
ตารางเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน กพร.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน                   
(สกอ.) 

ประกอบดว้ย 
9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใช้ใน
การ จัดเก็บ

ข้อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(ส านักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก                     
(สมศ.) 

ประกอบดว้ย 
3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้าน  18 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปีการศึกษา - - 16. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวตัถุประสงค์ของการ
จัดตัง้สถาบัน 
17.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถาบัน 

 ปีการศึกษา 

2.1 ระบบกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 15.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

ข้อมูลจาก สกอ. - - 

2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอก 

ปีการศึกษา - - - - 

2.3  อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปีการศึกษา - - - - 

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา 13. ระดับความส าเรจ็ของแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากร และการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอดุมศึกษา 
 
 

ข้อมูลจาก สกอ. 14. การพัฒนาคณาจารย ์ ปีการศึกษา 



การประเมินคุณภาพภายใน                   
(สกอ.) 

ประกอบดว้ย 
9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใช้ใน
การ จัดเก็บ

ข้อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(ส านักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก                     
(สมศ.) 

ประกอบดว้ย 
3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้าน  18 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ปีการศึกษา - - - - 

2.6  ระบบกลไกการจดัการเรียนการ
สอน 

ปีการศึกษา 11.  ระดับความส าเร็จในการใหค้วามส าคัญ
กับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
14. ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ข้อมูลจาก สกอ.  
 
 
 
 
ข้อมูลจาก สกอ. 

 ปีการศึกษา 

2.7 ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑิต 

ปีการศึกษา 4.1.2  ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ่จ านวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจาก สกอ. 1.บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่
2. คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรีโทและเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ
 

ปีการศึกษา 
 
ปีปฏิทิน 
 
ปีปฏิทิน 
 
ปีการศึกษา 

2.8  ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดัให้กับ
นักศึกษา 

ปีการศึกษา - - - - 



การประเมินคุณภาพภายใน                   
(สกอ.) 

ประกอบดว้ย 
9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใช้ใน
การ จัดเก็บ

ข้อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(ส านักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก                     
(สมศ.) 

ประกอบดว้ย 
3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้าน  18 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

3.1  ระบบกลไกการใหค้ าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ปีการศึกษา 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3.2 ระบบกลไกการส่งเสริมกจิกรรม
นักศึกษา 
4.1  ระบบกลไกการพัฒนางานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค ์
4.2  ระบบกลไกการจดัการความรู้จาก

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ปีการศึกษา 
 
ปีการศึกษา 
 
ปีการศึกษา 

- 
 
- 
 
3.2  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 
4.2.1 ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพรใ่นระดับชาติหรอืระดับ
นานาชาตติ่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัย
ประจ า 
4.2.2  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่น ามาใช้อันก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างชัดเจน

ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวจิัยประจ า 

 
 
 
 
ข้อมูลจาก สกอ. 
 
 
ข้อมูลจาก สกอ. 
 
 
 
ข้อมูลจาก สกอ. 

- 
 
- 
 
5. งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่
6. งานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
7. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

- 
 
- 
 
ปีปฏิทิน 

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจยั 

ปีงบประมาณ 
ปีการศึกษา 
ปีปฏิทิน 

- - - - 



การประเมินคุณภาพภายใน                   
(สกอ.) 

ประกอบดว้ย 
9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใช้ใน
การ จัดเก็บ

ข้อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(ส านักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก                     
(สมศ.) 

ประกอบดว้ย 
3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ดา้น  18 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

5.1 ระบบและกลไกการบริการวชิาการ
แก่สังคม 

ปีการศึกษา - - 8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวชิาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวจิัย 

ปีการศึกษา 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโชน์ต่อสงัคม 
 
6.1 ระบบกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 
 
 
ปีการศึกษา 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 
18. ผลการชี้น าและ/หรือแก่ปัญหาสังคมใน
ด้านตา่งๆ ของสถาบัน 
10.  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
11.  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 
 
 
 
ปีการศึกษา 

7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ปีการศึกษา 10.1 ระดับคุณภาพของการก ากบัดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนา้ที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย 
10.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด
เป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

ข้อมูลจาก สกอ. 
 
 
ข้อมูลจาก สกอ. 

12.  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน 
13.  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

ปีการศึกษา 

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ 

ปีการศึกษา 13. ระดับความส าเรจ็ของแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากร และการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอดุมศึกษา 

ข้อมูลจาก สกอ. - - 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
และการตัดสินใจ 

ปีการศึกษา 12. ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอดุมศกึษา 

ข้อมูลจาก สกอ. - - 



การประเมินคุณภาพภายใน                   
(สกอ.) 

ประกอบดว้ย 
9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใช้ใน
การ จัดเก็บ

ข้อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(ส านักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก                     
(สมศ.) 

ประกอบดว้ย 
3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้าน  18 ตัวบ่งชี ้

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

7.4  ระบบบริหารความเส่ียง ปีการศึกษา 10.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด
เป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

ข้อมูลจาก สกอ. - - 

8.1  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณปงีบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
ปีปฏิทิน 
ปีการศึกษา 

- - - - 

9.1  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 7.1 ระดับความส าเรจ็ของการประกัน
คุณภาพภายในท่ีก่อให้เกดิการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

ข้อมูลจาก สกอ. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกดั 

ปีการศึกษา 

 

 


