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คานา
พระราชบั ญญัติการอุดม ึก า พ. . 2562 ม ด 3 มาตรา 24 กา นด ่า เพื่อประโยชน์ ในการ
่งเ ริม นับ นุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแลและจัด รรงบประมาณใ ้แก่ ถาบันอุดม ึก า รัฐมนตรีจะ
ประกา กา นดใ ้จัด ถาบันอุดม ึก าเป็นกลุ่มได้ โดยคานึงถึงจุดมุ่ง มาย พันธกิจ ยุทธ า ตร์ ัก ยภาพ
และผลการดาเนินการที่ผ่านมาของ ถาบันอุดม ึก าแต่ละกลุ่ม โดยต้องกา นดมาตรการ ่งเ ริม นับ นุน
ประเมินคุณภาพ กากับดูแลและจัด รรงบประมาณใ ้ อดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่า ด้ ย
การจัดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก าเป็นไปตาม มาตรา 24 รรค าม แ ่งพระราชบัญญัติการอุดม ึก า
พ. .2562 กา นดใ ้มีการจัด ถาบันอุดม ึก าเป็นกลุ่มได้ โดยคานึงถึงจุดมุ่ง มาย พันธกิจ ยุทธ า ตร์
ักยภาพ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของ ถาบันอุดม ึก าแต่ละกลุ่ม โดยต้องกา นดมาตรการ ่งเ ริม
นับ นุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแล และจัด รรงบประมาณกับการจัดกลุ่มดังกล่า เป็นไปตามที่กา นดใน
กฎกระทร งการจัดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า พ. .2564 ม ด 1 ลักเกณฑ์ ิธีการ และเงื่อนไขการจัดกลุ่ม
ถาบันอุดม ึก า ประกา เมื่อ ันที่ 25 มีนาคม 2564 กา นดใ ้ ถาบันอุดม ึก าคานึงถึง ักยภาพและ
ค ามพร้อมของ ่ นงานภายใน ถาบันโดยกา นดใ ้มีการจัด ถาบันอุดม ึก าเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มพัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
(2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรม
(3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพและ าขาจาเพาะ
(6) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกา กา นด
คู่มือการประเมินกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก าฉบับนี้ กล่า ถึงค ามจาเป็นที่ระบบอุดม ึก าและ
ถาบันอุดม ึก าต้องเปลี่ยนแปลงใ ้ ัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของระบบอื่นๆ ใน ังคมที่ต้องทางานร่ มกัน
และไปในทิ ทางเดีย กัน อธิบายคุณลัก ณะ นิยามปฎิบัติการ เป้า มาย ของกลุ่ม ถาบันอฺดม ึก าแต่ละกลุ่ม
ตั ชี้ ัดด้านผลการดาเนินงานและด้าน ักยภาพของแต่ละกลุ่ม ร มถึง ิธีการประเมิน การใช้ผลการประเมิน
เป็นข้อมูลประกอบการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก าที่ตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุ ย์ของประเท

านักงานปลัดกระทร งการอุดม ึก า ิทยา า ตร์ ิจัยและน ัตกรรม

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 2

ารบัญ
น้า
คานา
ารบัญ
รายการปรับปรุงคู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

2
3
5

่ นที่ 1 บทนา
1. ค าม าคัญและค ามคาด ังต่อระบบอุดม ึก าในการพัฒนาประเท
2. ทาไมต้องปฏิรูประบบอุดม ึก า
3. แน คิดการปฏิรูประบบอุดม ึก า
4. การนาแน คิดการปฏิรูปอุดม ึก าทั้ง 4 เรื่อง ู่การปฏิบัติ

6
6
6
7
8

่ นที่ 2 คุณลัก ณะ ตั ชี้ ัด นิยาม เป้า มาย การกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า
ตารางที่ 1 คุณลัก ณะ นิยาม เป้า มาย การกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า
ตารางที่ 2 ตั ชี้ ัดผลผลการดาเนินงานและ ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
ของกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า

11
12
14

่ นที่ 3 การประเมิน
กลุ่ม 1 พัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
(Global and Frontier Research)
กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้าง ัตกรรม
(Technology and Innovation)
กลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community)
กลุ่ม 4 กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(Moral and intellectual cultivation)
กลุ่ม 5 ผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพ รือ าขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)

17
18

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

28
37
46
55

น้า 3

ารบัญ (ต่อ)
น้า
รายการอ้างอิง
ภาคผน ก
ประกา คณะกรรมการการอุดม ึก า เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบ น้าที่และอานาจใน
คณะอนุกรรมการด้านพลิกโฉมม า ิทยาลัย (Re-inventing University)
คา ั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรี ่าการกระทร งการอุดม ึก า ิทยา า ตร์
ิจัยและน ัตกรรม จาน น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตาแ น่ง ิชาการและค ามก้า น้าทาง ิชาชีพ
ของนัก ิจัย ด้านกรอบมาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก า และด้านคุณภาพอุดม ึก า
คา ั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทากลุ่ม ถาบันอุดม ึก าเชิงยุทธ า ตร์และคุณลัก ณะ
เฉพาะกลุ่ม (Strategic Profile & Strategic Attributes)
กฎกระทร งการจัดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า พ. .2564 ประกา เมื่อ ันที่ 25 มีนาคม 2564

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

64
66

น้า 4

รายการปรับปรุง
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
รายการปรับปรุงแก้ไขในเอก ารฉบับนี้ ได้มี เพิ่มเติมตั ชี้ ัดของกลุ่ม ถาบัน พัฒนาปัญญาและคุณธรรม
ด้ ย ลั ก า นา คุ ณ ภาพ โดยมี ผู้ เ ชี่ ย ชาญทาง ลั ก า นาและปั ญ ญาที่ มี ป ระ บการณ์ ก ารบริ าร
ถาบันอุดม ึก า ทั้ง า นาพุทธ า นาคริ ต์ และ า นาอิ ลาม ได้ ิพาก ์แน คิดและตั ชี้ ัด ามารถ รุป
ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงาน 4 ตั และตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กร 4 ตั เพื่อใ ้ ถาบันอุดม ึก า ามารถจัด ่งข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้ น มบูรณ์ โดยมีตั ชี้ ัด ดังนี้
กลุ่มที่ 4 พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงาน (Performance indicators)
ลาดับ
1
บัณฑิตมีคุณลัก ณะทาง ติปัญญาและคุณธรรม
(Moral and Intellectual Characteristics of Graduate)
2
บุคลากรที่มีบทบาท รือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง
(Morality Role Model)
3
ผลงานงาน ิจัยและ/ รือน ัตกรรมที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม
(Knowledge Contribution for Intellectual and Moral Development)
4
ผลงานทาง ิชาการที่เกิดจากค ามร่ มมือกับเครือข่าย
(Knowledge Contribution from Intellectual and
Moral Cultivation Network)
ลาดับ
ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กร (Potential indicators)
1
ัด ่ น น่ ยกิตของ ิชาที่มุ่งเน้นการ ึก า ลัก า นา รือนา ลัก า นา
มาบูรณาการ ลัก ิชาการ
(Credit Ratio of Intellectual and Moral Teaching in Curriculum)
2
ค ามเชี่ย ชาญของบุคลากรด้าน า นา รือการพัฒนาคุณธรรม
(Faculty Expertise in Intellectual and Moral Education)
3
งบประมาณ/ทรัพยากร ิจัยเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม
(Funding for Knowledge Creation in Intellectual and
Moral Development)
4
ค ามเข้มแข็งของเครือข่ายค ามร่ มมือเพื่อการพัฒนา ังคมที่ยั่งยืน
(Collaboration Ecosystem for Sustainable Social Development)

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า
47
48
49
50
น้า
51
52
53
54

น้า 5

่ นที่ 1
บทนำ
1. ค าม าคัญและค ามคาด ังต่อระบบอุดม ึก าในการพัฒนาประเท
ในการพัฒนาประเท ตามเป้า มาย ิ ัยทั น์เชิงนโยบายของประเท ที่มุ่งเน้นเปลี่ยนระบบเ ร ฐกิจ
แบบเดิมไป ู่ระบบเ ร ฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ ยน ัตกรรม เพื่อใ ้ประเท ได้มีโอกา พัฒนาเป็นกลุ่มประเท ที่มี
รายได้ ูง ซึ่งโมเดลนี้จะ าเร็จได้ต้องใช้แน ทาง านพลัง โดยมุ่งเน้นการมี ่ นร่ มของภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน ถาบันการ ึก าและ ถาบัน ิจัยต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปในทิ ทางเดีย กัน
อุดม ึก ามีบทบาท าคัญในการพัฒนากาลังคนที่มี ักยภาพและค าม ามารถระดับ ูงใน าย ิชาการ
ระดับมัน มอง (Brainpower) และ ิชาชีพด้านต่าง ๆ (Manpower) ซึ่งในปัจจุบันพบ ่า กาลังคนระดับ ูงที่มี
คุ ณ มบั ติ ค ามรู้ ค าม ามารถตรงตามค ามต้อ งการของประเท ยั ง มี จ าน นไม่ เพี ย งพอที่ จ ะรองรับ
อุต า กรรมอนาคต ร มถึงค ามต้องการผลการ ึก า ิจัยเพื่อพัฒนากระบ นการผลิตไปจนถึงการ ร้าง
น ัตกรรม ินค้าและบริการจาน นมาก อันจะนาไป ู่การเพิ่มขีดค าม ามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อน
เ ร ฐกิจของประเท อย่างยั่งยืน
2. ทาไมต้องปฏิรูประบบอุดม ึก า
2.1 ระบบอุ ด ม ึ ก าเป็ น ระบบที่ มี ค ามซั บ ซ้ อ น อยู่ ภ ายใต้ ร ะบบอุ ด ม ึ ก าใ ญ่ ข องประเท
มีพระราชบัญญัติการอุดม ึก าพ. .2562 เป็นกฎ มายแม่บทที่มีผลบังคับใช้กับ ถาบันอุดม ึก าทุกประเภท
ภายใต้การกากับดูแลของกระทร งการอุดม ึก า ิทยา า ตร์ ิจัยและน ัตกรรม ในการกากับดูแล กา นด
นโยบาย มาตรฐาน การจัด รรทรัพยากร การติดตาม ตร จ อบ ประเมินผลอุดม ึก า มีแผนยุทธ า ตร์
อุดม ึก าระยะยา 20 ปี (2561-2580) เป็นแผนนาทางในการดาเนินงาน นอกจากนั้นยังมีพระราชบัญญัติ
ถาบันอุดม ึก าของแต่ละ ถาบันอุดม ึก า ที่เป็นองค์กรนิติบุคคลเป็นกรอบดาเนินงานของ ถาบัน เมื่อ
นโยบายระดับชาติและแน คิดต่อบทบาทอุดม ึก าในการพัฒนาประเท เปลี่ยน ระบบอุดม ึก าก็ต้ อง
ปรั บ เปลี่ ย นใ ้ ทัน โดยคานึ งถึงข้อกฎ มายที่เ กี่ย ข้อ ง บางมาตราที่เป็นข้อ จากัดในการด าเนิน งานของ
ถาบันอุดม ึก าตามแผนพัฒนาประเท ไทย 4.0 ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เพื่อไม่ใ ้เป็นอุป รรคต่อการ
ดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก าในการตอบ นองต่อนโยบายระดับชาติอย่างมีประ ิทธิภาพ
2.2 เอก ารแผนอุดม ึก าระยะยา 20 ปี (2561–2580) ของกระทร งการอุดม ึก า ิทยา า ตร์
ิจัยและน ัตกรรม ได้รายงานผลการ ึก า ิเคราะ ์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ
ของเ ร ฐกิจและ ังคม โดยเฉพาะค ามก้า น้าอย่างก้า กระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเชื่อมต่อข้อมู ล
ของทุก ิ่ง (IoT) ปัญญาประดิ ฐ์ (AI) อันเป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลง ิถีการปฏิบัติงานในระบบย่อยอื่น ๆ
ของโลกและของประเท ใ ้เป็นไปด้ ยค ามร ดเร็ มากยิ่งขึ้น
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2.3 ระบบอุดม ึก าเป็ น ระบบย่ อย (Sub-system) ในระบบใ ญ่ของ ั งคม (Social system)
แน่ น อน ่าการเปลี่ ย นแปลงของระบบใ ญ่และระบบย่ อยอื่น ๆ ใน ั งคมโลก ย่อมมีผ ลกระทบต่อระบบ
การ ึก าและการอุดม ึก าชองประเท ขณะเดีย กัน ระบบอุดม ึก าต้องทางานร่ มกับระบบอื่น ๆ ใน
ังคมที่มคี าม ัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการพัฒนากาลังคนเพื่อตอบโจทย์ค ามต้องการพัฒนาประเท
รูปแบบการผลิตของระบบอุดม ึก าจึงต้องเปลี่ยนจาก Supply Side ู่ Demand Side และระบบอุดม ึก า
ต้ อ งปฏิ รู ป ตนเองใ ้ ามารถท างานร่ มกั บ ระบบอื่ น ในบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงของ ั ง คมโลกได้ อ ย่ า งมี
ประ ิทธิภาพ
3. แน คิดการปฏิรูประบบอุดม ึก า
แน คิดการปฎิรูประบบอุดม ึก า เพื่อใ ้ ถาบันอุดม ึก า ามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิ ทางใ ม่ที่ต้องการจะเกี่ย ข้องใน 4 เรื่อง ลัก ประกอบด้ ย
3.1 Re-Orientation
การก า นดทิ ทางของระบบอุ ด ม ึ ก าใ ม่ ปรั บ ทิ ทาง บทบาท ค ามรั บ ผิ ด ชอบ ถานะ
กลุ่มเป้า มาย ร มทั้งค ามชอบธรรมในการดารงอยู่ของ ถาบันอุดม ึก า เพื่อรองรับบริบทของโลกและของ
ประเท ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 Re-Profiling
การปรั บ ยุ ทธ า ตร์ ของ ถาบั น อุด ม ึ ก า การประเมินตนเอง กระบ นการพัฒ นาตนเองตาม
ยุทธ า ตร์เพื่อใ ้ ถาบันอุดม ึก า ามารถนาเอาจุดเด่นและ ักยภาพค ามเข้มแข็งใน 4 พันธกิจ ลักมาใช้
เพื่อตอบ นองค ามต้องการในการพัฒนาประเท ทั้งใน ถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างยั่งยืน
3.3 Re-Structure
การปรับเปลี่ยนโครง ร้างการผลิตกาลังคน การ ิจัย เทคโนโลยีและน ัตกรรม โครง ร้างบุคลากรและ
การบริ ารงานบุคคล โครง ร้างต้น ทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายในระบบอุดม ึก า โครง ร้างการทางานร่ มกันของ
ภาครัฐ ภาคอุต า กรรม ภาคเอกชน กับ ถาบันอุดม ึก าในฐานะเป็น Service Provider ใ ้มีประ ิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ตอบ นองภาคผู้ ผ ลิ ตในฐานะผู้ ใช้ผ ลผลิ ตที่เกิดจาก ถาบันอุดม ึก า เพื่อบูรณาการใ ้ เกิดการ
เชื่อมโยงระ ่าง น่ ยงานอย่างมีเอกภาพ และเพิ่มประ ิทธิภาพการบริ ารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในเชิง
นโยบายและคุณภาพอุดม ึก า
3.4 Re-Organization
การจัดองค์กรเพื่อการบริ ารระบบอุดม ึก าใ ม่ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่มี น้าที่ในการกากับ
ดูแล กา นดนโยบาย มาตรฐาน การจัด รรทรัพยากร การติดตามตร จ อบ การประเมินผลอุดม ึก า
การ ร้ างค ามเป็ น อิ ระในการบริ ารจั ด การภายใน ถาบัน อุ ด ม ึ ก า เพื่อใ ้ การขับ เคลื่ อน ั ก ยภาพ
อุดม ึก าใ ม่ เป็ น กลไก ่ น นึ่ งของการพัฒ นาประเท ได้อย่างเต็มขีดค าม ามารถและ ักยภาพบน
พื้นฐานของ ลักธรรมาภิบาล
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4. การนาแน คิดการปฏิรูประบบอุดม ึก า ู่การปฏิบัติ
การกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก าเป็นเครื่องมือเชิงระบบของรัฐ ในการเ ริม ร้างขีดค าม ามารถใน
การแข่งขันของประเท ที่ต้องอา ัยทรัพยากรบุคคลที่มีค ามรู้ค าม ามารถและทัก ะที่จาเป็น อดคล้องกับ
ยุทธ า ตร์ชาติและทิ ทางการพัฒนาอุดม ึ ก าตามกรอบแผนอุดม ึก าระยะยา 20 ปี ภายใต้จุดเด่นและ
ั ก ยภาพของ ถาบั น อุ ด ม ึ ก า ด้ ยการ นั บ นุ น ทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระ ิ ท ธิ ภ าพ การก า นดกลุ่ ม
ถาบันอุดม ึก าเป็นการขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อ นับ นุนการปฏิรูป ถาบันอุดม ึก าใ ้ขับเคลื่อนไป ู่
ทิ ทางที่ต้องการ
การขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers) กระบ นการขั้นตอนการดาเนินงาน (Strategic Enablers)
เพื่อเข้า ู่จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ (Strategic Profile) โดยมีแน ทางการขับเคลื่อน 3 เรื่อง ลัก คือ
1. การขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers) เพื่อ นับ นุนทิ ทางการพัฒนา ถาบันอุดม ึก า
อย่างเป็นระบบ มีปัจจัยขับเคลื่อน าคัญ ซึ่งประกอบด้ ย
1) ระบบธรรมาภิบาล (Governance and Accountability)
2) กรอบการจัดการคุณภาพ (Quality Management Framework)
3) ระบบ นับ นุนด้านการเงินใ ้ อดคล้องกับแผนการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า
(Funding System)
4) การมี ่ นร่ มของบุคลากรใน ถาบันอุดม ึก า (Workforce Engagement)
5) รูปแบบการทางานแบบร่ มมือกัน (Collaboration Facilitation Platform)
2. การกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า
การจั ด กลุ่ ม ถาบั น อุ ด ม ึ ก าเป็ น ไปตาม มาตรา 24 รรค าม แ ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
อุดม ึก า พ. .2562 กา นดใ ้มีการจัด ถาบันอุดม ึก าเป็นกลุ่ มได้ โดยคานึงถึงจุดมุ่ง มาย พันธกิจ
ยุ ทธ า ตร์ ักยภาพ และผลการดาเนิ น งานที่ผ่านมาของ ถาบันอุดม ึก าแต่ล ะกลุ่ม โดยต้องกา นด
มาตรการ ่งเ ริม นั บ นุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแล และจัด รรงบประมาณกับการจัดกลุ่ มดัง กล่ า
เป็นไปตามที่กา นดในกฎกระทร งการจัดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า พ. .2564 ม ด 1 ลักเกณฑ์ ิธีการ
และเงื่อนไขการจัดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า ประกา เมื่อ ันที 25 มีนาคม 2564 กา นดใ ้ ถาบันอุดม ึก า
คานึงถึง ักยภาพและค ามพร้อมของ ่ นงานภายใน ถาบันโดยกา นดใ ้มีการจัด ถาบันอุดม ึก าเป็นกลุ่ม
ดังต่อไปนี้
(7) กลุ่มพัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
(8) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรม
(9) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(10)กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
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(11)กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพและ าขาจาเพาะ
(12)กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกา กา นด
คู่มือการจัดกลุ่ ม ถาบั น อุดม ึก าฉบับนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ดาเนินงาน และ ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า ตั ชี้ ัด า รับแต่ละกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า ประกอบด้ ย
ตั ชี้ ัด 2 ประเภท คือ ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานในปัจจุบัน (Performance indicators) และตั ชี้ ัดที่แ ดง
ถึง ักยภาพการพัฒนาในอนาคต (Potential indicators) ทั้งนี้ตั ชี้ ัดดังกล่า เป็นตั แทน (Proxy) การ ัด
ค าม าเร็จของการดาเนินงานตามจุดเน้นทางยุทธ า ตร์ของ ถาบันอุดม ึก า เพื่อนาไป ู่ผลลัพธ์การปฏิรูป
ถาบันอุดม ึก าที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง ในการพิจารณาผลการดาเนินงาน (Performance) และ ักยภาพ
(Potential) ของ ถาบันที่เป็นอยู่ รือมีอยู่แล้ มีลัก ณะบ่งบอกถึงกลุ่ม ถาบัน (Differentiator) และร มถึง
ระดับกลุ่ม าขา ิชา โดยใ ้คณะกรรมการ ่ นกลางและคณะกรรมการของ ถาบันอุดม ึก าพิจารณาประเมิน
เพื่อทราบ ่าเป็นกลุ่ม ถาบันอุดม ึก าประเภทใด
แน คิดในการกา นดตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานเริ่มขึ้นจากการ ึก าเปรียบเทียบกรอบการ
ัดผลการดาเนินงานเชิงแข่งขัน ซึ่งใช้ในการจัดอันดับ ถาบันอุดม ึก าในระดับโลกโดย น่ ยงานต่างๆ เช่น
Quacquarelli Symonds (QS) U-Multirank และ Times Higher Education (THE) ในขณะที่แน คิดที่ใช้
ในการกา นดตั ชี้ ัด ักยภาพ พิจารณาจากตั แบบการพัฒนาม า ิทยาลัย ู่ค ามเป็นเลิ ที่กล่า ถึง การ
เตรี ย มค ามพร้ อมด้านทรั พยากร การจั ดระบบการบริ ารที่มีประ ิ ทธิภ าพ และการดึงดูดทุนมนุ ย์ที่มี
ค าม ามารถ ซึ่งนาเ นอโดย Altbach and Samil (2011)1 และกรอบแน คิดในการพัฒนา ถาบันอุดม ึก า
ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้ประกอบการ และการพัฒนาชุมชน
ผลการดาเนินงานในปัจจุบันเป็นเพียง ่ น นึ่งของภาพค าม าเร็จในการบริ ารกลยุทธ์เพื่อ
มุ่ง ู่การบรรลุ ิ ัยทั น์ที่ ถาบันอุดม ึก าได้กา นดไ ้ นอกเ นือจากการ ัดระดับผลลัพธ์แล้ ถาบันค รจะ
ได้ตร จ อบค ามพร้อมของตนเองในการตอบ นองต่อค ามเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเอาชนะ
อุป รรคและค ามท้าทายต่างๆ ร มทั้งใช้ประโยชน์จากค าม ามารถที่มี และพัฒนาค าม ามารถใ ม่ๆ ซึ่ง
จ าเป็ น ต่ อ การบรรลุ ิ ั ย ทั น์ ที่ มุ่ ง ั ง จึ ง อาจกล่ า ได้ ่ า ตั ชี้ ั ด ั ก ยภาพเป็ น ตั ชี้ ั ด ที่ เ ชิ ญ ช นใ ้
ถาบันอุดม ึก ามองไปข้าง น้าใ ้เ ็นถึงการบ่มเพาะค าม ามารถและคุณลัก ณะที่ าคัญต่อการประ บ
ค าม าเร็จอย่างยั่งยืน
การกา นดตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานและตั ชี้ ัด ักยภาพนี้ยังช่ ยใ ้ ถาบันอุดม ึก ามี
โอกา เข้าถึงแ ล่งข้อมูลอ้างอิง เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของตนเองกับคู่เทียบที่เ มาะ ม และ
เปรียบเทียบค ามเร็ ในการพัฒนา ักยภาพขององค์กร เพื่อระบุโอกา ในการปรับปรุงปัจจั ยที่จาเป็นต่อการ

1

Altbach, P. & Salmi, J. (Eds.). (2011). The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities. Washington:
The World Bank.
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ประ บค าม าเร็จตามเป้าประ งค์เชิงกลยุทธ์ ถาบันอุดม ึก าจึง ามารถใช้ตั ชี้ ัดทั้ง องประเภทนี้ใ ้เป็น
ประโยชน์ต่อการตร จ อบค ามก้า น้าในการขับเคลื่อนองค์กรตามเป้า มายได้
3.การจั ด ท าแผนพั ฒ นาค ามเป็ น เลิ ของ ถาบั น อุ ด ม ึ ก าตามจุ ด เน้ น ทางยุ ท ธ า ตร์
(Re-positioning Plan) ตามกฎกระทร งฯ ม ด 1 และ ม ด 2 กา นดใ ้ ภา ถาบันอุดม ึก าเลือก ังกัด
กลุ่ม ถาบันอุดม ึก าตามที่กฎกระทร งกา นดใ ้ โดยต้องประเมินตนเองตามตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรและ
ตั ชี้ผลการดาเนินงานของแต่ละกลุ่ม และจัดทาแผนพัฒนาค ามเป็นเลิ ของ ถาบันอุดม ึก า แผนการผลิต
กาลังคนระดับ ูงเฉพาะทางตามค ามต้องการของประเท รือแผนพัฒนา ถาบันอุดม ึก าด้านอื่น เพื่อ
ขอรับการจัด รรงบประมาณตามมาตร 45 ในพระราชบัญญัติอุดม ึก า โดยกา นดใ ้ ถาบันอุดม ึก า
จัดทาแผนพัฒนาดังกล่า ใ ้ อดรับกับผลการดาเนินงานและ ักยภาพองค์กรที่อาจเน้น กระบ นการ ร้าง
เพิ่ม ลด ตัดออก ไป ู่การปฏิรูปเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ิ่งใ ม่ที่นาไป ู่การปฏิรูป ถาบันอุดม ึก าที่นาไป ู่
การเปลี่ ย นแปลงในมิติ ต่างๆ โดยทาเป็ น ข้อตกลงการด าเนิ นงาน (Performance Agreement) ด้ ยการ
นับ นุนของ น่ ยงานต้น ังกัด เ นอต่อคณะกรรมการการอุดม ึก าตามที่กา นดต่อไป

แผนภาพที่ 1 แน คิดการดาเนินงานการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า
(อ้างอิงจาก แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580)

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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่ นที่ 2
คุณลัก ณะ ตั ชี้ ัด นิยำม เป้ำ มำย
กำรกำ นดกลุ่ม ถำบันอุดม ึก ำ
การกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า เป็นการกา นดเป้า มายและผลลัพธ์การดาเนินงานตามจุดเน้น
เชิงยุทธ า ตร์ของ ถาบันอุดม ึก าที่มีการจัดการเรียนการ อนระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อ นับ นุนการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของประเท และ อดคล้ อ งกั บ ทิ ทางการพั ฒ นาประเท โดยก า นดนิ ย าม
คุณลัก ณะ ตั ชี้ ัด และนิยามเชิงปฏิบัติการ ครอบคลุมผลการดาเนินงาน (Performance) และ ักยภาพ
(Potential) ของ ถาบันอุดม ึก าแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม ถาบันอุดม ึก า มายถึง กลุ่ม ถาบันอุดม ึก าที่มุ่งยุทธ า ตร์เพื่อประโยชน์ในการ ่งเ ริม
นั บ นุ น ประเมิน คุณภาพ กากับ ดูแล และจัด รรงบประมาณใ ้ แก่ ถาบันอุดม ึก า มี เป้า มายและ
พันธกิจการดาเนินงานของ ถาบัน ที่ ่งผลใ ้เกิดผลลัพธ์การดาเนินงานที่โดดเด่นและเฉพาะตั โดยพิจารณา
จาก ักยภาพและประ ิทธิผลของ ถาบันอุดม ึ ก าเป็น าคัญ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการ ิจัย
ระดับ แน น้ าของโลก (Global and Frontier Research) กลุ่ มพัฒ นาเทคโนโลยีและ ่ งเ ริม การ ร้ า ง
น ัตกรรม(Technology Development and Innovation) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น (Area
Based and Community Engagement) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา (Moral and
intellectual cultivation) และ กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพ รือ าขาจาเพาะ (Development of
Professionals and Specialists)
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ของ ถาบันอุดม ึก า มายถึง การกา นดเป้า มายการดาเนินงานของ
ถาบั น อุ ด ม ึ ก าตามที่ ถาบั น อุ ด ม ึ ก าก า นดขึ้ น โดยค านึ ง ถึ ง ค ามต้ อ งการก าลั ง คนที่ มี ค ามรู้
ค าม ามารถด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาประเท โดยพิจารณาจาก ักยภาพในการพัฒนา (Potential) และผล
การดาเนินงานที่ผ่านมา (Performance) ของ ถาบัน เพื่อนาไป ู่การกา นดทิ ทางการดาเนินงานขององค์กร
ิ ัยทั น์ และการจัดทาแผนยุทธ า ตร์ที่ อดคล้องกับ ักยภาพของ ถาบันเป็น าคัญ
ประเภทของ ถาบัน อุด ม ึก า มายถึง ถาบันอุดม ึก าของรัฐ ถาบันอุดม ึก าเอกชน
ถาบันอุดม ึก าในกากับของรัฐ ทั้งนี้ พันธกิจตามกลุ่ม ถาบันอุดม ึก าแต่ละประเภทเป็นไปตามบริบท
เฉพาะของแต่ ล ะ ถาบั น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรใ ้ มีค ามรู้ แ ละทั ก ะในการปฏิบัติ ง านที่ อดคล้ อ งกับ
ยุทธ า ตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเท และแผนพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติ
ทั้งนี้ กลุ่ม ถาบันอุดม ึก าตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ของ ถาบันทั้ง 5 กลุ่ม ตามกฎกระทร งการจัด
กลุ่ม ถาบันอุดม ึก า โดยกา นดนิยามและเป้า มายตามคุณลัก ณะและจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ ดังนี้

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 1 นิยามและเป้า มายกลุ่ม ถาบันอุด ึก าตามคุณลัก ณะและจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
กลุ่ม ถาบันอุดม ึก า

นิยาม

เป้า มาย

กลุ่ม 1
พัฒนาการ ิจัยระดับ
แน น้าของโลก
(Global and Frontier
Research)

ถาบันอุดม ึก าที่มุ่ง ู่การ
ิจัยที่มีคุณภาพระดับ ากล
และ ามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้

กลุ่ม 2
พัฒนาเทคโนโลยีและ
่งเ ริมการ ร้าง
น ัตกรรม (Technology
Development
and Innovation)

ถาบันอุดม ึก าที่มุ่ง ู่การจัด (1) ร้างและพัฒนา ักยภาพผู้เรียนที่มีค ามรู้และ
การ ึก าเพื่อเน้นการพัฒนา
ค ามเชี่ย ชาญด้านเทคโนโลยีใ ้ ามารถนาองค์
เทคโนโลยีและ ง่ เ ริมการ
ค ามรู้ไปประยุกต์เพื่อ ร้างผลงานและพัฒนา
ร้างน ตั กรรมเพื่อตอบโจทย์
ผลิตภัณฑ์
ของประเท ในการพัฒนา
(2) ร้างน ัตกรรมเพื่อนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รือ
เก ตรกรรม อุต า กรรม
าธารณประโยชน์ เพื่อ ร้างมูลค่า เพิ่มตลอด ่ ง
และบริการ
โซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ
(3) ่งเ ริมบทบาทค ามร่ มมือกับภาคเอกชนทั้งใน
ประเท และต่างประเท เพื่อ นับ นุนและพัฒนา
เทคโนโลยีและน ัตกรรม
(4) เน้นการเรียนการ อนค บคูก่ ับการปฏิบัติการจริง
เพื่อพัฒนา มรรถนะและทัก ะในการทางาน

กลุ่ม 3
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-based and
Community
Engagement)

ถาบันอุดม ึก าที่มุ่ง ู่การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ
ชุมชนที่มี ัตถุประ งค์ รือ
ประโยชน์ร่ มกัน การเป็น
แ ล่งเรียนรู้ถ่ายทอดค ามรู้
และเทคโนโลยีเพื่อ ร้างค าม
เข้มแข็งใ ้แก่ชุมชน และการ
ใ ้ประชาชนมีโอกา เรียนรู้

(1) เน้นการ ิจัยขั้น ูงและการผลิตนัก ิจัย เป็นผูน้ า
ทางค ามรู้ของประเท ในระดับปริญญาเอก รือ
ลังปริญญาเอกที่มี ิทยานิพนธ์ รือผลงาน ิจัย
ระดับนานาชาติใน ลายกลุ่ม าขา ิชา
(2) มุ่งค้นค ้าเพื่อ ร้างองค์ค ามรู้ ทฤ ฎี และข้อ
ค้นพบใ ม่เพื่อขยายพรมแดน
ของค ามรู้และ ร้างค ามก้า น้าทาง ชิ าการที่
ลุ่มลึกใน าขา ิชาต่าง ๆ
(3) ร้างน ัตกรรมที่มีมูลค่า งู ทางเ ร ฐกิจและ
ังคมจากผลงาน ิจัยและองค์ค ามรู้ขั้น ูง

(1) เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ และการ ร้าง
ักยภาพใ ้ ถาน ึก า องค์กรในชุมชนและ
ประชาชนมีค ามเข้มแข็งในการพัฒนาการ ึก า
เ ร ฐกิจและ ังคมในชุมชน
(2) ผลิตบัณฑิตและเป็นแ ล่งพัฒนา ักยภาพ
บุคลากรในพืน้ ที่ใ ้มีจิต านึกและค ามรู้
ค าม ามารถเพื่อเป็น ลัก

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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กลุ่ม ถาบันอุดม ึก า

นิยาม

เป้า มาย

ตลอดชี ิตอันจะนาไป ู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงใน
ระดับพื้นที่
(3) ดาเนินการ ิจัยและ ร้างน ตั กรรมเพื่อนาค ามรู้
ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
(4) ืบ านและอนุรัก ์ ิลป ัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประยุกต์และพัฒนา ิลป ัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใ ้เข้ากับยุค มัยเพื่อเพิ่มคุณค่า
และมูลค่า
(5) ่งเ ริมการ ืบทอดและพัฒนาค ามรู้จากผู้มีภูมิ
ปัญญาด้าน ลิ ป ฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น

กลุ่ม 4
พัฒนาปัญญาและ
คุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(Moral
and intellectual
cultivation)

ถาบันอุดม ึก าที่มุ่ง ่กู าร
พัฒนาปัญญาด้ ย ลัก า นา
ผ านกับ ลัก ิชาการ

(1) มุ่งพัฒนาบัณฑิตใ ้เป็นผู้มี ติปัญญาและ
คุณธรรมด้ ยการจัดการเรียนการ อนที่ผ าน
ลัก า นากับ ลัก ิชาการ
(2) ใ ้ค าม าคัญกับการ ิจยั และ ร้างน ัตกรรมโดย
ยึด ลัก า นาปรับใช้ ลัก า นาใ ้เ มาะกับ
ังคมที่เปลี่ยนไปและ ร้าง ลักการ ิชาการที่
อดคล้องกับ ลัก า นาเป็นทางเลือกคู่กับ ลัก
ิชาการของประเท ตะ ันตก
(3) นา ลักธรรมคา อนของ า นาต่างๆมาชีน้ า
ังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจ ติปัญญาและพฤติกรรม
ของประชาชนเพื่อใ ้เกิด ันติ ขุ และค าม
ามัคคีของคนในชาติ

กลุ่ม 5
ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ิชาชีพและ าขาจาเพาะ
(Development of
Professionals and
Specialists)

ถาบันอุดม ึก าที่มุ่ง ู่การ
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มี
ค ามเชี่ย ชาญเฉพาะทาง มี
ค าม ามารถทาง ชิ าชีพ
ระดับ ูง รือบัณฑิต าขา
จาเพาะตามค ามต้องการของ
ประเท ในแต่ละขณะ พัฒนา
ค ามรู้และน ตั กรรมร มทั้ง
ถ่ายทอดค ามรู้เชิงทฤ ฎี ู่
การปฏิบัติ

เน้นการจัดการ ึก าเพื่อพัฒนาผู้เรียนใ ้มีค ามรู้
ทัก ะ และทั นคติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเท รือจรรโลง ิลปะและ ัฒนธรรม มี
ค าม ามารถในการเรียนรู้และยกระดับ มรรถนะ
ทาง ชิ าชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชี ิต

กลุ่ม 3 (ต่อ)
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-based and
Community
Engagement)

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตามนิยามและเป้า มายในการจัดกลุ่ม ถาบันตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ เมื่อพิจารณาตามพันธกิจ ลัก
ที่เกี่ย ข้องกับค ามเชี่ยชาญตาม ักยภาพและผลการดาเนินของ ถาบันอุดม ึก าที่มีการ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ และการ ิพาก ์โดยผู้ทรงคุณ ุฒิและผู้เชี่ย ชาญในการบริ าร ถาบันอุดม ึก าทุกประเภทแล้ ได้มี
การพัฒนาตั ชี้ ัดผลการดาเนินงาน และตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กร า รับแต่ ละกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า รุปดังนี้
ตารางที่ 2 ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานและ ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ของกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงาน
(Strategic Focus)
(Performance indicators)
กลุ่ม 1
1) อัตราการอ้างอิงของผลงานทีไ่ ด้รับ
กลุ่มพัฒนาการ ิจัย
การตีพิมพ์
ระดับแน น้าของโลก
(Citation/Publication)
(Global and Frontier 2) ชื่อเ ียงของ ถาบันอุดม ึก า
Research)
(Academic Reputation)
3) การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นัก ิจัย
นัก ึก า
(Staff & Student Mobility)
4) ราง ัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับ
ระดับชาติและ/ รือนานาชาติ
ของบุคลากรต่อจาน นอาจารย์/
นัก ิจัยทั้ง มด
(Prize winner)

1)
2)
3)
4)

ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กร
(Potential indicators)
จาน นอาจารย์ต่อนัก ึก า
(Staff/Student Ratio)
ค ามร่ มมือ ิจัยระดับนานาชาติ
(Active International Research
Collaboration)
ค่าเฉลี่ยจาน นครั้งทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
เท่ากับ รือมากก ่าจาน นผลงาน ิจัย
(H-index Faculty)
งบประมาณด้านการ ิจัยต่อ ั บุคลากร
(Research Funding/Faculty)

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานและ ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ของกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
กลุ่ม 2
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
และ ่งเ ริมการ ร้าง
น ัตกรรม (Technology
Development
and Innovation)

ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงาน
ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กร
(Performance indicators)
(Potential indicators)
1) นัก ึก าและบัณฑิต
1) ระบบนิเ น์ด้านเทคโนโลยีและน ัตกรรม
ผู้ประกอบการ
เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
ถาบันอุดม ึก า
(Student and Graduate
(Technological/Innovation-Driven
Entrepreneur)
Entrepreneurial Ecosystem)
2) ราง ัลด้านผูป้ ระกอบการ
2) ลัก ูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
(Startup Awards)
น ัตกรรมเพื่อพัฒนาค ามเป็น
3) งบประมาณจากแ ล่งทุนภายนอก
ผู้ประกอบการ (Technological/
นับ นุนการ ร้างผู้ประกอบการ/
Innovation-Driven Entrepreneurial
ธุรกิจใ ม่ (Startup CoEducation)
Investment Funding)
3) งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/
4) บุคลากร ถาบันอุดม ึก า
น ัตกรรมเพื่อพัฒนาค ามเป็น
แลกเปลี่ยนค ามรู้ ู่ภาคธุรกิจ/
ผู้ประกอบการของ ถาบันอุดม ึก า
อุต า กรรม
(Technological/Innovative
(Talent/Academic Mobility
Development Funding)
Consultation)
4) ค ามร่ มมือเพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการ
และ ่งเ ริมการ ร้างน ตั กรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุต า กรรมของ ถาบันอุดม ึก า
(University - Industry Linkage)

กลุ่ม 3
กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
รือชุมชนอื่น
(Area-based and
Community
Engagement)

1) ร้อยละการได้งานทาในพืน้ ที่ รือ 1) ค าม อดคล้องของ ลัก ูตร
ภูมิภาคของบัณฑิต
(Curriculum Alignment)
(Percentage of Graduates
2) การ ิจัยและบริการ ชิ าการเพื่อการ
Employed in the Region)
พัฒนาในพื้นที่ภูมภิ าค
2) การพัฒนาเชิงพืน้ ที่
(Research/Service in Region)
(Area Based Development) 3) การมี ่ นร่ มของ ังคมและชุมชน
3) การมี ่ นร่ มของบุคคล รือ
น่ ยงานในชุมชน พืน้ ที่ รือ
ภูมิภาค(Non-Age Group
Participation)

(Inclusive Community)

4) การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชนในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
และ ังคมในพืน้ ที่ (Integrated
4) ค ามยั่งยืนของ ถาบันอุดม ึก า
Government Budget)
ชุมชนและ งั คม
(Green/Sustainability)

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานและ ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ของกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
กลุ่ม 4
กลุ่มพัฒนาปัญญาและ
คุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(Moral and
intellectual
cultivation)

1)

2)
3)

4)

ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงาน
(Performance indicators)
บัณฑิตมีคุณลัก ณะทาง ติปัญญา
และคุณธรรม
(Moral and Intellectual
Characteristics of Graduate)
บุคลากรที่มีบทบาท รือผลงานที่
ได้รับการอ้างอิง
(Morality Role Model)
ผลงานงาน ิจยั และ/ รือน ัตกรรม
ที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม
(Knowledge Contribution
for Intellectual and Moral
Development)
ผลงานทาง ชิ าการที่เกิดจาก
ค ามร่ มมือกับเครือข่าย
(Knowledge Contribution
from Intellectual and
Moral Cultivation Network)

กลุ่ม 5
1) ร้อยละของผู้ าเร็จการ ึก าที่
กลุ่มผลิตและพัฒนา
ประกอบอาชีพ ลัง าเร็จการ กึ า
บุคลากร ิชาชีพและ าขา
(Percentage of Graduates being
จาเพาะ
Employed after Graduation)
(Development of
2) ร้อยละของผู้ าเร็จการ ึก าทีท่ างาน
Professionals and
ในอุต า กรรมมูลค่าเพิ่ม ูง
Specialists)
(Percentage of Graduates in
High Value-added Sectors)
3) ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่ง
ในคุณลัก ณะของบัณฑิต
(Percentage of Highly Satisfied
Employers)
4) อัตรา ่ นของเงิน นับ นุนต่อ
งบดาเนินการ
(Beneficiary Contribution to
Operating Expenses)

1)

2)

3)

4)

ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กร
(Potential indicators)
ัด ่ น น่ ยกิตของ ิชาที่มุ่งเน้น
การ ึก า ลัก า นา รือนา ลัก
า นามาบูรณาการ ลัก ิชาการ
(Credit Ratio of Intellectual and
Moral Teaching in Curriculum)
ค ามเชี่ย ชาญของบุคลากรด้าน
า นา รือการพัฒนาคุณธรรม
(Faculty Expertise in Intellectual
and Moral Education)
งบประมาณ/ทรัพยากร ิจัยเพื่อ
การพัฒนาปัญญาและคุณธรรม
(Funding for Knowledge
Creation in Intellectual and
Moral Development)
ค ามเข้มแข็งของเครือข่ายค าม
ร่ มมือเพื่อการพัฒนา ังคมที่ยงั่ ยืน
(Collaboration Ecosystem for
Sustainable Social Development)

1) ร้อยละของ ลัก ูตรที่ได้รับการ
รับรองประ ิทธิผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
(Percentage of Curricular with
Certified Learning Outcomes)
2) ร้อยละของ ลัก ูตรที่จัดการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัตงิ านจริง
(Percentage of Curricular with
Work-Integrated Learning)
3) ร้อยละของผู้ อนที่มีคุณภาพ ูง
(Percentage of High Quality
Learning Facilitators)
4) อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน
(Students Retention Rate)

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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่ นที่ 3
กำรประเมิน
การประเมิน ถาบันอุดม ึก าตามตั ชี้ ัดโดยพิจารณาจาก ักยภาพองค์กรและผลการดาเนินงาน
ของ ถาบันอุดม ึก ามีแน ทางการประเมินดังนี้
1. ก่อนการประเมิน คณะทางานของ ถาบันอุดม ึก าทาค ามเข้าใจ ลักการของการเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบ จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ นิยาม และเป้า มาย ของกลุ่ม ถาบันอุดม ึก าทั้ง 5 กลุ่ม ร มทั้งตั ชี้ ัดผล
การดาเนินงาน ตั ชี้ ัด ักยภาพขององค์กรของแต่ละกลุ่มที่กา นดใน ่ นที่ 2 เพื่อพิจารณาค าม อดคล้อง
ของลัก ณะกลุ่มของ ถาบันอุดม ึก าและพันธกิจของ ถาบันของตนเอง
2. การใช้ ตั ชี้ ั ด ประเมิ น คณะท างานของ ถาบั น อุ ด ม ึ ก า ึ ก า รายการประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ ูตรการคาน ณตั ชี้ ัด ข้อมูลที่ต้องการตามที่กา นดของแต่ละตั ชี้ ัด และเกณฑ์การพิจารณา
ระดับผลการดาเนินงานตามตั ชี้ ัดแต่ละประเภท ของแต่ละกลุ่ม ถาบันอุดม ึก าที่จัดไ ้ใน ่ นที่ 3 นี้
3. การใช้ผลการประเมินประกอบการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า ผลการประเมิน ะท้อนผลการ
ดาเนินงานและ ักยภาพฃอง ถาบัน ่า ถาบันมีค ามพร้อมอยู่ระดับใด รือกลุ่ มใด ร่ มกับการพิจารณา
ปรัชญาการก่อตั้ง ถาบัน พันธกิจ เป้า มายคืออะไร เพื่อประกอบการกา นดจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ ข อง
ถาบัน (Strategic Focus) ที่ อดคล้องกับยุทธ า ตร์การพัฒนาประเท ในการ ร้างทรัพยากรบุคคล ร้าง
องค์ค ามรู้แ ่งอนาคต ร้างขีดค าม ามารถในการแข่งขัน และลดค ามเ ลื่อมล้า นาไป ู่การเพิ่ม ักยภาพ
ของ ถาบันอุดม ึก าในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ย์ของประเท
รายละเอียดประเภทตั ชี้ ัด
ประเภทตั ชี้ ัด ูตรการคาน ณ และข้อมูลที่จาเป็ น จาแนกตามกลุ่ม ถาบันอุดม ืก า และเกณฑ์
การตัด ินผลการประเมิน มีดังต่อไปนี้

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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กลุ่ม 1
พัฒนำกำร ิจัยระดับแน น้ำของโลก
(Global and Frontier Research)

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 3 ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (1)
ผลงาน ิจั ย ที่มีการนาไปใช้โ ดยดูจ ากการได้รั บ การอ้ างอิง ในบทค ามที่ตี พิ ม พ์ ใ น
าร ารชั้นนาในฐานข้อมูล าร ารที่ได้รับการยอมรับอย่างก ้างข าง
การผลิตผลงาน ิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ ังคม
อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation /Publication)
จาน นการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน าร าร รือ ิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ต่อจาน นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้ง มด
1. จาน นการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ มายถึง การอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ของผลงาน ิจัย
ตามประกา กพอ. รือ กกอ. เรื่อง ลักเกณฑ์การพิจารณา าร ารทาง ิชาการ
า รับการเผยแพร่ผลงานทาง ิชาการ พ. .2562 ในรอบ 5 ปี ปฏิทิน ที่ผ่านมา
2. จาน นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ มายถึง ผลงาน ิจัยที่ได้รับการตีพิ มพ์ทั้ง มดใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกา กพอ. รือ กกอ. เรื่อง ลักเกณฑ์การ
พิจารณา าร ารทาง ิชาการ า รับการเผยแพร่ผลงานทาง ิชาการ พ. .2562
ในรอบ 5 ปี ปฏิทิน ที่ผ่านมา
จาน นการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
จาน นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ข้อมูลตามฐานข้อมูลระดับนานาชาติของผลงาน ิจัยตามประกา กพอ. รือ กกอ.
เรื่อง ลักเกณฑ์การพิจารณา าร ารทาง ิชาการ า รับการเผยแพร่ผลงานทาง
ิชาการ พ. .2562 เช่น Scopus, ISI, WOS (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ
AHCI เท่านั้น) เป็นต้น
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จาน นการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากก ่า 2
ระดับ 2 จาน นการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากก ่า 4
ระดับ 3 จาน นการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากก ่า 6
ระดับ 4 จาน นการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากก ่า 8
ระดับ 5 จาน นการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มากก ่า 10
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (2)
ชื่อเ ียงและการยอมรับในระดับนานาชาติของ ถาบันอุดม ึก าจาก
กลุ่มผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย
การยอมรับในระดับนานาชาติระ ่าง ถาบันอุดม ึก า
ชื่อเ ียงของ ถาบันอุดม ึก า (Academic Reputation)
คะแนนจากการ าร จชื่อเ ียงของ ถาบันอุดม ึก าจากคณาจารย์ ผู้บริ าร และ
นัก ิชาการจาก ถาบันอุดม ึก าทั่ โลก
คะแนนจากการ าร จชื่อเ ียงของ ถาบันอุดม ึก า (Academic Reputation)
มายถึง ผลคะแนนด้านชื่อเ ียงของ ถาบันอุดม ึก า โดย ถาบันการจัดอันดับ
ถาบันอุดม ึก าระดับโลก ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา
คะแนนที่ได้จากการ าร จชื่อเ ียงของ ถาบันอุดม ึก า
ข้อมูลอ้างอิงตาม ถาบันการจัดอันดับ ถาบันอุดม ึก าระดับโลก
(Quacquarelli Symonds: QS)
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 คะแนนจากการ าร จชื่อเ ียงของ ถาบันอุดม ึก า เท่ากับ
มากก ่า 30 จาก 100 คะแนน
ระดับ 2 คะแนนจากการ าร จชื่อเ ียงของ ถาบันอุดม ึก า เท่ากับ
มากก ่า 50 จาก 100 คะแนน
ระดับ 3 คะแนนจากการ าร จชื่อเ ียงของ ถาบันอุดม ึก า เท่ากับ
มากก ่า 70 จาก 100 คะแนน
ระดับ 4 คะแนนจากการ าร จชื่อเ ียงของ ถาบันอุดม ึก า เท่ากับ
มากก ่า 80 จาก 100 คะแนน
ระดับ 5 คะแนนจากการ าร จชื่อเ ียงของ ถาบันอุดม ึก า เท่ากับ
มากก ่า 90 จาก 100 คะแนน

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

รือ
รือ
รือ
รือ
รือ
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ 1 (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ 1 (ตั าร)
ูตรคาน ณ 2 (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ 2 (ตั าร)

พัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (3)
การมี ่ นร่ มของบุคลากรและนิ ิตนัก ึก าที่มีการแลกเปลี่ยนของ
ถาบันอุดม ึก าไทยกับต่างประเท
ค ามเป็นนานาชาติ
การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นัก ิจัย นัก ึก า (Staff & Student Mobility)
ั ด ่ นของจ าน นอาจารย์แลกเปลี่ ยนต่ออาจารย์/นัก ิจัยทั้ง มด และ ั ด ่ น
จ าน นนั ก ึ ก าแลกเปลี่ ย นต่ อ นั ก ึ ก าทั้ ง มดของ ถาบั น อุ ด ม ึ ก าไทยกับ
ต่างประเท (แยกการรายงานข้อมูล)
1. จ าน นอาจารย์ / นั ก ิ จั ย แลกเปลี่ ย น มายถึ ง อาจารย์ / นั ก ิ จั ย ของ
ถาบั น อุดม ึก าที่ได้ไป อน/ร่ ม อน/พัฒ นาทัก ะ ค ามรู้ และอาจารย์/
นัก ิจัยของ ถาบันอุดม ึก าจาก ถาบันอุดม ึก าในต่างประเท ที่ได้เข้ามา
อน/ร่ ม อน/พัฒนาทัก ะ ค ามรู้ ใน ถาบันอุดม ึก าอย่างน้อย (1 ภาค
การ ึ ก า/ปี ก าร ึ ก า) โดยการแลกเปลี่ ย นด้ า นอาจารย์ / นั ก ิ จั ย ของ
ถาบั น อุดม ึก าตามข้อตกลงระ ่าง ถาบันอุดม ึก า (MOU) ในรอบปี
การ ึก าทีผ่ ่านมา
2. จาน นอาจารย์ทั้ง มด มายถึง อาจารย์ประจาของ ถาบันอุดม ึก าที่รายงาน
ในระบบ CHE QA Onlineในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
3. จาน นนัก ึก าแลกเปลี่ยน มายถึง นัก ึก าของ ถาบันอุดม ึก าที่ได้ไปเรียน
ใน ลัก ูตรระดับปริญญาและนัก ึก าจาก ถาบันอุดม ึก าในต่างประเท ที่ได้
เข้ามาเรียนใน ลัก ูตรระดับปริญญาอย่างน้อย (1 ภาคการ ึก า/ปีการ ึก า)
โดยการแลกเปลี่ยนด้านนัก ึก าตามข้อตกลงระ ่าง ถาบันอุดม ึก า(MOU)
ในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
4. จาน นนัก ึก าทั้ง มด มายถึง นัก ึก าของ ถาบันอุดม ึก า(ปริญญาตรี
และบัณฑิต ึก า)ทีร่ ายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
จาน นอาจารย์/นัก ิจัยแลกเปลี่ยน

X 100

จาน นอาจารย์ทั้ง มด
จาน นนัก ึก าแลกเปลี่ยน

X 100

จาน นนัก ึก าทั้ง มด

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ข้อมูลอ้างอิงตาม Quacquarelli Symonds (QS)
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จาน นร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นัก ิจัย และนัก
เฉลี่ยไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 3
ระดับ 2 จาน นร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นัก ิจัย และนัก
เฉลี่ยไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 3 จาน นร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นัก ิจัย และนัก
เฉลี่ยไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 4 จาน นร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นัก ิจัย และนัก
เฉลี่ยไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 5 จาน นร้อยละการเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นัก ิจัย และนัก
เฉลี่ยไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 30

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

ึก า
ึก า
ึก า
ึก า
ึก า
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (4)
บุคลากรของ ถาบันอุดม ึก าเป็นที่ยอมรับและได้ ร้างชื่อเ ียงในระดับนานาชาติ
ค าม าเร็จของบุคลากรของ ถาบันอุดม ึก า
ราง ัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติและ/ รือนานาชาติของบุคลากร
ต่อจาน นอาจารย์/นัก ิจัยทั้ง มด (Prize winner)
จ าน นราง ั ล ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ร ะดั บ ชาติ แ ละ รื อ นานาชาติ ด้ า นการ ิ จั ย
ที่บุคลากรของ ถาบันที่ได้รับ
1. ผลร มค่าถ่ งน้า นักราง ัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มายถึง ผลร มของจาน น
ผลงานที่ได้รับราง ัลในระดับต่างๆคูณกับระดับค่าน้า นักในราง ัลที่ได้รับในแต่
ละระดับในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
2. จาน นอาจารย์/นัก ิจัยทั้ง มด มายถึง อาจารย์ประจา/นัก ิจัยของ ถาบัน
อุดม ึก าที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
ผลร มค่าถ่ งน้า นักราง ัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
X 100
จาน นอาจารย์/นัก ิจัยทั้ง มด
ข้อมูลตามฐานข้อมูล CHE-QA Online
ค่าถ่ งน้า นักของจาน นราง ัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มีดังนี้
ค่าน้า นัก 1.00 คะแนน ผลงานที่ได้รับราง ัลระดับชาติ
ค่าน้า นัก 1.50 คะแนน ผลงานที่ได้รับราง ัลระดับนานาชาติ
ค่าน้า นัก 2.00 คะแนน ผลงานที่ได้รับราง ัลระดับภูมิภาค/โลก
เกณฑ์พิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ราง ัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยก ่า ร้อยละ 5
ระดับ 2 ราง ัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 ราง ัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 ราง ัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 ราง ัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 40

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศา ตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนว น้าของโลก
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชือ่ ตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (1)
การเรียนการ อนและผลงาน ิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
คุณภาพการเรียนการเรียนการ อนและการ ิจัย
จาน นอาจารย์ต่อนัก ึก า (Staff/Student Ratio)
ัด ่ นจาน นอาจารย์ต่อจาน นนัก ึก า
1. จาน นนัก ึก าทั้ง มด มายถึง นัก ึก าของ ถาบันอุดม ึก า(ปริญญาตรี
และบัณฑิต ึก า)ที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการ ึก าที่
ผ่านมา
2. จ าน นอาจารย์ทั้ง มด มายถึง อาจารย์ประจาของ ถาบันอุดม ึก าที่
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
จาน นนัก ึก าทั้ง มด
จาน นอาจารย์ทั้ง มด
ข้อมูล FTES ตามทีร่ ายงานในระบบ CHE QA Online
เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ัด ่ นจาน นอาจารย์ต่อจาน นนัก ึก า ูงก ่า 1 : 15
ระดับ 2 ัด ่ นจาน นอาจารย์ต่อจาน นนัก ึก า ูงก ่า 1 : 13
ระดับ 3 ัด ่ นจาน นอาจารย์ต่อจาน นนัก ึก า ูงก ่า 1 : 11
ระดับ 4 ัด ่ นจาน นอาจารย์ต่อจาน นนัก ึก า ูงก ่า 1 : 9
ระดับ 5 ัด ่ นจาน นอาจารย์ต่อจาน นนัก ึก า ูงก ่า 1 : 7

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศา ตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนว น้าของโลก
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (2)
ค ามร่ มมือ ิจัยในระดับนานาชาติของ ถาบันอุดม ึก า
การยอมรับในระดับนานาชาติระ ่าง ถาบันอุดม ึก า
ค ามร่ มมือ ิจัยระดับนานาชาติ (Active International Research
Collaboration)
ร้อยละจาน นบทค าม ิจัย (Paper) ที่มีค ามร่ มมือกับนานาชาติต่อจ าน น
บทค าม ิจัย (Paper) ทั้ง มดในฐานข้อมูล Scopus
1. จาน นบทค าม ิจัยที่มีค ามร่ มมือกับนานาชาติ มายถึง ผลงาน ิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ของอาจารย์/นัก ิจัยของ ถาบันอุดม ึก าโดยมีอาจารย์ รือ
นัก ิจัยจาก น่ ยงาน รือ ถาบันการ ึก าจากต่างประเท เป็นผู้ร่ มประพันธ์
ในรอบ 5 ปีปฏิทิน
2. จาน นบทค าม ิจัย (Paper) ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus มายถึง
ผลงาน ิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus
ในรอบ 5 ปีปฏิทิน
จาน นบทค าม ิจัยที่มีค ามร่ มมือกับนานาชาติ
X 100
จาน นบทค าม ิจัย (Paper) ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
ข้อมูลอ้างอิงตาม SciVal
เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 บทค าม ิจัยที่มีค ามร่ มมือกับนานาชาติ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 40
ระดับ 2 บทค าม ิจัยที่มีค ามร่ มมือกับนานาชาติ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 3 บทค าม ิจัยที่มีค ามร่ มมือกับนานาชาติ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 4 บทค าม ิจัยที่มีค ามร่ มมือกับนานาชาติ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 5 บทค าม ิจัยที่มีค ามร่ มมือกับนานาชาติ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 80
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 25

ตารางที่ 4 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศา ตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนว น้าของโลก
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)

พัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (3)
คุณภาพงาน ิจัย
คุณภาพของบุคลาการของ ถาบันอุดม ึก า
ค่าเฉลี่ยจาน นครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับ รือมากก ่าจาน นผลงาน ิจัย
(H-index Faculty)
จาน นครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับ รือมากก ่าจาน นผลงาน ิจัย
(H-index) ร มของอาจารย์และนัก ิจัยทั้ง มด
1. H-index ร มของอาจารย์และนัก ิจัย มายถึง ผลงาน ิจัยร มของอาจารย์และ
นัก ิจัยของ ถาบันอุดม ึก าที่มีจาน นครั้งของการได้รับการอ้างอิงเท่ากับ รือ
มากก ่า จาน นผลงาน ิจัยนั้นๆ
2. จาน นอาจารย์ทั้ง มด มายถึง อาจารย์ประจาและนัก ิจัยของ ถาบันอุดม ึก า
ที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
H-index ร มของอาจารย์และนัก ิจัย

ตู รคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง

จาน นอาจารย์และนัก ิจัยทั้ง มด
ข้อมูลตามฐานข้อมูล Scopus

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย H-index ร ม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 10
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย H-index ร ม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 15
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย H-index ร ม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 20
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย H-index ร ม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 25
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย H-index ร ม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 30

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 26

ตารางที่ 4 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศา ตร์ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนว น้าของโลก
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด

พัฒนาการ ิจัยระดับแน น้าของโลก
(Global and Frontier Research)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (4)
ทรัพยากรเพื่อการ ิจัย
การลงทุนงบประมาณด้านการ ิจัย า รับบุคลากรของ ถาบันอุดม ึก า
งบประมาณด้านการ ิจัยต่อ ั บุคลากร (Research Funding/Faculty)
จาน นงบประมาณ ิจัยต่อ ั อาจารย์และนัก ิจัย ถาบันอุดม ึก า

รายการข้อมูล

1. งบประมาณด้านการ ิจัย มายถึง จาน นเงินที่ ถาบันอุด ม ึ ก าได้ ใ ช้
า รับการ ิจัยที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีงบประมาณที่
ผ่านมา รือรอบการดาเนินงาน 1 ปี
2. จาน นอาจารย์และนัก ิจัยทั้ง มด มายถึง อาจารย์ประจาและนัก ิจัยของ
ถาบันอุดม ึก าที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการ ึก าที่
ผ่านมา
งบประมาณด้านการ ิจัย
จาน นอาจารย์และนัก ิจัยทั้ง มด

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ข้อมูลงบประมาณ ิจัยของ ถาบันอุดม ึก าในรอบปีงบประมาณ รือรอบการ
ดาเนินงาน 1 ปี
เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 งบประมาณ ิจัยต่อ ั บุคลากร ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 50,000 บาท
ระดับ 2 งบประมาณ ิจัยต่อ ั บุคลากร ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 100,000 บาท
ระดับ 3 งบประมาณ ิจัยต่อ ั บุคลากร ไม่นอ้ ยก ่า รือเท่ากับ 500,000 บาท
ระดับ 4 งบประมาณ ิจัยต่อ ั บุคลากร ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 1 ล้านบาท
ระดับ 5 งบประมาณ ิจัยต่อ ั บุคลากร ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 5 ล้านบาท

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 27

กลุ่ม 2
พัฒนำเทคโนโลยีและ ง่ เ ริมกำร ร้ำงน ัตกรรม
(Technology Development and Innovation)

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 28

ตารางที่ 5 ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้าง
น ัตกรรม
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด

รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (1)
การ ร้างผู้ประกอบการใ ม่ (New Startups)
การพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ
นัก ึก าและบัณฑิตผู้ประกอบการ
(Student and Graduate Entrepreneur)
ั ด ่ นของจ าน นนั ก ึ ก า/บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการ (จบการ ึ ก า
ไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบ นการพัฒนาผู้ประกอบการและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรม
ของ ถาบันอุดม ึก าต่อจาน นนัก ึก าทั้ง มด
1. จ าน นนั ก ึ ก า/บั ณฑิ ต ึ ก าที่ เป็ นผู้ ประกอบการ มายถึ ง นั ก ึ ก า/บั ณฑิ ต
(จบการ ึก าไม่เกิน 5 ปี) ที่เป็นผู้ประกอบการใ ม่ในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
2. จาน นนัก ึก าทั้ง มด มายถึง นัก ึก าของ ถาบันอุดม ึก า(ปริญญาตรี และ
บัณฑิต ึก า)ที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
จาน นนัก ึก า/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการ
(ในรอบปีการ ึก า 5 ปี)
X 100
จาน นนัก ึก าทั้ง มด
ข้อมูลด้านนัก ึก า รือบัณฑิตผู้ประกอบการของ ถาบันอุดม ึก า (Startup)
เกณฑ์พิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จาน นนัก ึก า/บัณฑิต ึก าที่เป็นผู้ประกอบการ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 จาน นนัก ึก า/บัณฑิต ึก าที่เป็นผู้ประกอบการ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 จาน นนัก ึก า/บัณฑิต ึก าที่เป็นผู้ประกอบการ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 จาน นนัก ึก า/บัณฑิต ึก าที่เป็นผู้ประกอบการ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 จาน นนัก ึก า/บัณฑิต ึก าที่เป็นผู้ประกอบการ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 40
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 29

ตารางที่ 5 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ
ร้างน ัตกรรม
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
พัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรม
(Strategic Focus)
(Technology Development and Innovation)
ประเภทตั ชี้ ัด
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (2)
าระ าคัญ
การพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)
มิติตามพันธกิจ
การพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อตั ชี้ ัด
ราง ัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)
นิยามตั ชี้ ัด
จาน นราง ัล า รับผู้ประกอบการใ ม่ที่เป็นนัก ึก า รือบัณฑิตของ
ถาบันอุดม ึก าที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ต่อจาน นผู้ าเร็จการ ึก าทั้ง มด
รายการข้อมูล

1. ผลร มถ่ งน้า นักราง ัลด้านผู้ประกอบการใ ม่ มายถึง ผลร มค่าน้า นัก
คะแนนราง ัลด้านผู้ประกอบการใ ม่ของนัก ึก าและผู้ าเร็จการ ึก า
2.จาน นผู้ าเร็จการ ึก าทั้ง มด มายถึง ผู้ าเร็จการ ึก าของ
ถาบันอุดม ึก าที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการ ึก าที่
ผ่านมา

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)

ผลร มค่าถ่ งน้า นักของจาน นราง ัลด้านผู้ประกอบการ

ูตรคาน ณ (ตั าร)

จาน นผู้ าเร็จการ ึก าทั้ง มด

X 100

ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลด้านจาน นนัก ึก า/บัณฑิตที่ได้ราง ัลด้านผู้ประกอบการ

เกณฑ์ประเมิน

ค่าถ่ งน้า นักของจาน นราง ัล า รับผู้ประกอบการที่เป็นนัก ึก า รือผู้ าเร็จ
การ ึก า มีดังนี้
ค่าน้า นัก 0.25 คะแนน ผลงานที่ได้รับราง ัลจากองค์กรภายนอก
ค่าน้า นัก 0.50 คะแนน ผลงานที่ได้รับราง ัลจากเครือข่ายองค์กรในประเท
ค่าน้า นัก 0.75 คะแนน ผลงานที่ได้รับราง ัลจากองค์กรระดับชาติ
ค่าน้า นัก 1.00 คะแนน ผลงานที่ได้รับราง ัลจากองค์กรระดับนานาชาติ
เกณฑ์พิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ราง ัลด้านผู้ประกอบการใ ม่ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 ราง ัลด้านผู้ประกอบการใ ม่ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 ราง ัลด้านผู้ประกอบการใ ม่ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 ราง ัลด้านผู้ประกอบการใ ม่ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 ราง ัลด้านผู้ประกอบการใ ม่ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 40
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 30

ตารางที่ 5 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ
ร้างน ัตกรรม
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ พัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรม
(Strategic Focus)
(Technology Development and Innovation)
ประเภทตั ชี้ ัด
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (3)
าระ าคัญ
การพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)
มิติตามพันธกิจ
การพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อตั ชี้ ัด
งบประมาณจากแ ล่งทุนภายนอก นับ นุนการ ร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใ ม่
(Startup Co-Investment Funding)
นิยามตั ชี้ ัด
ัด ่ นงบประมาณจากแ ล่งทุนภายนอก นับ นุนการ ร้า งผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
ใ ม่ อาทิ ิ ย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุต า กรรม รือ บุคคลภายนอก ต่องบประมาณ
ดาเนินงานทั้ง มดของ ถาบันอุดม ึก า
รายการข้อมูล

1. จาน นงบประมาณจากแ ล่งทุนภายนอก นับ นุน ร้างผู้ประกอบการใ ม่
มายถึง จาน นเงินที่ได้รับการ นับ นุนจากบุคคล รือ น่ ยงานภายนอก
เพื่อการ ร้างผู้ประกอบการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. จาน นงบประมาณทั้ง มด มายถึง รายจ่ายที่กา นดใ ้จ่ายเพื่อการบริการของ
ถาบันอุดม ึก ารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ
แผ่นดินทั้ง มด

ตู รคาน ณ 1 (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ 1 (ตั าร)

จาน นงบประมาณจากแ ล่งทุนภายนอก
นับ นุน ร้างผู้ประกอบการใ ม่
จาน นงบประมาณทั้ง มด

ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลด้านการเงินของ ถาบันอุดม ึก า

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้

X 100

ระดับ 1 งบประมาณจากแ ล่งทุนภายนอก ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 งบประมาณจากแ ล่งทุนภายนอก ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 งบประมาณจากแ ล่งทุนภายนอก ไม่น้อยก า่ รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 งบประมาณจากแ ล่งทุนภายนอก ไม่น้อยก า่ รือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 งบประมาณจากแ ล่งทุนภายนอก ไม่น้อยก า่ รือเท่ากับ ร้อยละ 40

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 31

ตารางที่ 5 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ
ร้างน ัตกรรม
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ พัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรม
(Strategic Focus)
(Technology Development and Innovation)
ประเภทตั ชี้ ัด
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (4)
าระ าคัญ
การแลกเปลี่ยนค ามรู้ (Knowledge Exchange)
มิติตามพันธกิจ
การแลกเปลี่ยนค ามรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ชื่อตั ชี้ ัด
บุ ค ลากร ถาบั น อุ ด ม ึ ก าแลกเปลี่ ย นค ามรู้ ู่ ภ าคธุ ร กิ จ /อุ ต า กรรม
(Talent/Academic Mobility Consultation)
นิยามตั ชี้ ัด
ัด ่ นอาจารย์และนัก ิจัย ที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนค ามรู้เพื่อพัฒนา ินค้าและ
บริการแก่ ถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุต า กรรม ต่อจาน นบุคลากรทั้ง มด
ต่อปี
รายการข้อมูล

1. จ าน นอาจารย์ แ ละนั ก ิ จั ย ที่ แ ลกเปลี่ ย นค ามรู้ ู่ ภ าคธุ ร กิ จ /อุ ต า กรรม
มายถึง จาน อาจารย์และนัก ิจัย ที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนค ามรู้เพื่อพัฒนา
ิ น ค้ า และบริ ก ารแก่ ถานประกอบการในภาคธุรกิ จ /อุ ต า กรรมในรอบปี
การ กึ าที่ผ่านมา
2. จาน นอาจารย์และนัก ิจัยในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา

ูตรคาน ณ 1 (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ 1 (ตั าร)

จาน นอาจารย์และนัก ิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนค ามรู้
ู่ภาคธุรกิจ/อุต า กรรม
จาน นอาจารย์และนัก ิจัยทั้ง มด

X 100

ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลด้านบุคลากรตามโครงการ Talent Mobility ของ ถาบันอุดม ึก า
และ/ รือข้อมูลที่เกี่ย ข้อง

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จาน นบุคลากรทีไ่ ปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนค ามรู้ ู่ภาคธุรกิจ/อุต
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 จาน นบุคลากรทีไ่ ปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนค ามรู้ ู่ภาคธุรกิจ/อุต
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 จาน นบุคลากรทีไ่ ปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนค ามรู้ ู่ภาคธุรกิจ/อุต
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 จาน นบุคลากรทีไ่ ปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนค ามรู้ ู่ภาคธุรกิจ/อุต
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 จาน นบุคลากรทีไ่ ปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนค ามรู้ ู่ภาคธุรกิจ/อุต
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 40
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

า กรรม
า กรรม
า กรรม
า กรรม
า กรรม

น้า 32

ตารางที่ 6 ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศา ตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้าง
นวัตกรรม
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (1)
มรรถนะขององค์การ (Organizational Capability)
การพัฒนา ิ่ง นับ นุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและน ัตกรรมใน
ถาบันอุดม ึก า
ระบบนิเ น์ด้านเทคโนโลยีและน ัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
ถาบันอุดม ึก า(Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial
Ecosystem)
ิ่ง นับ นุนด้านเทคโนโลยีและน ัตกรรมเพื่อการเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
ถาบันอุดม ึก า
ระบบนิเ น์ด้านเทคโนโลยีและน ัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
ถาบันอุดม ึก า มายถึง นโยบาย เครือข่าย โครงการ/กิจกรรม ราย ิชาเฉพาะ
และ Platform กลางที่เกี่ย กับเทคโนโลยีและน ัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
มีการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีและน ัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในระดับ
ถาบัน ดังนี้
A - มีนโยบาย ่งเ ริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและน ัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ
B - มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและน ัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ
C - มีโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและน ัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
D - มีราย ิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีและน ัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
E - มี Platform กลางด้านเทคโนโลยีและน ัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
ข้อมูลด้านผู้ประกอบการและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรมของ ถาบัน
เกณฑ์พิจารณา ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ถาบันอุดม ึก ามีการดาเนินงานแบบ A
ระดับ 2 ถาบันอุดม ึก ามีการดาเนินงานแบบ A + B
ระดับ 3 ถาบันอุดม ึก ามีการดาเนินงานแบบ A + B + C
ระดับ 4 ถาบันอุดม ึก ามีการดาเนินงานแบบ A + B + C + D
ระดับ 5 ถาบันอุดม ึก ามีการดาเนินงานแบบ A + B + C + D + E
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 33

ตารางที่ 6 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศา ตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้าง
นวัตกรรม
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด

พัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (2)
ลัก ูตร ึก าเพื่อพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Education)
ลัก ูตรและการพัฒนานัก ึก าผู้ประกอบการ

นิยามตั ชี้ ัด

ร้อยละของจาน น ลัก ูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/น ัตกรรมเพื่อพัฒ นา
ค ามเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ทั้ ง ลั ก ู ต รมี ป ริ ญ ญาและไม่ มี ป ริ ญ ญา (Degree and
Non-degree program) ต่อจาน น ลัก ูตรทั้ง มด

รายการข้อมูล

1. จ าน น ลั ก ู ตร/โปรแกรมเฉพาะที่ ใช้เ ทคโนโลยี/น ั ตกรรมเพื่ อ พัฒ นาค าม
เป็นผู้ประกอบการ มายถึง ลัก ูตรโปรแกรมเฉพาะมีปริญญาและไม่มีปริญญา
ทีใ่ ช้เทคโนโลยี/น ัตกรรมเพื่อพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ ในรอบปีการ ึก าที่
ผ่านมา

ลัก ูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/น ัตกรรมเพื่อพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ
(Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Education)

2. จาน น ลัก ูตร/โปรแกรมทั้ง มด มายถึง ลัก ูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา
(Degree and Non-degree program) ในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)

จาน น ลัก ตู ร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/น ัตกรรม
เพื่อพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ

ูตรคาน ณ (ตั าร)

จาน น ลัก ูตร/โปรแกรมทั้ง มด

X 100

ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลด้าน ลัก ูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/น ัตกรรมเพื่อพัฒนาค ามเป็น
ผู้ประกอบการของ ถาบันอุดม ึก า (แยกรายการข้อมูล ลัก ูตรมีปริญญาและไม่มี
ปริญญา)

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์พิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

จาน
จาน
จาน
จาน
จาน

น
น
น
น
น

ลัก
ลัก
ลัก
ลัก
ลัก

ูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยก
ูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยก
ูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยก
ูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยก
ูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยก

่า
า่
า่
า่
า่

รือเท่ากับ ร้อยละ 5
รือเท่ากับ ร้อยละ 10
รือเท่ากับ ร้อยละ 20
รือเท่ากับ ร้อยละ 30
รือเท่ากับ ร้อยละ 40

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 34

ตารางที่ 6 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศา ตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้าง
นวัตกรรม
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด

พัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (3)
การพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)
การพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ
งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/น ัตกรรมเพื่อพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ
ของ ถาบันอุดม ึก า (Technological/Innovative Development
Funding)

นิยามตั ชี้ ัด

งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/น ัตกรรมเพื่อพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ
ของ ถาบันอุดม ึก า ต่องบประมาณดาเนินงานทั้ง มด

รายการข้อมูล

1. ผลร มงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/น ัตกรรมเพื่อพัฒนาค ามเป็น
ผู้ประกอบการของ ถาบันอุดม ึก า มายถึง งบประมาณทั้ง มดในการพัฒนา
เทคโนโลยี/น ัตกรรมเพื่อพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการของ ถาบันอุดม ึก าใน
รอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
2. งบประมาณทั้ง มด มายถึง รายจ่ายที่กา นดใ ้จ่ายเพื่อการบริการของ
ถาบันอุดม ึก ารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ
แผ่นดินทั้ง มด

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)

ผลร มงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/น ัตกรรม
เพื่อพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการของ ถาบันอุดม ึก า
งบประมาณทั้ง มด

X 100

ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/น ัตกรรมเพื่อพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ
ของ ถาบันอุดม ึก า

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ด้านงบประมาณการ
พัฒนาเทคโนโลยี/น ัตกรรมเพื่อพัฒนาค ามเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้
ระดับ 1 งบประมาณการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 งบประมาณการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 งบประมาณการดาเนินงาน ไม่น้อยก า่ รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 งบประมาณการดาเนินงาน ไม่น้อยก า่ รือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 งบประมาณการดาเนินงาน ไม่นอ้ ยก า่ รือเท่ากับ ร้อยละ 40

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 35

ตารางที่ 6 (ต่อ) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศา ตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้าง
นวัตกรรม
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาเทคโนโลยีและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (4)
การแลกเปลี่ยนค ามรู้ (Knowledge Exchange)
การแลกเปลี่ยนค ามรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและ ่งเ ริมการ ร้างนวัตกรรม
ค ามร่ มมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุต า กรรมของ ถาบันอุดม ึก า (University - Industry Linkage)
จาน นค ามร่ มมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและ ่งเ ริมการ ร้างน ัตกรรมระ ่าง
ภาคธุ ร กิ จ /อุ ต า กรรมร่ มกั บ ถาบั น อุ ด ม ึ ก าต่ อ จ าน นค ามร่ มมื อ กั บ
น่ ยงานภายนอกทั้ง มดของ ถาบันอุดม ึก า
1. ผลร มถ่ งน้า นักค ามร่ มมือกับภาคธุรกิจ/อุต า กรรม มายถึงผลร มค่า
คะแนนถ่ งน้า นักค ามร่ มมือกับภาคธุรกิจ/อุต า กรรม ารจาน นค าม
ร่ มมือกับ น่ ยงานภายนอกทั้ง มด
2. จาน นค ามร่ มมือกับ น่ ยงานภายนอกทั้ง มด มายถึง รายการค ามร่ มมือ
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและ ่ ง เ ริ ม การ ร้ า งน ั ต กรรมกั บ ภาคธุ ร กิ จ /
อุต า กรรม University - Industry Linkage ของ ถาบันอุดม ึก าทั้ง มดใน
รอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
ผลร มถ่ งน้า นักค ามร่ มมือกับภาคธุรกิจ/อุต า กรรม
X 100
จาน นค ามร่ มมือกับ น่ ยงานภายนอกทั้ง มด
ข้อมูลค ามร่ มมือระ ่าง ถาบันอุดม ึก ากับภาคธุรกิจ/อุต า กรรม (ขนาดของ
ธุ ร กิ จ อ้ า งอิ ง ตาม ประกา กฎกระทร งอุ ต า กรรม จ าน นแรงงานและมู ล ค่ า
ินทรัพย์ถา รของ ิ า กิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ. . 2545 (ฉบับ 11 กันยายน
2545)
ค่าถ่ งน้า นักของค ามร่ มมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและ ่งเ ริมการ ร้าง
น ัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุต า กรรมของ ถาบันอุดม ึก า มีดังนี้
ค่าน้า นัก 0.25 คะแนน ค ามร่ มมือกับองค์กรขนาดย่อม
ค่าน้า นัก 0.50 คะแนน ค ามร่ มมือกับองค์กรขนาดกลาง
ค่าน้า นัก 0.75 คะแนน ค ามร่ มมือกับองค์กรขนาดใ ญ่
ค่าน้า นัก 1.00 คะแนน ค ามร่ มมือกับองค์กรต่างประเท
เกณฑ์พิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ค ามร่ มมือกับภาคธุรกิจ/อุต า กรรม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 2 ค ามร่ มมือกับภาคธุรกิจ/อุต า กรรม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 10 คะแนน
ระดับ 3 ค ามร่ มมือกับภาคธุรกิจ/อุต า กรรม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 20 คะแนน
ระดับ 4 ค ามร่ มมือกับภาคธุรกิจ/อุต า กรรม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 30 คะแนน
ระดับ 5 ค ามร่ มมือกับภาคธุรกิจ/อุต า กรรม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 40 คะแนน
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 36

กลุ่ม 3
พัฒนำชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 37

ตารางที่ 7 ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (1)
การ ึก าที่มีคุณภาพเพื่อท้องถิ่น
การผลิตบัณฑิตที่ อดคล้องกับค ามต้องการของชุมชนและ ังคม
ร้อยละการได้งานทาในพื้นที่ รือภูมิภาคของบัณฑิต
(Percentage of Graduates Employed in the Region)
ร้ อยละการได้งานในพื้นที่ รือประกอบอาชีพ ลั ง าเร็จการ ึก า ในพื้นที่ รือ
ภูมิภาค ภายในระยะเ ลา 1 ปี
1. จาน นผู้ าเร็จการ ึก าในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิต ึก า ที่ได้
งานทา รือ ประกอบกิจการ ่ นตั ในจัง ัดที่ ถาบันอุดม ึก าตั้งอยู่ รือ
จัง ัดที่มีอาณาเขตติดกัน ในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
2. จ าน นผู้ าเร็ จ การ ึ ก าทั้ ง มด มายถึ ง ผู้ าเร็ จ การ ึ ก า (อนุ ป ริ ญ ญา
ปริญญาตรีและบัณฑิต ึก า) ที่ าเร็จการ ึก าระดับชั้นปริญญาที่รายงานใน
ระบบ CHE QA Online ในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)

จาน นผู้ าเร็จการ ึก าที่ได้งานทาในพื้นที่ รือภูมิภาค
ตามนิยามที่กา นด
จาน นผู้ าเร็จการ ึก าทั้ง มด

ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลภา ะการมีงานทาของ ถาบันอุดม ึก า

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ตั้งแต่ ร้อยละ 20 ขึ้นไป
ระดับ 2 ตั้งแต่ ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ระดับ 3 ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ระดับ 4 ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ระดับ 5 ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

X 100
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ตารางที่ 7 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ดั
นิยามตั ชี้ ัด

รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ตู รคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (2)
การใ ้บริการ ิชาการ การอนุรัก ์และพัฒนา ิลป ัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ที่ อดคล้องกับค ามต้องการและค ามจาเป็นในการแก้ไขปัญ าและ ร้าง
ค ามเข้มแข็งใ ้กับ ังคมและชุมชนในพื้นที่ (Local Need)
ค าม ามารถในการแก้ไขปัญ าและ ร้างค ามเข้มแข็งใ ้กับ ังคมและชุมชน
ในพื้นที่
การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development)
ัด ่ นจาน นโครงการบริการ ิชาการ รือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ
ถาบันอุดม ึก าในการถ่ายทอดองค์ค ามรู้และเทคโนโลยี ร มถึงการอนุรัก ์และ
พัฒนา ิลป ัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ลดปัญ าและ ร้างค าม
เข้มแข็งใ ้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค
1. จาน นโครงการด้านการบริการ ิชาการ รือโครงการที่ตอบ นองต่อ Area
Based มายถึง รายการโครงการด้านการบริการ ิชาการ รือโครงการที่
ตอบ นองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในด้านโครง ร้างพื้นฐาน ด้านภูมิ า ตร์
และ ิ่งแ ดล้อม ังคม ของ ถาบันอุดม ึก าในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
2. จาน นโครงการบริการ ิชาการทั้ง มด มายถึง รายการโครงการบริการ ิชาการ
ทั้ง มดของ ถาบันอุดม ึก าที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การ ึก าที่ผ่านมา
จาน นโครงการด้านการบริการ ิชาการ
รือโครงการที่ตอบ นองต่อ Area Based
X 100
จาน นโครงการบริการ ิชาการทั้ง มด
ข้อมูลโครงการด้านการบริการ ิชาการ รือโครงการที่ตอบ นองต่อ Area Based
เช่น โครงการในลัก ณะระบบเ ร ฐกิจชี ภาพ ระบบเ ร ฐกิจ มุนเ ียน ระบบ
เ ร ฐกิจ ีเขีย (BCG) และ รือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จาน นโครงการด้านการบริการ ิชาการ รือโครงการที่ตอบ นองต่อ
Area Based ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 2 จาน นโครงการด้านการบริการ ิชาการ รือโครงการที่ตอบ นองต่อ
Area Based ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 40
ระดับ 3 จาน นโครงการด้านการบริการ ิชาการ รือโครงการที่ตอบ นองต่อ
Area Based ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 60
ระดับ 4 จาน นโครงการด้านการบริการ ิชาการ รือโครงการที่ตอบ นองต่อ
Area Based ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 80
ระดับ 5 จาน นโครงการด้านการบริการ ิชาการ รือโครงการที่ตอบ นองต่อ
Area Based ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 90
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 39

ตารางที่ 7 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (3)
ค ามมี ่ นร่ มของชุมชนและ ังคมในการ ่งเ ริมการเรียนรู้ภายในชุมชน
การมี ่ นร่ มของบุคคล ชุมชน รือ ภาคธุรกิจ/อุต า กรรม
การมี ่ นร่ มของบุคคล รือ น่ ยงานในชุมชน พื้นที่ รือภูมิภาค
(Non-Age Group Participation)
ัด ่ นโครงการ รือกิจกรรมโดยการมี ่ นร่ มของบุคคล ชุมชน รือ น่ ยงานใน
พื้นที่ ะท้อนการมี ่ นร่ มเพื่อแก้ไข/ลดปัญ า/ ่งเ ริมการเรียนรู้ของชุมชน ังคม
1. จาน นโครงการ รือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน รือ น่ ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ ที่เข้ามามี ่ นร่ มในการกา นดและ/ รือดาเนินโครงการ รือกิจกรรม
เพื่ อ แก้ ไ ข/ลดปั ญ า/ ่ ง เ ริ ม การเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน ั ง คม/การน้ อ มน าแน
พระราชดาริ ู่การปฏิบัติของ ถาบันในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
2. จาน นโครงการ รือกิจกรรมทั้ง มดของ ถาบันอุดม ึก าในรอบปีการ ึก า
ที่ผ่านมา
จาน นโครงการ รือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน รือ น่ ยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตามนิยามที่กา นด
X 100
จาน นโครงการ รือกิจกรรมทั้ง มด
ข้อมูล โครงการ รือกิจกรรมเพื่อ แก้ ไข/ลดปัญ า/ ่ งเ ริ มการเรียนรู้ข องชุ ม ชน
ังคม/การน้อมนาแน พระราชดาริ ู่การปฏิบัติ ของ ถาบันอุดม ึก า
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จาน นโครงการ รือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน รือ น่ ยงานในพื้นที่มี ่ น
ร่ มในโครงการ รือกิจกรรม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 2 จาน นโครงการ รือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน รือ น่ ยงานในพื้นที่มี ่ น
ร่ มในโครงการ รือกิจกรรม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 40
ระดับ 3 จาน นโครงการ รือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน รือ น่ ยงานในพื้นที่มี ่ น
ร่ มในโครงการ รือกิจกรรม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 60
ระดับ 4 จาน นโครงการ รือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน รือ น่ ยงานในพื้นที่มี ่ น
ร่ มในโครงการ รือกิจกรรม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 80
ระดับ 5 จาน นโครงการ รือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน รือ น่ ยงานในพื้นที่มี ่ น
ร่ มในโครงการ รือกิจกรรม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 90

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 40

ตารางที่ 7 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด

รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (4)
ค ามรับผิดชอบต่อ ังคมของ ถาบันอุดม ึก า (University Social
Responsibility)
ค ามรับผิดชอบของ ถาบันอุดม ึก าต่อชุมชนและ ังคมในพื้นที่
ค ามยั่งยืนของ ถาบันอุดม ึก า ชุมชนและ ังคม (Green/Sustainability)
ผลของการจัดอันดับด้านค ามยั่งยืนแ ดงใ ้เ ็นถึงการที่บัณฑิตที่จบการ ึก าไป
แล้ มีคุณธรรม จริยธรรม ค ามดี ค ามรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ังคม น่ ยงาน
องค์กรที่ ่าจ้างใ ้ทางาน ตลอดจนตระ นักถึงค าม าคัญของเ ร ฐกิจ ังคมและ
ิ่งแ ดล้อม
ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking มายถึง ผลของอันดับ รือคะแนน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย Times Higher Education (THE) ในรอบปีปฏิทินที่
ผ่านมา
ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking
ข้อมูล THE Impact Ranking
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับตั้งแต่ 401 ของโลกขึ้นไป
ระดับ 2 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระ ่าง 301 - 400 ของโลก
ระดับ 3 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระ ่าง 201 - 300 ของโลก
ระดับ 4 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ระ ่าง 101 - 200 ของโลก
ระดับ 5 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 1- 100 ของโลก

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 41

ตารางที่ 8 ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (1)
ลัก ูตรตอบ นองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
การจัดการเรียนการ อน
ค าม อดคล้องของ ลัก ูตร (Curriculum Alignment)
ัด ่ นจาน น ลัก ูตรที่ อดคล้องกับค ามต้องการของ ังคมและชุมชนต่อ
ลัก ูตรทั้ง มดของ ถาบันการ ึก า
1. จาน น ลัก ูตรเชิงพื้นที่ มายถึง ลัก ูตรทั้ง ลัก ูตรในระดับปริญญา
(Degree) (Curriculum Area Mapping) และ ลัก ูตรประกา นียบัตร
(Non-Degree) ทีเ่ ป็นประโยชน์และตอบ นองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
2. จาน น ลัก ูตรทั้ง มด มายถึง ลัก ูตรทั้ง ลัก ูตรในระดับปริญญา(Degree)
(ทีร่ ายงานในระบบ CHE QA Online) และ ลัก ูตรประกา นียบัตร
(Non-Degree) ทั้ง มดของ ถาบันอุดม ึก าในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
จาน น ลัก ูตรเชิงพื้นที่
X 100
จาน น ลัก ูตรทั้ง มด
ข้อมูล ลัก ูตรทั้ง ลัก ูตรในระดับปริญญา(Degree) (Curriculum Area Mapping)
(ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) และ ลัก ูตรประกา นียบัตร (Non-degree)
ของ ถาบันอุดม ึก า
เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จาน น ลัก ูตรเชิงพื้นที่ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 2 จาน น ลัก ูตรเชิงพื้นที่ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 40
ระดับ 3 จาน น ลัก ูตรเชิงพื้นที่ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 60
ระดับ 4 จาน น ลัก ูตรเชิงพื้นที่ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 80
ระดับ 5 จาน น ลัก ูตรเชิงพื้นที่ ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 90

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 42

ตารางที่ 8 (ต่อ) ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (2)
การมี ่ นร่ มในการพัฒนาเชิงพื้นที่และภูมิภาค (Regional Engagement)
การ ิจัยและการบริการ ิชาการ
การ ิจัยและบริการ ิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค
(Research/Service in Region)
ัด ่ นของผลงานทาง ิชาการรับใช้ ังคม ามารถแก้ไขปัญ าของชุมชนและ ังคม
ในพื้นที่ต่อผลงานทาง ิชาการที่ได้ดาเนินการทั้ง มด
1. จาน นผลงานทาง ิชาการรับใช้ ังคม มายถึง ผลงานทาง ิชาการรับใช้ ังคม
ตามนิยามประกา ของ กพอ. และ/ รือ กกอ. ของ ถาบันอุดม ึก าในรอบปี
การ ึก าที่ผ่านมา
2. จาน นผลงานทาง ิชาการทั้ง มด มายถึง ผลงานทาง ิชาการ ตามนิยาม
ประกา ของ กพอ. และ/ รือ กกอ. ทั้ง มดของ ถาบันอุดม ึก าในรอบปี
การ ึก าที่ผ่านมา
จาน นผลงานทาง ิชาการรับใช้ ังคม
X 100
จาน นผลงานทาง ิชาการทั้ง มด
ข้อมูลผลงานทาง ิชาการรับใช้ ังคม ตามประกา ก.พ.อ.
เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จาน นผลงานทาง ิชาการรับใช้ ังคม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 จาน นผลงานทาง ิชาการรับใช้ ังคม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 จาน นผลงานทาง ิชาการรับใช้ ังคม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 จาน นผลงานทาง ิชาการรับใช้ ังคม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 จาน นผลงานทาง ิชาการรับใช้ ังคม ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 40

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 43

ตารางที่ 8 (ต่อ) ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด

รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ตู รคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (3)
การใ ้ค าม าคัญกับองค์ค ามรู้ในชุมชน
การใ ้ค าม าคัญกับองค์ค ามรู้ในชุมชน
การมี ่ นร่ มของ ังคมและชุมชน (Inclusive Community)
ัด ่ นจาน น ลัก ูตรที่เปิดโอกา ใ ้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
น่ ยงานในพื้นที่ ได้มีโอกา การกา นดทิ ทางการดาเนินงานในการ อน การ
บริ าร เป็น ิ่งที่แ ดงใ ้เ ็นถึงการมี ่ นร่ มของผู้มี ่ นได้ ่ นเ ียของ ถาบันอุดม
ึก าในพื้นที่ ภูมิภาคที่ ามารถนาไป ู่การพัฒนา ังคมและชุมชนในพื้นที่ ภูมิภาค
1. จาน น ลัก ูตรที่ชุมชน องค์กร/ น่ ยงานในพื้นที่ มี ่ นร่ มในการจัดการ ึก า
มายถึง ลัก ูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ น่ ยงานในพื้นที่
ได้มี ่ นร่ มในการจัดการ ึก า ทั้ง ลัก ูตรในระดับปริญญา(Degree) (ที่รายงาน
ในระบบ CHE QA Online) และ ลัก ูตรประกา นียบัตร (Non-Degree) อาทิ
การกา นดทิ ทางการดาเนินงาน การ อน การบริ าร ในรอบปีการ ึก าที่ผ่าน
มา
2. จาน น ลัก ูตรทั้ง มดของ ถาบัน มายถึง ลัก ูตรทั้ง มดทั้ง ลัก ูตรในระดับ
ปริ ญ ญา(Degree) (ที่ ร ายงานในระบบ CHE QA Online) และ ลั ก ู ต ร
ประกา นียบัตร (Non-degree) ของ ถาบันอุดม ึก าในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
จาน น ลัก ูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
น่ ยงานในพื้นที่มี ่ นร่ มในการจัดการ ึก า
X 100
จาน น ลัก ูตรทั้ง มดของ ถาบัน
ข้อมูล ลั ก ู ตรในระดับปริญญา(Degree) และ ลั ก ู ตรประกา นียบัตร (Nondegree) ของ ถาบันอุดม ึก า
เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 จาน น ลัก ูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ น่ ยงานใน
พื้นที่มี ่ นร่ มในการจัดการ ึก า ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 จาน น ลัก ูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ น่ ยงานใน
พื้นที่มี ่ นร่ มในการจัดการ ึก า ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 จาน น ลัก ูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ น่ ยงานใน
พื้นที่มี ่ นร่ มในการจัดการ ึก า ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 จาน น ลัก ูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ น่ ยงานใน
พื้นที่มี ่ นร่ มในการจัดการ ึก า ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 จาน น ลัก ูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ น่ ยงานใน
พื้นที่มี ่ นร่ มในการจัดการ ึก า ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 40
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 44

ตารางที่ 8 (ต่อ) ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด

รายการข้อมูล

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น รือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community Engagement)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (4)
การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
การ นับ นุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
และ ังคมในพื้นที่
การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนและ ังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget)
ัด ่ นจาน นเงินทุนจากภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ ั งคมในพื้ นที่
ร มถึ ง เงิ น ที่ ม าจากการบริ จ าคของชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ ป็ น ิ่ ง ที่ แ ดงใ ้ เ ็ น ่ า
ถาบันอุดม ึก าได้มุ่งจัด รรทรัพยากรใ ้เกิดประโยชน์ ูง ุดจากแ ล่ง นับ นุน
ด้านงบประมาณเพื่อนาไป ู่การพัฒนาชุมชนและ ังคมในพื้นที่
1. จาน นเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ ังคมในพื้นที่ มายถึง
เงินทุน เงินบริจาค จากภาครัฐและเอกชนเพื่อ นับ นุนการดาเนินงาน การ
พัฒนาชุมชนและ ังคมในพื้นที่ของ ถาบันอุดม ึก ารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. จาน นงบประมาณทั้ง มด มายถึง รายจ่ายที่กา นดใ ้จ่ายเพื่อการบริการของ
ถาบันอุดม ึก ารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ
แผ่นดินทั้ง มด

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

จาน นเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ ังคมในพื้นที่
จาน นงบประมาณทั้ง มด
ข้อมูลด้านการเงินของ ถาบันอุดม ึก า
เกณฑ์การพิจารณา ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน
ระดับ 1 จาน นเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 5
ระดับ 2 จาน นเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับ 3 จาน นเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 20
ระดับ 4 จาน นเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 30
ระดับ 5 จาน นเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ ร้อยละ 40

X 100

ังคมในพื้นที่
ังคมในพื้นที่
ังคมในพื้นที่
ังคมในพื้นที่
ังคมในพื้นที่

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 45

กลุ่ม 4
พัฒนำปัญญำและคุณธรรมด้ ย ลัก ำ นำ
(Moral and intellectual cultivation)

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 46

ตารางที่ 9 ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(Moral & Intellectual Cultivation)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (1)
จุดมุ่ง มายเฉพาะของ ลัก ูตร ถาบัน
มุ่งพัฒนาบัณฑิตใ ้เป็นผู้มี ติปัญญาและคุณธรรมด้ ยการจัดการเรียนการ อนที่
ผ าน ลัก า นากับ ลัก ิชาการ

ชื่อตั ชี้ ัด

บัณฑิตมีคุณลัก ณะทาง ติปัญญาและคุณธรรม
Moral and Intellectual Characteristic of Graduate

นิยามตั ชี้ ัด

บัณฑิตมีคุณลัก ณะทาง ติปัญญาและคุณธรรม อดคล้องกับ ลัก า นาที่ ถาบัน
กา นด มายถึง ร้อยละของผู้ าเร็จการ ึก าที่มีคุณลัก ณะทาง ติปัญญาและ
คุณธรรม อดคล้องกับ ลัก า นาที่ ถาบันกา นด

รายการข้อมูล

1. จาน นนัก ึก าชั้นปี ุดท้ายที่ตอบแบบ าร จประเมินคุณลัก ณะทาง ติปัญญา
และคุณธรรม อดคล้องกับ ลัก า นาที่ ถาบันกา นด ที่ใ ้คะแนน ูง ุด
2 ระดับแรก จากแบบ าร จประเมิน 5 ระดับ ( รือเทียบเคียง) ( ถาบันกา นด
ขึ้นเองตามค ามคาด ัง ดาเนินการ าร จโดย ถาบัน)
2. จาน นผู้ตอบแบบ าร จประเมินทั้ง มด มายถึง ผู้ตอบแบบ าร จประเมิน
คุณลัก ณะทาง ติปัญญาและคุณธรรม อดคล้องกับ ลัก า นาที่ ถาบันกา นด

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

จาน นนัก ึก าชั้นปี ุดท้ายที่ตอบแบบ าร จประเมิน
คุณลัก ณะทาง ติปัญญาและคุณธรรม
จาน นผู้ตอบแบบ าร จประเมินทั้ง มด

X 100

1. ข้อมูลจาน นนัก ึก าชั้นปี ุดท้ายของ ถาบัน
2. ข้อมูลแบบประเมิน/ผลการ าร จประเมินคุณลัก ณะทาง ติปัญญาและคุณธรรม
อดคล้องกับ ลัก า นาที่ ถาบันกา นด อดคล้องกับ ลัก า นาที่ใ ้คะแนน
ูง ุด 2 ระดับแรกจากแบบ าร จ (เกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ รือเทียบเคียง)
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 75
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 85
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 90
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 47

ตารางที่ 9 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ

ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล
ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(Moral & Intellectual Cultivation)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (2)
ผลงานการ ิจัยและ ร้างน ัตกรรมโดยปรับใช้ ลัก า นา
การใ ้ค าม าคัญกับการ ิจัยและ ร้างน ัตกรรมโดยปรับใช้ ลัก า นาใ ้เ มาะกับ
ังคมที่เปลี่ยนไปและ ร้าง ลักการ ิชาการที่ อดคล้องกับ ลัก า นาเป็นทางเลือกคู่
กับ ลัก ิชาการของประเท ตะ ันตก
ผลงานงาน ิจัยและ/ รือน ัตกรรมที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม
Knowledge Contribution for Intellectual and Moral Development
ผลร มคะแนนถ่ งน้า นักของงาน ิจัยและ/ รือน ัตกรรม ร้างองค์ค ามรู้ เ พื่ อ
พัฒนา จิตใจ ติปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นาผ านกับ ลัก ิชาการ
1. จาน นชิ้นงาน รือโครงการ ิจัยและ/ รือน ัตกรรมที่ อดคล้องกับนิยาม
2. จาน นชิ้นงาน รือโครงการ ิจัยและ/ รือน ัตกรรมทั้ง มดของ ถาบัน
ผลร มคะแนนถ่ งน้า นักของจาน นชิ้นงาน รือโครงการ ิจัย
และ/ รือน ัตกรรมที่ อดคล้องกับนิยาม
X 100
จาน นชิ้นงาน รือโครงการ ิจัยและ/ รือน ัตกรรมทั้ง มด
ของ ถาบัน
1. ข้อมูลชิ้นงาน รือโครงการ ิจัยและ/ รือน ัตกรรม ร้างองค์ค ามรู้ด้าน า นา
เพื่อพัฒนาจิตใจ ติปัญญาด้ ย ลัก า นาผ านกับ ลัก ิชาการ
2. ข้อมูลชิ้นงาน รือโครงการ ิจัยและ/ รือน ัตกรรมทั้ง มดของ ถาบัน
3. น้า นักของชิ้นงาน รือโครงการ ิจัยและ/ รือน ัตกรรมที่ อดคล้องกับนิยามที่มี
การดาเนินการในระดับพื้นที่ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ มีค่าน้า นักของระดับการ
ดาเนินการประเภทต่างๆ ดังนี้
ระดับพื้นที่
มีค่าน้า นัก 1.00 คะแนน
ระดับชาติ
มีค่าน้า นัก 1.50 คะแนน
ระดับนานาชาติ มีค่าน้า นัก 2.00 คะแนน
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 50
ระดับ 2 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 60
ระดับ 3 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 70
ระดับ 4 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 80
ระดับ 5 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 90

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 48

ตารางที่ 9 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(Moral & Intellectual Cultivation)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (3)
การนา ลักธรรมคา อนของ า นาต่างๆ มาชี้นา ังคม
นา ลักธรรมคา อนของ า นาต่างๆมาชี้นา ังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจ ติปัญญาและ
พฤติกรรมของประชาชนเพื่อใ ้เกิด ันติ ุขและค าม ามัคคีของคนในชาติ
บุคลากรที่มีบทบาท รือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง
Morality Role Model
ผลร มคะแนนถ่ งน้า นักของจาน นบุคลากรที่มีบทบาท รือผลงานที่ได้รับการ
อ้างอิง รือนาไปเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อยอด รือได้รับราง ัลในการพัฒนาจิตใจ
ติปัญญาและพฤติกรรมของประชาชน
1. จาน นบุคลากรที่มีบทบาท รือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง มายถึง จาน นบุคลากร
ที่มีบทบาท รือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง รือนาไปเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อยอด
รือได้รับราง ัลในการพัฒนาจิตใจ ติปัญญาและพฤติกรรมของประชาชน
2. จาน นบุคลากรทั้ง มดของ ถาบัน
ผลร มคะแนนถ่ งน้า นักของจาน นบุคลากรที่มีบทบาท
รือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง
จาน นบุคลากรทั้ง มดของ ถาบัน

X 100

ข้อมูลอ้างอิง

1. ข้อมูลด้านบุคลากรของ ถาบันอุดม ึก าที่มีบทบาท รือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง
รือนาไปเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อยอด รือได้รับราง ัลในการพัฒนาจิตใจ
ติปัญญาและพฤติกรรมของประชาชน และ/ รือข้อมูลที่เกี่ย ข้อง
2. น้า นักของผลงานที่บุคลากรมีบทบาท รือได้รับการอ้างอิง รือนาไปเป็น
ต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อยอด รือได้รับราง ัลในการพัฒนาจิตใจ ติปัญญาและ
พฤติกรรมของประชาชน มีค่าน้า นักของบทบาท รือผลงาน ฯ ในประเภทต่างๆ
ดังนี้
ระดับพื้นที่
มีค่าน้า นัก 1.00 คะแนน
ระดับชาติ
มีค่าน้า นัก 1.50 คะแนน
ระดับนานาชาติ มีค่าน้า นัก 2.00 คะแนน

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ
ระดับ 1 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า
ระดับ 2 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า
ระดับ 3 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า
ระดับ 4 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า
ระดับ 5 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า

ถาบัน ดังนี้
รือเท่ากับ 60
รือเท่ากับ 70
รือเท่ากับ 80
รือเท่ากับ 90
รือเท่ากับ 100

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 49

ตารางที่ 9 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด

รายการข้อมูล
ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(Moral & Intellectual Cultivation)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (4)
การทางานแบบเครือข่ายกับ น่ ยงานภายนอกเพื่อพัฒนา ังคมอย่างยั่งยืน
นา ลักธรรมคา อนของ า นาต่างๆ มาชี้นา ังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจ ติปัญญาและ
พฤติกรรมของประชาชนเพื่อใ ้เกิด ันติ ุขและค าม ามัคคีของคนในชาติ
ผลงานทาง ิชาการที่เกิดจากค ามร่ มมือกับเครือข่าย
Knowledge Contribution from Intellectual and Moral Cultivation
Network
ผลร มคะแนนถ่ งน้า นักของผลงาน ิชาการที่เกิดจากค ามร่ มมือกับ น่ ยงานอื่น
ในเครือข่ายเพื่อการพัฒนาปั ญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
1. ผลงานทาง ิชาการที่เกิดจากค ามร่ มมือกับ น่ ยงานอื่นในเครือข่าย
2. จาน นผลงานทาง ิชาการทั้ง มดของ ถาบัน
ผลร มคะแนนถ่ งน้า นักของผลงานทาง ิชาการที่เกิดจากค ามร่ มมือ
ค ามร่ มมือกับเครือข่าย
X 100
จาน นผลงานทาง ิชาการทั้ง มดของ ถาบัน

ข้อมูลอ้างอิง

1. ข้อมูลรายงานการประเมินผลงานทาง ิชาการที่มีค ามร่ มมือกับเครือข่าย
ของ ถาบัน 3 ปีย้อน ลัง
2. น้า นักของผลงานทาง ิชาการที่เกิดจากค ามร่ มมือกับ น่ ยงานอื่นในเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา มีค่าน้า นักของระดับค าม
ร่ มมือประเภทต่างๆ ดังนี้
ระดับพื้นที่
มีค่าน้า นัก 1.00 คะแนน
ระดับชาติ
มีค่าน้า นัก 1.50 คะแนน
ระดับนานาชาติ มีค่าน้า นัก 2.00 คะแนน

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของ
ระดับ 1 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า
ระดับ 2 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า
ระดับ 3 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า
ระดับ 4 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า
ระดับ 5 คะแนนผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า

ถาบัน ดังนี้
รือเท่ากับ 60
รือเท่ากับ 70
รือเท่ากับ 80
รือเท่ากับ 90
รือเท่ากับ 100

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 50

ตารางที่ 10 ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด

นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(Moral & Intellectual Cultivation)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (1)
โครง ร้างมาตรฐาน ลัก ูตร
มุ่งพัฒนาบัณฑิตใ ้เป็นผู้มี ติปัญญาและคุณธรรมด้ ยการจัดการเรียนการ อนที่
ผ าน ลัก า นากับ ลัก ิชาการ
ัด ่ น น่ ยกิตของ ิชาที่มุ่งเน้นการ ึก า ลัก า นา รือ
นา ลัก า นามาบูรณาการ
Credit Ratio of Intellectual and Moral Teaching in Curriculum
ร้อยละของจาน น น่ ยกิตของ ิชาที่มุ่งเน้นการ ึก า ลัก า นา รือ
นา ลักทาง า นามาบูรณาการ ของทุก ลัก ูตร
1. จาน น น่ ยกิตของราย ิชาที่มุ่งเน้นการ ึก าปรัชญา ลัก า นา รือ
การนา ลัก า นามาบูรณาการ มายถึง จาน น น่ ยกิตราย ิชาที่มุ่งเน้น
การ ึก าปรัชญา ลัก า นาและการนา ลัก า นามาบูรณาการร ม
ของทุก ลัก ูตร
2. จาน น น่ ยกิตร มของ ลัก ูตรทั้ง มด
จาน น น่ ยกิตราย ิชาที่มุ่งเน้นการ ึก าปรัชญา
ลัก า นาและการนา ลัก า นามาบูรณาการ
จาน น น่ ยกิตร มของ ลัก ูตรทั้ง มด

ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูล ลัก ูตร ราย ิชา มาตรฐาน ลัก ูตร ของ ถาบัน

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 40
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 80

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

X 100

น้า 51

ตารางที่ 10 (ต่อ) ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(Moral & Intellectual Cultivation)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (2)
คุณ ุฒิและค ามเชี่ย ชาญของบุคลากร
มุ่งพัฒนาบัณฑิตใ ้เป็นผู้มี ติปัญญาและคุณธรรมด้ ยการจัดการเรียนการ อนที่
ผ าน ลัก า นากับ ลัก ิชาการ

ชื่อตั ชี้ ัด

ค ามเชี่ย ชาญของบุคลากรด้าน า นา รือการพัฒนาคุณธรรม
Faculty Expertise in Intellectual and Moral Education
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณ ุฒิทาง า นา รือเป็นผู้เชี่ย ชาญด้าน า นา รือ
พัฒนาคุณธรรม

นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)

1. จาน นอาจารย์ที่มีคุณ ุฒิทาง า นา รือเป็นผู้ เชี่ย ชาญด้าน า นา รื อ
พัฒนาคุณธรรม
2. จาน นอาจารย์ใน ถาบันทั้ง มด
จาน นอาจารย์ที่มีคุณ ุฒิทาง า นา รือเป็น
ผู้เชี่ย ชาญด้าน า นา รือพัฒนาคุณธรรม
จาน นอาจารย์ใน ถาบันทั้ง มด

ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลประ ัติ คุณ ุฒิ และผลงาน ิชาการของอาจารย์ ด้าน า นา รือ
พัฒนาคุณธรรมของ ถาบันอุดม ึก า

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 90

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

X 100

น้า 52

ตารางที่ 10 (ต่อ) ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(Moral & Intellectual Cultivation)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (3)
งบประมาณ นับ นุนการ ิจัยและ/ รือบริการ ิชาการที่ได้รับจากภายนอก
การใ ้ค าม าคัญกับการ ิจัยและ ร้างน ัตกรรมโดยยึด ลัก า นาปรับใช้ ลัก
า นาใ ้เ มาะกับ ังคมที่เปลี่ยนไปและ ร้าง ลักการ ิชาการที่ อดคล้องกับ
ลัก า นาเป็นทางเลือกคู่กับ ลัก ิชาการของประเท ตะ ันตก

ชื่อตั ชี้ ัด

งบประมาณ/ทรัพยากร ิจัยเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม
Funding for Knowledge Creation in Intellectual and
Moral Development
ร้อยละของงบประมาณ ิจัย และ/ รือบริการ ิชาการที่ได้รับจากภายนอก เพื่อ
ดาเนินโครงการเกี่ย กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
1. จาน นงบประมาณ ทุน นับ นุนการ ิจัยและ/ รือบริการ ิชาการที่ได้รับจาก
ภายนอก เพื่อดาเนินโครงการเกี่ย กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย
ลัก า นา
2. จาน นงบประมาณทั้ง มด มายถึง รายจ่ายที่กา นดใ ้จ่ายเพื่อการบริการ
ของ ถาบั น อุ ด ม ึ ก ารอบปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา จากเงิ น รายได้ แ ละ
งบประมาณแผ่นดินทั้ง มด
จาน นงบประมาณ ทุน นับ นุนการ ิจัยและ/ รือ
บริการ ิชาการที่ได้รับจากแ ล่งภายนอก
X 100
จาน นงบประมาณทั้ง มดของ ถาบัน

นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง

1. ข้อมูลงบประมาณ ทุน นับ นุนการ ิจัยและ/ รือบริการ ิชาการที่ได้รับจาก
แ ล่ ง ภายนอกของ ถาบั นอุ ด ม ึ ก า เพื่ อ ด าเนิ น โครงการเกี่ ย กั บการ
พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
2. จาน นงบประมาณทั้ง มดของ ถาบัน

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 10
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 20
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 30
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 40
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 50
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 10 (ต่อ) ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
จุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้ ย ลัก า นา
(Moral & Intellectual Cultivation)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (4)
การทางานแบบเครือข่ายเพื่อพัฒนา/ชี้นา ังคมโดยใช้ ลัก า นา
นา ลักธรรมคา อนของ า นาต่างๆมาชี้นา ังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจ ติปัญญา
และพฤติกรรมของประชาชนเพื่อใ ้เกิด ันติ ุขและค าม ามัคคีของคนในชาติ
ค ามเข้มแข็งของเครือข่ายค ามร่ มมือเพื่อการพัฒนา ังคมที่ยั่งยืน
Collaboration Ecosystem for Sustainable Social Development
ระดับค ามเข้มแข็งของการทางานร่ มกับเครือข่ายระดับชาติและระดับ
นานาชาติที่ ถาบันมีค ามร่ มมือเพื่อพัฒนา ังคมที่ยั่งยืนโดยใช้ ลัก า นา
1. แผนงาน โครงการตามเป้า มายการพัฒนาที่ยั่งยืนใช้ ลัก า นาของ ถาบัน
2. ระบบ กลไก การดาเนินงานระดับ ถาบันและเครือข่ายตามเป้า มายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนใช้ ลัก า นาของ ถาบัน
3. รายงานการดาเนินการ การประเมินผลและ รุปการดาเนินงานโครงการตาม
เป้า มายการพัฒนาที่ยั่งยืนใช้ ลัก า นา
4. รายงานการดาเนินการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แน ปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการ
ของ ถาบัน มาชิกในเครือข่าย
มีการดาเนินงานโครงการตามเป้า มายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ ลัก า นา
ของ ถาบัน ดังนี้
กระบ นการ A การกา นดเป้า มายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่ มกันกับเครือข่าย
กระบ นการ B จัดระบบและกลไกการดาเนินงานระดับ ถาบันและเครือข่าย
กระบ นการ C ดาเนินการตามแผนที่เ มาะ มกับบริบทของพื้นที่ของ มาชิก
เครือข่าย
กระบ นการ D ประเมินผลและ รุปการดาเนินงานตามแผนที่ตั้งไ ้เพื่อการ
พัฒนา
กระบ นการ E จัดใ ้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แน ปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการ
ของ ถาบัน มาชิกในเครือข่ายตามระยะเ ลาที่กา นดร่ มกัน
ข้อมูลค ามร่ มมือระดับชาติและระดับนานาชาติด้านการพัฒนา ังคมที่ยั่งยืน
โดยใช้ ลัก า นาของ ถาบัน (มี ลักฐานข้อตกลงค ามร่ มมือ)
เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพการดาเนินงานของ ถาบัน ดังนี้
ระดับ 1 ถาบันอุดม ึก ามีการดาเนินงานแบบ A
ระดับ 2 ถาบันอุดม ึก ามีการดาเนินงานแบบ A + B
ระดับ 3 ถาบันอุดม ึก ามีการดาเนินงานแบบ A + B + C
ระดับ 4 ถาบันอุดม ึก ามีการดาเนินงานแบบ A + B + C + D
ระดับ 5 ถาบันอุดม ึก ามีการดาเนินงานแบบ A + B + C + D + E
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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กลุ่ม 5
ผลิตและพัฒนำบุคลำกร ิชำชีพและ ำขำจำเพำะ
(Development of Professionals and Specialists)

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 11 ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพ และ
าขาจาเพาะ
จุดเน้นเเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพและ าขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (1)
ประ ิทธิผลในการเตรียมค ามพร้อมใ ้ผู้ าเร็จการ ึก า ามารถประกอบอาชีพ รือ
ได้รับการจ้างงาน (Employability Rate)
ลัก ูตรและการ ึก า
ร้อยละของผู้ าเร็จการ ึก าที่ประกอบอาชีพ ลัง าเร็จการ ึก า
(Percentage of Graduates being Employed after Graduation)
อัตราการได้งานทา รือประกอบอาชีพอิ ระ ลัง าเร็จการ ึก า ณ จุดเ ลา นึ่ง
เช่น ภายใน 6 เดือน ค่า ัดคาน ณโดยไม่นับร มผู้ าเร็จการ ึก าที่กาลัง ึก าต่อ
1. จาน นผู้ าเร็จการ ึก าในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมาที่ตอบแบบ าร จ ่ามีงานทา
ลังจบการ ึก าในระยะเ ลา 6 เดือน นับร มทั้ง ที่ทางานในองค์กรผู้จ้างงาน
ทางานอิ ระ และประกอบกิจการ ่ นตั
2. จาน นผู้ าเร็จการ ึก าที่ตอบรับผล าร จ
จาน นผู้ าเร็จการ ึก าที่ตอบแบบ าร จ ่ามีงานทา
ลังจบการ ึก าในเ ลา 6 เดือน
X 100
จาน นผู้ตอบแบบ อบถามจาก ถาบันแต่ละแ ่ง
ผลการ าร จภา ะการมีงานทาของผู้ าเร็จการ ึก า
เกณฑ์การพิจารณาระดับผล ัมฤทธิ์ในการดาเนินงานประเมินจากค่าของตั ชี้ ัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 90

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางที่ 11 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพ และ
าขาจาเพาะ
จุดเน้นเเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด

รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพและ าขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (2)
ค าม อดคล้องกับยุทธ า ตร์ชาติ (Compatibility with Thailand's Strategic
Plan)
ลัก ูตรและการ ึก า
ร้อยละของผู้ าเร็จการ ึก าที่ทางานในอุต า กรรมมูลค่าเพิ่ม ูง
(Percentage of Graduates in High Value-added Sectors)
อั ต รา ่ นผู้ าเร็ จ การ ึ ก าที่ เ ข้ า ท างานในอุ ต า กรรมมู ล ค่ า เพิ่ ม ู ง รื อ ใน
อุต า กรรมที่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติ แผนยุทธ า ตร์
ชาติ และ/ รือแผนยุทธ า ตร์อุดม ึก า
1. จาน นผู้ าเร็จการ ึก าในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมาที่ทางานในกลุ่มอุต า กรรม
มูลค่าเพิ่ม ูง เช่น อุต า กรรมเดิม (First S-curve) ได้แก่ อุต า กรรมยานยนต์
มัยใ ม่ อุต า กรรมอิเล็กทรอนิก ์อัจฉริยะ อุต า กรรมการท่องเที่ย กลุ่ ม
รายได้ดีและท่องเที่ย เชิง ุขภาพ อุต า กรรมการเก ตรและเทคโนโลยีชี ภาพ
อุต า กรรมอา าร า รับอนาคต รือ อุต า กรรมใ ม่ (New S-curve) เช่น
อุต า กรรม ุ่นยนต์ อุต า กรรมการบิน อุต า กรรมเชื้อเพลิงชี ภาพและเคมี
ชี ภาพ อุต า กรรมดิจิทัล อุต า กรรมการแพทย์ครบ งจร
2. จาน นผู้ตอบแบบ อบถามทั้ง มด มายถึง จาน นผู้ าเร็จการ ึก าจาก ถาบัน
แต่ละแ ่งที่ตอบแบบ าร จภา ะการมีงานทาในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
จาน นผู้ าเร็จการ ึก าซึ่งทางานในกลุ่มอุต า กรรมมูลค่าเพิ่ม ูง
X 100
จาน นผู้ตอบแบบ อบถามทั้ง มด
ข้อมูลจากผลการ าร จภา ะการมีงานทาของผู้ าเร็จการ ึก าจาก
ถาบันอุดม ึก า รือการ าร จค ามพึงพอใจของนายจ้าง
เกณฑ์การพิจารณาระดับผล ัมฤทธิ์ในการดาเนินงานประเมินจากค่าของตั ชี้ ัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 90
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 57

ตารางที่ 11 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพ และ
าขาจาเพาะ
จุดเน้นเเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพและ าขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (3)
ค ามพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (Employer Satisfaction)
ลัก ูตรและการ ึก า
ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลัก ณะของบัณฑิต
(Percentage of Highly Satisfied Employers)
อัตรา ่ นผู้จ้างงานที่พึงพอใจต่ อคุณลัก ณะด้านต่าง ๆ ของบัณฑิต ตามที่ระบุใน
มาตรฐานบัณฑิตพึงประ งค์ และ/ รือ อดคล้องกับ ัตถุประ งค์ของ ลัก ูตร
1. จาน นของผู้ตอบแบบ อบถามค ามพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่ใ ้คะแนน ูง ุด
2 ระดับแรก จากแบบ อบถามค ามพึงพอใจ 10 ระดับ จาแนกตามกลุ่ม ลัก ณะ
องค์กรผู้จ้างงาน และ/ รือกลุ่มอุต า กรรมในรอบปีการ ึก าที่ผ่านมา
2. จาน นผู้ตอบแบบ อบถามทั้ง มด มายถึง ผู้ตอบแบบ อบถามค ามพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตทั้ง มด
จาน นของผู้ตอบแบบ อบถามค ามพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่ใ ้คะแนน ูง ุด 2 ระดับแรก จากแบบ อบถาม 10 ระดับ
X 100
จาน นผู้ตอบแบบ อบถามทั้ง มด
ข้อมูลจากผลการ าร จค ามพึงพอใจของนายจ้าง
เกณฑ์การพิจารณาระดับผล ัมฤทธิ์ในการดาเนินงานประเมินจากค่าของตั ชี้ ัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 90

คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 58

ตารางที่ 11 (ต่อ) ตั ชี้ ัดผลการดาเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์ กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพ และ
าขาจาเพาะ
จุดเน้นเเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด

รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพและ าขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ผลการดาเนินงานของ ถาบันอุดม ึก า (Performance) (4)
การตอบแทนคุณจากผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiary Contribution for Education
Service)
ลัก ูตรและการ ึก า
อัตรา ่ นของเงิน นับ นุนต่องบดาเนินการ
(Beneficiary Contribution to Operating Expenses)
การตอบแทนคุณจากผู้ได้รับประโยชน์นี้ ะท้อนถึงค ามผูกพันที่ผู้จ้างงานและ ิ ย์
เก่า ร มถึงบุคคล รือ น่ ยงานทั่ ไปมีต่อ ถาบัน ซึ่งแ ดงออกด้ ยการบริจาคเงิน
รื อ ทรั พ ย์ ิ น อื่ น ร มทั้ ง การใ ้ ค ามช่ ยเ ลื อ อื่ น ๆ เพื่ อ นั บ นุ น ใ ้ ถาบั น
จัดการ ึก าได้อย่างยั่งยืน
1. เงิน นับ นุนเพื่อการจัดการ ึก า มายถึง จาน นเงินที่ได้รับการ นับ นุนจาก
องค์กรผู้จ้างบัณฑิตและ ิ ย์เก่า รือ น่ ยงานทั่ ไปเพื่ออุด นุนการจัดบริการ
การ ึก า ในแต่ละปีการ ึ ก า เช่น เงินบริจาค และการบริจาคทรัพย์ ินอื่นๆ ที่
ามารถตีมูลค่าทางการเงินด้ ย ิธีการที่ถูกต้องตร จ อบได้ ทั้งนี้ไม่ร มถึงรายได้
จากการลงทะเบียนเรียน และเงิน นับ นุนประเภท Block grant จากงบประมาณ
แผ่นดิน
2. จาน นงบประมาณทั้ง มด มายถึง รายจ่ายที่กา นดใ ้จ่ายเพื่อการบริการของ
ถาบันอุดม ึก ารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณ
แผ่นดินทั้ง มด
จาน นเงิน นับ นุนเพื่อการจัดการ ึก าที่ได้รับในแต่ละปีการ ึก า
X 100
จาน นงบประมาณทั้ง มด
การเปิดเผยข้อมูลจากรายงานทางการเงินของ ถาบันอุดม ึก า
เกณฑ์การพิจารณาระดับผล ัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน ประเมินจากค่าของตั ชี้ ัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 10
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 20
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 30
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 40
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 50
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 59

ตารางที่ 12 ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพ และ
าขาจาเพาะ
จุดเน้นเเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด

นิยามตั ชี้ ัด

รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพและ าขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (1)
ประ ิทธิผลของกระบ นการเรียนรู้ (Effectiveness of Learning Process)
ลัก ูตรและการ ึก า
ร้อยละของ ลัก ูตรที่ได้รับการรับรองประ ิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ
(Percentage of Curricular with Certified Learning Outcomes)
ัด ่ นของ ลัก ูตรที่มีคุณภาพและ ิธีการ ัดประ ิทธิผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โดยผ่านการตร จรับรองมาตรฐาน ลัก ูตรจาก ถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
รือนานาชาติ
1. รายชื่อ ลัก ูตรที่เปิดใ ้บริการ
2. ประเภทการได้รับการรับรองของแต่ละ ลัก ูตร
3. จาน นผู้เรียนในแต่ละ ลัก ูตร
4. ผลร มถ่ งน้า นักของ ลัก ูตรที่ผ่านการตร จรับรองมาตรฐาน มายถึง ผลร ม
ถ่ งน้า นักของจาน น ลั ก ูตรที่ผ่านการตร จรับรองมาตรฐาน ลั ก ูต รจาก
ถาบั น มาตรฐาน ลั ก ู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก น่ ยงานระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ คูณกับระดับค่าน้า นักของการได้รับการรับรองประเภทต่างๆ ดังนี้
การรับรองระดับชาติ
มีค่าน้า นัก 0.50 คะแนน
การรับรองระดับนานาชาติ มีค่าน้า นัก 1.00 คะแนน
5. จาน น ลัก ูตรทั้ง มด มายถึง จาน น ลัก ูตรทั้ง มดของ ถาบันอุดม ึก าที่
ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการ กึ า
ผลร มถ่ งน้า นักของ ลัก ูตรที่ผ่านการตร จรับรองมาตรฐาน
จาน น ลัก ูตรทั้ง มด

X 100

ข้อมูล ลัก ูตรของ ถาบันอุดม ึก า
เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพในการดาเนินงาน ประเมินจากค่าของตั ชี้ ัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 90
คู่มือการประเมินการกา นดกลุ่ม ถาบันอุดม ึก า (ฉบับปรับปรุง)

น้า 60

ตารางที่ 12 (ต่อ) ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพ และ
าขาจาเพาะ
จุดเน้นเเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด

รายการข้อมูล

ผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพและ าขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (2)
การ ร้างกระบ นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Work-Integrated Learning)
ลัก ูตรและการ ึก า
ร้อยละของ ลัก ูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
(Percentage of Curricular with Work-Integrated Learning)
การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง มายถึง ลัก ูตรที่เน้นการ ร้างประ บการณ์
และค ามเชี่ย ชาญใ ้ผู้เรียน เข้าใจ ภาพจริงของการประยุกต์ใช้ค ามรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทาได้โดย 1) การจัดใ ้มีเครื่องมือ รืออุปกรณ์การเรียนรู้ที่
เ มาะ มและเพียงพอกับผู้เรียน 2) การ ร้างมีพันธมิตรในการจัดการเรียนรู้ เช่น
องค์กรผู้จ้างงานบัณฑิต ถาบันการ ึก าคู่ ัญญา 3) การจัดการ ึก าโดยบูรณา
การการเรียนรู้เข้ากับการทางาน (Corporate Work-Integrated Learning, CWIL
รือ WIL) และ 4) การจัดใ ้มีประ บการณ์ภาค นามโดยมีการ ัดผลและปรับปรุง
การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
1. รายชื่อ ลัก ูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
2. ิธีการบูรณาการประ บการณ์จริงเข้ากับการเรียนรู้ตาม ลัก ูตร
3 จาน น ลัก ูตรทั้ง มด มายถึง จาน น ลัก ูตรทั้ง มดของ ถาบันอุดม ึก าที่
ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการ ึก า

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)

จาน น ลัก ูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
จาน น ลัก ูตรทั้ง มด

X 100

ข้อมูลอ้างอิง

การเปิดเผยข้อมูล ลัก ูตรของ ถาบันอุดม ึก า

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพในการดาเนินงาน ประเมินจากค่าของตั ชี้ ัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 90
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ตารางที่ 12 (ต่อ) ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพ และ
าขาจาเพาะ
จุดเน้นเเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด

ผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพและ าขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (3)
ค าม ามารถในการจัด าและพัฒนาผู้ อนที่มีคุณภาพ ูง (Learning Facilitators)
ลัก ูตรและการ ึก า
ร้อยละของผู้ อนที่มีคุณภาพ ูง
(Percentage of High Quality Learning Facilitators)
คุ ณ ภาพของผู้ อนพิ จ ารณาจากคุ ณ มบั ติ ข องผู้ อน รื อ ผู้ อ าน ยการเรี ย นรู้
(Learning facilitator) เช่น เป็นอาจารย์ประจาที่มีตาแ น่ง ิชาการ รือมีคุณ ุฒิ
ค ามชานาญเฉพาะทางที่ อดคล้องกับงาน อน เป็นผู้เชี่ย ชาญเฉพาะทาง รือเป็น
ผู้ อนที่มีค ามรู้ค าม ามารถใน าขาที่ อดคล้องกับงาน อนซึ่งได้รับการยกย่อง
ยอมรับจาก น่ ยงานระดับชาติ รือนานาชาติ เป็นผู้ อนที่มีค าม ามารถโดดเด่น
ด้านการจัดการเรียนรู้ใ ้กับผู้เรียน

รายการข้อมูล

1. ในเบื้องต้นคุณภาพผู้ อนจะพิจารณาจากระดับตาแ น่ง ิชาการของอาจารย์
ประจ า ถาบั น อุ ด ม ึ ก าได้ ร ายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ ล ะปี
การ ึก า โดยกา นดค่าถ่ งน้า นักของคุณ มบัติผู้ อน ตามระดับตาแ น่ง
ิชาการ ดังนี้
อาจารย์
ค่าน้า นัก 0.40 คะแนน
ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ค่าน้า นัก 0.60 คะแนน
รอง า ตราจารย์ ค่าน้า นัก 0.80 คะแนน
า ตราจารย์
ค่าน้า นัก 1.00 คะแนน
2. จาน นอาจารย์ทั้ง มด มายถึง จาน นอาจารย์ทั้ง มดของ ถาบันอุดม ึก าที่
ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปีการ ึก า

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ูตรคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลร มถ่ งน้า นักของจาน นอาจารย์ตามระดับตาแ น่ง ิชาการ
X 100
จาน นอาจารย์ทั้ง มด
ข้อมูลด้านบุคลากรของ ถาบันอุดม ึก า
เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพในการดาเนินงาน ประเมินจากค่าของตั ชี้ ดั
ระดับ 1 ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 40
ระดับ 2 ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 50
ระดับ 3 ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 60
ระดับ 4 ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 70
ระดับ 5 ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับ 80
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ตารางที่ 12 (ต่อ) ตั ชี้ ัด ักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธ า ตร์กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพ และ
าขาจาเพาะ
จุดเน้นเเชิงยุทธ า ตร์
(Strategic Focus)ชิง
ประเภทตั ชี้ ัด
าระ าคัญ
มิติตามพันธกิจ
ชื่อตั ชี้ ัด
นิยามตั ชี้ ัด
รายการข้อมูล

ูตรคาน ณ (ตั ตั้ง)
ตู รคาน ณ (ตั าร)
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ผลิตและพัฒนาบุคลากร ิชาชีพและ าขาจาเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ักยภาพของ ถาบันอุดม ึก า (Potential) (4)
ค าม ามารถในการคัดเลือกและ นับ นุนผู้เรียนใ ้มีค ามพร้อมในการเรียนรู้
ตลอด ลัก ูตร (Learner Readiness)
ลัก ูตรและการ ึก า
อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students Retention Rate)
อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนใน ลัก ูตรต่าง ๆ เมื่อผ่านกรอบเ ลาของ ลัก ูตร
ไป 25%
1. จาน นนัก ึก าแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อขึ้นทะเบียนใน
ลัก ูตรเป็นระยะเ ลา 1 ใน 4 ของ ลัก ูตร มายถึง นัก ึก าแรกเข้าที่
ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องและลงทะเบียนใน ลัก ูตรเป็นระยะเ ลา 1 ใน 4
ของ ลัก ูตรในปีการ ึก า
2. จ าน นนั ก ึก าแรกเข้ าใน ลั ก ู ตร มายถึง นัก ึก าแรกเข้า ใน ลั ก ู ต ร
ทั้ง มดของ ถาบันอุดม ึก าที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในแต่ละปี
การ ึก า
จาน นนัก ึก าแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อขึ้นทะเบียนใน ลัก ูตรเป็นระยะเ ลา 1 ใน 4 ของ ลัก ูตร
X 100
จาน นนัก ึก าแรกเข้าใน ลัก ูตร
ข้อมูลด้านนัก ึก าของ ถาบันอุดม ึก า
เกณฑ์การพิจารณาระดับ ักยภาพในการดาเนินงาน ประเมินจากค่าของตั ชี้ ัด
ระดับ 1 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 60
ระดับ 3 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 70
ระดับ 4 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยก ่า รือเท่ากับร้อยละ 90
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