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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ปรับแก้ประเด็นการประเมินตัวบ่งชีก้ ารประเมิน
ภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา บางตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก
2. ยุบรวมระดับคุณภาพงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ น้ำหนัก
ตามกรอมมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณภาพ 0.125 เข้ากับน้ำหนักคุณภาพ 0.25 เป็น “มีการตีพมิ พ์
ระบุชัดเจนว่า ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตเป็นข้อมูล ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ที่สถาบันอุดมศึกษาประเมินเอง โดยผู้ตอบแบบสอบถาม คือ หรือมีการตีพมิ พ์ในวารสารทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI”
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และสถานศึกษาทีร่ บั บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
3. ระบุเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บทความวิจัยของอาจารย์
แก้ไขจำนวนผูต้ อบแบบสอบถามต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 20 ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่รว่ มกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะนับเป็น
ของจำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ (จากเดิมกำหนดไว้ ผลงานของอาจารย์ได้เมือ่ อาจารย์เป็นเจ้าของโครงการวิจยั นัน้
อย่างน้อยร้อยละ 35)
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8 ผลการนำความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3 ผลงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ขยายความ การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับอาเซียน
ที่ระบุว่าต้องมีประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมอย่างน้อย 5
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย และไม่จำเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4 ผลงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
1. ขยายความ การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับอาเซียน
ที่ระบุว่าต้องมีประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมอย่างน้อย 5
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย และไม่จำเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ
2. ยุบรวมระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่น้ำหนัก
คุณภาพ 0.125 เข้ากับน้ำหนักคุณภาพ 0.25 เป็น “มีการตีพมิ พ์
ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
หรือมีการตีพมิ พ์ในวารสารทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI”
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่
1. ขยายความ การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับเซียน
ที่ระบุว่าต้องมีประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมอย่างน้อย 5
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย และไม่จำเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ

บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจยั
ระบุชดั เจนว่า ต้องมีโครงการทัง้ สองประเภท (โครงการบริการ
วิชาการทีน่ ำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการ
บริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการวิจัย) ทั้งนี้ในแต่ละ
โครงการไม่จำเป็นต้องมีทง้ั สองประเภท
ตัวบ่งชีท้ ่ี 9 ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ปรับแก้ไขประเด็นการพิจารณา
1. ประเด็นที่ 2 แก้ไขจาก “แผน” เป็น “แผนประจำปี” เป็น
“บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80”
2. ประเด็นที่ 4 แก้ไขจาก “ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีม่ ี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร” โดยเพิม่ “คงอัตลักษณ์ของคน
ในชุมชน” และ ตัด “วัฒนธรรม” ออก เป็น “ชุมชนหรือองค์กรสร้าง
กลไกทีม่ กี ารพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ งหรือยัง่ ยืน”
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
ปรับแก้ไขประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1. ประเด็นที่ 2 แก้ไขจาก “แผน” เป็น “แผนประจำปี” เป็น
“บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 80”
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2. ประเด็นที่ 4 เพิม่ ว่าเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าได้ทง้ั ต่อ
ชุมชนภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน เป็น “เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก”
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
1. ขยายนิยามของ “สุขลักษณะ” โดยเพิ่ม เป็น “มิตรกับ
สิง่ แวดล้อม”
2. ปรับแก้ไขประเด็นการพิจารณาบางข้อ เป็นดังนี้
2.1 ประเด็นที่ 2 ใช้ “สิง่ แวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่“ แทน “อาคารสถานที่” เป็น “ สิ่งแวดล้อมด้าน
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย”์
2.2 ประเด็นที่ 4 ปรับแก้จากที่ให้มีพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม
สม่ำเสมอ เป็น “การจัดให้มพี น้ื ทีแ่ ละกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีเ่ อือ้
และส่งเสริมให้นกั ศึกษาและบุคลากรมีสว่ นร่วมอย่างสม่ำเสมอ”
2.3 ประเด็ น ที ่ 5 ระบุ ช ั ด เจนว่ า เป็ น ความพึ ง พอใจ
ทีเ่ กีย่ วกับประเด็นการพิจาณาข้อ 1 – 4 เป็น “ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาทีเ่ กีย่ วกับประเด็น 1 – 4 ไม่ตำ่ กว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5”
ตัวบ่งชีท้ ่ี 12 การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องสภาสถาบัน
เพิม่ เติมประเด็นการประเมินผลการดำเนินงานของสภาสถาบัน
ในประเด็นที่ 5 โดยระบุเพิ่มว่าการประเมินการดำเนินงานของ
สภาสถาบันโดยใช้หลักธรรมาภิบาลต้องครบทัง้ 10 ประเด็น
ตัวบ่งชีท้ ่ี 16 ผลการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ์
ระบุชัดเจนว่า คณะและสถาบันต้องมีอัตลักษณ์เดียวกัน
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
1. ระบุว่า คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับ
สถาบันก็ได้ โดยกรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันจะต้อง
รายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดำเนินงาน
ด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
2. ปรับแก้ประเด็นการพิจารณา ดังนี้
2.1 ประเด็นที่ 3 เพิม่ ว่าผูป้ ระเมินต้องเป็นทัง้ ผูเ้ รียนและ
บุคลากร จากเดิมทีเ่ ป็นบุคลากรอย่างเดียว เป็น “ผลการประเมิน
ของผูเ้ รียนและบุคลากรเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของสถานศึกษา
ทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ตำ่ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5”
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2.2 ประเด็นที่ 5 ระบุเพิม่ เติมว่า การได้รบั การยกย่องหรือ
ยอมรับในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับอัตลักษณ์ อาจเป็น ผูเ้ รียน บุคลากร
คณะ หรือสถาบันทีก่ ารได้รบั การยกย่องหรือยอมรับ เป็น “ผูเ้ รียน/
บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รบั การยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับอัตลักษณ์”
ตัวบ่งชีท้ ่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
1. ระบุชดั เจนว่า ข้อมูลทีแ่ สดงถึงผลการพัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณ์เป็นข้อมูลทีส่ ถาบันอุดมศึกษาประเมินเอง โดยผูต้ อบ
แบบสอบถาม คือ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และสถานศึกษาทีร่ บั บัณฑิตเข้า
ศึกษาต่อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 20
ของจำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ (จากเดิมกำหนดไว้
อย่างน้อยร้อยละ 35)
2. ระบุว่า ในกรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันและ
มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูล
ระดับสถาบัน โดยคณะทีม่ สี ว่ นร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
ในกรณี ท ี ่ ค ณะดำเนิ น การแยกกั บ สถาบั น ผลการประเมิ น
จะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
1. กำหนดนิยามของเอกลักษณ์ ว่า เอกลักษณ์ หมายถึง
ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ
โดดเด่นเป็นหนึง่ ของสถานศึกษา
2. กำหนดว่า เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง
หรื อ ส่ ง ผลกั บ เอกลั ก ษณ์ ข องสถาบั น ก็ ไ ด้ ทั ้ ง นี ้ ต ้ อ งผ่ า น
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน คณะจะดำเนินการแยกหรือ
ดำเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ โดยกรณีทค่ี ณะดำเนินการร่วมกับ
สถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดำเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
กรณีทค่ี ณะกำหนดอัตลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีสว่ นร่วม
ในการดำเนินการ ผลการประเมินพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน
โดยคณะทีม่ สี ว่ นร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน ในกรณีทค่ี ณะ
กำหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะ
พิจารณาในระดับคณะ
3. ปรับประเด็นการพิจารณาข้อที่ 5 โดยระบุชัดเจนขึ้นว่า
“ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น
จุดเด่น หรือความเชีย่ วชาญเฉพาะทีก่ ำหนด และได้รบั การยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ”
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