาวิชาในสถาบันและเฉลี่ย
ของทุกสาขาในสถาบัน 
 5.3 ระดับกลุมสถาบัน ใหวิเคราะหแยกเปนกลุมสถาบัน (กลุม ก.  กลุม ข.  กลุม ค.  กลุม ง.)  
โดยวิเคราะหรอยละของการสอบผานเฉลี่ยของทุกสถาบันในกลุมนั้น ๆ   
 5.4 ระดับประเทศใหแสดงเปนผลเฉลี่ยทั้งหมดของทุกสาขาวิชา และทุกสถาบัน 
  ตารางที่ 4-5 แสดงรอยละของการสอบผานจําแนกตามสถาบันและสาขาวิชา 

สถาบัน 
สาขาวิชา 

สถาบัน  
1 

สถาบัน  
2 

สถาบัน  
3 

สถาบัน 
 4 

สถาบัน  
5 

เฉลี่ย
สาขาวิชา 

สาขาวิชา 1       
สาขาวิชา 2       
สาขาวิชา 3       

เฉลี่ยสถาบัน       
  ตารางที่ 4-6 แสดงรอยละของการสอบผานจําแนกตามกลุมสถาบันและสาขาวิชา 

กลุมสถาบัน 
ค 

กลุมสถาบัน 
 
สาขาวิชา ก ข 

ค1 ค2 
ง 

เฉลี่ย
สาขาวิชา 

สาขาวิชา 1       
สาขาวิชา 2       
สาขาวิชา 3       

เฉลี่ยกลุมสถาบัน       
 

6. การดําเนินการ ควรมีหนวยงานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเพื่อ
รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล อยางเปนระบบที่โปรงใส เปนธรรม มีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง และเผยแพรสูสาธารณชน โดยตองมีสวนรวมจากสภา/องคกรวิชาชีพ รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานของบัณฑิตทั้งประเทศ ในทุกสาขาวิชา 

7. การนับจํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ จะนับเฉพาะการเขาสอบในครั้งแรก โดย
จะตองประสานงานกับสภา/องคการวิชาชีพ ทั้ง  12  แหง เนื่องจากมีระบบการจัดสอบขึ้นทะเบียนที่แตกตาง
กันทั้งรูปแบบและชวงเวลา 
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ตัวบงชี้ท่ี 15 (O2) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู ใชบัณฑิต  (นายจ าง 
ผูประกอบการ) ท่ีมีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีท่ีเรียนจบในชวง 3 ปท่ีผานมาโดยมีระดับความ                
พึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.5 จาก 5 หรือตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด 
ชนิดของตัวบงชี ้ผลลัพธ (Outcome) 
ประเด็นกํากับติดตาม  ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(S1.1)   บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใชความรูเพื่อ

พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
(S1.2)  บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
(G 2.1)  ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
(D 1.2)  คุณภาพของบัณฑิตที่เปนครูผูสอนในระดับที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยยึดมาตรฐานตามใบประกอบวิชาชีพครู 
(P 5.1)  ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนผูมีทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ                

มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีความสามารถดานการวิเคราะห สังเคราะห สามารถใชเทคโนโลยีพื้นฐานได
เปนอยางดี มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากสถาบันอุดมศึกษาและออกไปทํางานในสังคมนั้น สามารถจะประเมิน
ไดจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) เพราะเปนการตอบสนองใหตรงความ
ตองการของสังคม และผูใชบัณฑิต โดยที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในการทํางานและปรับตัวให
สอดคลองกับสภาพของงานที่ทําได รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ในการประเมิน ควรจะตองใหครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
1.  ดานความรูและทักษะตามลกัษณะงานในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
2.  ดานความรูและทักษะความสามารถพื้นฐานที่มีผลตอการทํางานโดยจะตองครอบคลุมทักษะใน

การใชคอมพิวเตอรและการใชภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะเปนภาษาทางการที่ใชติดตอ ส่ือสาร
รวมกันของทุกประเทศในประชาคมอาเซียน ซ่ึงในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเขาสูประชาคม
อาเซียน และตองมีการเปดเสรีทางการศึกษาในภูมิภาคตามขอตกลงดวย 

3.  ดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ (เชน ความรับผิดชอบตองานที่ทํา / ความ
ซ่ือสัตย / ความตรงเวลา) 
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ตารางที่ 4 -7 แสดงตัวอยางแบบสํารวจระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

ประเด็นคําถาม Domain  
of TQF 

ระดับความ 
พึงพอใจ (1-5) 

จํานวน
ท่ีตอบ 

เฉล่ีย 

1. คุณภาพบัณฑิตในภาพรวม โดยผูใชบัณฑิต 1,2,3,4,5    
2. ดานความรูและทักษะตามลักษณะงานในสาขาวิชาที่สําเร็จ    
     การศึกษา 

2    

3. ดานความรูและทักษะพื้นฐานที่มีผลตอการทํางาน 3,4,5    
4. ดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 1    

 
การคํานวณระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

n1 = จํานวนผูใชบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบความพึงพอใจ ระดับ  1 
n2 = จํานวนผูใชบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบความพึงพอใจ ระดับ  2 
n3 = จํานวนผูใชบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบความพึงพอใจ ระดับ  3 
n4 = จํานวนผูใชบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบความพึงพอใจ ระดับ  4 
n5 = จํานวนผูใชบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบความพึงพอใจ ระดับ  5 

 
การคํานวณรอยละของสถาบันอุดมศึกษา 

 
เปาหมาย       เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565)   
         รอยละ 90 
 

ผลรวมของ (ระดับความพึงพอใจ X จํานวน 
ผูที่ตอบในระดับพึงพอใจนัน้) 1(n1)+2(n2)+3(n3)+4(n4)+5(n5) 

ระดับความ         
พึงพอใจเฉลี่ย
ของผูใชบัณฑติ 
ปริญญาตรี 

= 
จํานวนผูใชบณัฑิตปริญญาตรีที่ตอบทั้งหมด 

 
= 

n1+n2+n3+n4+n5 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผูใชบัณฑติ (นายจาง ผูประกอบการ) ทีม่ีตอคุณภาพ
บัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมาโดยมี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.5 จาก 5 หรือตามเกณฑที่ 

สกอ. กําหนด X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยของผู ใชบัณฑิต  (นายจาง 
ผูประกอบการ )  ที่มีตอคุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมา
โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥  3.5 จาก 5
หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

= 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                          
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
                                                                                                                                                     

 

131

ขอเสนอแนะ 
1.  ในการพิจารณาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอ

คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมา จะใชขอมูลผลการประเมินในภาพรวมที่ประเมิน
โดยตรง โดยไมใชขอมูลเฉลี่ยในแตละประเด็นยอย 

2.  ใหวิเคราะหขอมูลผลการประเมินแยกเปน 3 ประเด็นยอย เพื่อดูแนวโนมทิศทางของคุณภาพ
บัณฑิตทั้ง 3 ประเด็น และใชในการปรับปรุงพัฒนาในแตละประเด็น 

3.  ควรมีหนวยงานกลางระดับประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เชน ศูนย
ขอมูลบัณฑิตแหงชาติ  ที่เปนหนวยงานอิสระ/องคกรมหาชน มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานสํารวจ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทั่วประเทศ และสํารวจอัตราการไดงานทําของบัณฑิตใน
ภาพรวมของประเทศดวย  ซ่ึงมีขอดี ดังนี้ 

3.1  ลดความซ้ําซอนในตอบแบบสํารวจของผูใชบัณฑิต โดยดําเนินการสํารวจประเมินทั่ว
ประเทศ เพียง 1 คร้ังในชวงรอบ 5 ป และนําผลมาใชอางอิงไดในชวงเวลาดังกลาว 

3.2  สามารถจัดระบบและกลไกของการสํารวจประเมินที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลด
ภาระของสถาบันอุดมศึกษา 

3.3  ใชแบบสํารวจประเมินชุดเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อใหการเก็บรวบรวม การวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูล จะไดเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.4  เพื่อความโปรงใส เปนการสรางความนาเชื่อถือ ของขอมูลระดับประเทศ    
3.5  เพื่อลดความผิดพลาด และความซ้ําซอนของขอมูล ในกรณีที่ใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง

สํารวจประเมินดวยตนเอง  
3.6  การนําไปใชประโยชน 

 3.6.1 กลุมผูใชบัณฑิตสามารถ นําขอมูลนี้ไปใชประโยชนในการสรรหาและคัดเลือกบัณฑิต
เขาทํางาน 
 3.6.2 สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําขอมูลนี้ไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตได
ตรงตามความตองการของตลาดงาน 
 3.6.3 ผูปกครองและนักศึกษาสามารถนําขอมูลนี้ไปใชประโยชนในการเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา 
 3.6.4 ประเทศชาติสามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

4.  การวิเคราะหขอมูล ควรพิจารณาทิศทางแนวโนมของระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต 
(นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี  โดยประเมิน 3 ชวงเวลา ดังนี้คือ ในป พ.ศ. 2555 
ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ในป พ.ศ. 2560 ชวงแผนพัฒนา
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในป พ.ศ. 2565 ชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)    

5.  ควรวิเคราะหขอมูลตามสาขาวิชา กลุมสถาบัน 4 กลุม (กลุม ก.  กลุม ข.  กลุม ค.  กลุม ง.)  และเฉพาะ
รายสถาบัน 
 5.1 ระดับสาขาวิชา ใหวิเคราะหแยกเปนรายสถาบัน โดยมีขอมูลระดับสถาบันดวย   
 5.2 ระดับสถาบัน ใหวิเคราะหระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) 
ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ของแตละสาขาวิชาในสถาบันและเฉลี่ยของทุกสาขาในสถาบัน 
 5.3 ระดับกลุมสถาบัน ใหวิเคราะหแยกเปนกลุมสถาบัน (กลุม ก.  กลุม ข. กลุม ค. กลุม ง.) โดย
วิเคราะหระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี 
ของทุกสถาบันในกลุมนั้น ๆ   
 5.4  ระดับประเทศ ใหแสดงเปนผลเฉลี่ยทั้งหมดของทุกสาขาวิชา และทุกสถาบัน 
ตารางที่ 4-8 แสดงระดับความพึงพอใจเฉลีย่ของผูใชบัณฑิตปริญญาตรี จําแนกตามสถาบันและสาขาวิชา 

สถาบัน 
สาขาวิชา 

สถาบัน  
1 

สถาบัน  
2 

สถาบัน  
3 

สถาบัน  
4 

สถาบัน  
5 

เฉลี่ย
สาขาวิชา 

สาขาวิชา 1       
สาขาวิชา 2       
สาขาวิชา 3       

เฉลี่ยสถาบัน       
 

ตารางที่ 4-9 แสดงระดับความพึงพอใจเฉลีย่ของผูใชบัณฑิตปริญญาตร ี จําแนกตามกลุมสถาบันและสาขาวิชา 
กลุมสถาบัน 

ค 
กลุมสถาบัน 

 
สาขาวิชา ก ข 

ค1 ค2 
ง 

เฉลี่ย
สาขาวิชา 

สาขาวิชา 1       
สาขาวิชา 2       
สาขาวิชา 3       

เฉลี่ยกลุมสถาบัน       
 
6.  ขอมูลพื้นฐานจากการศึกษาวิจัยฉบับนี้ พบวา ในป 2550 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งประเทศ 

ระดับ 3.76 จาก 5 คะแนน 
7.  ชวงเริ่มตนควรทําโครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางระบบกลไกที่จะใชในการเก็บรวบรวมการวิเคราะห

ขอมูลและจัดทําเปนฐานขอมูลระดับประเทศ โดยใหมีสวนรวมจากทุกสถาบัน ผูใชบัณฑิต รวมทั้ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ตัวบงชี้ท่ี 16 (O3) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงานตน
สังกัด รวมท้ังมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป   
ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต (Output) 
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2 ก.3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
(G 8.1)  การกํากับมาตรฐาน  
(G 1.1)  ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย 
(D 4)   บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 

สถาบันอุดมศึกษา ตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด 
รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานที่ประเทศไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6  
 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผย
ตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
การคํานวณ 

เปาหมาย       เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป  (ป พ.ศ. 2565) 
         รอยละ 100 
 
 

= 

  จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีด่ําเนินการประกันคณุภาพ
ภายในและรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด รวมทั้งมกีาร
เผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง    
                                     ทุกป   X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ดําเนินการประกันคณุภาพภายในและ
รายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด 
รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป  จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรใหหนวยงานตนสังกัดทุกแหงไดกํากับติดตามใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน และรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป  นอกจากรายงานผลการดําเนินการตอหนวยงานตนสังกัด แลวตอง
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและจัดทําฐานขอมูลกลางใหเปนแหลงขอมูลของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศ 

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนุนใหทุกสถาบันอุดมศึกษาใชฐานขอมูลของ 
CHE QA Online เพื่อการเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. ในการเผยแพรขอมูลทาง website ควรนําเสนอรายงานการประเมินตนเองประจําปและผลการ
ประเมินในภาพรวมตามรูปแบบและหลักเกณฑที่ สกอ กําหนด  

4. สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจะตองมีตัวบงชี้ที่แสดงเอกลักษณ/อัตลักษณ/ความเปนลักษณะเฉพาะ
ของสถาบันตนเอง ที่จะตองมีการประเมินในทุกรอบปของการประกันคุณภาพภายใน 

5. สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจะตองมีตัวบงชี้ที่แสดงคุณภาพของทุกหลักสูตรที่ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for  Higher 
Education, TQF:HEd) 
 
ตัวบงชี้ท่ี 17 (O4) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ (Outcome) 
ประเด็นกํากับติดตาม ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10   (พ.ศ. 2551-2554) 
(S2 ก.3)  มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
(G 8.1)   การกํากับมาตรฐาน  
(G 1.1)   ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย 
(D 4)    บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 สถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) แสดงถึงระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานที่ประเทศไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 47  
และ 49  ดังนี้ 
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มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  
 ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการ
มหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแต
การประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน 
 
การคํานวณ 

 

เปาหมาย       เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565) 
         รอยละ 100 
ขอเสนอแนะ 
 1.  การใชผลการประเมินของ สมศ. มาติดตามประเมินผล จะตองใชผลสรุปในภาพรวมตามรอบการ
ประเมินทุก   5  ป 
ตารางที่ 4-10 แสดงชวงเวลาการใชผลประเมินของ สมศ. ในการตดิตามประเมินผลคณุภาพสถาบัน 

ผลการประเมินของ สมศ. แผนฉบับที่ 10 
(2551-2554) 

แผนฉบับที่ 11 
(2555-2559) 

แผนฉบับที่ 12 
(2560-2564) 

ผลการประเมินสมศ. รอบที่สอง (2549-2553)    
ผลการประเมินสมศ. รอบที่สาม (2554-2558)    
ผลการประเมินสมศ. รอบที่สี่ (2559-2563)    

  
 2.  ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตองใชผลการ
ประเมินรอบที่ 2 ของ สมศ.  ที่สรุปผลรวมในป พ.ศ. 2553 
 3.  ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตองใชผลการ
ประเมินรอบที่ 3  ของ สมศ. ที่สรุปผลรวมในป พ.ศ. 2558 

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีผ่านการรับรองของสมศ. X 100 
 

รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ผานการรับรอง
ของ สมศ. 

= 
จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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 4.  ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ตองใชผลการ
ประเมินรอบที่ 4  ของ สมศ. ที่สรุปผลรวมในป พ.ศ. 2563 
 
ตัวบงชี้ท่ี 18 (O5) 
 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. 
กําหนด  
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ (Outcome) 
ประเด็นกํากับติดตาม  ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
(G 4.1)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน 
(D 4.3)  จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับจัดลําดับในระดับโลก 
(P 8.1) เพิ่มศักยภาพการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม  ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อสรางขีด
 ความสามารถในการแขงขันของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถ่ินไทย 
คําอธิบายตัวบงชี้ / เจตนารมณ 
 สถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง. มีเปาหมายในการทําวิจัยขั้นสูง ที่เนนการแขงขันมุงสูระดับสากล     
จึงควรนําระบบการจัดอันดับคุณภาพในระดับสากลมาใช เพื่อเปนการเทียบเคียงใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยพิจารณาจากการที่ไดรับการจัดอันดับ ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด เชน Time 
Higher Education Supplement  เปนตน 
  นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาในกลุมอื่น เชน กลุม ค.1 (สถาบันเฉพาะทางที่เนนผลิตบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ก็สามารถพัฒนาตนเองใหไดรับการจัดอันดับสากลในพันธกิจที่เปน
จุดเนนของสถาบัน เชน ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการสูชุมชน เปนตน 
การคํานวณ 

เปาหมาย      เม่ือการดําเนินการครบตามแผน 15 ป ( ป พ.ศ. 2565) 
 18.1  ภาพรวมของประเทศ   รอยละ 5 
 18.2  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง. รอยละ 90 
ขอเสนอแนะ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกําหนดมาตรฐานสากลที่ใชในการประเมินให
ชัดเจน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาใหตรงกับระบบมาตรฐานที่กําหนด โดยอาจจะ

จํานวนสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับ  
สากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด  X  100 

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่
ไดรับจัดลําดับในระดบัสากล ตาม
ระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด 

= 
จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทัง้หมด 
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กําหนดไดมากกวา 1 ระบบ ที่เปนระบบมาตรฐานสากล เพื่อใหสอดคลองเหมาะสม กับบริบท 
ของสถาบันอุดมศึกษาในแตละกลุมพันธกิจ 

2. ควรประเมินในภาพรวมของประเทศและประเมินแยกเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. เทานั้น 
แตสถาบันอุดมศึกษากลุมอื่น เชน กลุม ค.1 (สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เนนการผลิต
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ก็สามารถไดรับการจัดอันดับในระดับสากล 
และมุงเขาสูสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. ในอนาคตได 

 
4.2 การวิเคราะหความเชื่อมโยงตัวบงชี้ version 4  (18 ตัวบงชี้) 

 4.2.1 ความเชื่อมโยงของตัวบงชี้ version 4 (18 ตัวบงชี้)  กับเปาหมายในการกํากับติดตาม   (SGDP)   
และความคิดเห็นของประชาคมอุดมศึกษา 

     ตารางที่ 4 -11  แสดงรายละเอียดความเชื่อมโยงของตัวบงชี้ version 4 กับเปาหมายในการกํากับติดตาม  (SGDP)      
และความคิดเห็นของประชาคมอุดมศึกษา 

 
  

ตัวบงชี้ 

ความเชื่อมโยง
ของตัวบงชีก้ับ
เปาหมายในการ
กํากับติดตาม 
(S  G  D  P) 

ผลการ
วิพากษโดย
ผูบริหาร
จากสถาบัน 
มีความเห็น 
ชอบ (%) 

ความเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ
ภาครัฐและ
เอกชน 

 

ผลการวพิากษโดย
ตัวแทนผูบริหาร 
สกอ. ผูบริหาร
สถาบันและ
ผูเกี่ยวของ 

 I1 1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับ
องคกรวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/
เอกชน ในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  

S2ข.1 
D2.3 
P7.1 

88.30 เสนอให
นํามาใช 
แมวาผล
ประชา
พิจารณ 

ไมถึง 90 % 

เห็นชอบ 

I2 2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก S2ก.1 
D6.1 
P3.1 

90.18 เห็นชอบ เห็นชอบ 

I3 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน เพื่อสงเสริม
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการ
ประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 

S2ข.2 
G3.1 
D4.4 
P8.1 

91.75 เห็นชอบ เห็นชอบ 

I4 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดย
พิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 

G7.1 
D5 
P10 

92.14 เห็นชอบ เห็นชอบ 
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ตัวบงชี้ 

ความเชื่อมโยง
ของตัวบงชีก้ับ
เปาหมายในการ
กํากับติดตาม 
(S  G  D  P) 

ผลการ
วิพากษโดย
ผูบริหาร
จากสถาบัน 
มีความเห็น 
ชอบ (%) 

ความเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ
ภาครัฐและ
เอกชน 

 

ผลการวพิากษโดย
ตัวแทนผูบริหาร 
สกอ. ผูบริหาร
สถาบันและ
ผูเกี่ยวของ 

P1 5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่
ในการนําสถาบันอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและเนนการสรางสถาบันใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู  

S2ก 
G6.1 
D3 

- เสนอเพิ่ม เห็นชอบ 

P2 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

S2ก 
G6.1 
D3.3 

95.88 เห็นชอบ เห็นชอบ 

P3 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงิน
และมีการจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค และ 
แผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

S2ก.2 
G7.1 
D5 

93.33 เห็นชอบ เห็นชอบ 

P4 8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนา
คุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง 

S2ก.1 
G2.1 
D6 
P3.1 

- เสนอเพิ่ม เห็นชอบ 

P5 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและ
กลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      

S2ข.1 
G2 
D9 
P5.1 

90.91 เห็นชอบ เห็นชอบ 

P6 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

S2ข.1 
G2 
D9 
P5.1 

89.79 เห็นชอบ เห็นชอบ 

P7 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

S2ข.1 
G2 
D9 
P5.1 

92.41 ไมแสดง
ความ
คิดเห็น 

เห็นชอบ 

P8 12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐาน 
ขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชได
จริงและเปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่ 
เช่ือมโยงกับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูล

S2ก.2 
D9.1 

92.08 ไมแสดง
ความ
คิดเห็น 

เห็นชอบ 
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ตัวบงชี้ 

ความเชื่อมโยง
ของตัวบงชีก้ับ
เปาหมายในการ
กํากับติดตาม 
(S  G  D  P) 

ผลการ
วิพากษโดย
ผูบริหาร
จากสถาบัน 
มีความเห็น 
ชอบ (%) 

ความเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ
ภาครัฐและ
เอกชน 

 

ผลการวพิากษโดย
ตัวแทนผูบริหาร 
สกอ. ผูบริหาร
สถาบันและ
ผูเกี่ยวของ 

บัณฑิตแหงชาติ (ถามี) 
P9 13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความ

พึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร 
สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ > 3.5 จาก 
5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 
 13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 
 13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 
 13.3 ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  
 13.4 ความพึงพอใจระดับสายสนับสนุน 

S2ก.1 
D6 

93.96 ไมแสดง
ความ
คิดเห็น 

เห็นชอบ 

O1 14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผาน
ใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit examination 
       14.2  รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ 
ใบประกอบวิชาชีพ) 
      14.3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit 
Examination (กรณีสาขาวิชา ที่ไมมีการสอบ 
ใบประกอบวิชาชีพ) 

S1.1, S1.2 
G2.1 
D1.2 
P5.1 

92.70 เห็นชอบ เห็นชอบ 

O2 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) 
ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 
ปที่ผานมาโดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥  3.5 
จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

S1.1, S1.2 
G2.1 
D1.2 
P5.1 

93.80 เห็นชอบ เห็นชอบ 

O3 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในและรายงานผลให
หนวยงานตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง 
website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

S2ก.3 
G1.1, G8.1 
D4 

95.37 เห็นชอบ เห็นชอบ 
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ตัวบงชี้ 

ความเชื่อมโยง
ของตัวบงชีก้ับ
เปาหมายในการ
กํากับติดตาม 
(S  G  D  P) 

ผลการ
วิพากษโดย
ผูบริหาร
จากสถาบัน 
มีความเห็น 
ชอบ (%) 

ความเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ
ภาครัฐและ
เอกชน 

 

ผลการวพิากษโดย
ตัวแทนผูบริหาร 
สกอ. ผูบริหาร
สถาบันและ
ผูเกี่ยวของ 

O4 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการ
รับรองของ สมศ. 

S2ก.3 
G1.1, G8.1 
D4 

97.27 เห็นชอบ เห็นชอบ 

O5 18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับ
จัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากล
ที่ สกอ. กําหนด  

18.1  ภาพรวมของประเทศ 
18.2  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง. 

G4.1 
D4.3 
P8.1 

65.00 เสนอให
นํามาใช 
แมวาผล
ประชา

พิจารณไม
ถึง 90 % 

เห็นชอบ 

 
 4.2.2 รายละเอียดความเชื่อมโยงของตัวบงชี้ version 4 (18 ตัวบงชี้) ในมุมมองของการกํากับ 
ติดตามการจัดการอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  
ตารางที่ 4-12  แสดงรายละเอียดความเชื่อมโยงของตัวบงชี้ version  4  (18  ตัวบงชี้)  ในมุมมองของการกํากับ        

ติดตามการจัดการอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15  ป  ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2551-2565) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

 มาตรฐานการอุดมศึกษา  
(12 ประเด็น) เปาหมาย 

(10 ประเด็น) 
ทิศทาง 

(9 ประเด็น) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10 
(10 ประเด็น) 

18 ตัวบงชี้ S1.1, S1.2 
S2ก.1, S2ก.2, S2ก.3  
S2ข.1, S2ข.2, S2ข.3 
  

G1, G2  
G3, G4  
G5, G6   
G7, G8   

D1, D2  
D3, D4 
D5, D6  
D9 

P3, P4, P5 
P7, P8 
 

ขอมูลพื้นฐาน S1.3  
S2ข.4 
S3.1, S3.2 

G9 D7, D8 
 

P1, P2, P6, P9 
 

ประเด็นเปาประสงค 
ท่ีไมไดกํากับติดตาม 

- 
G10 

- 
P10 
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  คณะผูวิจัยพบวาตัวบงชี้ version 4 จํานวน 18 ตัวบงชี้ เมื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตาม 
กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แลว
พบวา ตัวบงชี้ชุดดังกลาว สามารถตอบประเด็นกํากับติดตามได ยกเวน 2 ประเด็นตอไปนี้ 

1. ความหลายหลายและเอกภาพเชิงระบบ (G10) ซ่ึงเปนเปาหมายในกรอบแผนอุดมศึกษา             
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เนื่องจากปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการ
แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว จึงไมมีความจําเปนตองกําหนดตัวบงชี้เพื่อการกํากับติดตาม 
แตตองมีการดําเนินการพัฒนาใหสถาบันอุดมศึกษาในแตละกลุมไดมีความเปนเลิศ มีความเชี่ยวชาญ ความ
เปนชั้นนําของกลุมของตนเองและอาจมีการเปลี่ยนกลุมไดเมื่อศักยภาพและความพรอมของสถาบัน
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

2. การมีพระราชบัญญัติ อุดมศึกษาที่สามารถใช เปนเครื่องมือในการสงเสริมกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพในเรื่องการบริหารจัดการ การเงิน คุณภาพมาตรฐาน สถิติ
อุดมศึกษา และการรายงาน (P10) จึงไมมีความจําเปนตองกําหนดตัวบงชี้เพื่อการกํากับติดตาม เนื่องจากเปน
การบริหารจัดการอุดมศึกษาภายใน ที่ สกอ. จะตองดําเนินการเสนอผานไปยังรัฐบาลเพื่อออกเปน พรบ. ใน
การบังคับใชทางกฏหมาย  
4.3    ผลการประเมินตามตัวบงชี้ version 4  (18 ตัวบงชี้ ) โดยใชขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 
2550  สมศ. รอบท่ี 2 และ ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 วิธีการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลการประเมินตามระบบของ สกอ.  สมศ. และ  ก.พ.ร.  
 1.  คณะผูวิจัยพบวาขอมูลกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่ใชในปจจุบัน ไมตรงกับกลุมสถาบันอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม พ.ศ. 2552 (กลุม ก. กลุม ข. กลุม ค. กลุม ง.) ซ่ึงสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ สมศ.ไดแบงประเภทไวเดิมมี 4 ประเภท คือ 
   1)  สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจยั 
   2)  สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑติและบริการสงัคม 
   3)  สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑติและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   4)  สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑติ 
         วิธีการวิเคราะห โดยจัดใหสถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 1 เปนสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. และ
สถาบันอุดมศึกษา กลุม 2 , 3, 4   เปนสถาบันอุดมศึกษากลุม ข.  วิทยาลัยชุมชนทุกแหงจัดอยูในกลุม ก. และ    
ยังไมมีสถาบันอุดมศึกษากลุม ค.  ดังนี้ 
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กลุมสถาบันตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กลุมสถาบันตามการแบงของ สมศ. 
สถาบัน กลุม ก. กลุมวิทยาลัยชุมชน   - 
สถาบัน กลุม ข. กลุมสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี - กลุม 2 สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและ

บริการสังคม 
- กลุม 3 สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- กลุม 4 สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิต 

สถาบัน กลุม ค. กลุมสถาบันที่เนนเฉพาะทาง - 
สถาบัน กลุม ง. กลุมสถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

กลุม 1 สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

  
 2.  เมื่อนําผลการดําเนินงานจากผลการตรวจประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ประจําปการศึกษา 2550 ผลการตรวจประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) รอบที่สอง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มาศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลเชิงลึก พบวา 

 1) การเก็บขอมูลผลการดําเนินงานและผลการตรวจประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปการศึกษา 2550 ซ่ึงมีสถาบันอุดมศึกษาภายใตสังกัด 
สกอ. ทั้งหมด 165 แหงแตมีสถาบันอุดมศึกษาที่ไดจัดสงรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการตรวจ 
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 124  แหง (ซ่ึงไมมีวิทยาลัยชุมชน) เมื่อทําการวิเคราะห
ในรายละเอียดพบวา มีขอมูลที่สมบูรณเพียงจํานวน 85 แหง  ที่สามารถนํามาวิเคราะหได เนื่องจากบาง
สถาบันจัดสงเฉพาะรายงานการประเมินตนเอง แตไมสงรายงานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน  บางสถาบันมีการจัดสงรายงานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต
ไมมีการสงขอมูลพื้นฐานของสถาบัน  บางสถาบันมีขอมูลพื้นฐานไมตรงกับผลการตัดสินในรายงานผลการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

 2) การเก็บขอมูลผลการดําเนินงานและผลการตรวจประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) รอบที่สอง 
พบวา สถาบันอุดมศึกษาไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจํานวน 202 แหง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 โดยที่ขอมูลพื้นฐานของสถาบันเปนขอมูลในปที่ สมศ.เขาตรวจประเมิน  ซ่ึงทําใหขอมูลพื้นฐาน
ของแตละสถาบันจะไมอยูในปเดียวกัน เนื่องจาก สมศ. เร่ิมกระบวนการตรวจประเมินรอบที่สอง ระหวาง
ปงบประมาณ 2549-2553 

 3) การเก็บขอมูลผลการดําเนินงานและผลการตรวจประเมินตามระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
คณะผูวิจัยพบวา มีสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
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ราชการของสถาบันอุดมศึกษาจํานวน  72  แหง  (ไมรวมวิทยาลัยชุมชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)  ซ่ึงขอมูล 
ของสถาบันอุดมศึกษาจะเปนขอมูลของปงบประมาณ ไมสามารถนํามาใชเปรียบเทียบกับขอมูลของ
สถาบันอุดมศึกษาตามระบบของ สกอ. ได 
 3.  คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 85 แหง และนํามาเลือกเพื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกประเมินตามระบบ สมศ. รอบ
ที่สองพบวา มีเพียงจํานวน 79 แหงจาก 85 แหง เนื่องจากมีอีก 6 แหงที่ยังอยูระหวางกระบวนการประเมิน
ของ สมศ.  นอกจากนี้เมื่อนํามาเลือกเพื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกประเมินตามระบบ ก.พ.ร. 
พบวา มีเพียงจํานวน 57 แหงจาก 72 แหง เนื่องจากมี 15 สถาบันที่ไมไดสังกัด สกอ.  
 4.  คณะผูวิจัยพบวา มีบางสถาบันไดเปลี่ยนกลุมสถาบันตามระบบการประเมินของ สมศ. เชน จาก
กลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมไปเปนกลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย ทําใหผลรวมของขอมูลไมสอดคลองกับ
ขอมูลของการประเมินในระบบของ สกอ. ปการศึกษา 2550 และมีบางสถาบันที่เปลี่ยนจากกลุมผลิตบัณฑิต
และวิจัย ไปเปนกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม โดยสรุป มีสถาบันอุดมศึกษา กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย 
ตามระบบการประเมินของ สมศ. รอบที่สอง จํานวน 23  แหง  ในจํานวนนี้ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด สกอ.  
จํานวน 19 แหง และมีขอมูลตามระบบการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 2550 ที่สมบูรณและนํามาใช
วิเคราะหไดจํานวน 16 แหง ซ่ึงในจํานวนนี้มีการประเมินผลตามระบบ ก.พ.ร. จํานวน  13  แหง  
 4.3.1 ผลการประเมิน ตามตวับงชี้ version 4 (18 ตัวบงชี)้  โดยใชขอมูลจากผลการประเมินของ 
สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.  ในภาพรวมทั้งประเทศ 
ตารางที่ 4-13  แสดงขอมูลผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ. ปการศึกษา 2550 สมศ.รอบท่ี 2 และ ก.พ.ร.     

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในภาพรวมทั้งประเทศ 

ผลการประเมิน 
 

หมาย
เหต ุ

 
ท่ี 

(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2551-2565) สกอ. 
(85 สถาบนั) 

สมศ. 
(202 สถาบนั) 

ก.พ.ร 
(72 สถาบนั) 

 

I1 1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ/วิชาการ/
ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  

- - -  

I2 2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 29.00 - -  
I3 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทรัพยากรจาก

งบประมาณแผนดิน เพื่อสงเสริมงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 
ตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 

- - -  

I4 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยพิจารณาจากพันธกิจและ 
ผลการประเมินของ สมศ. 

- - -  
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ผลการประเมิน 
 

หมาย
เหต ุ

 
ท่ี 

(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2551-2565) สกอ. 
(85 สถาบนั) 

สมศ. 
(202 สถาบนั) 

ก.พ.ร 
(72 สถาบนั) 

 

P1 5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ในการนําสถาบัน
อยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเนนการสรางสถาบัน
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

- - -  

10.65 
(7.67/72) 

P2 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

49.41 
(42/85) 

75.63 
(149/197) 

คํานวณ
คาเฉลี่ย      
ก.พ.ร. 8, 

13, 14 

เฉล่ีย 
56.12 

P3 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงินและมีการจัดสรร
งบประมาณภายในที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค
และแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

- - -  

P4 8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย
ประจําอยางตอเนื่อง 

- - -  

P5 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          

40.00 
(34/85) 

- -  

P6 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

43.52 
(37/85) 

51.88 
(55/106) 

- เฉล่ีย 
48.16 

P7 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

61.17 
(52/85) 

- -  

29.41 69.10 47.92 P8 12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน และมีระบบ
ฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนยขอมูล สกอ.และศูนยขอมูลบัณฑิต
แหงชาติ (ถามี) 

คํานวณเฉลี่ยจากตารางที่ 3-9 
ตัวบงชี้ท่ี 13 และ 15 

เฉล่ีย 
48.16 

 

P9 13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
บุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการ
ไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ > 3.5 จาก 5 
หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 
 13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 

- - -  
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ผลการประเมิน 
 

หมาย
เหต ุ

 
ท่ี 

(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2551-2565) สกอ. 
(85 สถาบนั) 

สมศ. 
(202 สถาบนั) 

ก.พ.ร 
(72 สถาบนั) 

 

 13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 
 13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  
 13.4  ความพึงพอใจระดับสายสนับสนุน 

O1 14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ 
หรือ Exit examination 
        14.2 รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ (กรณี
สาขาวิชาที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ) 
       14.3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination (กรณี
สาขาวิชาที่ไมมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ) 

- - -  

O2 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี
ที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมาโดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥  
3.5 จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

17.64 
(15/85) 
(1 ป) 

23.89 
(27/113) 

(เฉล่ีย 3 ป) 

30.55 
(22/72) 
(1 ป) 

เฉล่ีย 
23.69 

O3 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในและรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพร
ทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

97.64 
(83/85) 

97.19 
(173/178) 

94.44 
(68/72) 

เฉล่ีย 
96.71 

O4 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ. - 90.10 
(182/202) 

-  

O5 18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับ
สากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด  
 18.1  ภาพรวมของประเทศ 
 18.2  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง. 

Time Higher Education Supplement 
 

2.68 (7/261) 
30.43 (7/23) 

 

  
คณะผูวิจัยไดนําขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 2550  สมศ. รอบที่ 2 และ ก.พ.ร. 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มาใชเปนผลการดําเนินงานตาม 18 ตัวบงชี้ชุดนี้ พบวา  
 1. )   จํานวน ตัวบงช้ีทั้งหมด 18  ตัวบงช้ี  มีจํานวน 8 ตัวบงช้ี ที่ไมมีผลการประเมินของ ทั้ง 3 ระบบ (สกอ. 
ปการศึกษา 2550  สมศ. รอบที่ 2 และ ก.พ.ร.ปงบประมาณ พ.ศ. 2550) จาํนวน ตัวบงช้ี ที่สามารถใชขอมูลผลการ
ประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 2550 มีจํานวน 8 ตัวบงชี้ จํานวนตัวบงชี้ที่สามารถใชขอมูลผลการ
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ประเมินของ สมศ. รอบที่ 2 มีจํานวน 6 ตัวบงชี้ และจํานวนตัวบงชี้ที่สามารถใชขอมูลผลการประเมิน
ของ ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีจํานวน 4  ตัวบงชี้  
 2. )  ตัวบงชี้ที่มีขอมูลจากผลการประเมิน 1 ระบบ คณะผูวิจัยไดใชผลการดําเนินงานของระบบนั้น  
 3. )  รางตัวบงชี้ที่มีขอมูลจากผลการประเมินมากกวา 1 ระบบ คณะผูวิจัยไดดําเนินการเฉลี่ยผลการ
ประเมินโดยใชหลักการถวงน้ําหนักตามจํานวนสถาบัน    
 ผลการวิเคราะห มีดังนี้ 

1. รอยละของอาจารยประจําที่มวีุฒิปริญญาเอกพบวา ขอมูลจากผลการประเมนิของ สกอ.   ปการศึกษา              
2550 ในเรื่องของสัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอกตออาจารย
ประจําเทากับ 9 : 62 : 29  ดังนั้น รอยละของอาจารยประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอกเทากับรอยละ 29 

2. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เทากับ รอยละ 56.12 
(คาเฉลี่ย) และพบวาขอมูลจากผลการประเมินของ ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีรอยละของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่ํากวาระบบอื่น เนื่องจากมีตัวบงชี้
ที่ตองประเมิน ถึง 3 ประเด็น (ก.พ.ร. 8  13 และ 14) และในแตละตัวบงชี้มีมากกวา 1 หัวขอที่ใช
ในการประเมิน ซ่ึงมีบางหัวขอที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถปฏิบัติได เชน การเปดเผย
สารสนเทศและความโปรงใส การกํากับดูแลกิจการโดยกรรมการสภาสถาบัน เปนตน 

3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พบวา ขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ.  ปการศึกษา 2550  เทากับรอยละ 40.00 

4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เทากับ รอยละ 48.16 (คาเฉลี่ย) และพบวา
ขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 2550 และผลการประเมินของ สมศ. รอบที่ 2 มี
ผลการประเมินที่ใกลเคียงกัน 

5. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา ขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ.  ปการศึกษา 
2550 เทากับรอยละ 61.17 

6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริง
และเปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนยขอมูล สกอ.และศูนยขอมูลบัณฑิต
แหงชาติ  (ถามี) เทากับ รอยละ 48.16 (คาเฉลี่ย) และพบวา ขอมูลจากผลการประเมินของ สมศ. 
รอบที่ 2 อยูในระดับสูง เนื่องจากตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) ไมไดวัดประเด็นความเชื่อมโยงของระบบ
ฐานขอมูล และขอมูลจากผลการประเมินของ ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สูงกวาขอมูลจาก



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                          
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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ผลการประเมินของ สกอ.  ปการศึกษา 2550 เพราะ ก.พ.ร. ประเมินสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะของ
รัฐ ซ่ึงมีระบบสารสนเทศที่อิงตามระบบสารสนเทศของหนวยงานราชการ 

7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู ใชบัณฑิต  (นายจาง 
ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมาโดยมีระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ย ≥  3.5 จาก 5 เทากับ รอยละ 23.69 (คาเฉลี่ย) และพบวาขอมูลทั้งสามระบบมีผล
การประเมินที่ใกลเคียงกัน 

8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงานตน
สังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป เทากับ รอยละ 
96.71 (คาเฉลี่ย) และพบวาขอมูลทั้งสามระบบมีผลการประเมินที่ใกลเคียงกัน 

9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ. พบวา ขอมูลจากผลการประเมินของ 
สมศ. รอบที่ 2 เทากับรอยละ 90.10 (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552) 

10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ 
สกอ. กําหนด ซ่ึงคณะผูวิจัยไดใชมาตรฐานของ Time Higher Education Supplement และพบวา มี
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับการจัดอันดับตามมาตรฐานของ Time Higher Education Supplement 
จํานวน 7 สถาบัน ดังนั้นรอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตาม
ระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด เมื่อพิจารณาในภาพรวมประเทศเทากับรอยละ 2.68 และ
เฉพาะสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. เทากับรอยละ 30.43 

  
 4.3.2 ผลการประเมินตามตัวบงช้ี  version   4  (18 ตัวบงชี ้)  โดยใชขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ.  
สมศ. และ ก.พ.ร.  จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา  
ตารางที่ 4-14  แสดงขอมูลผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ. ปการศึกษา 2550 สมศ. รอบท่ี 2 และ 
 ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

ผลการประเมิน 
สกอ. 2550  

(85 สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
สมศ. รอบที่ 2  
(202 สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
 ก.พ.ร. 2550 
 (72 สถาบัน) 

ท่ี 

รางตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตาม 
การจัดการอุดมศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

กลุม 
ข 
(69 

สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(16 
สถาบัน) 

กลุม 
ก 
(19  

สถาบัน) 

กลุม 
ข 
(160 

 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(23 
 สถาบัน) 

กลุม 
ข 
(55 

 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(17 
สถาบัน) 

I1 1. รอยละของหลักสูตรที่มีความ
รวมมือกับองคกรวิชาชีพ/วิชาการ/
ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ใน
การสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  

- - - - - - - 
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ผลการประเมิน 
สกอ. 2550  

(85 สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
สมศ. รอบที่ 2  
(202 สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
 ก.พ.ร. 2550 
 (72 สถาบัน) 

ท่ี 

รางตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตาม 
การจัดการอุดมศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

กลุม 
ข 
(69 

สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(16 
สถาบัน) 

กลุม 
ก 
(19  

สถาบัน) 

กลุม 
ข 
(160 

 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(23 
 สถาบัน) 

กลุม 
ข 
(55 

 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(17 
สถาบัน) 

I2 2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 17.94 45.26 - - - - - 

I3 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ไดรับการจัดสรรทรัพยากรจาก
งบประมาณแผนดิน เพื่อสงเสริม
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 
ตามระบบการประเมินศักยภาพ
การผลิตงานวิจัย 

- - - - - - - 

I4 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณโดยพิจารณาจาก
พันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 

- - - - - - - 

P1 5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดง
บทบาทหนาที่ในการนําสถาบัน
อยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และเนนการสรางสถาบันใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู  

- - - - - - - 

6.66 23.52 P2 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
มีการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

44.92 
(31/69) 

68.87 
(11/16) 

84.21 
(16/19) 

70.96 
(110/155) 

86.96 
(20/23) คํานวณคาเฉลี่ย       

ก.พ.ร. 8, 13, 14 
P3 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่

มีกลยุทธการเงินและมีการจัดสรร
งบประมาณภายในที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค
และแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

- - - - - - - 

P4 8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย
ประจําอยางตอเนื่อง 

- - - - - - - 

P5 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
มีระบบและกลไกสนับสนุนให

36.23 
(25/69) 

56.25 
(9/16) - - - - - 
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(202 สถาบัน) 
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ท่ี 

รางตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตาม 
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กลุม 
ข 
(69 

สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(16 
สถาบัน) 

กลุม 
ก 
(19  

สถาบัน) 

กลุม 
ข 
(160 

 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(23 
 สถาบัน) 

กลุม 
ข 
(55 

 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(17 
สถาบัน) 

อาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา           

P6 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

42.03 
(29/69) 

50.00 
(8/16) 

89.47 
(17/19) 

87.79 
(115/131) 

90.90 
(20/22) - - 

P7 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

60.86 
(42/69) 

62.5 
(10/16) - - - - - 

21.81 76.47 
P8 12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษา

ที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร 
จัดการสามารถนํามาใชไดจริงและ
เปนปจจุบัน และมีระบบฐาน 
ขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนยขอมูล 
สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ 
(ถามี) 

24.63 
(17/69) 

50.00 
(8/16) 

15.78 
(3/19) 

75.56 
(102/135) 

77.27 
(17/22) 

คํานวณเฉลี่ยจาก 
ตารางที่ 3-9 

ตัวบงชี้ท่ี 13 และ 
15 

P9 13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มีระดับความ พึงพอใจเฉลี่ยของ
บุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร  
สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการ
ไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ของตน ในระดับ > 3.5 จาก 5 หรือ
ตามที่ สกอ. กําหนด 
 13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุก
ระดับ 

- - - - - - - 
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(202 สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
 ก.พ.ร. 2550 
 (72 สถาบัน) 

ท่ี 

รางตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตาม 
การจัดการอุดมศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

กลุม 
ข 
(69 

สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(16 
สถาบัน) 

กลุม 
ก 
(19  

สถาบัน) 

กลุม 
ข 
(160 

 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(23 
 สถาบัน) 

กลุม 
ข 
(55 

 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(17 
สถาบัน) 

 13.2 ความพึงพอใจของระดับ
ผูบริหาร 
 13.3 ความพึงพอใจระดับสาย
วิชาการ  
 13.4 ความพึงพอใจระดับสาย
สนับสนุน 

O1 14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
 14.1 รอยละของบัณฑิต
ทั้งหมดที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพหรือ Exit examination 
       14.2  รอยละของบัณฑิตที่
สอบผานใบประกอบวิชาชีพ 
(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ) 

14.3 รอยละของบัณฑิตที่
สอบผาน Exit examination          
(กรณีสาขาวิชาที่ไมมีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ) 

- - - - - - - 

O2 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) 
ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่
เรียนจบในชวง   3 ปที่ผานมาโดย
มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥  3.5 
จาก 5 หรือตามที่ สกอ. กําหนด 

18.84 
(13/69) 

12.50 
(2/16) - 24.24 

(24/99) 
21.43 
(3/14) 

29.09 
(16/55) 

35.29 
(6/17) 

O3 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
และรายงานผลใหหนวยงาน 
ตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง 

97.10 
(67/69) 

100 
(16/16) - 96.74 

(148/153) 
95.45 

(21/22) 
92.73 

(51/55) 
100 

(17/17) 
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ท่ี 

รางตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตาม 
การจัดการอุดมศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

กลุม 
ข 
(69 

สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(16 
สถาบัน) 

กลุม 
ก 
(19  

สถาบัน) 

กลุม 
ข 
(160 

 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(23 
 สถาบัน) 

กลุม 
ข 
(55 

 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(17 
สถาบัน) 

website ของสถาบันอุดมศึกษา
อยางตอเนื่องทุกป 

O4 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผานการรับรองของ สมศ. - - 

84.21 
(16/19) 

89.37 
(143/160) 

100 
(23/23) - - 

O5 18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับ
สากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ 
สกอ. กําหนด  
  18.1 ภาพรวมของประเทศ  
  18.2 เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา  กลุม ง. 

Time Higher Education Supplement 
 

 
 

2.68 (7/261) 
30.43 (7/23) 

  
คณะผูวิจัยไดนําขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 2550 สมศ.รอบที่ 2 และ ก.พ.ร. ป 

งบประมาณ พ.ศ. 2550 มาใชเปนผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยจําแนก
ตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงไมมีผลการประเมินของกลุม ก. ในการประเมินตามตามระบบของ สกอ. และ
ก.พ.ร. รวมทั้งไมมีผลการประเมินของกลุม ค. ในการประเมินทั้ง 3 ระบบ  ผลการวิเคราะหพบวา 
 1. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกพบวา ขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ.               
ปการศึกษา 2550 ในสวนของสถาบันอุดมศึกษากลุม ข. เทากับรอยละ 17.94 และสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. 
เทากับรอยละ 45.26 
 2.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพบวา ขอมูลจากผล
การประเมินของ ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2550 ในกลุม ง. สูงกวาสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. จากผลการประเมิน
ของ สกอ. ปการศึกษา 2550 และ สมศ. รอบที่ 2 เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. ที่ประเมินตามระบบ 
ก.พ.ร. สวนใหญเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีขนาดใหญ มีกฎระเบียบในการบริหารจัดการที่เขมแข็งกวา 
 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา ขอมูล
จากผลการประเมินของ สกอ.  ปการศึกษา 2550 เมื่อจําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษาแลวพบวา 
สถาบันอุดมศึกษากลุม ง. มีคาเฉลี่ยสูงกวาสถาบันอุดมศึกษากลุม ข. 
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        4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา ขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 
2550 และผลการประเมินของ สมศ. รอบที่ 2 เมื่อจําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา มีผลการประเมินที่ใกล 
เคียงกัน 
 5. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา ขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 2550 เมื่อ
จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษาแลวมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน 
 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริง
และเปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนยขอมูล สกอ.และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ (ถามี) 
เมื่อจําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษาพบวา สถาบันอุดมศึกษากลุม ง. จากผลการประเมินของทั้งสามระบบ  
จะมีผลการประเมินสูงกวาสถาบันอุดมศึกษากลุม ข. นอกจากนี้ ในผลการประเมินของระบบ สมศ. พบวา
สถาบันอุดมศึกษากลุม ก. สวนใหญยังขาดระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ  
 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต  (นายจาง 
ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมาโดยมีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย ≥  3.5 จาก 5 เมื่อจําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษาพบวา ขอมูลทั้งสามระบบ มีผลการประเมินที่
ใกลเคียงกัน 
 8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงาน
ตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป เมื่อจําแนกตามกลุม
สถาบันอุดมศึกษาพบวา ขอมูลทั้งสามระบบมีผลการประเมินที่ใกลเคียงกัน 
 9.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ.รอบที่ 2 พบวา รอยละของสถาบัน 
อุดมศึกษากลุม ก. เทากับ รอยละ 84.21 เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน เพื่อการรับรองของ 
สมศ. ยังอยูในชวงเร่ิมตน  รอยละของสถาบันอุดมศึกษากลุม ข. เทากับรอยละ 89.37 และรอยละของ
สถาบันอุดมศึกษากลุม ง. เทากับรอยละ 100 (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552)  
 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ 
สกอ. กําหนด ซ่ึงคณะผูวิจัยไดใชมาตรฐานของ Time Higher Education Supplement พบวา มีสถาบันอุดมศึกษา
ไทยที่ไดรับการจัดอันดับตามมาตรฐานของ Time Higher Education Supplement จํานวน 7 สถาบัน ดังนั้นรอยละของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนดเมื่อพิจารณา
ในภาพรวมประเทศเทากับรอยละ 2.68 และเฉพาะสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. เทากับรอยละ 30.43 

   
  4.3.3 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ version 4 (18 ตัวบงชี้) โดยใชขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ. 
สมศ. และ ก.พ.ร.  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. 
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ตารางที่ 4 -15   แสดงขอมูลผลการประเมินตามตัวบงช้ี ของ สกอ. ปการศึกษา 2550 สมศ. รอบท่ี 2  และ ก.พ.ร.                       
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ.  

ผลการประเมิน 
ท่ี 

(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
สกอ. 

(85 สถาบนั) 
สมศ. ก.พ.ร 

(57 สถาบนั) 

 
หมาย 
เหตุ 

I1 1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ/วิชาการ/
ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  

- - -  

I2 2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 29.00 - -  
I3 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทรัพยากรจาก

งบประมาณแผนดิน เพื่อสงเสริมงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ระบบการประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 

- - -  

I4 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณโดยพิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 

- - -  

P1 5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ในการนําสถาบัน
อยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเนนการสรางสถาบันให
เปนองคกรแหงการเรียนรู  

- - -  

11.69 P2 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 49.41 
(42/85) 

X 
คํานวณ
คาเฉลี่ย       
ก.พ.ร. 8, 

13, 14 

เฉล่ีย 
34.27 

P3 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงินและมีการจัดสรร
งบประมาณภายในที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค
และแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

- - -  

P4 8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย
ประจําอยางตอเนื่อง 

- - -  

P5 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

40.00 
(34/85) 

 

- -  

P6 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

43.52 
(37/85) 

X -  

P7 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

61.17 
(52/85) 

X -  
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ผลการประเมิน 
ท่ี 

(ราง) ตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
สกอ. 

(85 สถาบนั) 
สมศ. ก.พ.ร 

(57 สถาบนั) 

 
หมาย 
เหตุ 

66.67 P8 12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการสามารถนํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน และมีระบบ
ฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิต
แหงชาติ (ถามี) 

29.41 
(25/85) 

X 
คํานวณ
เฉลี่ยจาก
ตารางที่ 3-
9 ตัวบงช้ีที ่
13 และ 15 

เฉล่ีย 
44.37 

P9 13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
บุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการ
ไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ > 3.5 จาก 5 
หรือตามที่ สกอ. กําหนด 
 13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 
 13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 
 13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  
 13.4  ความพึงพอใจระดับสายสนับสนุน 

- - -  

O1 14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ
หรือ Exit examination 
        14.2 รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ  
(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ) 

14.3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination  
(กรณีสาขาวิชาที่ไมมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ) 

- - -  

O2 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี
ที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมาโดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥  3.5 
จาก 5 หรือตามที่ สกอ. กําหนด 

17.64 
(15/85) 

- 24.56 
(14/57) 

 

เฉล่ีย 
20.42 

O3 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
และรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง 
website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

97.64 
(83/85) 

X 85.96 
(49/57) 

เฉล่ีย 
92.95 

O4 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ. - X -  
O5 18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล 

ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด  
 18.1  ภาพรวมของประเทศ  
 18.2  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง. 

Time Higher Education  Supplement 
สถาบันที่สังกัด สกอ. 165 สถาบัน 

4.24 (7/165) 
36.84 (7/19) 

 

     X หมายถึง ขอมูล สมศ. ไมระบุชื่อสถาบันทําใหวิเคราะหไมได    
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ผลการวิเคราะหเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ.  มีดังนี้ 
1. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเทากับรอยละ 34.27 และ

พบวา ขอมูลจากผลการประเมินของ ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีระดับที่ต่ํากวา เนื่องจากมี
ตัวช้ีวัดที่ตองวัดถึง 3 ประเด็น (ก.พ.ร. 8  13 และ 14) และในแตละตัวช้ีวัดมีมากกวา 1 หัวขอที่ใช
ในการประเมิน ซ่ึงมีบางหัวขอที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถปฏิบัติได เชน การเปด เผย
สารสนเทศและความโปรงใส การกํากับดูแลกิจการโดยกรรมการสภาสถาบัน เปนตน 

2. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริง
และเปนปจจุบันและมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนยขอมูลสกอ.และศูนยขอมูลบัณฑิตแหง 
ชาติ  (ถามี) เทากับรอยละ 44.37 (คาเฉลี่ย) ขอมูลจากผลการประเมินของ ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2550 
เทากับรอยละ 66.67 ซ่ึงสูงกวาขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 2550 เพราะ ก.พ.ร. 
ประเมินสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะของรัฐ ซ่ึงมีระบบสารสนเทศที่อิงตามระบบสารสนเทศของ
หนวยงานราชการ 

3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ ยของผู ใชบัณฑิต  (นายจาง 
ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมา โดยมีระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ย ≥  3.5 จาก 5 เทากับรอยละ 20.42  (คาเฉลี่ย) และพบวาขอมูลทั้งสองระบบมีผลการ
ประเมินที่ใกลเคียงกัน 

4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงานตน
สังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกปเทากับรอยละ 
92.95 (คาเฉลี่ย) และพบวาขอมูลทั้งสองระบบมีผลการประเมินที่ใกลเคียงกัน 

5. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ 
สกอ. กําหนด ซ่ึงคณะผูวิจัยไดใชมาตรฐานของ Time Higher Education Supplement พบวา มี
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับการจัดอันดับตามมาตรฐานของ Time Higher Education Supplement 
จํานวน 7 สถาบัน จากสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด สกอ. จํานวน 165 สถาบัน เทากับรอยละ 4.24 และ
เฉพาะสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. จากสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด สกอ. เทากับรอยละ  36.84   

 
4.3.4 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ version 4 (18 ตัวบงชี้) โดยใชขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ. 

สมศ. และ ก.พ.ร.  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
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ตารางที่ 4-16 แสดงขอมูลผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ. ปการศึกษา 2550  สมศ. รอบที่ 2 และ 
 ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. จําแนกตามกลุม
 สถาบันอุดมศึกษา 

ผลการประเมิน   
สกอ. 2550  

(85 สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
สมศ. รอบท่ี 2 

 

ผลการประเมิน        
ก.พ.ร. 2550 
 (57 สถาบัน) ท่ี 

รางตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดกา
อุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) 

กลุม 
ข 

(69 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(16 สถาบัน) 

กลุม 
ก 

กลุม 
ข 

กลุม 
ง 

กลุม 
ข 

(44 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(13 สถาบัน) 

I1 1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือ
กับองคกรวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิต
ทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการสราง/พัฒนา/
บริหารหลักสูตร  

- - - - - - - 

I2 2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 17.94 45.26 - - - - - 

I3 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
การจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณ
แผนดิน  เพื่อสงเสริมงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาตามระบบการประเมิน
ศักยภาพการผลิตงานวิจัย 

- - - - - - - 

I4 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณโดยพิจารณาจากพันธกิจและ
ผลการประเมินของ สมศ. 

- - - - - - - 

P1 5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดง
บทบาทหนาที่ในการนําสถาบันอยางมี
คุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
เนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู  

- - - - - - - 

8.33 17.95 P2 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

44.92 
(31/69) 

68.87 
(11/16) X X X คํานวณคาเฉลี่ย           

ก.พ.ร. 8, 13, 14 
P3 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธ

การเงินและมีการจัดสรรงบประมาณภายใน
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ   วัตถุ -
ประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

- - - - - - - 
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ผลการประเมิน   
สกอ. 2550  

(85 สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
สมศ. รอบท่ี 2 

 

ผลการประเมิน        
ก.พ.ร. 2550 
 (57 สถาบัน) ท่ี 

รางตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดกา
อุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) 

กลุม 
ข 

(69 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(16 สถาบัน) 

กลุม 
ก 

กลุม 
ข 

กลุม 
ง 

กลุม 
ข 

(44 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(13 สถาบัน) 

P4 8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
พัฒนาคุณภาพของอาจารยประจําอยาง
ตอเน่ือง 

- - - - - - - 

P5 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      

36.23 
(25/69) 

56.25 
(9/16) - - - - - 

P6 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษา ที่มี
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

42.03 
(29/69) 

50.00 
(8/16) X X X - - 

P7 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

60.86 
(42/69) 

62.5 
(10/16) X X X - - 

80.68 92.31 
P8 12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี

ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สามารถนํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน
และมีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนย
ขอมูล สกอ. และศูนยบัณฑิตแหงชาติ (ถามี) 

24.63 
(17/69) 

50.00 
(8/16) X X X คํานวณเฉลี่ยจาก 

ตารางที่ 3-9  
ตัวบงชี้ท่ี 13 และ 15 

P9 13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ       
(สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน)  
ตอการไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ของตนในระดับ > 3.5 จาก 5 หรือตามที่ 
สกอ. กําหนด 
 13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 
 13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 
 13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  
 13.4  ความพึงพอใจระดับสายสนับสนุน 

- - - - - - - 
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ผลการประเมิน   
สกอ. 2550  

(85 สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
สมศ. รอบท่ี 2 

 

ผลการประเมิน        
ก.พ.ร. 2550 
 (57 สถาบัน) ท่ี 

รางตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดกา
อุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) 

กลุม 
ข 

(69 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(16 สถาบัน) 

กลุม 
ก 

กลุม 
ข 

กลุม 
ง 

กลุม 
ข 

(44 สถาบัน) 

กลุม 
ง 

(13 สถาบัน) 

O1 14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 
 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่
สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit 
examination 
       14.2  รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน
ใบประกอบวิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มี
การสอบใบประกอบวิชาชีพ) 
  14.3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน 
Exit examination (กรณีสาขาวิชาที่ไมมี
การสอบใบประกอบวิชาชีพ) 

- - - - - - - 

O2 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต   
(นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพ
บัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่
ผานมาโดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥  
3.5 จาก 5 หรือตามที่ สกอ. กําหนด 

18.84 
(13/69) 

12.50 
(2/16) X X X 18.18 

(8/44) 
23.07 
(3/13) 

O3 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและ
รายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด รวมทั้ง 
มีการเผยแพรทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

97.10 
(67/69) 

100 
(16/16) X X X 86.36 

(38/44) 
84.61 

(11/13) 

O4 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผาน
การรับรองของ สมศ. - - X X X - - 

O5 18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่
ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบ
มาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด  

18.1  ภาพรวมของประเทศ 
18.2  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง. 

Time Higher Education  Supplement 
สถาบันที่สังกัด สกอ. 165 สถาบัน 

4.24 (7/165) 
36.84 (7/19) 

     X  ขอมูล สมศ. ไมระบุชื่อสถาบันทําใหวิเคราะหไมได   
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ผลการวิเคราะห เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา  มีดังนี ้
 1. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกพบวา ขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ.               
ปการศึกษา 2550 ในสวนของสถาบันอุดมศึกษากลุม ข. เทากับรอยละ 17.94  และสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. 
เทากับรอยละ 45.26 
 2. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพบวา เมื่อจําแนกตาม
กลุมสถาบันอุดมศึกษาพบวา ในสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. จากผลการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 2550 
และจากผลการประเมินของ ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มีจํานวนสูงกวาสถาบันอุดมศึกษากลุม ข.
เนื่องจากสวนใหญเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีขนาดใหญ มีความเกาแก มีกฎระเบียบในการบริหาร
จัดการที่เขมแข็งกวา 
 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา ขอมูล
จากผลการประเมินของ สกอ.  ปการศึกษา 2550 เมื่อจําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษาแลวสถาบันอุดมศึกษา
กลุม ง. สูงกวาสถาบันอุดมศึกษากลุม ข. 
 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา ขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 
2550 เมื่อจําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษาแลว สถาบันอุดมศึกษากลุม ง. สูงกวาสถาบันอุดมศึกษากลุม ข. 
 5. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา ขอมูลจากผลการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา 2550 เมื่อ
จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษาแลวมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน 
 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริง
และเปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนยขอมูล สกอ.และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ (ถามี) 
เมื่อจําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษาพบวา สถาบันอุดมศึกษากลุม ง. จากผลการประเมินของทั้งสองระบบ  
จะมีผลการประเมินสูงกวาสถาบันอุดมศึกษากลุม ข. 
  7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต  (นายจาง 
ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมา โดยมีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย ≥ 3.5 จาก 5 เมื่อจําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษาพบวา ขอมูลทั้งสองระบบมีผลการประเมินที่
ใกลเคียงกัน 
 8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงาน
ตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป เมื่อจําแนกตามกลุม
สถาบันอุดมศึกษาพบวา ขอมูลทั้งสองระบบมีผลการประเมินที่ใกลเคียงกัน 
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4.4    (ราง) เปาหมายของตัวบงชี้ เพื่อการกํากับติดตามการจัดการอุดมศกึษาตามกรอบมาตรฐานการอดุมศกึษา
และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) จําแนกตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา  ฉบับท่ี 10-12  และจําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา (กลุม ก. กลุม ข. กลุม ค. และกลุม ง.) 
 คณะผูทําวิจัยไดจัดทํา (ราง) เปาหมายของตัวบงชี้เพื่อการกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาจํานวน 
18 ตัวบงชี้  โดยวิธีสังเคราะหจากขอมูลผลการประเมินทั้งสามระบบ รวมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551-2554) และเปาหมายของมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวของ   โดยมีการกําหนดเปาหมายที่จะตอง
ดําเนินการประเมินเปนสามระยะตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  ฉบับที่ 11 และ ฉบับ
ที่ 12 ซ่ึงจะตองมีการประเมินครบทั้ง 18 ตัวบงชี้ ยกเวนในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
อาจไมตองประเมินในตัวบงชี้ที่ 3, 4, 5, 8 และ 14.3 เนื่องจากจะตองมีการเตรียมความพรอมของหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 วิธีการกําหนดเปาหมาย ใชหลักการดังนี้ 

1. ใชขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการประเมินสภาพจริงของสถาบันอุดมศึกษา ในปการศึกษา  2550 และ       
กําหนดใหสูงขึ้นเปน 3 ชวงเวลาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11 
และฉบับที่ 12  

2. ใชหลักความจริงที่ตองมีการดําเนินงานอยางครบถวน  เชน  การไดรับการรับรองจาก สมศ. จะ 
ตองกําหนดไวรอยละ 100 

3. ใชหลักการเทียบเคียง โดยตองยึดสภาพความจริงในสังคมทั้งในระดับชาติและระดับสากล เชน 
สถาบันอุดมศึกษากลุม ง. จะตองเทียบเคียงไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่เนนวิจัยในระดับสากล 
โดยยึดระบบมาตรฐานของ Time Higher Education  Supplement หรือระบบมาตรฐาน Malcolm 
Baldrige National Quality Award  ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือระบบอื่นที่ สกอ.กําหนด 

4. ใชหลักการของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย  โดยยึดการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน 4  กลุม  ที่มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่แตกตางกัน ดังนั้นการกําหนดเปาหมายและ
เกณฑมาตรฐานของแตละตัวบงชี้จึงตองไมเหมือนกัน 

วิธีการนําเสนอ  คณะผูวจิัยจะนําเสนอในภาพรวมของประเทศ และในแตละกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
( กลุม ก. กลุม ข. กลุม ค. และกลุม ง.) ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-17     แสดงรายละเอียด (ราง) เปาหมายของตัวบงชี้เพื่อการกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา 
              ในภาพรวมทั้งประเทศ 

เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี 10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี 11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 
ขอมูลป 

2550 
(รอยละ) ประเมิน 

ต.ค.- ธ.ค. 
 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 

2560 

ประเมิน 
ตค.–ธค. 

2565 

หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

I1 1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือ 
กับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน ในการสราง/พัฒนา/บริหาร
หลักสูตร  

-  
90 

 
95 

 
100 

-สถาบนั 
-องคกร
วิชาชพี 

I2 2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ              
ปริญญาเอก 

 
29 

 
30 

 
35 

 
40 

-สํานัก
งบประมาณ 
-สกอ. 
-สถาบนั 

I3 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
การจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณ
แผนดิน เพื่อสงเสริมงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการประเมิน
ศักยภาพการผลิตงานวิจัย 

- ×  
80 

 
90 

-สํานัก 
งบประมาณ 
-สกอ. 
 

I4 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณโดยพิจารณาจากพันธกิจและ
ผลการประเมินของ สมศ. 

- × 
 

 
95 

 
100 

-สํานัก 
งบประมาณ 
-หนวยงาน 
ตนสังกัด 

P1 5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาท
หนาที่ในการนําสถาบันอยางมีคุณภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเนนการสราง
สถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

- × 
 

 
90 

 
100 

-สํานัก 
งบประมาณ 
-สภาสถาบัน 

P2 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
56.12 

 
70 

 
80 

 
90 

-สถาบนั 

P3 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธ
การเงินและมีการจัดสรรงบประมาณภายใน
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุ -
ประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

-  
90 

 
100 

 
100 

-สถาบนั 
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี 10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี 11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 
ขอมูลป 

2550 
(รอยละ) ประเมิน 

ต.ค.- ธ.ค. 
 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 

2560 

ประเมิน 
ตค.–ธค. 

2565 

หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

P4 
 

8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
พัฒนาคุณภาพของอาจารยประจําอยาง
ตอเนื่อง 

- × 
 

 
90 

 
100 

-สถาบนั 

P5 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
และกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา 
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผาน
ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา           

 
40 

 
80 

 
90 

 
100 

-สถาบนั 

P6 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
48.16 

 
80 

 
90 

 
100 

-สถาบนั 

P7 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
61.17 

 
90 

 
100 

 
 100 

-สถาบนั 

P8 12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สามารถนํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน 
และมีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนย
ขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ 
(ถามี) 

 
54.48 

 
70 

 
80 

 
90 

-สกอ. 
-สถาบนั 

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ 
(สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน) 
ตอการไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ของตน ในระดับ ≥  3.5 จาก 5 หรือตาม
เกณฑที่ สกอ. กําหนด 

-  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-สถาบนั 

   13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ - 80 90 100  

P9 

 13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร - 80 90 100  
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี 10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี 11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 
ขอมูลป 

2550 
(รอยละ) ประเมิน 

ต.ค.- ธ.ค. 
 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 

2560 

ประเมิน 
ตค.–ธค. 

2565 

หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

 13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  - 80 90 100  
 13.4  ความพึงพอใจระดับสายสนับสนุน - 80 90 100  
14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

-สถาบนั  
-สกอ. 
 

 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบ
ผานใบประกอบวชิาชีพหรือ Exit examination 

-  
80 

 
90 

 
100 

 

     14.2 รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มีการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ) 

-  
80 

 

 
90 

 

 
100 

 

 

O1 

 14.3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน 
Exit examination (กรณีสาขาวิชาที่ไมมี
การสอบใบประกอบวิชาชีพ) 

- × 
 

 
90 

 

 
100 

 

O2 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต 
(นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพ
บัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ป 
ที่ผานมาโดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 
3.5 จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 
62.18 

 
70 

 
80 

 
90 

-สถาบัน 
-สกอ. 
-องคกร 
วิชาชีพ 

O3 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและ
รายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด รวมทั้ง 
มีการเผยแพรทาง website ของสถาบัน 
อุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

 
96.71 

 
100 

 
 100 

 
100 

-สถาบัน 
-สกอ. 

O4 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผาน
การรับรองของ สมศ.  

 
(รอบสอง) 

90.1 

 
(รอบสอง) 

90 

 
(รอบสาม) 

95 

 
(รอบสี่) 

100 

-สถาบัน 
-สกอ. 

O5 18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่
ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบ

 
 

 
 

 
 

 
 

-สกอ. 
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี 10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี 11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 
ขอมูลป 

2550 
(รอยละ) ประเมิน 

ต.ค.- ธ.ค. 
 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 

2560 

ประเมิน 
ตค.–ธค. 

2565 

หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

มาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด  
   18.1  ภาพรวมของประเทศ    
       18.2  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง 

 
2.68 
30.43 

 
3 

50 

 
4 

70 

 
5 

90 
 

 
ตารางที่ 4-18     แสดงรายละเอียด (ราง) เปาหมายของตัวบงชี้เพื่อการกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา 
    สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุม ก. วิทยาลัยชุมชน 

เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี 10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี 11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

I1 1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคม
วิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ใน
การสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  

 
95 

 
100 

 
100 

I2 2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  
3 

 
 5 

 
10 

I3 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน เพื่อสงเสริม
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการ
ประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 

×  
80 

 
90 

I4 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดย
พิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 

× 
 

 
95 

 
100 

P1 5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ใน
การนําสถาบันอยางมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

× 
 

 
90 

 
100 

P2 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
70 

 
80 

 
90 
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี 10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี 11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

P3 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงิน
และมีการจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผน
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

 
90 

 
100 

 
100 

P4 
 

8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนา
คุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง 

× 
 

 
90 

 
100 

P5 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและ
กลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

 
10 

 
20 

 
30 

P6 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
80 

 
90 

 
100 

 
90 

 
100 

 
 100 

P7 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ. ตองกําหนดเกณฑมาตรฐานใหเหมาะสมกับบริบทของ

นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา กลุม ก. 
P8 12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใช
ไดจริงและเปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่
เช่ือมโยงกับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูล
บัณฑิตแหงชาติ (ถามี) 

 
70 

 
80 

 
90 

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความ 
พึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร 
สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ ≥  3.5 จาก 
5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 80 90 100 

P9 

  13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 80 90 100 
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี 10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี 11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

  13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  80 90 100 
  13.4  ความพึงพอใจระดับสายสนับสนุน 80 90 100 
14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

 
 

 
 

 
 

 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพหรือ Exit examination 

× 
 

 
90 

 
100 

       14.2  รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ) 

กรณีไมมีการสอบใบประกอบวิชาชีพไมตองมีการประเมิน
ประเด็น 14.2 

 

O1 

 14.3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit 
examination (กรณีสาขาวิชา ที่ไมมีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ) 

× 
 

 
90 
 

 
100 

O2 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) 
ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 
3 ปที่ผานมา โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.5 
จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 
70 

 
80 

 
90 

O3 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงาน
ตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

 
100 

 
 100 

 
100 

O4 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรอง
ของ สมศ.  

 
(รอบสอง) 

90 

 
(รอบสาม) 

95 

 
(รอบสี่) 

100 
 

0 
 

0 
 

5 
O5 18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับ

ในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด 
(สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุม ก. วิทยาลัยชุมชน) สกอ. ตองกําหนดระบบมาตรฐานสากลที่สามารถเทียบเคียง

กับบริบทและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา กลุม ก. 
 

 



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                          
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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ตารางที่ 4-19  แสดงรายละเอียด (ราง) เปาหมายของตัวบงชี้เพื่อการกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา 
 สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุม ข. สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี 

เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

I1 1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคม
วิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน  
ในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  

 
90 

 
95 

 
100 

I2 2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  
30 

 
40 

 
50 

I3 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน เพื่อสงเสริม
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการ
ประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 

×  
80 

 
90 

I4 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดย
พิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 

× 
 

 
95 

 
100 

P1 5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ใน
การนําสถาบันอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และเนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

× 
 

 
90 

 
100 

P2 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
70 

 
80 

 
90 

P3 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงิน
และมีการจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผน
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

 
90 

 
100 

 
100 

P4 
 

8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนา
คุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง 

× 
 

 
90 

 
100 

P5 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา       
 

 
90 

 
95 

 
100 
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

P6 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
80 

 
90 

 
100 

 
90 

 
100 

 
 100 

P7 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ. ตองกําหนดเกณฑมาตรฐานใหเหมาะสมกับบริบท

ของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา กลุม ข. 
P8 12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐาน 

ขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริง
และเปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยง
กับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ 
(ถามี) 

 
70 

 
80 

 
90 

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความ 
พึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร 
สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ ≥  3.5 จาก 5 
หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 80 90 100 
  13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 80 90 100 
  13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  80 90 100 

P9 

  13.4   ความพึงพอใจระดับสายสนับสนุน 80 90 100 
14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

 
 

 
 

 
 

 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผาน 
ใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit examination 

 
80 

 
90 

 
100 

O1 

        14.2  รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน 
ใบประกอบวิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ 
ใบประกอบวิชาชีพ) 

 
80 

 

 
90 

 

 
100 

 



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                          
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

14.3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit 
examination (กรณีสาขาวิชา ที่ไมมีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ) 

× 
 

 
90 

 

 
100 

O2 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) 
ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 
ปที่ผานมา โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.5 
จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 
70 

 
80 

 
90 

O3 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงาน
ตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

 
100 

 
 100 

 
100 

O4 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรอง
ของ สมศ.  

 
(รอบสอง) 

90 

 
(รอบสาม) 

95 

 
(รอบสี่) 

100 
 

3 
 

4 
 

5 
O5 18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับ

จัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากล 
ที่ สกอ. กําหนด (สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุม ข. 
สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี) 

สกอ. ตองกําหนดระบบมาตรฐานสากลที่สามารถเทียบ 
เคียงกับบริบทและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา กลุม ข. 

 
ตารางที่ 4-20  แสดงรายละเอียด (ราง) เปาหมายของตัวบงชี้เพื่อการกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา 
 สําหรับสถาบนัอุดมศึกษากลุม ค1. สถาบันเฉพาะทางทีเ่นนระดับบัณฑิตศึกษา 

เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

I1 1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคม
วิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ใน
การสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  

 
90 

 
95 

 
100 



  
                                                                                                                                              บทท่ี 4  
 

 

170

เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

I2 2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  
50 

 
60 

 
70 

I3 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน เพื่อสงเสริม
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการ
ประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 

×  
80 

 
90 

I4 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดย
พิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 

× 
 

 
95 

 
100 

P1 5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ใน
การนําสถาบันอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และเนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

× 
 

 
90 

 
100 

P2 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
70 

 
80 

 
90 

P3 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงิน
และมีการจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผน
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

 
90 

 
100 

 
100 

P4 
 

8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนา
คุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง 

× 
 

 
90 

 
100 

P5 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

 
70 

 
80 

 
90 

P6 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
80 

 
90 

 
100 

 
90 

 
100 

 
 100 

P7 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ. ตองกําหนดเกณฑมาตรฐานใหเหมาะสมกับบริบท

ของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา กลุม ค1. 



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                          
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

P8 12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐาน 
ขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริง
และเปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยง
กับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ 
(ถามี) 

 
70 

 
80 

 
90 

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ ≥  3.5 จาก 5 
หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

     13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 80 90 100 
  13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 80 90 100 
  13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  80 90 100 

P9 

  13.4  ความพึงพอใจระดับสายสนับสนุน 80 90 100 
14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

 
 

 
 

 
 

 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพหรือ Exit examination 

 
80 

 
90 

 
100 

       14.2  รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ) 

 
80 

 
90 

 
100 

O1 

 14.3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit 
examination (กรณีสาขาวิชาที่ไมมีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ) 

× 
 

 
90 

 
100 

O2 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) 
ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 
ปที่ผานมา โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.5 
จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 
70 

 
80 

 
90 

O3 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงาน

 
100 

 
 100 

 
100 



  
                                                                                                                                              บทท่ี 4  
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

ตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

O4 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรอง
ของ สมศ.  

 
(รอบสอง) 

90 

 
(รอบสาม) 

95 

 
(รอบสี่) 

100 

 
5 

 
10 

 
15 

O5 18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับ
จัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ 
สกอ. กําหนด (สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุม ค1. 
สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา) 

สกอ. ตองกําหนดระบบมาตรฐานสากลที่สามารถเทียบ 
เคียงกับบริบทและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา กลุม ค1. 

 
ตารางที่ 4-21  แสดงรายละเอียด (ราง) เปาหมายของตัวบงชี้เพื่อการกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา 
  สําหรับสถาบนัอุดมศึกษากลุม ค2. สถาบันเฉพาะทางทีเ่นนระดับปรญิญาตรี 

เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

I1 1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคม
วิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน 
ในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  

 
90 

 
95 

 
100 

I2 2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  
40 

 
50 

 
60 

I3 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน เพื่อสงเสริม
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการ
ประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 

×  
80 

 
90 

I4 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดย
พิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 

× 
 

 
95 

 
100 



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา                                                                          
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

P1 5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ใน
การนําสถาบันอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และเนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

× 
 

 
90 

 
100 

P2 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
70 

 
80 

 
90 

P3 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงิน
และมีการจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผน
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

 
90 

 
100 

 
100 

P4 
 

8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนา
คุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง 

× 
 

 
90 

 
100 

P5 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

 
80 

 
90 

 
100 

P6 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
80 

 
90 

 
100 

 
90 

 
100 

 
 100 

P7 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ. ตองกําหนดเกณฑมาตรฐานใหเหมาะสมกับบริบท

ของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา กลุม ค2. 
P8 12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐาน 

ขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริง
และเปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยง
กับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ 
(ถามี) 

 
70 

 
80 

 
90 



  
                                                                                                                                              บทท่ี 4  
 

 

174

เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความ 
พึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร 
สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ ≥  3.5 จาก 5 
หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 80 90 100 
  13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 80 90 100 
  13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  80 90 100 

P9 

  13.4  ความพึงพอใจระดับสายสนับสนุน 80 90 100 
14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

 
 

 
 

 
 

 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผาน 
ใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit examination 

 
80 

 
90 

 
100 

 14.2  รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ) 

 
80 

 
90 

 
100 

O1 

 14.3  รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit 
examination (กรณีสาขาวิชา ที่ไมมีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ) 

× 
 

 
90 

 

 
100 

O2 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) 
ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 
ปที่ผานมา โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.5 
จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 
70 

 
80 

 
90 

O3 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงาน
ตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

 
100 

 
 100 

 
100 

O4 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรอง
ของ สมศ.  

 
(รอบสอง) 

90 

 
(รอบสาม) 

95 

 
(รอบสี่) 

100 
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. - ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. – ธค. 2565 

 
3 

 
4 

 
5 

O5 18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับ
จัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ 
สกอ. กําหนด (สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุม ค2. 
สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับปริญญาตรี) 

สกอ. ตองกําหนดระบบมาตรฐานสากลที่สามารถเทียบ 
เคียงกับบริบทและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา กลุม ค2. 

 
ตารางที่ 4-22   แสดงรายละเอียด (ราง) เปาหมายของตัวบงชี้เพื่อการกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา 

  สําหรับสถาบนัอุดมศึกษากลุม ง.   สถาบนัท่ีเนนการวิจัยขั้นสงู และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิต 
          ศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. -ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. –ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. –ธค. 2565 

I1 1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคม
วิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ใน
การสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  

 
80 

 
85 

 
90 

I2 2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  
80 

 
90 

 
100 

I3 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน เพื่อสงเสริม
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการ
ประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 

×  
80 

 
90 

I4 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดย
พิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 

× 
 

 
95 

 
100 

P1 5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ใน
การนําสถาบันอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และเนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

× 
 

 
90 

 
100 
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. -ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. –ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. –ธค. 2565 

P2 6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
70 

 
80 

 
90 

P3 7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงิน
และมีการจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผน
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

 
90 

 
100 

 
100 

P4 
 

8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนา
คุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง 

× 
 

 
90 

 
100 

P5 9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

 
60 

 
70 

 
80 

P6 10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
80 

 
90 

 
100 

 
90 

 
100 

 
 100 

P7 11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ. ตองกําหนดเกณฑมาตรฐานใหเหมาะสมกับบริบท

ของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง. 
P8 12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชได
จริงและเปนปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่
เช่ือมโยงกับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิต
แหงชาติ (ถามี) 

 
70 

 
80 

 
90 

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความ 
พึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร 
สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ ≥  3.5 จาก 5 
หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

P9 

    13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 80 90 100 
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เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (รอยละ) 

ฉบับท่ี10 
(2551-2554) 

ฉบับท่ี11 
(2555-2559) 

ฉบับท่ี 12 
(2560-2564) 

 

ตัวบงชี้ 

ประเมิน 
ตค. -ธค. 2555 

ประเมิน 
ตค. –ธค. 2560 

ประเมิน 
ตค. –ธค. 2565 

 13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 80 90 100 
 13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  80 90 100 
 13.4  ความพึงพอใจระดับสายสนับสนุน 80 90 100 
14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

 
 

 
 

 
 

 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพหรือ Exit examination 

 
80 

 
90 

 
100 

       14.2  รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ) 

 
80 

 

 
90 

 

 
100 

 

O1 

14.3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit 
examination (กรณีสาขาวิชา ที่ไมมีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ) 

× 
 

 
90 

 

 
100 

O2 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) 
ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 
ปที่ผานมา โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.5 
จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 
70 

 
80 

 
90 

O3 16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงาน
ตนสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

 
100 

 
 100 

 
100 

O4 17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรอง
ของ สมศ.  

 
(รอบสอง) 

90 

 
(รอบสาม) 

95 

 
(รอบสี่) 

100 
 

50 
 

70 
 

90 
O5 18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับ

จัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ 
สกอ. กําหนด (สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุม ง. 
สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก) 

สกอ. ตองกําหนดระบบมาตรฐานสากลที่สามารถเทียบ 
เคียงกับบริบทและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง. 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 คณะผูวจิยัไดดาํเนนิการสรางและพัฒนาตัวบงชี้ จาํนวน 18 ตวับงชี ้ ทีใ่ชในการกํากับติดตามการจัดการ
อุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
ดังนี้ 

1.  รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน
ในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร 

2.  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
3.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน เพื่อสงเสริม

งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 
4.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดย

พิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 
5.  รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ในการนําสถาบันอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลัก            

ธรรมาภิบาลและเนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
6.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงินและมีการจัดสรรงบประมาณภายในที่

สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 
8.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง 
9.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
10.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑ

มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริง

และเปนปจจุบันและมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิต
แหงชาติ (ถามี) 

13.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ  (สายบริหาร            
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       สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ > 3.5 
จาก 5  หรือตามที่ สกอ. กําหนด 

 13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ 
 13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 
 13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  
 13.4  ความพึงพอใจระดับสายสนบัสนุน 
 14. รอยละของบัณฑิตที่มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
  14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ Exit examination 
  14.2 รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ   (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ) 
  14.3  รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination  (กรณีสาขาวิชาที่ไมมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ) 
 15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (นายจาง ผูประกอบการ)      

      ที่มีตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมา โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย                
≥  3.5  จาก  5 หรือตามที่ สกอ. กําหนด 

16.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงาน
ตนสังกัดรวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกป 

17.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ. 
 18.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจดัลําดับในระดบัสากล ตามระบบมาตรฐานสากล 
  ที่ สกอ. กําหนด  

  18.1  ภาพรวมของประเทศ 
  18.2  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง. 
5.2 ขอมูลพื้นฐาน 
  คณะผูวิจัยไดปรับปรุงรายละเอียดขอมูลพื้นฐานเพื่อใชประกอบตัวบงชี้ในการกํากับติดตามการ
จัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551 -2565) ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 5 -1  แสดงขอมูลพื้นฐานเพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 

และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2551 -2565) 
กลุม ค ลํา 

ดับ รายการ กลุม 
ก 

กลุม 
ข ค1 ค2 

กลุม 
ง   รวม 

 หมวดที่ 1 สถาบันอุดมศึกษา 
1.1 จํานวนสถาบันอุดมศึกษา         



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา        
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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1.2 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
และมีการสงรายงานผลการประเมินใหกับตนสังกัดและเผยแพรสู
สาธารณชนทุกป  

      

1.3 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองวิทยฐานะ  
(ใชขอมูลของระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ.)  

      

1.4 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ.        
1.5 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล  

ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด (เชนระบบ Time Higher 
Education Supplement)  

      

1.6 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีสํานักงานเลขานุการสภาสถาบันที่
ทํางานเต็มเวลา        

 
    

1.7 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.    

 
  

1.8 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีแผนยุทธศาสตร ตัวบงช้ีและเปาหมาย
ของตัวบงช้ี รวมทั้งแผนที่ยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนของสถาบัน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมแผนยุทธศาสตรดานการเงิน   
แผนยุทธศาสตรดานการจัดการความรู แผนยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรมนุษย  แผนยุทธศาสตรดานการบริหารความเสี่ยง        

 

    
1.9 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดทํา Unit cost ครบทุกหลักสูตร

ตามระบบที่ สกอ. กําหนด  
      

1.10 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับรางวัล TQA (Thailand Quality Award) 
หรือรางวัลคุณภาพที่เทียบเทา    

 
  

1.11 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. วาเปน
องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)        

 
    

 หมวดที่ 2 บุคลากร 
2.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามคุณวุฒิ             

 2.1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี            
 2.1.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิปริญญาตรี            
 2.1.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิปริญญาโท            
 2.1.4 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิปริญญาเอก            

2.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามตําแหนงวิชาการ             
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2.2.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ

อาจารย       
 

    

 
2.2.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ

ผูชวยศาสตราจารย       
 

    

 
2.2.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ

รองศาสตราจารย       
 

    

 
2.2.4 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย       
 

    
2.3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ              

(สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของตน     

 

  
2.4 จํานวนบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่ลาออกในรอบ 1 ป             

 หมวดที่ 3 บัณฑติ 

3.1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี             
3.2 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี             

 
3.2.1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิเคราะห          

ตามสาขา       
 

    

   
3.2.1.1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี        

 
    

   
3.2.1.2 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ          

 
    

 
 3.2.1.3 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
 

  
 3.2.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจการไดงานทํา            
   3.2.2.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานแลว            

    3.2.2.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไมไดทํางาน            
    3.2.2.3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาตอ             

  
3.2.2.4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ อุปสมบท / 
เกณฑทหาร / อื่นๆ    

 
  

3.3 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             
 3.3.1 แผน ก       



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา        
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
 

 

183

กลุม ค ลํา 
ดับ รายการ กลุม 

ก 
กลุม 
ข ค1 ค2 

กลุม 
ง   รวม 

3.3.2 แผน ข       
3.4 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก             
3.5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี              

 3.5.1 ดานความรูและทักษะในการทํางานตามลักษณะงานตาม
สาขาวิชา    

 
  

 3.5.2 ดานความรูและทักษะความสามารถพื้นฐานที่มีผลตอการ
ทํางาน  

      

 3.5.3 ดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ
และความรับผิดชอบ (เชน ความรับผิดชอบตองานที่ทํา / 
ความซื่อสัตย / ความตรงตอเวลา)       

 

    
3.6 จํานวนนักศึกษาที่สอบผาน License /Exit exam              

 3.6.1 จํานวนนักศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีที่สอบผาน Exit exam            
 3.6.2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบผาน License /Exit exam              
 3.6.3 จํานวนนักศึกษาปริญญาโทที่สอบผาน License /Exit exam         
 3.6.4 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอกที่สอบผาน License /Exit exam        

3.7 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสุดทายที่มีสมรรถนะดาน
สุขภาพ (Health Related Fitness Test) ผานเกณฑมาตรฐาน        

 
    

 หมวดที่ 4 นักศึกษา (แสดงขอมูลจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน) 
4.1 จํานวนนักศึกษาอุดมศึกษาที่มีอายุ 18 - 24 ป             
4.2 จํานวนประชากรทั้งประเทศที่มีอายุ 18 - 24 ป            
4.3 สัดสวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :  

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ : ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        
 

    
 4.3.1 จํานวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            
 4.3.2 จํานวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ               
 4.3.3 จํานวนนักศึกษาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            

4.4 จํานวนนักศึกษารวม             
 4.4.1 จํานวนนักศึกษารวมทุกช้ันประดับต่ํากวาปริญญาตรี            
 4.4.2 จํานวนนักศึกษารวมทุกช้ันประดับปริญญาตรี            
 4.4.3 จํานวนนักศึกษารวมทุกช้ันประดับปริญญาโท            
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 4.4.4 จํานวนนักศึกษารวมทุกช้ันประดับปริญญาเอก            
4.5 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษากอนที่เขาศึกษาเฉพาะที่สอบผานระบบ 

Admission  ตามที่สกอ.กําหนด 
      

4.6 จํานวนนักศึกษาที่รับทุนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) / 
ระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)  

           

 หมวดที่ 5 หลักสูตร 
5.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด             

  5.1.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับต่ํากวาปริญญาตรี            
  5.1.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี            
  5.1.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต             
  5.1.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท             
  5.1.4.1 แผน ก        
  5.1.4.2 แผน ข       

  
5.1.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง       
 

    
  5.1.6 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก            
5.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ : ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      

 5.2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี       

 
    

 5.2.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ       
 5.2.3 

 
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนดานมนุษยศาสตรและ        
สังคมศาสตร        

 
    

5.3 จํานวนหลักสูตรที่มีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกปและได
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กําหนด และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552        

 

    
 5.3.1 จํานวนหลักสูตรระดับต่ํากวาปริญญาตรี            
  5.3.2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
  5.3.3 จํานวนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต             
 5.3.4 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท          
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กลุม ค ลํา 
ดับ รายการ กลุม 

ก 
กลุม 
ข ค1 ค2 

กลุม 
ง   รวม 

  5.3.4.1 แผน ก        
  5.3.4.2 แผน ข          
 5.3.5 จํานวนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง            
  5.3.6 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก            
5.4 จํานวนหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใช

บัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร        
 

    
5.5 จํานวนหลักสูตรที่ใชระบบการศึกษาทางไกลตามหลักเกณฑของ

สกอ. กําหนด       
 

    
5.6 จํานวนหลักสูตรที่มีการเทียบโอนหนวยกิตระหวางสถาบัน 

อุดมศึกษาและมีระบบ Credit Bank        
 

    
 หมวดที่ 6 การเงินอุดมศึกษา 
6.1 งบประมาณทั้งหมดที่ใชจริง (งบแผนดินและงบรายไดและงบอื่นๆ)              

 6.1.1 งบประมาณการเรยีนการสอน และสนับสนุนการเรียนการสอน            
 6.1.2 งบประมาณการพัฒนานักศึกษา            
 6.1.3 งบประมาณการวิจัย            
 6.1.4 งบประมาณการบริการวิชาการ            
 6.1.5 งบประมาณการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม            

6.2 จํานวนเงินที่สนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคที่อนุมัติจริง             
 6.2.1 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน             

  6.2.2 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (ในประเทศ)            
  6.2.3 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (ตางประเทศ)            
 หมวดที่ 7 การวิจัย 
7.1 จํานวนผลงานวิจัย และ/หรือนวัตกรรมดานการเรียนการสอนของ

อาจารยประจํา        
 

    
 7.1.1 จํานวนผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนของอาจารยประจํา 

(ช้ินงาน) โดยตองมีการตีพิมพเผยแพร       
 

    
 7.1.2 จํานวนผลงานนวัตกรรมดานการเรียนการสอนของอาจารย

ประจํา (ช้ินงาน) 
  

    
 

    
7.2 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน            
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กลุม 
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กลุม 
ง   รวม 

ทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร) ในรอบ 5 ป 
ที่ผานมา (ช้ินงาน) 

7.3 จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค             
 7.3.1 จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ            
 7.3.2 จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ            

7.4 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ       

 
    

7.5 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ     

 
  

7.6 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย        
 7.6.1 จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนจากภายนอก

สถาบัน       
 

    
 7.6.2 จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน            

 หมวดที่ 8 บริการวิชาการ  
8.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ             
8.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีคะแนนระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมเฉลี่ย ≥ 3.5 จาก 5 หรือตามที่ สกอ.กําหนด          
 

    
8.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือจาก

หนวยงานภายนอกสถาบัน    
 

  

  
8.3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน       
 

    

  
8.3.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรเอกชน       
 

    

  
8.3.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับหนวยงานอื่นๆ        
 

    
 หมวดที่ 9 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
9.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             

 หมวดที่ 10 เครือขายระดับสถาบัน เชน 11 เครือขายของ สกอ.  เครือขายกลุมสาขาวิชา เครือขายกลุมสถาบัน        
หรือเครือขายอ่ืนๆ  

10.1 จํานวนสถาบันที่มีเครือขายกับสถาบันอื่น (ภาคีภายนอก) และ 
มีกิจกรรมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง        
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- ใหนับกรณีที่มีความรวมมืออยางนอย 5 สถาบัน กับสถาบันใน
ประเทศหรือสถาบันตางประเทศรวมกัน 
- ใหนับเฉพาะจํานวนสถาบันที่มีการลงนามความรวมมือและมี
กิจกรรมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง แตไมนับการประชุมผูบริหาร
ของเครือขาย 
-  ตัวอยางของกิจกรรมความรวมมือ เชน  
    1. มีหลักสตูรรวมกันหรือมีหลักสูตรที่เทียบโอนหนวยกิต 
    2.  มีผลวิจัยรวมกัน 
    3.  มีโครงการบริการวิชาการรวมกัน 
    4.  มีการดําเนินการประกันคุณภาพรวมกัน  (เครือขาย Peer review) 
    5. มีการใชทรัพยากรรวมกัน 
 

5.3 ขอเสนอแนะในการนําตวับงชีไ้ปใช 
 คณะผูวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะโดยนําขอมูลในภาพรวมที่ไดจากผลการศึกษาวิจัย  จากขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ และจากมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวของ มาวิเคราะหสังเคราะหรวมกับความ
คิดเห็นและประสบการณของคณะผูวิจัย เพื่อใหเปนแนวทางแกผูเกี่ยวของที่จะนําตัวบงชี้และตารางขอมูล
พื้นฐานชุดนี้ไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 
  5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 รัฐบาลจะตองกําหนดใหเปนนโยบายและเปาหมายของการบริหารจัดการอุดมศึกษาของชาติให
ชัดเจน โดยอางอิงจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 รวมทั้งมาตรฐาน ระเบียบและประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหมีการดําเนินงานรวมกันในทุกกระทรวง ที่มีสถาบันอุดมศึกษาภายใตสังกัด ซ่ึงตองกําหนดใหมี
เจาภาพหลักหรือมีคณะกรรมการรวมกัน และมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนแกน
หลักในการดําเนินงาน รวมทั้งตองกําหนดใหทุกสถาบันมีสวนรวมในการกํากับติดตามผลการจัดการ
อุดมศึกษาของประเทศดวย เนื่องจากเปนหนวยปฏิบัติการ และจะตองมีการเชื่อมโยงบูรณาการกับการ
พัฒนาคุณภาพของทุกหลักสูตรของทุกสถาบันดวย   

5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  แนวทางดําเนินงานในการนําตัวบงชี้และขอมูลพื้นฐานชุดนี้ไปใชใหเกิดผลทางการปฏิบัติเพือ่
การกํากับติดตามผลการจัดการอุดมศึกษา ในชวงป พ.ศ. 2551-2565 
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  กําหนดผูรับผิดชอบหลัก 
  แตงตัง้คณะกรรมการทํางานโดยมีสวนรวมของทุกกระทรวงที่มีสถาบันอดุมศึกษาภายใตสังกัด 
  ดําเนินการวางแผน จัดทําระบบติดตามประเมินผลและระบบฐานขอมลูรวมกัน 

 ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําขอมูลสภาพปจจุบันป พ.ศ. 2550 ตามตัวบงชี้และขอมูลพื้นฐานเพื่อใชเปน
ฐานในการเปรียบเทียบกับผลประเมินในป พ.ศ. 2555  ป พ.ศ. 2560 และป พ.ศ. 2565 

 มีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑเปาหมายของตัวบงชี้เปนระยะ ๆ ตามผลการประเมินและ
สถานการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

1.  ระดับประเทศ 
  1.1 รัฐบาลตองแตงตั้งผูประสานงานหรือเจาภาพหรือผูรับผิดชอบระดับชาติ โดยมีรัฐมนตรีทุก
กระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมาประชุมปรึกษาหารือ ตั้งเปาหมายและวางแผนกลยุทธรวมกันใน
การพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาของชาติ รวมทั้งพิจารณาตัวบงชี้ และเกณฑตัดสินของตัวบงชี้ชุดนี้ที่จะใช
กํากับติดตามผลการดําเนินงาน เนื่องจากถาไมเปนที่ยอมรับหรือเขาใจเกณฑตัดสินไมตรงกัน  ก็จะทําให
การกํากับติดตามไมประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหผล
รวมกัน ซ่ึงควรเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนหนวยงานหลักในการ
ประสานงานและดําเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ 
 1.2  ตองกําหนดระบบกลไกและชวงเวลาที่จะวิเคราะห สังเคราะหและสรุปผลการประเมิน 
เพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินการจัดการอุดมศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจแตงตั้ง

ตัวบงชี้ 18 ตัวและขอมูลพื้นฐาน 

สกอ - ใหความเหน็ชอบ 

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ - ใหความเหน็ชอบ 

รัฐบาล - ใหความเหน็ชอบเพื่อใหม ี
การกําหนดวิสัยทัศนรวมของทุก
สถาบันอุดมศึกษาในทุกกระทรวง 

ประกาศใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมนิผล
การบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย 

แนวทางปฏิบัติ 
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คณะอนุกรรมการทํางานใหชัดเจนเพื่อประเมินผล สรุปผลและนําผลของการกํากับติดตามเสนอกลับไปยัง
ทุกกระทรวง และทุกสถาบันใหนําไปใชวางแผนกลยุทธ  รวมทั้งนําไปวางแผนการพัฒนาในแผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับถัดไป เชน ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2551-2554 ตองสรุปผลใหเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2555 (มีชวงเวลาทํางานเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555) และนําผลไปใชวางแผนปรับปรุงพัฒนาใน
ปงบประมาณ 2556 (เร่ิมเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 
ตารางที่ 5-2  แสดงกิจกรรมการประเมินคุณภาพทีต่องดาํเนินการตามกรอบเวลาของแผนพัฒนาการศึกษา 
 ระดับอุดมศึกษา 

กิจกรรม 
 
 

 กรอบเวลาตามแผน 

ทุกสถาบันดําเนินการ
ประเมินคุณภาพ 
ภายในประจําป 

สงรายงาน 
ผลประเมิน
ให สกอ. ทุก
ปการศึกษา 

ทีมประเมิน
ดําเนินการ
วิเคราะหและ
สรุปผล 

นําผลการประเมิน
ไปวางแผน  

ใช
แผนพัฒนา 

ตน 
ปการศึกษา 

ติดตามประเมินผล 
ครั้งที่ 1 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(2551-2554) 

มิถุนายน 2551 ถึง 
พฤษภาคม 2555 

กันยายน 
2555 

ตุลาคม 2555 ถึง
ธันวาคม 2555 

มกราคม 2556 ถึง 
พฤษภาคม 2556 

มิถุนายน 
2556 

ติดตามประเมินผล 
ครั้งที่ 2 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(2555-2559) 

มิถุนายน 2555 ถึง 
พฤษภาคม 2560 

กันยายน 
2560 

ตุลาคม 2555 ถึง
ธันวาคม 2560 

มกราคม 2561 ถึง 
พฤษภาคม 2561 

มิถุนายน 
2561 

ติดตามประเมินผล 
ครั้งที่ 3 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับที่ 12 
(2560-2564) 

มิถุนายน 2560 ถึง 
พฤษภาคม 2565 

กันยายน 
2565 

ตุลาคม 2555 ถึง
ธันวาคม 2565 

มกราคม 2566 ถึง 
พฤษภาคม 2566 

มิถุนายน 
2566 

 
1.3 การประเมินผลตามตัวบงชี้นี้ ไมควรดําเนินการที่ซํ้าซอน และเปนภาระเพิ่มแกสถาบันอุดมศึกษา

ทุกแหง ไมควรมีคณะกรรมการประเมินเพิ่มอีกหนึ่งชุด เพื่อเขาไปประเมิน โดยตองประสานตัวบงชี้ใหเปน
ชุดเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก หลังจากนั้นตองนําผลการ
ประเมินดังกลาวมาวิเคราะห สังเคราะหใหเห็นผลสรุปในภาพรวมของประเทศ โดยตองมีการประสานงาน
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กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหเก็บรวบรวมขอมูลเสนอตนสังกัดของตนเอง
และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1.4  ควรวิเคราะหผลการประเมินตามตัวบงชี้ ในหลายมุมมอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาไดตรงประเด็น 
  1.4.1  วิเคราะหในภาพรวมของทั้งประเทศ  
  1.4.2  วิเคราะหแยกตามกลุมสถาบัน (กลุม ก. กลุม ข. กลุม ค. และกลุม ง.) 
  1.4.3  วิเคราะหแยกเฉพาะสาขาวิชา 
  1.4.4  วิเคราะหแยกเฉพาะสถาบันแตละแหง 
  1.4.5  วิเคราะหแยกเฉพาะสถาบันที่สังกัด สกอ. 

1.5  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตองเปนแกนหลักในการจัดตั้งศูนยขอมูล
บัณฑิตแหงชาติ หรือ ศูนยสารสนเทศบัณฑิตแหงชาติที่เปนองคกรกลาง หรือองคกรมหาชน หรือเปนภาระ
งานหนึ่งขององคกรที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อทําหนาที่ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของบัณฑิตทุกคน
ในประเทศ เชน ขอมูลคุณภาพของบัณฑิตในแตละสาขาวิชาและคุณภาพของบัณฑิตในแตละสถาบัน 
รวมทั้งผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของทุกสาขาวิชาและทุกสถาบัน   

1.6 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการจัดการอุดมศึกษา  
ควรมีการปรับปรุงโครงสรางและระเบียบการบริหารงานที่คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ลักษณะขององคกรมหาชนและมีการรับรองคุณภาพจากหนวยงานภายนอกที่มีมาตรฐานระดับชาติ เชน 
TQA (Thailand Quality Award)  

1.7 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรจัดใหมีการประชุมที่เปนวาระแหงชาติ      
ทุก 5 ป ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อรายงานแนวโนมทิศทางและคุณภาพของอุดมศึกษา
ไทย รวมทั้งเปนการประชุมเพื่อระดมความคิดและสรางเปาหมายรวมกันจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของระบบอุดมศึกษาไทย ซ่ึงจะสรางใหเกิดพลังรวมในการพัฒนาและแกไขปญหา
ในเชิงระบบ 

1.8 ควรมีการวิเคราะหผลการกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาแยกเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา  
ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (165 แหง จาก 261 สถาบัน) เพื่อใหเห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เปนหนวยงานหลักในการ
พัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 

1.9  สกอ. ควรสนับสนุนใหเครือขายอุดมศึกษาที่มีอยูเดิมหรือสรางเครือขายอุดมศึกษาใหม เชน
เครือขายเฉพาะสาขาวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 โดยใหมีสวนรวม
ในการจัดระบบกลไกและการดําเนินงานประเมินคุณภาพแบบพิชญพิจารณ (Peer review) เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการประเมินคุณภาพและนําผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพรวมกัน 

 



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา        
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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2. ระดับสถาบัน 
2.1 ควรใหทุกสถาบันวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันใหสอดคลองกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยผานระบบกลไกของการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก ซ่ึงจะตองมีการสื่อสารใหเขาใจตรงกัน เพราะจะเปนเปาหมายรวมของ
ทุกสถาบันที่จะตองชวยพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ  ใหมีมาตรฐานและสามารถแขงขันกับประเทศอื่นได 
รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพของบัณฑิตไทยและคุณภาพของงานวิจัยของประเทศไทยใหทัดเทียมกับ
นานาชาติ 

2.2 ควรจัดระบบการประสานงานและทํางานรวมกัน ในลักษณะเครือขาย ตามกลุมของสถาบัน           
(กลุม ก. กลุม ข. กลุม ค. และกลุม ง.) รวมท้ังเครือขายในลักษณะกลุมสาขาวิชาดวย โดย สกอ. ควรเปน
หนวยงานหลักในการสนับสนุนใหทุกเครือขายมีความเขมแข็ง ในการพัฒนาตนเองใหตรงตามบริบทของ
สถาบัน ตามวิสัยทัศน เอกลักษณ พันธกิจ หรือตามพระราชบัญญัติของสถาบันที่เหมือนกัน สรางความ
รวมมือกันในการบริหารจัดการ การใชทรัพยากรรวมกัน การพัฒนารวมกัน โดยเฉพาะดานการผลิตบัณฑิต 
การเทียบโอนหนวยกิต  การทําวิจัยลักษณะเครือขาย  การประเมินคุณภาพภายในโดยเครือขายของกลุม
สถาบัน 

2.3  ในการเลือกกลุมสถาบัน จะตองใหสภาสถาบันเปนผูพิจารณาอนุมัติ เพื่อใหเกิดความชัดเจนทาง
ปฏิบัติ โดยที่สภาสถาบันตองนําสถาบันมุงสูคุณภาพ มาตรฐานและเอกลักษณที่สภาสถาบันเปนผูกําหนด 

3. ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา 
3.1 การประเมินคุณภาพหลักสูตร จะตองมีกระบวนการที่เขมแข็งและดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ครบถวนในทุกหลักสูตร ตามมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.ป 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) ตองมีการ
รายงานผลของคุณภาพทุกหลักสูตรในการประกันคุณภาพภายในทุกป  รวมทั้งมีการนําผลการประเมนิไปใช
ในการพัฒนาอยางจริงจัง กรณีที่ไมมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กําหนด ควรมีระบบกลไกและระยะเวลาในการใหประธานหลักสูตร/ผูบริหารที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนา แตถาไมสามารถดําเนินการไดภายในกรอบเวลาที่กําหนด จะตองประกาศปด
หลักสูตรและประสานงานใหนักศึกษาในหลักสูตรนั้นไดไปเขาเรียนในสถาบันอื่นที่มีหลักสูตรเดียวกัน  
เพื่อไมใหมีผลกระทบตออนาคตของนักศึกษา 

3.2  รูปแบบการประเมินคุณภาพหลักสูตร จะตองใชระบบการประเมินแบบทีมพิชญพิจารณ (Peer 
review) โดยใหองคกร สมาคม ชมรม สภาวิชาชีพ เครือขายวิชาชีพ รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวน
รวม เพื่อใหเกิดความโปรงใส ยุติธรรมและเปนธรรมาภิบาล โดยเฉพาะองคกรวิชาชีพ 12 สาขาวิชาชีพที่มี
การสอบใบประกอบวิชาชีพ ควรเปนตัวอยางในการดําเนินการหรือเปนโครงการนํารองในการประเมิน
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คุณภาพหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ตลอดจนการประเมิน Outcome ของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร
และมีการประกาศใหสาธารณชนไดรับทราบ 
5.4  ขอเสนอแนะประเด็นท่ีควรดําเนินการอยางเรงดวน ในชวงของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554)  

1.   การพัฒนาคุณภาพของสภาสถาบันในภาพรวมของประเทศ เพื่อใหทุกสภาสถาบันสามารถนํา
สถาบันไปสูเปาหมายของตนเองและเปาหมายของประเทศไดอยางมีมาตรฐาน มีความมั่นคงและยั่งยืน โดย
ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากสภาสถาบันเปนจุดหลักที่สําคัญและเปนจุดเริ่มตนในการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของสถาบัน จึงตองพัฒนาใหทุกสภาสถาบันมีศักยภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในการชี้นํา
ทิศทางการพัฒนา และในการกํากับติดตามคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

ขอเสนอแนะ  ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อประเมินคุณภาพของแตละสภาสถาบันทั้งประเทศ 
กอนที่จะวางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา และในการวางแผนพัฒนาจะตองเปนลักษณะเชิงรุก เพื่อให
สอดคลองเหมาะสมกับบริบทและความตองการของแตละสภาสถาบัน โดยใชรูปแบบของ Team and Network 
Learning ไมควรใชในลักษณะการจัดประชุมชี้แจงหรือบรรยาย 

2.  การพัฒนาคุณภาพของระบบฐานขอมูลสารสนเทศของอุดมศึกษาไทยในระดับชาติที่เชื่อมโยง
กับฐานขอมูลของทุกสถาบัน โดยจะตองมีมาตรฐานและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน
ตรงตามเปาหมายที่ตองการใชงาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได และมีรูปแบบในการบันทึก รวมทั้งการแสดง
ขอมูลในลักษณะเดียวกัน  

ขอเสนอแนะ ควรดําเนินการเปนโครงการนํารองรวมกับสถาบันที่มีความพรอมกอน โดยเฉพาะ
สถาบันในเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลังจากนั้นจึงนําไปใชดําเนินการ
ในทุกสถาบันทั่วประเทศ 

3.  การพัฒนาคุณภาพของคณาจารย เพื่อใหมีศักยภาพและสมศักดิ์ศรีของความเปนอาจารย รวมทั้ง
มีจิตวิญญาณของความเปนครู เปนตัวอยางที่ดีใหนักศึกษาไดใชเปนแบบอยาง โดยเฉพาะความตระหนักใน
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของตนเองใหทันสมัยและดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีการแขงขันกันตลอดเวลา 

ขอเสนอแนะ ควรเริ่มดําเนินการในสถาบันที่สนใจเขารวมพัฒนาในรูปแบบของเครือขาย และมี
โครงการประกวดใหรางวัลแกอาจารยตัวอยางและสถาบันอุดมศึกษาตัวอยางในการพัฒนาคุณภาพอาจารยได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยตองแสดงถึง outcome ที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตดวย 
5.5 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ส่ิงที่คนพบจากการศึกษาวิจัย นี้  มีหลายประเด็นที่จะตองมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเชิงระบบอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งตองมีการวิจัยเชิงลึก เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติดวย ไดแก 
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1. ประเด็นวิจัย เพื่อพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามและประเมินผลในการบริหารจัดการการศึกษา
ในระดับต่ํากวาอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมการศึกษาระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาดวย เพื่อใหมี
การกําหนดเปาหมายที่สอดคลองซึ่งกันและกัน และมีการบูรณาการตัวบงชี้รวมทั้งเกณฑมาตรฐานให
ติดตามประเมินผลและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบไปในทิศทางเดียวกัน เปนการเชื่อมรอยตอ
กับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา เชน ตัวบงชี้ที่ประเมินรอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของนักเรียนขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา 

2. ประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของตัวบงชี้และตารางขอมูลพื้นฐานของโครงการนี้ให
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพของสังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ในแตละชวงเวลาของแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 

3.  ประเด็นวิจัยเชิงลึกเพื่อวางระบบและแนวทางปฏิบัติของตัวบงชี้เชิงคุณภาพ เชน 
 3.1 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสภาสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองเหมาะสม

กับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในแตละกลุม 
 3.2 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของอุดมศึกษาไทย ที่สนับสนุนระบบการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาทุก
แหงกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ สกอ. โดยตองกําหนดกรอบเวลาใหชัดเจนวาจะบันทึกขอมูลเปนป
การศึกษา หรือปงบประมาณ หรือปปฏิทิน เชน ขอมูลบัณฑิตควรใชปการศึกษา ขอมูลแผนปฏิบัติการควร
ใชปงบประมาณ ขอมูลงานวิจัยควรใชปปฏิทิน เนื่องจากการตีพิมพเผยแพรและการอางอิงในระบบ
ฐานขอมูลสากลเปนปปฏิทิน เปนตน 

 3.3 แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และ
สอดคลองกับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
 3.4 รูปแบบและระบบการบริหารจัดการศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติเพื่อสนับสนุนขอมูลดาน
คุณภาพของบัณฑิตทุกสาขาและทุกสถาบัน ทั้งในประเด็นจํานวนบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination 
จํานวนบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในทุกสาขาวิชาและทุก
สถาบัน  รวมทั้งคุณภาพของทุกหลักสูตรที่เปดสอนในประเทศไทย 
 3.5  ขอมูลพื้นฐานเดิมในปจจุบัน (Baseline data)  ตามประเด็น18 ตัวบงชี้ และตารางขอมูล 
พื้นฐาน 10 หมวด เพื่อใชในการตั้งเปาหมายในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 รวมทั้งใชเปนฐาน
ในการเปรียบเทียบใหเห็นถึงพัฒนาการของอุดมศึกษาไทยในแตละชวงเวลา  
 3.6  ประเมินคุณภาพของบัณฑิต ในดานศักยภาพและสมรรถนะในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากขึ้นกวาเดิม นอกเหนือความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเพื่อรองรับภาระงานของสังคมที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป พ.ศ. 2568 จํานวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 67 เหลือรอยละ 62 



  
                     บทท่ี  5
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 ตัวอยางตัวบงชี้ 
3.6.1 รอยละของบณัฑิตที่มทีักษะการใชเทคโนโลยีที่ชวยใหทํางานไดมากขึ้นและรวดเรว็ขึ้น 

  3.6.2 รอยละของบัณฑิตที่เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ของงาน โดยนับรวมการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

3.6.3 รอยละของบัณฑิตวัยหลังเกษียณที่ไดนําความรูไปใชในการทํางานหลังวัยเกษียณ 
 4.  ประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาขอมูลพื้นฐานที่มีความเหมาะสมจะเปนตัวบงชี้ในการกํากับติดตามการ
จัดการอุดมศึกษาที่เหมาะสมในอนาคต เชน  

4.1 ขอมูลพื้นฐาน 1.9 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดทํา Unit cost ครบทุกหลักสูตรตาม
ระบบที่ สกอ. กําหนด    

4.2 ขอมูลพื้นฐาน 1.11 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. วาเปนองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization)   

4.3 ขอมูลพื้นฐาน 3.7 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสุดทายที่มีสมรรถนะดานสุขภาพ 
(Health Related Fitness Test) ผานเกณฑมาตรฐาน 

4.4 ขอมูลพื้นฐาน 4.5 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เขาศึกษาเฉพาะที่สอบผานระบบ Admission  
ตามที่ สกอ. กําหนด 

4.5 ขอมูลพื้นฐาน 5.7 จํานวนหลักสูตรที่มีการเทียบโอนหนวยกิตระหวางสถาบันอุดมศึกษา
และมีระบบ Credit Bank 
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1. รายชื่อคณะอนุกรรมการดานการตดิตามและประเมินผล 
 1. รองศาสตราจารย คุณหญิงสมุณฑา พรหมบุญ   ประธานอนุกรรมการ 
 2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รองประธานอนุกรรมการ 
 3. ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา   ชางขวัญยืน  อนุกรรมการ 
 4. ศาสตราจารยกิตติคุณนงลกัษณ   วิรัชชัย  อนุกรรมการ 
 5. ศาสตราจารยพิเศษภาวิช   ทองโรจน   อนุกรรมการ 
 6. ศาสตราจารยประสิทธิ์ วัฒนาภา   อนุกรรมการ 
 7. รองศาสตราจารยศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร  อนุกรรมการ 
 8. รองศาสตราจารยสมสรร วงศอยูนอย                 อนุกรรมการ 
 9. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา   อนุกรรมการ 
 10. นายกฤษณพงศ   กีรติกร    อนุกรรมการ 
 11. นายพิเชฐ   ดุรงคเวโรจน    อนุกรรมการ 
 12. นางสาวมัทนา   สานติวัตร    อนุกรรมการ 
 13.  ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ  อนุกรรมการ 
        ประเมินคณุภาพการศึกษา 
 14. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อนุกรรมการ 
 15. ผูแทนสํานักงบประมาณ    อนุกรรมการ 
 16. ที่ปรึกษาดานพัฒนาภูมปิญญาทองถ่ิน   อนุกรรมการและเลขานุการ 
      (นายสรรค  วรอินทร)  
 17. ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมนิผลอุดมศึกษา อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 18. เจาหนาที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูชวยเลขานุการ 
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2. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิพากษตัวบงชี้ version 1 วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  ณ โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพ 
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 6. มหาวิทยาลัยชินวัตร 
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 8. มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ 
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 12. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
13. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 14. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 16. มหาวิทยาลัยนครพนม 
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 18. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 20. มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 22. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 24. มหาวิทยาลัยบรูพา 
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 
26. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 28. มหาวิทยาลัยพายัพ 
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 30. มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เชียงใหม 
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ 32. มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 34. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 36. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
37. มหาวิทยาลัยอิสเทิรน 38. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
39. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 40. มหาวิทยาลัยมหิดล 
41. มหาวิทยาลัยเอเซียน 42. มหาวิทยาลัยรังสิต 
43. มหาวิทยาลัยแมโจ 44. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
45. มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 46. มหาวิทยาลัยราชธานี 
47. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 50. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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51. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 52. มหาวิทยาลัยศลิปากร 
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 54. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 56. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 58. มหาวิทยาลัยสยาม 
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 60. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ 62. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
63. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 64. มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 
65. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 66. มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
67. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 68. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
69. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 70. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
71. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 72. มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 
73. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 74. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
75. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 76. วิทยาลยัเซนตหลุยส 
77. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 78. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 
79. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 80. วิทยาลัยแสงธรรม 
81. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 82. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
83. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 84. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ
85. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 86. วิทยาลัยชุมชนแพร 
87. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ 88. วิทยาลัยชุมชนตราด 
89. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 90. วิทยาลัยชุมชนตาก 
91. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 92. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
93. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 94. วิทยาลัยชุมชนปตตาน ี
95. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 96. วิทยาลัยชุมชนพังงา 
97. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 98. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
99. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 100. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
101. มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 102. วิทยาลัยชุมชนยะลา 
103. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 104. วิทยาลัยชุมชนระนอง 
105. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 106. วิทยาลัยชุมชนสตูล 
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107. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 108. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
109. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 110. วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
111. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี 112. วิทยาลัยราชพฤกษ 
113. วิทยาลัยดุสิตธานี 114. วิทยาลัยลุมแมน้ําปง 
115. วิทยาลัยนครราชสีมา 116. สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา 
117. วิทยาลัยบณัฑติบริหารธุรกิจ 118. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
119. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 120. สถาบันเทคโนโลยีปญญาภวิัฒน 
121. วิทยาลัยมิชช่ัน 122. สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร 
123. วิทยาลัยรัชตภาคย 124. สถาบันบัณฑติศึกษาจฬุาภรณ 
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3. ผลสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  (เรียงตามลําดับอักษร) 
1. ดร.กฤษณพงศ   กีรติกร 
2. ศาสตราจารย นายแพทยจรัส   สุวรรณเวลา 
3. นายจุรินทร   ลักษณะวิศิษฏ 
4. ดร.ชิงชัย   หาญเจนลักษณ 
5. ดร.ชุมพล   พรประภา 
6. ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ   พานิช 
7. ศาสตราจารย ดร.วิจิตร   ศรีสอาน 
8. นายสมนึก   พิมลเสถียร 
9. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ   ธํารงธัญวงศ 
10. นายสันติ   วิลาศศักดานนท 
11. พลเอกสุรยุทธ   จุลานนท 
12. ดร.โอฬาร   ไชยประวัติ 

ดานสภาสถาบัน 
1. ประเมินคุณภาพของสภาสถาบัน ดูจากหลักฐาน เชน วาระการประชุมและการขออนุมัติหลักสูตรที่

ไดคิดริเร่ิม ผลงานที่เปนผูช้ีนําและสรางสรรคใหแกสถาบัน เชน ดานวิชาการ/ทรัพยากรมนุษย/
คุณภาพของบัณฑิต/การพัฒนาศิษยเกา 

2. ศักยภาพในปจจุบันของสภาสถาบัน ควรประเมินผลการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รวมทั้ง 
output ของสภาสถาบัน  

3. สภาสถาบันไมควรใชเวลาสวนมากไปกับการประชุมงานปกติ  สภาสถาบันควรมอบอํานาจให
คณะอนุกรรมการยอยเปนผูรับผิดชอบ และพิจารณาอนุมัติเบื้องตนได 

4. ตองพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการสภาสถาบัน ในลักษณะความสมัครใจ ในรูปแบบของการ
สัมมนา, lunch talk, case study, working group และอาจพัฒนารวมกับกรรมการสภาสถาบันของ
ตางประเทศ 

5. ตัวบงชี้ควรวัดคุณภาพของสภาสถาบันดวย ซ่ึงรวมความถึงบทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบและ
ศักยภาพของคณะกรรมการสภาสถาบัน 

6. ตองมองภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา โดยเนนที่สภามหาวิทยาลัยเปนหลัก 
7. บทบาทของกรรมการสภา ตองมีการปรับทัศนคติและวธีิการของคณะกรรมการใหมกีารยึดที่ผูเรียน

เปนหลัก  
8. การเมืองในสถาบันการศึกษาอาจเปนอุปสรรคในการใชอํานาจของสภาสถาบัน 
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9. ตองมีการประเมินสภาสถาบัน   รวมทั้งการประเมินคุณภาพการทํางานของสภาสถาบันและ เห็น
ดวยที่จะประเมินการทํางานของสภาสถาบัน   เพื่อใหไดมาซึ่งสภาสถาบันที่เขมแข็ง และผลักดันให
มหาวิทยาลัยกาวไปขางหนา 

10. สภาสถาบันตองประเมินผูบริหาร คุณภาพอธิการบดีและคณบดี รวมทั้งผูบริหารทุกระดับ 
11. สภาสถาบันจะตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
12. สภาสถาบันจะตองกํากับติดตามการบริหาร เชน การปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF  กํากับ

ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน 
13. สภาสถาบันจะตองมีสํานักงานเลขาธิการสภาสถาบัน 

ดานการบริหารจัดการสถาบัน 
1. ประเด็นที่วิตกกังวลมากที่สุดในการเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบ คือ การปรับโครงสรางภายใน   

โดยลดภาระงานของภาควิชาและรวมงานมาไวที่สวนกลาง ปรับบทบาทของภาควิชามาเปน
สาขาวิชา ซ่ึงในอดีตภาควิชาไดถูกกําหนดขึ้นมาตามความจําเปนในชวงเวลานั้นๆ แตในปจจุบัน  
บางภาควิชาสามารถรวมกันได การปรับโครงสรางดังกลาว ตองอาศัยเวลาในการทําความเขาใจกับ
บุคลากร  

2. ตองพิจารณาระบบการศึกษาของกลุมประเทศอาเซียนดวย เชน นโยบายดานการควบคุมมาตรฐาน
ของหลักสูตร และมีการใหความชวยเหลือมหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบาน มีความเห็นวา     การเปด
วิทยาเขตทับซอนกัน ทําใหมาตรฐานการศึกษาลดลง 

3. ตองกําหนดแนวทางยุทธศาสตรและวิสัยทัศนใหมของสถาบัน เชน การกําหนด Benchmark 
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

4. การวางแผนพฒันาผูบริหาร ตองพิจารณาวาผูใดเหมาะสมในการทําหนาที่เปนผูบริหาร โดยมุงเนน
ที่ความสามารถทางวิชาการ รวมกับความสามารถในเชิงงานบริหาร 

5. ขาดการถายทอดปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันลงสูภาคการปฏิบัติ 
6. ตองมองสภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยทํา Benchmarking 
7. เสนอตําแหนงวิชาการในลักษณะที่ไมใช Academic หรือวิจัยเทานั้น ควรเนนใหมีชองทางที่เปน

ตําแหนงดานการปฏิบัติดวย รวมทั้งมีการสรางคุณภาพของอาจารยใหมีประสบการณใน ทางปฏบิัติ
ควบคูไปกับความรูทางทฤษฎี เชน การใหอาจารยไปปฏบิัติงานในสภาพจริงของวิชาชีพนั้นๆ โดย
ถือเปนการพฒันาตนเอง เพื่อใหเกดิทักษะความชํานาญ สามารถนํากลับมาใชในการสอนของ
ตนเอง 

8. การแตงตั้งตําแหนงวิชาการ ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับผูที่มีคุณภาพดานวิจัย และผูที่มีคุณภาพ
ดานการสอน 

9. ควรใหความสําคัญที่คุณภาพการบริหาร ระบบธรรมาภิบาล และ TQF 
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10. ตองมีความชัดเจนในเรื่องมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนมหาวิทยาลัยทั่วไปตองเนนการผลิตแบบสหกิจศึกษา 

ดานการเงินงบประมาณ 
1. การบริหารจัดการกองทุนอุดมศึกษาที่ดี ควรมีลักษณะคลายกองทุน สสส. 
2. การใชงบประมาณตองใหเกิดความคุมคาการลงทุน 

ดานหลักสูตร 
1. ตัวบงชี้ตองเนนที่คุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร  
2.    มีความเห็นวา ควรจัดหลักสูตรในรูปแบบบูรณาการ หลักสูตรใดไมไดคุณภาพ ใหดําเนินการปด 

และใหมีการดึงคณาจารยจากหลากหลายคณะมาทํางานสอนรวมกัน 
ดานอาจารย 

1. คุณภาพ / ศักยภาพของอาจารย ตองมีแนวทางสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอ ในระดับปริญญาเอก เชน 
การสนับสนุนทุนการศึกษา   รวมทั้งการคัดเลือกโครงการชางเผือกสําหรับนักศึกษา สนับสนุนให
ทุนนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถ 

2. ตองมองที่กระบวนการผลิตครูเปนหลักสําคัญ โดยตองใหความสําคัญกับคุณภาพของคณะ
ศึกษาศาสตรและคณะครุศาสตร 

3. คุณภาพอาจารยตองผลักดันใหอาจารยมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดประสบการณ
โดยผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาตองผลักดัน 

4. ตัวบงชี้ตองวัดคุณภาพของอาจารย คุณภาพอาจารยไมเกงปฏิบัติ/ไมเคยปฏิบัติรูแตทฤษฎี และไมมี
เทคนิคในการถายทอด บางหลักสูตรที่เรียนมีรายวิชาที่ไมครบตามมาตรฐานวิชาชีพ เชน  นักบัญชี 

5. ควรปรับปรุงสถาบัน ใหมีการสรรหาและจางบรรจุอาจารย โดยเลือกอาจารยที่มีคุณภาพ 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏรับสมัครอาจารยโดยไมมีทางเลือกมาก เพราะไมมีอาจารยไปสมัคร จึงทําใหมี

การจางเงินเดือนที่มีความแตกตางกัน 
7. คุณภาพอาจารยไมควรดูเฉพาะวุฒิการศึกษาเทานั้น ตองมีการจัดใหอาจารยไปพัฒนาทางดาน

ปฏิบัติที่สอดคลองกับความตองการจริงของสังคม ไมใชอาจารยที่เนนแตทฤษฎีเทานั้น 
8. ตัวบงชี้ตองแสดงถึงครูพันธุใหมที่มีคุณภาพ 

ดานบัณฑติ 
1. เห็นชอบใหมี  Exit exam เพราะจะชวยในการติดตามคุณภาพได และอาจวัดไดหลายมุมมองตาม 

TQF 

2. เนนที่การวัดในมิติการสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศรษฐกิจและสังคม นั่นคือตองการบัณฑิตที่จบมาแลว
มีคุณภาพ มีมูลคาเพิ่มในตัวเอง ไมเนนปริมาณ 
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3. บัณฑิตตองมีความรูความสามารถ 4 ประการไดแก thinking process, ethic, leadership และ 
knowledge and skills 

4. บัณฑิตทํางานไม เปน  ปฏิบัติงานไมได  จบบัญชีทํ าบัญชีไม เปน  ตองสอนใหม  บัณฑิต              
ปริญญาตรีรูแตทฤษฎี ผูเรียนจบอาชีวะดีกวาในการทํางานไดจริง ควรเพิ่มทักษะทางดานปฏิบัติจริง 

5. บัณฑิตมีความรับผิดชอบลดลง โดยเฉพาะสถาบันใหมมีการสอนที่ยังไมมีคุณภาพ มีจํานวน
นักศึกษามากและสอนไมไดคุณภาพ  

6. พบวามีการจายเงินเดือนแตกตาง จบปริญญาเดียวกัน แตแตกตางสถาบัน เนื่องจากคุณภาพแตกตาง
ทํางานจริงไดไมเทากัน 

7. ใชตัวบงชี้ที่เปน outcome เชน คาตอบแทนของบัณฑิตในชวง 1- 5 ป แสดงถึง promotion มากขึ้น
เทาไร ทั้งจํานวนเงินคาตอบแทนและตําแหนงที่สูงขึ้น 

8. ในการประเมินคุณภาพของบัณฑิตดานการไดงานทํา อาจใชขอมูลจากระบบประกันสังคมมาชวย 
9. คุณภาพบัณฑิต ใหครอบคลุมถึงสุขภาพดวย (สุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคม และปญญา) 
10. สถาบันจะตองสรางบัณฑิตใหตรงกับความตองการสภาพของงานจริงที่จะตองทํา 
11. ตัวบงชี้ควรชี้วัดที่คุณภาพนักศึกษาที่เปนเปาประสงคที่แทจริงของการจัดการศึกษา 
12. บริษัท CP ตั้งวิทยาลัยเปดสอนเอง เพราะมีความตองการของบุคลากรที่จะไปทํางาน 7-ELEVEN  

และ  Tesco-Lotus 
13. ปจจุบันในภูมิภาค Asian มีการแขงขันมาก แตขาดชางฝมือแรงงาน 
14. รัฐบาลตองอธิบาย ควรสรางความเขาใจใหกับนักเรียนทั่วไป ใชกระบวนการแนะแนวการศึกษาวา

ประเทศขาด Knowledge worker 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

1. การวิจัยตองเปนวิจัยที่ improve quality ของอาจารย นักศึกษา และสถาบัน 
2. การวิจยัเพื่อสรางนวัตกรรมมีนอย และตองเนนการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ดานประกันคณุภาพ 
1. ระบบการประเมินคุณภาพ ตองมีความโปรงใสในการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก 4 ป.  

คือ ประหยัด เปนธรรม โปรงใส และประสิทธิภาพ มีการแตงตั้งกรรมการทําหนาที่ประเมินผลงาน
ของบุคลากรในสถาบัน ซ่ึงตองใชเวลาในการทําใหบุคลากรเกิดความเชื่อมั่น 

2. ขอเสนอแนะให สกอ. และ สมศ. ควรยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตางๆ ในประเทศ
ไทย (มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสามัญ) รวมทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหไดปจจัยนําเขาที่
ดี การพัฒนาแตในระดับอุดมศึกษา โดยไมพิจารณาระดับลางดวย คงไมเกิดผลดี เชน ใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต จะถูกชักจูงไดงาย หากขาดการพัฒนาในระบบการศึกษา นอกจากนี้  ควรจัดการ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาทางดานวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร 

3. การมีตัวบงชี้ อาจเปนการตีกรอบสถาบันอุดมศึกษาใหพัฒนาอยูภายใตตัวบงชี้ที่กําหนดขึ้น 
4. ตัวบงชี้ควรชี้วัดอัตลักษณของความเปนสถาบันอุดมศึกษา 
5. ตองแจงผลการประเมิน IQA & EQA โดยบรรจุในวาระการพิจารณาของกรรมการทุกระดับตั้งแต

สภาสถาบัน ถึงหนวยงานปฏิบัติการ 
6. คุณภาพของอุดมศึกษาใน 15 ป ขางหนา ตองเนน 5 ประเด็นหลัก ไดแก คุณภาพผูสอน คุณภาพ

หลักสูตร คุณภาพผูเรียน คุณภาพปจจัยเกื้อหนุนและคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. ตัวบงชี้อาจไมสามารถที่จะบอกทิศทางการบริหารจัดการการอุดมศึกษาไดทั้งหมดของประเทศที่

ชัดเจนได 
8. ควรจัดกลุมตัวบงชี้ เพื่อใหมองเห็นภาพเชิงระบบในรูปแบบ input process output   
9. ตองมีตัวบงชี้ที่สอดคลองตามการแบงกลุม 4 กลุม (ก. ข. ค. ง.) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
10. ตัวบงชี้ตองมีลักษณะ matrix ตามการแบงกลุมและตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา เชน การเรียน

การสอน ในกลุม ง. (วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก) จะ
แตกตางกับการเรียนการสอนใน กลุม ก. ข. ค. 

11. ตัวบงชี้เปนการวัดผลการดําเนินงานที่เปน static ควรสรางตัวบงชี้ที่ช้ีวัด transformation process ที่
แสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาไทยในชวง พ.ศ. 2551-2565 ในลักษณะที่เปน 
dynamic 

12. ตัวบงชี้เปนการวัดจุดยอย ซ่ึงอาจไมสะทอนภาพใหญของอุดมศึกษาไทย  
13. ควรสรางตัวบงชี้ที่ครอบคลุมในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการอุดมศึกษาทั้งประเทศ ตั้งแต

ระดับพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษาและในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของที่อยูนอกสังกัดของ สกอ. รวมทั้ง
รัฐบาลดวย 

14. ตัวช้ีวัดควรสรางคานิยมใหนักศึกษาไดรูจักตนเองและเลือกเรียนใหเหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเอง 

15. ตัวช้ีวัดตองเนนที่ outcome มากกวา output 
16. การกําหนดตัวบงชี้ ตองจัดใหไมเกิน 3 กลุม มีการใหคาน้ําหนัก (ไมใชกลุมของการแบงสถาบัน)  
17. ในการวัดผลการจัดการอุดมศึกษาตองมีตัวช้ีวัดเชิงระบบตั้งแต input  process output  ของพันธกิจ 

4 ดาน ของสถาบันอุดมศึกษา 
18. ควรวัดในเชิงระบบทั้งในดาน input (งบประมาณ คุณภาพอาจารย หลักสูตร) process (การจัดการ

เรียนการสอน) output (บัณฑิต) 
19. ตองใชตัวบงชี้ที่แสดงถึงคุณภาพ ไมควรประเมินดวยปริมาณแทน 
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ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

 

 

 209

20. ตองการใหมีระบบการประเมินและตัวบงชี้ที่สามารถทําใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตามวิสัยทัศนของสถาบัน 

21. ตองมีการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางระบบการประเมิน เพื่อสถาบันใหเกิดการพัฒนา 
โดยอาจเปนการประเมินเพื่อสรางแรงจูงใจ 

ดานอื่นฯ  
1. คานิยมที่จะเรียนเพื่อปริญญาเกิดความผิดพลาด ควรพิจารณาผูที่จบอาชีวศึกษาที่จะสนับสนุนดาน

การผลิตของประเทศ แตเพราะเงินเดือนตางกันจึงไมมีความตองการเรียนอาชีวศึกษา 
2. ตองใหผูใชบณัฑิต ใน real sector ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม มีสวนรวมในการสรางพฒันาหลักสูตร 

และการประเมินบัณฑิต 
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4. รายชื่อผูเขารวมประชุมวิพากษตัวบงชี้ version 3 วันท่ี 24  กันยายน พ.ศ.  2552  
เวลา  9.00 – 14.30 น. ณ หองประชุมศาสตราจารยวจิิตร ศรีสอาน  ช้ัน 5 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการ      
อุดมศึกษา 

1. ผูแทนศาสตราจารย ดร. สุจินต จินายน ประธานอนุกรรมการดานมาตรฐานการศึกษา 
2. ผูแทนรองศาสตราจารย ดร. ธงทอง จันทรางศุข ประธานอนุกรรมการดานกฏหมาย 
3. ผูแทนศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล ประธานอนุกรรมการดานวิจัยระบบอุดมศึกษา 
4. รองศาสตราจารย ดร. ชัยฤทธิ์  สัตยาประเสริฐ รองเลขาธิการสภาวิศวกร 
5. รองศาสตราจารย ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย ผูแทนประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกาํกับ 
6.  รองศาสตราจารย ดร. ศิโรจน  ผลพันธิน ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณย วองไว ผูแทนประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
8.  รองศาสตราจารยกอบกุล  ปราบประชา ผูแทนประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
9. ดร. เพลินตา พรหมบัวศรี ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

10. พ.ต.อ. วิณ เทพจักรินทร ผูแทนผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
11. พ.ต.ท. มีชัย สีเจริญ ผูแทนผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
12. พ.อ. ทองคํา  ชุมพล ผูแทนผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
13.  ดร. นพรัตน พบลาภ ผูแทนอธิการบดีสถาบันพลศึกษา 
14. นายไวพจน  จันทรเกษม สถาบันพลศึกษา 
15.  นางอริสรา  ธานีรณานนท สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
16. ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
17. ผูอํานวยการสํานักประสานงานและสงเสริมกิจการ

อุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

18. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
19. ผูแทนผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษา

ตางประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

20. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะและ
บุคลากร 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

21. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นกัศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

22. ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          และผูสังเกตการณของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจาํนวน 24  คน  รวมทั้งสิ้น 46 คน 
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5. รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการจางทีป่รึกษาและตรวจรับผลงานฯ 
 1. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ประธานอนุกรรมการ 
  (รองศาสตราจารยพินิติ  รตะนานุกูล) 
 2. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา  กรรมการ 
 3. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา  กรรมการ 
 4. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรรมการ   
 5. ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ     กรรมการ 
 6. ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมนิผลอุดมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
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6. แบบสํารวจความคิดเห็นตอตัวบงชี้ version 1 
ตัวบงชี้กาํกับติดตามการจดัการอุดมศกึษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  
................................................... 

 
ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................................. 
ตําแหนง           อธิการบดี           ผูแทน (ระบุตําแหนง)................................................................... 
ชื่อสถาบัน  ....................................................................................................................................................... 
 

กลุมสถาบันที่ทานพิจารณาวาเหมาะสมกับสถานภาพของสถาบันทาน 
 กด 1  กลุม ก. วิทยาลัยชุมชน  กด 2  กลุม ข.  สถาบันที่เนนปริญญาตรี    
 กด 3  กลุม ค. สถาบันเฉพาะทาง  กด 4  กลุม ง.  สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตศึกษา 

      โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
ประเด็นพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ตัวบงช้ีฯ โดย  “ Electrical Opinion Finder ”  
( ฟงคําอธิบายกอนพิจารณา ) 
 
 
 
 
 

  ที่ (ราง) ตัวบงชี ้ 
    

เห็น 
ชอบ 
กด 1 

ไม
เห็น 
ชอบ 
กด 2  

เห็นชอบ 
โดยมีขอ 
เสนอแนะ 
กด 3  

1. รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพของสภา/องคกรวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวของ (S1.1.1) (ถามี) 

   

2. รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ของหลักสูตร (S1.1.2) (G2.1.3) 

   

3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป (S1.1.3) (P4.1.1) (สกอ.2.9) (สมศ.1.1)  

   

4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตดานความรูและทักษะใน
การทํางาน (S1.1.4) (P5.1.1) [วิเคราะหแยกเฉพาะบัณฑิตที่เปนครูผูสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย (D1.2.1)] 

   

5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตดานคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ (S1.2.1) (P5.1.2)   
[วิเคราะหแยกเฉพาะ บัณฑิตที่เปนครูผูสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย 
(D1.2.1)] 

   

                   S : Standard   ( 3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ) 
      G : Goal          ( เปาหมายของอุดมศึกษา  เมื่อส้ินสุดแผน ใน ป 2565)   
      D : Direction   ( แนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) ) 
      P :  Plan          (  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551–2554) ) 



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา        
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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  ที่ (ราง) ตัวบงชี ้ 
    

เห็น 
ชอบ 
กด 1 

ไม
เห็น 
ชอบ 
กด 2  

เห็นชอบ 
โดยมีขอ 
เสนอแนะ 
กด 3  

6. รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่มีสภาวะสุขภาพและการออกกําลังกาย
(Health Related Fitness Test) ผานเกณฑมาตรฐาน (S1.3.1)  

   

7. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณภาพชีวิตในระดับดี  
โดยใชแบบสอบถามของ WHO QOL- BREF-THAI (S1.3.2) 

   

8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF:HEd) ของหลักสูตร (อยางนอย 5 
Domains) จํานวนมากกวารอยละ 90 ของหลักสูตรทั้งหมด (G2.1.1) 

   

9. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สาบบริหาร สายวิชาการ สาย
ปฏิบัติการ) ตอการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง (S2ก.1.1)  

   

10. รอยละของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่ลาออกในรอบ1 ป (S2ก.1.2)     
11. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา (D6.1.1) (สกอ.2.5) 
[สัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (P3.1.1)] 

   

12. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย        
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย (D6.1.2) (สกอ.2.6) 

   

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการ 
ที่นํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน  (S2ก.2.1) (D9.1.1)             

   

14. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการ (ผูใชทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา) (S2ก.2.2) (D9.2.1) 

   

15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนยขอมูลบัณฑิต
แหงชาติและศูนยขอมูล สกอ. (S2ก.2.3)  

   

16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ สมศ.(S2ก.3.1) ) (G1.1.1)    
17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผล

ใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่องทุกป  และเผยแพรทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษา(S2ก.3.2) (G8.1.1) 

   

18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองวิทยฐานะของ สกอ. 
(S2ก.3.3) (G1.1.2) (D2.5.1) 

   

19. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับโลก ตามระบบ
มาตรฐานโลกที่ สกอ. กําหนด (G4.1.1) (D4.3.1) 

   

20. รอยละของจํานวนเครือขายอุดมศึกษาในดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
(เชน เครือขายนกัศึกษา/ผูประเมนิดานประกันคุณภาพภายใน) (G9.1.4) (D 7.4.1)    

   



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             ภาคผนวก 
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  ที่ (ราง) ตัวบงชี ้ 
    

เห็น 
ชอบ 
กด 1 

ไม
เห็น 
ชอบ 
กด 2  

เห็นชอบ 
โดยมีขอ 
เสนอแนะ 
กด 3  

21. รอยละของจํานวนกรรมการสภาสถาบันที่ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูงอุดมศึกษาของ สกอ. (D3.1.1) 

   

22. รอยละของจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีสํานักงานเลขานุการสภาสถาบันที่
ทํางานเต็มเวลา (D3.2.2) 

   

23. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ครบ 
อยางนอย 6 ประเด็น (G6.1.1) (D3.3.3) 

   

24. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการประเมินวามีการบริหารโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (G5.1.1) 

   

25. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณภายใน 
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงคของสถาบัน (G7.1.1) 

   

26. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกปและไดมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป 2548 (S2ข.1.1) (G2.1.2) (D2.1.1)  

   

27. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ            
ผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.2) (สกอ.2.2) (สมศ.6.6)  

   

28. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.4) (สกอ.2.8) 

   

29. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ผาน 
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (S2ข.1.5) (สกอ.3.1) 

   

30. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ 
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผานตามเกณฑมาตรฐานของ 
สกอ. (S2ข.1.6) (สกอ.3.2) (สมศ.6.8) 

   

31. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มีการเทียบโอนหนวยกิตรวมกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและมีระบบ Credit Bank (เครือขายของสถาบันอุดมศึกษาใน
ดานการผลิตบัณฑิต) (G9.1.1) (D1.3.1) (D7.1.1) (P7.1.1) (P9.1.2) 

   

32. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน ในการสราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร (D2.3.1) (S2ข.1.3) 

   

33. รอยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เชน e-Learning) (S2ก.2.4) 

   

34. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร /ไดรับการจดทะเบียน 
ทรัพยสินทางปญญา/นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ/ในระดับนานาชาติตอ 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (S2ข.2.2) (G3.1.1) (D4.5.1) (P8.1.2) (สกอ.4.4)      

   



การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษา        
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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  ที่ (ราง) ตัวบงชี ้ 
    

เห็น 
ชอบ 
กด 1 

ไม
เห็น 
ชอบ 
กด 2  

เห็นชอบ 
โดยมีขอ 
เสนอแนะ 
กด 3  

35. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ 
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย  
(S2ข..3) (G3.1.2) (D4.2.1) (สกอ.4.5) (สมศ.2.6)            

   

36. รอยละของจํานวนงานวิจัยที่ไดจากการทํางานวิจัยรวมกันของเครือขาย 
อุดมศึกษาในดานการวิจัย (G9.1.2) (D4.6.1) (D7.2.1)  

   

37. รอยละของจํานวนงานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
สมาคมวิชาชีพวิชาการ/ภาคการผลิตทั้งรัฐ/เอกชน (S2ข.2.1) (D4.1.1) (P8.1.1) 

   

38. รอยละของผูรับบริการโครงการบริการวิชาการที่มีคะแนนระดับความพึงพอใจใน  
ภาพรวมเฉลี่ย  ≥ 3.5 จากคะแนน 5 ระดับ (S2ข.3.1) (สกอ.5.4)      

   

39. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ไดจากการทํางานรวมกันของ
เครือขายอุดมศึกษาในดานบริการวิชาการ (G9.1.3) (D7.3.1) 

   

40. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
กับชุมชน/หนวยงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งใน/ตางประเทศ  (S2ข.3.2) 

   

41. รอยละของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาที่ไปใหบริการวิชาการแกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (D1.1.1) 
[วิเคราะหแยกเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตดวย (D8.1.1)] 

   

42. จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถิ่น (S2ข.4.1)    

   

43. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่สรางองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 
โดยผานกระบวนการจัดการความรูอยางนอย 1 องคความรูตอป (S3.1.1) 

   

44. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูตามระบบการจัดการ
ความรูอยางนอย 5 เครือขาย (S3.2.1)   
[วิเคราะหขอมูลแยกเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใตดวย(D8.2.1)] 

   

45. รอยละของจํานวนชุมชนนักปฏิบัติดานการจัดการความรูที่ไดจากการทํางาน
รวมกันของเครือขายอุดมศึกษาในดานการจัดการความรู  (G9.1.5) (D7.5.1)(D9.3.1) 

   

46. มีการจัดกลุมอุดมศึกษาเปน  4 กลุมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (G10.1.1) (D2.4.1)   

   

47. มีศูนยขอมูลสถิติบัณฑิตอุดมศึกษาที่เปนหนวยงานอิสระระดับประเทศ                  
(D2.2.1)  (D9.4.1) 

   

48. สกอ. ไดรับการรับรองคุณภาพโดยหนวยงานประเมินภายนอก ในลักษณะ
เดียวกันกับองคการมหาชน (D3.4.4) 
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  ที่ (ราง) ตัวบงชี ้ 
    

เห็น 
ชอบ 
กด 1 

ไม
เห็น 
ชอบ 
กด 2  

เห็นชอบ 
โดยมีขอ 
เสนอแนะ 
กด 3  

49. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสงเสริมงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตามระบบการ
ประเมินศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย เชน ระบบ RAE (D4.4.1)  

   

50. มีกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในระดับชาติ  (D5.1.1)    
51. สํานักงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณประจําปใหสถาบันอุดมศึกษาที่ 

สอดคลองกับตามพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. (D5.2.1) 
   

52. รอยละของประชากรของประเทศวัย 18-24 ป ที่เขาเรียนระดับอุดมศึกษา               
(P1.1.1) [รอยละของจํานวนผูเรียนอุดมศึกษานอกเหนือชวงอายุ 18-24 ป (P9.1.1)] 

   

53. สัดสวนผูเขาศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (P2.1.1) 

   

54. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปล่ียนแปลงจากจํานวนที่มีอยูเดิม (P6.1.1)    
55. มีพระราช บัญญัติอุดมศึกษาที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมกํากับดูแล 

สถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางนอย 4 ดาน (การบริหาร 
จัดการ การเงิน คุณภาพมาตรฐานสถิติอุดมศึกษาและการรายงานผล) (P10.1.1) 

   

56. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ ดานการดําเนินงานสราง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารยและนักวิจัย 

   

57. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีแผนยุทธศาสตรและตัวบงชี้ สอดคลองตาม
มาตรฐานอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) อยางครบถวนตามบริบทที่เกี่ยวของ รวมทั้งมี  

- แผนที่ยุทธศาสตร 
- แผนยุทธศาสตรดานการเงิน 
- แผนยุทธศาสตรดานการจัดการความรู 
- แผนยุทธศาสตรดานการบริหารความเสี่ยง 

   

58. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดทํา  Unit cost ครบทุกหลักสูตร ตาม
ระบบของสํานักงบประมาณหรือระบบที่ สกอ. กําหนด 

   

59. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับรางวัล TQA (Thailand Quality Award)    
60. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองวาเปน องคกรแหงการเรียนรู    
61. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มีจํานวน  FTES : FTET ตามเกณฑมาตรฐานที่ 

สกอ. กําหนด   
   

 


