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          หมายถึง  ตัวบ่งชี้ตัวเดียวกันและเกณฑ์เดียวกัน  
หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่คล้ายกันสามารถใช้ข้อมูลของสถาบันประเมินได้  
  ทั้งตัวบ่งชี้ ของสกอ. และสมศ. 

              หมายถึง  ตวับ่งชี้ที่สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานร่วมกัน(แต่รอบปีที่ใช้
อาจ      ต่างกัน ใน กรณีของ ก.พ.ร.) ดังนั้น ภายใต้ตัวบ่งชี้
ของ สกอ.       เหล่านี้  สถาบันจึง ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ของ 
สมศ. เข้าไปเป็นตัวบ่งชี้     ภายในของสถาบัน ทั้งนี้เพื่อสามารถใช้ 
SAR ฉบับเดียวส าหรับ     การประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ
สมศ. เช่น อาจเพิ่ม 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2,1.7 และ 1.8 ของสมศ. เป็นตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 , 
2.1.2      และ 2.1.3 ตามล าดับ  
 

  ตัวบ่งชี้ของ สมศ.    ตัวบ่งชี้ของ สกอ.    ตัวชี้วัดของ 
ก.พ.ร.  

                                                                                                     (ปีงบประมาณ 2550)  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
                                                                    ตวับ่งชี้ที่ 1.2      ตัวชี้วัดที่ 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     ตัวชี้วัดที่ 4.1.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8          ตัวชี้วัดที่ 4.1.5  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1          ตัวชี้วัดที่ 22  
  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.6     ตัวบ่งชี้ที่ 2.2     ตัวชี้วัดที่ 23  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.7  
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2     ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3     ตัวบ่งชี้ที่ 2.5     ตัวชี้วัดที่ 16  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4     ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  

 ภาคผนวก 3   :  ตารางเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 
ยบตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.5     ตัวบ่งชี้ที่ 2.7     ตัวชี้วัดที่ 8  
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ.    ตัวบ่งชี้ของ สกอ.    ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.   
         (ปีงบประมาณ 2550)  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1     ตัวบ่งชี้ที่ 2.9     ตัวชี้วัดที่ 4.1.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3     ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4     ตัวบ่งชี้ที่ 2.11     ตัวชี้วัดที่ 4.1.3  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5     ตัวบ่งชี้ที่ 2.12     ตัวชี้วัดที่ 4.1.4  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.13  
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.8     ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  
              *ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1 
               *ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.2  
               *ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.3 
      ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
      ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 
  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     ตัวบ่งชี้ที่ 4.3     ตัวชี้วัดที่ 4.2.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4          ตัวชี้วัดที่ 4.2.3  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  
  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     ตัวบ่งชี้ที่ 4.4     ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7          ตัวชี้วัดที่ 4.2.5  
  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6     ตัวบ่งชี้ที่ 4.5     ตัวชี้วัดที่ 4.2.4  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3     ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     ตัวชี้วัดที่ 4.3.5  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2     ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     ตัวชี้วัดที่ 4.3.3  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1     ตัวบ่งชี้ที่ 5.3     ตัวชี้วัดที่ 4.3.1  
              *ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 
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      ตัวบ่งชี้ที่ 5.4     ตัวชี้วัดที่ 6  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5     ตัวบ่งชี้ที่ 5.5     ตัวชี้วัดที่ 4.3.4  
ตัวบ่งชี้ของ สมศ.    ตัวบ่งชี้ของ สกอ.    ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.  
               (ปีงบประมาณ 2550)  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1     ตัวบ่งชี้ที่ 6.1     ตัวชี้วัดที่ 4.4.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3     ตัวบ่งชี้ที่ 6.2     ตัวชี้วัดที่ 4.4.4  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4     ตัวบ่งชี้ที่ 6.3     ตัวชี้วัดที่ 4.4.5  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     ตัวบ่งชี้ที่ 7.1     ตัวชี้วัดที่ 13  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     ตัวบ่งชี้ที่ 7.3     ตัวชี้วัดที่ 20  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9     ตัวบ่งชี้ที่ 7.4     ตัวชี้วัดที่ 15  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.11  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5     ตัวบ่งชี้ที่ 7.5     ตัวชี้วัดที่ 17,18  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6     ตัวชี้วัดที่ 14  
      ตัวบ่งชี้ที่ 7.7  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8  
      ตัวบ่งชี้ที่ 7.9  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6     ตัวบ่งชี้ที่ 8.1     ตัวชี้วัดที่ 4.4.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2          ตัวชี้วัดที่ 4.4.3  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6          ตัวชี้วัดที่ 19  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.10  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.9  
  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4     ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1     ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  
      ตัวบ่งชี้ที่ 9.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2     ตัวบ่งชี้ที่ 9.3     ตัวชี้วัดที่ 7  
     ตัวบ่งชี้ที่ 10.1  
     ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  


