นโยบาย หลักการและหลักเกณฑของระบบการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
1. นโยบาย
ในการพิจารณาการขอใหรับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีนโยบายดังตอไปนี้
1.1 สภาสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรง
ในการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และดําเนินการทุกประการ ใหสถาบันมีระดับคุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑการรับรองวิทยฐานะอยูเสมอและตอเนื่อง
1.2 การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาจากระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
ปจจัยการผลิต กระบวนการหรือวิธีการผลิตและผลผลิตที่เกิดจากการจัดการศึกษาตามจุดเนนหรือพันธกิจหลัก
ของแตละสถาบัน รวมทั้งพัฒนาการที่เกิดขึ้นในกรอบระยะเวลาของการรับรองวิทยฐานะ โดยจะพิจารณาจาก
หลักฐานเอกสาร ขอมูลตาง ๆ ที่สถาบันจัดทําอยูแลว
2. หลักการ
2.1 การรับรองวิทยฐานะ เปนการรับรองวา สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนั้น สามารถ
ประกอบภารกิจในการอุดมศึกษาที่ไดรับอนุญาตไดอยางมีคุณภาพ
การใหการรับรองวิทยฐานะจึงพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนตามพันธกิจ วัตถุประสงค และเอกลักษณของแตละสถาบัน
2.2 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาจะสัมพันธและสอดคลองกับมาตรฐานอื่น ๆ ที่สงเสริมความ
เปนอิสระ และความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และ
ปจจัยคุณภาพอื่นที่ครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธสุดทาย ทั้งนี้ การใหการรับรองจะ
อยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดจากระบบการรายงาน และการประเมินตนเองเปนสําคัญ
2.3 เกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 2 มาตรฐาน ดังตอไปนี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตาง ๆ 4 ดานดังนี้
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดานดังนี้
(1) การผลิตบัณฑิต
(2) การวิจัย
(3) การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
(4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
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ในแตละมาตรฐานแตละดานจะระบุตัวบงชี้หลักที่มีความชัดเจนในเชิงรูปธรรมสามารถวัด
และประเมินไดจากผลการดําเนินการของสถาบันที่ปรากฏในรายงาน เอกสารหรือขอมูลอางอิงที่สถาบันจัดทํา
ไวให ตัวบงชี้ที่กําหนดแบงไดเปน 2 ประเภทคือ ประเภทที่ใชประเมินสถาบันอุดมศึกษาทุกกลุมได และ
ประเภทที่กําหนดใหกับสถาบันอุดมศึกษาเปนบางกลุม ในมาตรฐานบางดานอาจมีการกําหนดตัวบงชี้เฉพาะ
ตามระดับของการจัดการศึกษา
2.4 ระดับและขอบเขตของการรับรองวิทยฐานะ
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา เปนการรับรองในระดับสถาบัน มีขอบเขตของ
การประเมินดังนี้
2.4.1 ประสิทธิภาพของระบบและกลไกของการควบคุมดูแลคุณภาพภายในที่สงผลให
สถาบันบรรลุพันธกิจ เปาหมาย จุดเนนที่ไดประกาศใหสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน ภายใตลักษณะและ
เงื่อนไขของสถาบัน
2.4.2 ความสมบูรณ เที่ยงตรง และถูกตองของขอมูลสารสนเทศที่สถาบันเผยแพรตอ
สาธารณะ รวมทั้งที่เผยแพรภายในสถาบัน
2.4.3 การใหบริการที่เปนประโยชน และสงผลตอความเขมแข็ง ความเจริญยั่งยืนของ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2.5 ผลตอเนื่องของการรับรองวิทยฐานะ
การรั บ รองวิ ท ยฐานะสถาบั น มี ผ ลต อ เนื่ อ งถึ ง หน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ อ า งอิ ง การรั บ รอง
วิทยฐานะะดับอุดมศึกษา อาทิ การรับรองคุณวุฒิ และการตีราคาคุณวุฒิเพื่อเขาปฏิบัติงานในภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน การศึกษาตอในระดับสูงขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง
ประเทศ การใชเปนขอมูลอางอิงในระดับชาติ เปนตน
3. หลักเกณฑ
3.1 การขอรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ที่จดั ตั้งใหมและที่ไดจัดการเรียนการสอนไปแลว จะตองดําเนินการ
ขอใหรับรองและไดรับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด
3.1.1 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด ตั้ ง ใหม หากมี ศั ก ยภาพและความพร อ มในการจั ด
การศึกษา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไว สถาบันจะไดรับการรับรองวิทยฐานะ
ชั่วคราว (Temporary Accreditation) หลังจากจัดการศึกษาไปแลว 2 ป ใหสถาบันยื่นคําขอใหรับรองวิทยฐานะ
อีกครั้งหนึ่ง หากไดรับการพิจารณาวาสถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กําหนด สถาบันจะไดรับการรับรองวิทยฐานะตอไปอีกไมเกิน 5 ปการศึกษา
3.1.2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการเรียนการสอนอยูแลวใหยนื่ ขอใหรับรองวิทยฐานะ
ภายใน 3 ปการศึกษา นับตัง้ แตมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
สํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใดที่ ไ ด รั บ การรั บ รองวิ ท ยฐานะแล ว ก อ น
กฎกระทรวงวาดวยการขอใหรับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช
ใหถือวาสถาบันนั้นไดรับการรับรองวิทยฐานะตอเนื่องไปอีก 3 ป และใหยื่นขอใหรับรองวิทยฐานะใหมไมนอยกวา
90 วัน กอนครบกําหนดเวลา
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3.2 กรอบระยะเวลาการรับรอง
การรับรองวิทยฐานะมีกรอบระยะเวลาคราวละไมเกิน 5 ปการศึกษา ดวยหลักเกณฑ
และเหตุผลวาปจจัยและเงื่อนไขสําคัญตอการใหการรับรองนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได การกําหนดกรอบระยะเวลา
การรับรองจึงเทากับใหกระทรวงศึกษาธิการมีโอกาสทบทวนวา สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันยังคงสามารถ
ประกอบภารกิจในการอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม
3.3 สถานะของการรับรองวิทยฐานะ
การรับรองวิทยฐานะจะไมมีการใหการรับรองตลอดชีพหรือรับรองโดยอัตโนมัติหรือโดย
เลือกปฏิบัติ
กระบวนการขอรับรองวิทยฐานะ การขอขยายเวลาการรับรองวิทยฐานะ และการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะเปนหนาที่และความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
การใหการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดไดเปนหลายสถานะ ดังนี้
3.3.1 ใหการรับรองวิทยฐานะชัว่ คราว สําหรับสถาบันที่จัดตัง้ ใหม จะไดรับการรับรอง
ใหจัดการเรียนการสอนในระยะเวลาไมเกิน 2 ปการศึกษา
3.3.2 ใหการรับรองวิทยฐานะอยางมีเงื่อนไข ในกรณีทสี่ ถาบันอาจประกอบภารกิจใน
การอุดมศึกษาบางประการไดอยางมีคุณภาพในระดับหนึง่ แตยงั ตองปรับปรุงในอีกบางประการใหมีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
3.3.3 ใหการรับรองวิทยฐานะโดยกําหนดกรอบระยะเวลา 5 ปการศึกษาในกรณี
ที่สถาบันสามารถประกอบภารกิจในการอุดมศึกษาไดตามเกณฑทกี่ ําหนด
3.3.4 ไมใหการรับรองวิทยฐานะ ในกรณีที่สถาบันไมสามารถประกอบภารกิจในการ
อุดมศึกษาไดตามเกณฑทกี่ าํ หนด
3.3.5 เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอาจถูกเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะสถาบันกอนครบระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง
วิทยฐานะไวก็ได เมื่อปรากฏวา สถาบันดําเนินการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และ
เกณฑมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอาจไดรับการแจงเตือนเปน
ลายลักษณอักษร ซึ่งสถาบันจะตองปรับปรุงแกไขใหแลวเสร็จสมบูรณภายใน 30 วันนับจากการไดรับแจงเตือน
การแจงเตือนดังกลาวจักกระทําไดไมเกิน 2 ครั้ง
หากสถาบันไมสามารถแกไขไดภายในกําหนดจะถูกเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะตอไป
ซึ่งจะสงผลใหสถาบันตองยุติการประกอบภารกิจในการอุดมศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนโดย
ทันที อยางไรก็ดี เมื่อสถาบันไดแกไข พัฒนาปรับปรุงการดําเนินการแลว สถาบันจะตองยื่นคําขอใหการรับรอง
วิทยฐานะใหมภายในระยะเวลา 6 เดือน
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4. ขั้นตอนและวิธีการ
4.1 สถาบันอุดมศึกษาโดยสภาสถาบันเปนผูย ื่นคําขอใหการรับรองวิทยฐานะพรอมเอกสาร
ดังนี้
4.1.1 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปทุกปในกรอบระยะเวลาที่ไดรับการ
รับรองวิทยฐานะ ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนและเปาหมายทีก่ าํ หนดไวและตองแสดง
พัฒนาการอยางตอเนื่อง
4.1.2 เอกสาร ขอมูลอื่นที่เกีย่ วของและที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
4.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแตงตัง้ คณะผูประเมินใหรับผิดชอบการใหการรับรอง
วิทยฐานะ
4.2.1 คณะผูประเมิน พิจารณารายงานผลการประเมินตนเองและเอกสารขอมูลอื่นที่
เกี่ยวของทั้งในสวนที่เปนขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ การพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันจะกระทํา
อยางเปดเผย โปรงใส สถาบันสามารถเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมจาก SAR เอกสารหรือขอมูลอื่น ๆ ที่ไดจัดสงมา
ใหแลวได
4.2.2 คณะผูประเมิน รายงานผลการพิจารณาใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
4.3 คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศผลการพิจารณารับรองวิทยฐานะใหเปนขอสนเทศ
สาธารณะดวยวิธีการตาง ๆ
5. ระยะเวลาการพิจารณารับรองวิทยฐานะ
ภายในเวลา 3 เดือนนับแตสถาบันยืน่ คําขอใหรับรองวิทยฐานะและยืน่ เอกสารตาง ๆ ครบถวน
6. เงื่อนไข
6.1 สถาบันอุดมศึกษาที่อยูภายใตระบบการรับรองวิทยฐานะสถาบัน มีพันธะผูกพันตองสง
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป และรายงานอื่น ๆ ตรงตามเวลาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
6.2 การรับรองวิทยฐานะจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันเวลาที่กําหนด สถาบันจะตอง
มีระบบฐานขอมูลกลาง ที่ครบถวนและทันกาลอยูเสมอ เพื่อที่ผูประเมินจะไดใชขอมูลในการพิจารณารับรอง
ตลอดจนเปนขอมูลที่เผยแพรใหสาธารณะไดรับทราบและตรวจสอบความถูกตองได ฐานขอมูลกลางที่จําเปน
อาทิ ฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ฐานขอมูลหลักสูตร ฐานขอมูลอาจารย บุคลากร ฐานขอมูล
นักศึกษา
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ประเภทกลุมสถาบันและเกณฑการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
หากสถาบันอุดมศึกษาประกาศจะขอใหรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันตองยื่นคํา
ขอให รั บ รองวิ ท ยฐานะต อ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตามแบบ รกอ. 05 พร อ มทั้ ง ข อ มู ล สารสนเทศ
หลั ก ฐานอ า งอิ ง ที่ แ สดงถึ ง ศั ก ยภาพและความพร อ มในการจั ด การศึ ก ษาตามเกณฑ ม าตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานสถาบันฯ ซึ่งจําแนกสถาบัน
เป น 4 กลุ ม ทั้ ง นี้ สถาบั น จะเป น ผู ร ะบุ เ องว า จะกํ า หนดให ส ถาบั น ของตนอยู ใ นกลุ ม ใด ตามปรั ช ญา
วัตถุประสงคและพันธกิจของสถาบันที่ไดกําหนดไว และสถาบันอาจเปลี่ยนแปลงกลุมไดในอนาคต
กลุมสถาบันที่กําหนดไวมี 4 กลุม (category) คือ
กลุมที่ 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและการวิจัยขั้นสูง
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเนนการ
ทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิด
ของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุงสรางองคความรู
ทฤษฎีและขอคนพบใหมทางวิชาการ
กลุมที่ 2 สถาบันเฉพาะทาง
หมายความถึง สถาบั น ที่ เ น น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต เฉพาะทางหรื อ เฉพาะกลุ ม สาขาวิ ช า ทั้ ง สาขาวิ ช าทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการ
ทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ประกอบวิชาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้ง
อุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ
2.1 ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 ลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุมที่ 3 สถาบันทีเ่ นนระดับปริญญาตรี
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
เปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสราง
ความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได
กลุมที่ 4 วิทยาลัยชุมชน
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการ
ของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยน
อาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู
ตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เกณฑการพิจารณา
การพิจารณาจะพิจารณาจากมาตรฐานการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาในแตละดานวา
สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาในระดับที่เปดสอนและไดดําเนินการตาม
ภารกิจที่เปนไปตามคุณลักษณะของกลุมสถาบันนั้น หรือไม อยางไร โดยคาน้ําหนักของมาตรฐานแตละดาน
ของแตละกลุมสถาบันอาจเทากันหรือแตกตางกัน
เกณฑการประเมิน
การพิจารณาใหการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไว 2 ดาน ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานแตละดานประกอบดวยมาตรฐานยอย
ดานตาง ๆ 4 ดาน
1. เกณฑการประเมินระดับมาตรฐานยอย
การประเมินมาตรฐานยอยในแตละดานจะเปนผลรวมจากการประเมินระดับตัวบงชี้ ซึ่งมี
จํานวนแตกตางกันระหวาง 3 ถึง 6 ตัวบงชี้ ขึ้นอยูกับมาตรฐานยอยดานนั้น ๆ และมีการกําหนดคาน้ําหนัก
มาตรฐานยอยและตัวบงชี้ผันแปรตามกลุมสถาบัน
มาตรฐานยอยแตละดาน มีคะแนนตั้งแต 0 ถึง 6 ขึ้นอยูกับจํานวนตัวบงชี้ยอยที่ใชในการ
ประเมิน
ตัวบงชี้มี 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้ที่เปนเกณฑทั่วไปใชประเมินสถาบันทุกกลุม และตัวบงชี้ที่
เปนเกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน กําหนดใชตามประเภทกลุมสถาบัน
การใหคะแนน
การประเมินตัวบงชี้ที่เปนเกณฑทั่วไป ประเมินตามระดับศักยภาพและความสมบูรณของ
การดําเนินการตามพันธกิจที่กําหนดไว
การประเมินตัวบงชี้ที่เปนเกณฑเฉพาะกลุมสถาบันเปนการประเมินอิงเกณฑตามที่กําหนดไว
2. เกณฑการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
2.1 สถาบันอุดมศึกษาจะไดรับการรับรองวิทยฐานะไดเมื่อผลการประเมินแตละดานตอง
ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 75 และผลการประเมินรวมทุกดานตองไมนอยกวารอยละ 80 ทั้งนี้ สถานะของ
การไดรับการรับรองวิทยฐานะจะขึ้นกับผลการประเมินรวมทุกดาน ดังนี้
2.1.1 คะแนนรวมทุกดานตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป จะไดรับการรับรองวิทยฐานะในระดับดีมาก
2.1.2 คะแนนรวมทุกดานตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป จะไดรับการรับรองวิทยฐานะในระดับดี
2.2 ในกรณีที่คะแนนรวมบางดานนอยกวารอยละ 75 แตผลการประเมินรวมไดมากกวา
รอยละ 80 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ งให สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง แก ไข ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และเมื่อมาตรฐานดานนั้นมีผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 75 คณะกรรมการฯ จะให
การรับรองวิทยฐานะสถาบัน นั้น
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2.3 ในกรณีที่คะแนนรวมทุกดานนอยกวารอยละ 75 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะยัง
ไมใหการรับรองวิทยฐานะสถาบันนั้น สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการปรับปรุง แกไข ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และยื่นขอรับรองวิทยฐานะใหมภายในระยะเวลา 6 เดือน

ตาราง แสดงจํานวนตัวบงชี้และคาน้าํ หนักในการประเมินมาตรฐานดานตาง ๆ จําแนกตามกลุมสถาบัน
มาตรฐานและการรับรองวิทยฐานะ
สถาบัน
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริการจัดการ
รวม
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการ
(4) ดานการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวม
รวมทั้ง 2 มาตรฐาน

จํานวนตัว
บงชี้
(ตัวบงชี้
เฉพาะกลุม)

กลุมสถาบัน
กลุม 1 กลุม 2
กลุม 3 กลุม 4
2.1 2.2

3
4(2)
3
6
16 (2)

8.0
17.0
8.0
17.0
50.0

8.0
17.0
8.0
17.0
50.0

8.0
17.0
8.0
17.0
50.0

8.0
17.0
8.0
17.0
50.0

9.0
13.0
9.0
19.0
50.0

3(1)
3(3)
5
5

10.0
20.0
10.0
10.0

10.0
20.0
10.0
10.0

10.0
15.0
15.0
10.0

10.0
15.0
15.0
10.0

9.0
9.0
17.0
15.0

16(4)
32(6)

50.0
100

50.0 50.0
100 100

50.0
100

50.0
100
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ตาราง แสดงตัวบงชี้และคาน้ําหนักของตัวบงชี้ของมาตรฐานแตละดาน จําแนกตามกลุมสถาบัน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการ
จัดการศึกษา
1. ดานกายภาพ
1) พืน้ ที่ใชสอย
2) หองสมุด
3) การบํารุงรักษาอาคารสถานที่
รวม
2. ดานวิชาการ
1) คุณภาพหลักสูตร
2) คุณวุฒิและจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
3) อาจารยประจําตออาจารยพิเศษ
4) คุณวุฒิอาจารยประจํา
5) ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
6) การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรปริญญาตรี
กอนเปดระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
3. ดานการเงิน
1) แผนการเงิน
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใชเงิน
3) การจัดทํารายงานการเงินประจําป
รวม

กลุมสถาบัน
กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3
2.1 2.2

กลุม 4

2.5
3.0
2.5
8

2.5 2.5
3.0 3.0
2.5 2.5
8 8

2.5
3.0
2.5
8

3.0
3.0
3.0
9

3.0
3.0
2.5
3.0
3.0
2.5

3.0
3.0
2.5
3.0
3.0
2.5

3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5

3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5

3.5
3.0
3.0
3.5
-

17

17

17

17
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2.5
3.0
2.5

2.5 2.5
3.0 3.0
2.5 2.5

2.5
3.0
2.5

3.0
3.0
3.0

8

8

8

9

8
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ตาราง แสดงตัวบงชี้และคาน้ําหนักของตัวบงชี้ของมาตรฐานแตละดาน จําแนกตามกลุมสถาบัน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
4. ดานบริหารจัดการ
1) กระบวนการดําเนินงานของสภาสถาบัน
2) การพัฒนาแผนและการดําเนินการตามแผน
3) ระบบการประเมินผลการบริหารจัดการของ
สถาบัน
4) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
5) การพัฒนาอาจารยประจํา
6) กระบวนการดูแลคณาจารยและบุคลากร
รวม
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
1. ดานการผลิตบัณฑิต
1) การรับนักศึกษา
2) การจัดบริการใหนกั ศึกษา
3) การสงเสริมติดตามการมีงานทําของบัณฑิต
และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4) แผนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
2. ดานการวิจัย
1) กลไกการใชประโยชนผลงานวิจัย
2) การบริหารจัดการการวิจยั
3) การบูรณาการงานวิจยั กับพันธกิจอื่น
4) ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
5) จํานวนผลงานที่เผยแพรและนําไปใชประโยชน
6) จํานวนผลงานวิจยั ที่ไดรับการอางอิง
รวม

กลุมสถาบัน
กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3
2.1 2.2

กลุม 4

3.0
3.0
3.0

3.0 3.0
3.0 3.0
3.0 3.0

3.0
3.0
3.0

3.5
3.0
3.5

2.5
3.0
2.5

2.5 2.5
3.0 3.0
2.5 2.5

2.5
3.0
2.5

3.0
3.0
3.0

17

17

17

17

19

2.5
2.5
2.5

2.5 2.5
2.5 2.5
2.5 2.5

2.5
2.5
2.5

3.0
3.0
3.0

2.5
10

2.5 2.5
10 10

2.5
10

9

3.0
3.5
3.0
3.5
3.5
3.5
20

3.0
3.5
3.0
3.5
3.5
3.5
20

3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
15

3.0
3.0
3.0
-

3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
15

9

13

ตาราง แสดงตัวบงชี้และคาน้ําหนักของตัวบงชี้ของมาตรฐานแตละดาน จําแนกตามกลุมสถาบัน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3. ดานการใหบริการทางวิชาการแกสงั คม
1) จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
2) มาตรฐานคุณภาพของการใหบริการ
3) การนําผลจากการใหบริการมาใชประโยชน
4) ระบบการเลือกสรรผูใหบริการ
5) จํานวนแหลงภาคอุตสาหกรรมที่รวมมือกับสถาบัน
รวม
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
1) รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
2) การบูรณาการเขากับพันธกิจอืน่
3) การกําหนดมาตรฐานของการดําเนินการ
4) จํานวนกิจกรรม/โครงการทีก่ อเกิดความรูคุณคา
และความซาบซึง้ ในศิลปะและวัฒนธรรม
5) จํานวนเครือขายและความรวมมือกับ
ภาคประชาชนหรือหนวยงานอื่น
รวม
รวมทั้ง 2 มาตรฐาน

กลุมสถาบัน
กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3
2.1 2.2

กลุม 4

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

3.0
3.5
3.5
3.5
3.5

10

10

15

15

17

2.0
2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0
2.0

3.0
3.0
3.0
3.0

2.0
10
100

2.0 2.0
10 10
100 100

2.0
10
100

3.0
15
100
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
ประเภท

ปจจัยนําเขา

ความหมาย สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีหองครบทุก
ประเภท พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และเหมาะสม
กับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
ตามเกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุด ครุภัณฑประจําอาคาร คุรภัณฑ
การศึกษา คอมพิวเตอร ระบบสาธารณูปโภค และระบบความปลอดภัยตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตัวบงชี้ :
3 ขอ
1. สัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารตอจํานวนนักศึกษาและพื้นที่หองพักอาจารยตอคน เปนไปตามเกณฑ
พื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ
2. มีหองสมุดที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3. มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ทั้งในดานสุขอนามัยและดานความปลอดภัย
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน
1. ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดอาคาร สถานที่ พื้นที่ใชสอย จําแนกตามประเภทหอง โดย
จํานวนหองตองสอดคลองกับนักศึกษา อาจารยประจํา หลักสูตรที่เปดสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอน
อาทิ หองบรรยาย หองสัมมนา หองประชุม หองปฏิบัติการ
2. ขอมูลการจัดอาคาร สถานที่ พื้นที่ใชสอยที่เปนสวัสดิการที่จําเปนตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อาทิ โรงอาหาร โรงฝกกีฬา หองพยาบาล หอพักนักศึกษา
3. ขอมูลสารสนเทศที่แสดงวาหองสมุดตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ สถาบันอาจจัดใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลทางวิชาการ บทคัดยอออนไลนหรือฐานขอมูลใน
รูปแบบอื่น ในสาขาวิชาที่เปดสอนใหเพียงพอและเหมาะสมก็ได
4. ขอมูลการบํารุงรักษาสถานที่ทั้งในดานสุขอนามัยและดานความปลอดภัย
เกณฑการประเมิน : เกณฑทั่วไป
ตัวบงชี้ขอ 1-3
ชวงคะแนน 0 - 3 คะแนน
คะแนน 0
ไมผานการประเมิน
ทุกขอ

คะแนน 1
ผานการประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
ผานการประเมินครบทุกขอ
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(2)

ดานวิชาการ

ประเภท

ปจจัยนําเขา

ความหมาย สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของประเทศ
และผูใชบัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรูได
อยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผน
รับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู การประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
ตัวบงชี้ :
6 ขอ
1. หลักสูตรทุกหลักสูตรตองสะทอนและสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและคุณลักษณะของกลุม
สถาบัน และเป นไปตามเกณฑมาตรฐานหลั กสูตรระดั บอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข องที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใชในขณะนั้น
2. คุณวุฒิและจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ณ วันที่ยื่นขอรับรองวิทยฐานะแตละหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หรือประกาศที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและตองสอดคลองกับเกณฑของ
องคกรวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ
3. อาจารยประจําตองมีจํานวนมากกวาอาจารยพิเศษ (เปนเกณฑเพิ่มเติมจากเกณฑมาตรฐาน
กฎระเบียบ ขอบังคับที่ประกาศใชในปจจุบัน)
4. สัดสวนคุณวุฒิอาจารยประจํา ตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
5. สัดสวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
6. สถาบันที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
สาขาวิชานั้น ๆ มาแลวอยางนอย 1 รุน และผลการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรนั้นตองอยูในเกณฑดี
(เฉพาะสถาบันกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ลักษณะที่ 1)

หมายเหตุ
สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาตองเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวารอยละ 70
ของหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
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เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน การกําหนดสัดสวนคุณวุฒิอาจารยประจําและตําแหนงวิชาการ

ตัวบงชี้

กลุม 1

กลุม
2.1

2
2.2

กลุม 3

กลุม 4

ตัวบงชี้ที่ 4 สัดสวนคุณวุฒิอาจารยประจํา
1. สัดสวนอาจารยวุฒิปริญญาโทตอปริญญาตรี
60 : 40
50:50
30:70
2. สัดสวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกตอปริญญาโท
30:70
- สถาบันที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี
50:50
- สถาบันที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
วุฒิปริญญาเอก วุฒิปริญญาเอก วุฒิปริญญาเอก วุฒิปริญญาเอก
3. สัดสวนอาจารยวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท
มากกวาหรือ
มากกวาหรือ
มากกวาหรือ
มากกวาหรือ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
เทากับรอยละ 60 เทากับรอยละ 30 เทากับรอยละ 30 เทากับรอยละ 30
และ
และ
และ
และ
วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี
เทากับหรือ
เทากับหรือ
เทากับหรือ
เทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 นอยกวารอยละ 5 นอยกวารอยละ 5 นอยกวารอยละ 5
ตัวบงชี้ที่ 5 สัดสวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย

1. ผูดํารง
ตําแหนงระดับ
ผศ. รศ. และศ.
รวมกันมากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 70
และ
2. ผูดํารง
ตําแหนงระดับ
รศ. ขึ้นไปเทากับ
หรือมากกวา
รอยละ 30

1. ผูดํารง
ตําแหนงระดับ
ผศ. รศ. และศ.
รวมกันมากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 60
และ
2. ผูดํารง
ตําแหนงระดับ
รศ. ขึ้นไปเทากับ
หรือมากกวา
รอยละ 10

1. ผูดํารง
ตําแหนงระดับ
ผศ. รศ. และศ.
รวมกันมากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 60
และ
2. ผูดํารง
ตําแหนงระดับ
รศ. ขึ้นไปเทากับ
หรือมากกวา
รอยละ 10

50:50
-

1. ผูดํารง
ตําแหนงระดับ
ผศ. รศ. และศ.
รวมกันมากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 60
และ
2. ผูดํารง
ตําแหนงระดับ
รศ. ขึ้นไปเทากับ
หรือมากกวา
รอยละ 10
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน
1. เอกสารหรือฐานขอมูลหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาสถาบันใหเปดสอนและได
เปดสอนจริง และเปนหลักสูตรที่ สกอ. รับทราบแลว (หลักสูตรของสถาบันกลุม 2 ตองเปนหลักสูตรเฉพาะทาง
หรือเฉพาะสาขาวิชาในกลุมเดียวกันเทานัน้ )
2. ขอมูลหลักฐานแสดงจํานวน คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําและอาจารยพเิ ศษ
ของสถาบัน
3. ขอมูลหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการนําผลการประเมินหลักสูตรไป
ปรับปรุงหลักสูตร
4. ขอมูลหลักฐานที่แสดงผลการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรปริญญาตรีอยางนอย 1 รุนในสาขาที่
สถาบันตองการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑการประเมิน : ประกอบดวยเกณฑทวั่ ไปและเกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน
1. เกณฑทั่วไป
ตัวบงชี้ขอ 1 – 5
คะแนน 0
ไมผานการ
ประเมินทุกขอ

ชวงคะแนน 0-5 คะแนน
คะแนน 1
ผานการประเมิน
1 ขอ

คะแนน 2
ผานการประเมิน
2 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ผานการประเมิน ผานการประเมิน ผานการประเมิน
3 ขอ
5 ขอ
4 ขอ

2. เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน
2.1 เกณฑการประเมินเฉพาะสถาบันกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ลักษณะที่ 1
ตัวบงชี้ขอ 1 – 6
ชวงคะแนน 0-6
คะแนน 0
ไมผานการ
ประเมินทุกขอ

คะแนน 1
ผานการ
ประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการ
ประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
คะแนน 6
ผานการ
ผานการ
ผานการ
ผานการ
ประเมิน 3 ขอ ประเมิน 4 ขอ ประเมิน 5 ขอ ประเมิน 6 ขอ
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2.2 เกณฑการประเมินเฉพาะสถาบันกลุมที่ 2 ลักษณะที่ 2 และกลุมที่ 3
ตัวบงชี้ขอ 1 – 6 ในกรณีที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาดวย ชวงคะแนน 0 - 6
ตัวบงชี้ขอ 1 – 5 ในกรณีที่เปดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี ชวงคะแนน 0 – 5
คะแนน 0
ไมผานการ
ประเมินทุกขอ

คะแนน 1
ผานการ
ประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการ
ประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
คะแนน 6
ผานการ
ผานการ
ผานการ
ผานการ
ประเมิน 3 ขอ ประเมิน 4 ขอ ประเมิน 5 ขอ ประเมิน 6 ขอ

2.3 เกณฑการประเมินเฉพาะสถาบันกลุมที่ 4
ตัวบงชี้ขอ 1 – 4
ชวงคะแนน 0 – 4
คะแนน 0
ไมผานการ
ประเมินทุกขอ

คะแนน 1
ผานการ
ประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการ
ประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
ผานการ
ผานการ
ประเมิน 3 ขอ ประเมิน 4 ขอ
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(3) ดานการเงิน
ประเภท

ปจจัยนําเขา/กระบวนการ

ความหมาย สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตามกองทุน
มีแผนการเงินที่มั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและเปาหมายที่
กําหนดไว รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการ
อุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ การจัดสรร การใชจายที่
มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะห
ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท และมี
ระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ
ตัวบงชี้ :
3 ขอ
1. มีแผนการเงินที่มั่นคง สอดคลองกับแผนดําเนินงาน แผนดานการบริหาร แผนดานกายภาพ แผน
ดานวิชาการและอื่นๆ ของสถาบันเพื่อเปนหลักประกันในการดําเนินพันธกิจทุกดานและแสดงถึงทิศทางการ
พัฒนาตามพันธกิจและจุดเนนของสถาบัน
2. สภาสถาบั น มี ร ะบบการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการใช เ งิ น ควบคู ไ ปกั บ ผลการ
ปฏิบัติงานของสถาบันโดยผูตรวจสอบภายใน
3. มีการจัดทํารายงานการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูตรวจสอบภายนอก(External Audit)
รวมทั้งมีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง และรายงานตอสภาสถาบันภายใน 90 วัน หลังปดบัญชี
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน
1. แผนการเงินที่สอดคลองกับแผนดําเนินงาน แผนดานการบริหาร แผนดานกายภาพ แผนดานวิชาการ
และแผนพัฒนาอืน่ ๆ ในอนาคต
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสภาสถาบันมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเงิน
ควบคูไปกับผลการปฎิบัติงาน
3. รายงานการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูตรวจสอบภายนอกและวันที่รายงานตอสภา
เกณฑการประเมิน : เกณฑทวั่ ไป
ตัวบงชี้ขอ 1 – 3
ชวงคะแนน 0 - 3
คะแนน 0
ไมผานการ
ประเมินทุกขอ

คะแนน 1
ผานการ
ประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการ
ประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
ผานการ
ประเมินครบทัง้ 3 ขอ
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(4) ดานการบริหารจัดการ
ประเภท

ปจจัยนําเขา/กระบวนการ

ความหมาย
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน
คานิยม ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว
โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว มีการเผยแพรผล
การกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการ
ตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา
ตัวบงชี้ :
6 ขอ
1. สภาสถาบันมีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารภายใต
หลักธรรมาภิบาลใหเปนไปตามนโยบาย แผน พันธกิจที่กําหนดไว รวมทั้งมีระบบการประเมินตนเองและ
เผยแพรประสิทธิผลการดําเนินการของสภาสถาบัน
2. สถาบันมีแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร แผนพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป
สอดคลองกับวิสัยทัศนและวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบัน และมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดําเนินการตามแผน
3. สถาบั น มี ร ะบบการประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การสถาบั น ผลการดํ า เนิ น การของคณาจารย
บุคลากร และผูบริหารทุกระดับ โดยผูรับผลการปฏิบัติในระดับนั้น ๆ และเปดเผยผลการประเมินเปนประจําทุกป
4. สถาบันมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ครอบคลุมกระบวนการคัดเลือก การพัฒนาฝกอบรม การให
รางวัลอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส การใหสวัสดิการ การดูแลและรักษาไวซึ่งคณาจารยและบุคลากรที่มีคุณภาพ
5. สถาบันมีระบบและกลไกสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยประจํามีโอกาสไดรับการเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ทั้งในดานวิชาการ ดานการวิจัยและดานการถายทอดความรู
รวมทั้งโอกาสและคาใชจายในการนําเสนอ
ผลงานวิจัย การเผยแพรผลงาน การไปรวมประชุมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูทั้งในและนอกประเทศ
6. สถาบันมีกระบวนการดูแลคณาจารย บุคลากรหลังเกษียณ โดยการจัดทํากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ
กองทุนประกันสังคม และมีระบบการนําความรูของบุคลากรกลุมนี้มาเสริมหนุนการปฏิบัติงานของคณาจารยรุนใหม
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน
1. ขอมูลหลักฐานอางอิงที่แสดงวาสภาสถาบันมีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบัน
2. แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน แผนการเงิน แผนปฏิบัติการประจําป
3. ขอมูลหลักฐานที่แสดงถึงการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรไดรับการอบรม ศึกษาตอ
รวมประชุมสัมมนา เสนอผลงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ และนําความรูของคณาจารยหลังเกษียณมาเสริมหนุน
การปฏิบัติงานของคณาจารยรุนใหม
4. ขอมูลสารสนเทศที่เกีย่ วของกับการบริหารงานบุคคล ตั้งแต การรับเขา การสัมมนาฝกอบรม การ
สงเสริมดานวิชาการ สวัสดิการหลังเกษียณ และการประเมินผลการดําเนินการของบุคลากร
5. รายงานผลการดําเนินงานของสถาบัน และผลการประเมินตนเองของสภาสถาบันที่เผยแพร
สาธารณะ
เกณฑการประเมิน : เกณฑทวั่ ไป
ตัวบงชี้ขอ 1- 6
ชวงคะแนน 0 - 6
คะแนน 0
ไมผานการ
ประเมินทุกขอ

คะแนน 1
ผานการ
ประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการ
ประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
คะแนน 6
ผานการ
ผานการ
ผานการ
ผานการ
ประเมิน 3 ขอ ประเมิน 4 ขอ ประเมิน 5 ขอ ประเมิน 6 ขอ
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
ประเภท

กระบวนการ/ผลผลิต

ความหมาย สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการ
รั บ นั ก ศึ ก ษาและสอดคล อ งกั บ เป า หมายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต อย า งมี คุ ณ ภาพ สถาบั น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ได ต าม
คุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศที่ชัดเจน เผยแพรตอ
สาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย ที่สงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการ
เรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา
ตัวบงชี้ :
4 ขอ
1. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเรียนมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคลอง
กับเปาหมายของการผลิตบัณฑิตอยางมีคณ
ุ ภาพตามจุดเนนของสถาบัน
2. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาและแนะแนวดานการเรียน การปรับตัว ดานสุขภาพกายใจ และบริการ
ขอมูลขาวสารแหลงทุนการศึกษา โอกาสการทํางานระหวางเรียน การศึกษาตอและการเขาสูวิชาชีพ
3. มีการสงเสริมการมีงานทํา ติดตามผลการมีงานทํา การประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางเปนระบบ
รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและจากตัวบัณฑิตเอง
4. สถาบันที่มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ใหจัดการเรียนการสอนใน แผน ก เปนหลัก
โดยตองมีจํานวนผูเรียนในแผน ก ไมนอยกวาเกณฑที่กําหนด (เปนเกณฑเพิ่มเติมจากเกณฑมาตรฐาน
กฎระเบียบ ขอบังคับที่ประกาศใชในปจจุบัน)
เกณฑสัดสวนนักศึกษาแผน ก และแผน ข
สัดสวนนักศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 : แบบ 2
สัดสวนของนักศึกษาปริญญาโท แผน ก : แผน ข

กลุม 1

กลุม 2 (2.1)

กลุม 2(2.2)

กลุม 3

กลุม 4

ไมนอยกวา
30 : 70
ไมนอยกวา
80 : 20

ไมนอยกวา
30 : 70
ไมนอยกวา
70 : 30

-

-

-

ไมนอยกวา
50 : 50

ไมนอยกวา
50 : 50

-

หมายเหตุ
ตัวบงชี้ขอ 4 ใชกับสถาบันกลุมที่ 2 ลักษณะที่ 2 กับสถาบันกลุมที่ 3 ดวย หากเปดสอนถึงระดับบัณฑิ23ตศึกษา

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน
1. แผน วิธีการรับนักศึกษา และเปาหมายการผลิตบัณฑิตในสาขานั้น
2. ขอมูลหลักฐานเกีย่ วกับกิจการนักศึกษาและกิจกรรมทีจ่ ดั ใหกับศิษยเกา
3. รายงานผลการศึกษาที่แสดงถึงการดําเนินการผลิตบัณฑิตที่ไมเปนไปตามแผน ผลการ
ประเมินเพื่อวิจัยหาสาเหตุและการแกไขใหเปนไปตามแผน
4. เอกสารศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนของ
บัณฑิต และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานความรู ทักษะที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร
การปรับตัวและการประพฤติปฏิบัติ
เกณฑการประเมิน : เกณฑทั่วไปและเกณฑเฉพาะกลุม
1. เกณฑทวั่ ไป
ตัวบงชี้ขอ 1 – 3 ชวงคะแนน 0 – 3
คะแนน 0
ไมผานการประเมิน
ทุกขอ

คะแนน 1
ผานการ
ประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการ
ประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
ผานการ
ประเมิน 3 ขอ

2. เกณฑเฉพาะกลุม
ตัวบงชี้ขอ 1 – 4 ชวงคะแนน 0 – 4
คะแนน 0
ไมผานการประเมิน
ทุกขอ

คะแนน 1
ผานการ
ประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการ
ประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
ผานการ
ประเมิน 3 ขอ

คะแนน 4
ผานการ
ประเมินครบทุกขอ
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(2) ดานการวิจัย
ประเภท

กระบวนการ/ผลผลิต

ความหมาย สถาบัน อุดมศึก ษามีก ารดํ าเนิน พัน ธกิจดานการวิจัยอยา งมีคุณภาพ ประสิท ธิภาพ และ
ภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับ
หนวยงานภายนอกสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริม่ สรางสรรคทมี่ คี ณ
ุ ภาพ มีประโยชน
สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิด
ประโยชนแกสาธารณชน
6 ขอ
1. สถาบันมีกลไกที่เปนรูปธรรมในการนําผลการวิจยั มาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาองคความรู
2. มีหนวยงานใหบริการการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพและครบวงจรทั้งในดานการสงเสริมการ
วิจัย การสนับสนุนทรัพยากร การสงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางนักวิจัยกับหนวยงานภายนอก
สถาบัน การจัดการความรูจากงานวิจัย งานประดิษฐและงานริเริ่มสรางสรรค การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
3. มีการบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจดานอืน่ ๆ ของสถาบันและสงเสริม
สนับสนุนใหมกี ารใชประโยชนจากงานวิจยั งานประดิษฐและงานริเริ่มสรางสรรค
4. สถาบันที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาตองมีระบบการวิจัย การพัฒนาและขยายองคความรูจาก
งานวิจยั การผลิตงานวิจัย การสรางนวัตกรรม การบริการใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ สังคม และ
ทองถิน่ (เฉพาะสถาบันกลุม ที่ 1 และกลุมที่ 2 ลักษณะที่ 1)
5. จํานวนผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐและงานริเริ่มสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา ตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (เฉพาะสถาบันกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ลักษณะที่ 1 )
6. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ตออาจารยประจํา ตองเปนไปตามเกณฑที่กาํ หนด
(เฉพาะสถาบันกลุมที่ 1 กลุมที่ 2 ลักษณะที่ 1 และกลุมที่ 2 ลักษณะที่ 2 สถาบันกลุมที่ 3 ในกรณีที่
เปดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษา)
ตัวบงชี้

หมายเหตุ
ในกรณีที่สถาบันกลุมที่ 2 ลักษณะที่ 2 และสถาบันกลุมที่ 3 ที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ตองประเมิน
โดยใชตัวบงชี้ขอ 4 – ขอ 6 ดวย
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เกณฑการกําหนดผลงานวิจัยฯ ที่ไดรบั การเผยแพร จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือนําไปใช
ประโยชน และที่ไดรับการอางอิง (ตัวบงชี้ขอ 5 และ ขอ 6)
ตัวบงชี้

กลุม 1

ตัวบงชี้ที่ 5 จํานวนผลงานวิจัย ผลงาน
ประดิษฐและงานริเริ่มสรางสรรคที่ไดรับ
การเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา

≥ รอยละ 30

ตัวบงชี้ที่ 6 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับ
การอางอิง (Citation) ตออาจารยประจํา

≥ รอยละ 15

กลุม

2 (2.1)

กลุม 2 (2.2)

กลุม 3

กลุม 4

≥ รอยละ 25

≥ รอยละ 20

≥ รอยละ 20

-

อยูระหวาง
รอยละ 11 –
รอยละ 14

อยูระหวาง
รอยละ 5 รอยละ 10

อยูระหวาง
รอยละ 5 รอยละ 10

-

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน
1. แผนงานวิจัยและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน
2. ขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงจํานวนโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานประดิษฐ งานริเริ่ม
สรางสรรค ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การนําไปใชประโยชน
3. ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจยั การสนับสนุนสงเสริมนักวิจัย การจดทะเบียน
ทรัพยสนิ ทางปญญา
4. จํานวนงานวิจยั ที่ไดรับการเผยแพรและนําไปใชในการสรางองคความรูใหม หรือนําไปบูรณาการกับ
พันธกิจดานอืน่ ของสถาบัน
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เกณฑการประเมิน : ประกอบดวยเกณฑทวั่ ไปและเกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน
1. เกณฑทวั่ ไป
ตัวบงชี้ขอ 1- 3 ชวงคะแนน 0 - 3
คะแนน 0
ไมผานการ
ประเมินทุกขอ

คะแนน 1
ผานการ
ประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการ
ประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
ผานการ
ประเมิน 3 ขอ

2. เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน
2.1 ใชในการประเมินสถาบันกลุมที่ 1 และสถาบันกลุม ที่ 2 ลักษณะที่ 1
ตัวบงชี้ขอ 1 – 6 ชวงคะแนน 0 - 6
คะแนน 0
ไมผานการ
ประเมินทุกขอ

คะแนน 1
ผานการ
ประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการ
ประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
คะแนน 6
ผานการ
ผานการ
ผานการ
ผานการ
ประเมิน 3 ขอ ประเมิน 4 ขอ ประเมิน 5 ขอ ประเมิน 6 ขอ

2.2 เกณฑการประเมินสถาบันกลุม ที่ 2 ลักษณะที่ 2 และสถาบันกลุมที่ 3 ขึ้นอยูก ับ
หลักสูตรที่เปดสอน หากเปดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรีจะประเมินโดยเกณฑทั่วไป หากเปด
สอนระดับบัณฑิตศึกษา ใหใชเกณฑการประเมินเชนเดียวกับขอ 2.1
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(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ประเภท

กระบวนการ/ผลผลิต

ความหมาย สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งในวงกวางและ
กลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับ
สถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การคนควาเพื่อแสวงหา
คําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแก
ประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการ
ใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิด
องคความรูใหม
5 ขอ
1. จํานวนกิจกรรม/โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนจุดเดน เปนที่รูจักและยอมรับของ
สังคมอยางนอย 5 กิจกรรม/โครงการ
2. มีการกําหนดมาตรฐาน การควบคุ ม และกํา กั บ คุ ณ ภาพของผู ใ ห บ ริ ก าร วิ ธี ก ารและผล
การให บ ริ ก ารใหเปนไปตามระเบียบที่สถาบันกําหนด
3. มีการประเมินผลการนําขอมูลหรือความรู ประสบการณที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ
ยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
4. มีระบบการคัดกรอง เลือกสรรคณาจารย บุคลากรที่มีความเหมาะสมในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม
5. จํา นวนแหลงภาคอุ ตสาหกรรมที่ส ถาบัน มีค วามรว มมือ ทางวิช าการและวิช าชี พและสงผลให
บุคลากร นิสิต /นักศึกษา ที่เขารวม มีความรูความชํานาญ และทักษะในการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพให
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตัวบงชี้

เกณฑกําหนดแหลงภาคอุตสาหกรรมที่มีความรวมมือกับสถาบัน
รายการ
จํานวนแหลงภาคอุตสาหกรรม

กลุม 1

กลุม 2(2.1)

กลุม 2(2.1)

กลุม 3

กลุม 4

≥ 5 แหลง

≥ 5 แหลง

5 แหลง

5 แหลง

5 แหลง

28

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน
1. ขอมูลหลักฐานจํานวนอาจารย บุคลากร โครงการ รายไดและองคความรูที่เกิดจากการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
2. ขอมูลหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการคัดกรองคณาจารย บุคลากรที่ใหบริการทางวิชาการ
3. ขอมูลหลักฐานความรวมมือระหวางสถาบันกับภาคอุตสาหกรรม
4. ขอมูลหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการกําหนดมาตรฐาน การควบคุมและกํากับคุณภาพของการ
ใหบริการ
5. ขอมูลหลักฐานที่แสดงกิจกรรม/โครงการที่เปนจุดเดนและไดรับการยอมรับในสังคม ซึ่งเปนกิจกรรม/
โครงการที่จัดตอเนื่องกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือกิจกรรม/โครงการมีบุคลากรเขารวมไมนอย
กวา 500 คน หรือเปนกิจกรรมที่มีลักษณะแตกตางไปจากสถาบันอืน่ หรือเปนกิจกรรมที่ตรงกับจุด
แข็งหรือจุดเดนทางวิชาการของสถาบัน

เกณฑการประเมิน : เกณฑทวั่ ไป
ตัวบงชี้ขอ 1 – 5
ชวงคะแนน 0 - 5
คะแนน 0
ไมผานการประเมิน
ทุกขอ

คะแนน 1
ผานการ
ประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการ
ประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
ผานการ
ประเมิน 3 ขอ

คะแนน 4
ผานการ
ประเมิน 4 ขอ

คะแนน 5
ผานการประเมิน
ครบทุกขอ
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(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเภท

กระบวนการ/ผลผลิต

ความหมาย
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งใน
ระดับหนวยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปน
สวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับการ
ปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและ
เรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยาง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมของสถาบัน
ตัวบงชี้ :

5 ขอ

1. มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในรูปแบบวิธที ี่หลากหลายใหนักศึกษา คณาจารย บุคลากร
ประชาชนทัว่ ไป มีสวนรวม พัฒนาและสรางสรรคประยุกตใช และผสมผสานกับภูมปิ ญญาทองถิน่
2. มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอืน่ โดยใหเปนสวนหนึง่ ของ
หลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เชื่อมโยงระหวางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิน่
3. มีการกําหนดมาตรฐานและการกํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ทําใหนักศึกษาและบุคลากรมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความ
ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมอยางนอย 5 กิจกรรม/โครงการ
5. จํานวนเครือขายทางวั ฒ นธรรมและความร ว มมื อ รวมพลั ง กั บ ภาคประชาชน หนวยงานที่
เกี่ยวของทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัง้ ในและตางประเทศ อยางนอย 2 เครือขาย
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน
1. ขอมูลหลักฐานการใหบริการทางศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ
2. ขอมูลหลักฐานแสดงการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอืน่ ของสถาบัน
3. ขอมูลหลักฐาน กิจกรรม/โครงการที่สง เสริมใหนกั ศึกษา บุคลากร มีความรู ตระหนักถึงคุณคาและ
เกิดความซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรม
4. ขอมูลหลักฐานความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางสถาบันกับภาคประชาชน หนวยงานที่
เกี่ยวของทัง้ ภาครัฐและเอกชน
5. ขอมูลหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการกําหนดมาตรฐาน การควบคุมและกํากับคุณภาพของการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑการประเมิน : เกณฑทวั่ ไป
ตัวบงชี้ขอ 1 – 5
ชวงคะแนน 0 - 5
คะแนน 0
ไมผาน
การประเมินทุกขอ

คะแนน 1
ผานการ
ประเมิน 1 ขอ

คะแนน 2
ผานการ
ประเมิน 2 ขอ

คะแนน 3
ผานการ
ประเมิน 3 ขอ

คะแนน 4
ผานการ
ประเมิน 4 ขอ

คะแนน 5
ผานการ
ประเมินครบทุกขอ
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