กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา
(ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
๑

สารบัญ
หน้า
๑. ส่วนนา
๒. กรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา
๒.๑ สรุปกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒.๒ เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Common Standards)
๒.๒.๑ แนวทางการรายงานผลประเมินระดับคุณภาพแบบภาพรวม
๒.๓ เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards)
๓. รายละเอียดของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา
ทั้ง ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบ ๓๒ ประเด็นการพิจารณา ได้แก่
ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
องค์ประกอบที่ ๑.๑ บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ
องค์ประกอบที่ ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา
ด้านที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
องค์ประกอบที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ ๒.๒ คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท
องค์ประกอบที่ ๒.๓ คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก
ด้านที่ ๓ คุณภาพงานวิจัย
องค์ประกอบที่ ๓.๑ คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ ๓.๒ คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม
ด้านที่ ๔ ผลของการบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ ๔.๑ ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service)
องค์ประกอบที่ ๔.๒ ผลของบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)
ด้านที่ ๕ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา
๔. นิยามศัพท์
๕. เอกสารอ้างอิง
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๑. ส่วนนา
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ.
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๙
กาหนดให้ ส านั กงานท าหน้ าที่ พั ฒนาเกณฑ์ วิธี การประเมิ นคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการ
จัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญในการยืนยันถึง
ความสาเร็จในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจน
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา
สมศ. ได้น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(ในหลวงรั ช กาลที่ ๑๐) โดยมี ใ จความส าคั ญ ว่ า การศึ ก ษาต้ องมุ่ งสร้ างพื้ นฐานให้ ผู้ เ รี ยน ๔ ด้ าน ได้ แ ก่
๑) ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีคุณธรรม ๓) มีอาชีพ – มีงานทา
และ ๔) เป็ นพลเมืองดี มาพัฒ นาเป็ น กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกในด้านคุณภาพบัณฑิต
ประกอบกับกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ
เพื่อกาหนดเป็นหลักการสาคัญในการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก คือ มีความเชื่อมโยง
กับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่สร้างภาระงานให้กับสถานศึกษา โดยเฉพาะภาระงาน
ด้ า นเอกสาร มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทสะท้ อ นคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาตามประเภทหรื อ กลุ่ ม
สถาบั นอุ ดมศึกษา สะท้ อนผลลั พธ์จ ากการประกันคุ ณภาพภายในเพื่อเชื่อมโยงผลการบริ หารจัดการของ
สถานศึกษาทั้งในระดับสถาบัน คณะ หลั กสู ตร รวมถึง การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศสู่
สาธารณะอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ส่งผลต่อการมีกาลังคนที่มีสมรรถนะสูงรองรับประเทศไทย ๔.๐ สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย
และสังคมโลกเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานเข้าสู่สากลตามนโยบายของรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหมวด ๕ ที่ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา มาตรา ๓๔
ได้กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคานึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัด ทา
มาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็ นกลไกระดับกระทรวง ระดั บคณะกรรมการการอุดมศึก ษา และระดั บ
หน่ ว ยงาน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารก าหนดนโยบายของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษาต่ อ ไป
โดยมาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ด้านการดาเนินการตามภารกิจของอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓

ตามร่ างกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ..... ได้กาหนดนิยาม “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลการติดตามตรวจสอบกระบวนการที่สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาจะบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” หมายความว่า การประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษานั้นเอง “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก”
หมายความว่า การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานภายนอกที่มีอานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย “ส านักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่ในการ
ประเมินผลติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกและหมายความรวมถึง
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารับรอง
“การประกั นคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษานั้นเอง และ “การประกันคุณภาพ
ภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น การประกั น คุ ณ ภาพและให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา ดังนั้น การพัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
ระดับอุดมศึกษา จึงกาหนดเป้าหมายการประเมินโดยมุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพของ
สถานศึ ก ษาในระดั บ สถาบั น และมี ก ารวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลลั พ ธ์ ก าร
ดาเนินการ เพื่อนาไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อสถานศึกษา รวมถึงไม่มีการตัดสินผล
การประเมินว่า “ได้-ตก” เพื่อให้การรับรอง (Accreditation) แต่จะเป็นการยืนยันการตรวจประเมินคุณภาพ
(Certification) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยการ
พั ฒ นากรอบแนวทางการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ได้มีการดาเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
แบบบูรณาการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิดของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
รวมถึงมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา บริบทของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มประเภท
ตลอดจนได้ น าข้ อ เสนอแนะการก าหนดกรอบแนวทางการประเมิ น คุ ณภาพภายนอกตามมติ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ มาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา ได้แก่
๑) การประเมินคุณภาพสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพันธกิจ ๔ ด้านของการอุดมศึกษา และ ๒) การดาเนินการ
ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ไม่จาเป็นต้องใช้ตัว
บ่งชี้เหมือนกัน แต่เป็นการใช้ข้อมูลพื้นฐานร่วมกัน สามารถตอบสนองกับการประกันคุณภาพภายในที่มีความ
หลากหลาย รวมถึงอาจพิจารณาประเด็นความเป็น นานาชาติและการเรียนรู้ที่หลากหลายของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ทั้งนี้หลักการสาคัญในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เน้นการตรวจประเมินตามเจตนารมณ์
ของกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓) มากกว่าการตรวจประเมิน
ตามลายลักษณ์อักษร

๔

๒. กรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
ระดับอุดมศึกษา
๒.๑ สรุปกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
กรอบแนวทางการประเมิ น คุ ณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดั บอุ ดมศึ กษา
ที่พัฒนาขึ้น มีกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยกัน ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Common Standards) ซึ่งประเมินตามพันธกิจและบริบทของสถานศึกษา
๒) เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards) สาหรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับท้าทาย (Challenging Standards) นั้นเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถเลือกความท้าทายได้ตามศักยภาพและความสมัครใจ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Common Standards) ประกอบด้วย ๕ ด้าน
๑๑ องค์ประกอบ ๓๒ ประเด็นการพิจารณา โดยความเชื่อมโยงของกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา ทั้ง ๕ ด้าน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพิจารณาจากระบบการบริหารสถานศึกษาซึ่งมาจาก
คณะบุ คคลที่ให้ นโยบายหรื อสภาสถาบั นที่จะให้ การดูแลสถานศึกษา เพื่อสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
นโยบายและการปฏิบัติของสถานศึกษาจากการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก ธรรมาภิบาล ที่แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดจาก
พันธกิจของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก คุณภาพงานวิจัย และผลของการ
บริการวิชาการ รวมถึงการพิจารณาถึงผลกระทบที่เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายในตามระบบที่สถานศึกษา
เลื อกใช้ ที่ส่ งผลให้ เกิดผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน ที่จะแสดงให้เห็ นถึงแนวโน้ม ทิศทางของประเทศ
มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๑ และมีคาอธิบาย ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๑ กรอบแนวทางการประเมิ น คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุ ดมศึกษา
ทั้ง ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบ ๓๒ ประเด็นการพิจารณา เชื่อมโยงความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
ด้าน
๑. ผลสัมฤทธิใ์ น
การบริหารจัดการ
ตามพันธกิจที่
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
ของประเทศ

องค์ประกอบ

ประเด็นการพิจารณา

ความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา

๑.๑ บริบทของสถานศึกษา
(Organization
Context)
ที่ตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ

๑) (๑) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่
สถานศึกษาจัดทา
ในเรื่องการดาเนินงานที่สะท้อน
อัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของ
สถานศึกษา ๔ ด้าน และการตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศทั้ง
ในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่เพือ่ ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลย
ภาพ
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา

๕

ด้าน

องค์ประกอบ

๑.๒ ผลสัมฤทธิข์ องการ
ดาเนินงานด้านการ
บริหารสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

ความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา

๒) (๒) ผลการสังเคราะห์
เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดทาในเรื่อง
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันตาม
พันธกิจหลักของสถานศึกษาตามระบบ
หรือกลไกที่สถาบันกาหนดโดยนาแผน
พัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบัติที่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๑) (๓) ผลการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิก์ ารบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๒) (๔) ผลการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิก์ ารบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทาง
ธรรมาภิบาล (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

๒. คุณภาพบัณฑิต
(ตรี โท เอก)

๒.๑ คุณภาพ
บัณฑิต
ปริญญาตรี

๑) (๕) การมีงานทา หรือการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
หลังสาเร็จการศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๒) (๖) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๓) (๗) ทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ ทักษะในการทางาน
Hard Skill Soft Skill IT Literacy หรือ
Digital Literacy
จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ผลการปฏิบัตทิ ี่แสดงถึงทักษะดังกล่าว
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๔) (๘) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
(ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

๖

มาตรฐานที่ ๑
ด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพือ่ การ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ มีความสานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก
และ มาตรฐานที่ ๓
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้
การแสวงหา การสร้างและจัดการ
ความรู้ตามแนวทาง/หลักการอัน
นาไปสู่สังคมฐานความรู้ และ
สังคม
แห่งการเรียนรู้

ด้าน

องค์ประกอบ
๒.๒ คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาโท

๒.๓ คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาเอก

๓. คุณภาพ
งานวิจัย

๓.๑ คุณภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

ประเด็นการพิจารณา

ความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา

๑) (๙) ผลการนาความรู้ และ ทักษะใน
วิชาชีพไปประยุกต์ ใช้ในการพัฒนา
งานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบตั ิ
และพัฒนางานเพื่อให้งานหรือองค์กร
เกิดความ ก้าวหน้าในเชิงนโยบาย
วิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ
โดยมีคุณภาพผลงานเป็นที่ยอมรับเชิง
ประจักษ์ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๒) (๑๐) สัดส่วนผลงานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่พฒ
ั นา
ความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอด
ความรู้ที่สอดคล้องกับ (๑) แนว
ทางการวิจัยและพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ (๒)
แนวทาง การวิจัยและพัฒนาเพือ่
รองรับการพัฒนาประเทศ หรือ
(๓) งานวิจัยทีส่ ามารถประยุกต์ใช้
กับหน่วยงานภายนอกหรือ
ภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๓) (๑๑) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
(ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ)
๑) (๑๒) คุณภาพของงานวิจัยที่ตพี มิ พ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๒) (๑๓) สัดส่วนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญา
เอกเป็นงาน วิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่
หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
๑) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ
๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพือ่ รองรับ
การพัฒนาประเทศ หรือ ๓) งานวิจัยที่
สามารถประยุกต์ ใช้กับหน่วยงาน
ภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๓) (๑๔) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
(ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
๑) (๑๕) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับ

๗

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

ด้าน

องค์ประกอบ

ประเด็นการพิจารณา
บริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๒) (๑๖) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์
ที่มกี ารอ้างอิงจากวารสาร วิชาการที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation)
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๓) (๑๗) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

๓.๒ คุณภาพงานวิจัย
เชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรม

๔. ผลของการ
บริการวิชาการ

๔.๑ ผลของการบริการ
วิชาการ
สู่สาธารณะ
(Public Service)

๑) (๑๘) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๒) (๑๙) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบียนผลงานจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๓) (๒๐) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัย
พัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๑) (๒๑) ผลการประเมินงานบริการ
วิชาการของผู้รับ บริการที่สามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

๘

ความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลย
ภาพ
และ มาตรฐานที่ ๓
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ การแสวงหา การสร้างและ
จัดการความรู้ตามแนวทาง/
หลักการอันนาไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่ง
การเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจ

ด้าน

องค์ประกอบ

๔.๒ ผลของการบริการ
วิชาการแบบเฉพาะ
(Specific Service)

๕. ผลของการ
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ระบบ
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพภายใน
ภายใน

ประเด็นการพิจารณา
๒) (๒๒) ผลการบริการวิชาการที่สามารถ
สร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ
ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถนาผล
จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๓) (๒๓) ผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
วิชาการของสถานศึกษาโดยคานึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม
คุณภาพ รองรับโอกาสและความท้า
ทายในอนาคต (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๑) (๒๔) ผลการประเมินงานบริการ
วิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอ
สามารถทาให้เกิดประโยชน์ได้จริง
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๒) (๒๕) ผลงานบริการวิชาการสามารถ
สร้างคุณค่า (Value) โดยพิจารณาจาก
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากผลการบริการ
วิชาการนั้นๆ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ได้แก่
(๑) In Cash คือ การสร้างคุณค่า
พิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้
(๒) In Kind คือ การสร้างคุณค่า
ที่ไม่เน้นมูลค่า/รายได้ อาทิ
การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
การเกิดวัฒนธรรมองค์กร
หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๓) (๒๖) ผลการประเมินการบริการ
วิชาการแบบเฉพาะ (Specific
Service) โดยคณะกรรมการวิชาการ
ของสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๑) (๒๗) ผลการประกันคุณภาพภายใน
(IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารสถานศึกษา สามารถนาไป
ปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารสถานศึกษาได้
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

๙

ความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลย
ภาพ
และ มาตรฐานที่ ๓
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ การแสวงหา การสร้างและ
จัดการความรู้ตามแนวทาง/
หลักการอันนาไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่ง
การเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลย
ภาพ

ด้าน

องค์ประกอบ

๕.๒ ผลสัมฤทธิข์ อง
หลักสูตรทั้งหมดของ
สถานศึกษา

ความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
๒) (๒๘) ผลการประกันคุณภาพภายใน
(IQA) จากการดาเนินการประกัน
ภายในโดยสถานศึกษา
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๓) (๒๙) ผลของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถานศึกษา
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๑) (๓๐) ผลของการนาผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา
และบริหารจัดการ
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๒) (๓๑) หลักสูตรได้รับการรับทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๓) (๓๒) หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กร
รับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ
(International Accreditation Bodies)
(ถ้ามี)
(ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ)

ตารางที่ ๒ คาอธิบายกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา
ทั้ง ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบ มีดังนี้
ด้าน
๑. ผลสัมฤทธิ์
ในการบริหาร
จัดการตาม
พันธกิจที่
ตอบสนองต่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
ของประเทศ

เจตนารมณ์
ของแต่ละด้าน

คาอธิบาย
ของแต่ละด้าน

การบริหารจัดการสถานศึกษามุ่ง
ผลกระทบในระยะยาวต่อการ
ดาเนินการภายใต้พันธกิจหลัก
๔ ด้านของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความ
เชี่ยวชาญ โดยมีความเป็นไปได้
ตามบริบทของสถานศึกษา
รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อ
รองรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในสาขาต่าง ๆ การพัฒนา

ผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาด้านการ
บริหารและการจัด
การศึกษาที่สะท้อน
อัตลักษณ์ ภายใต้พันธกิจ
หลัก ๔ ด้าน ตามระบบ
หรือกลไกที่สถานศึกษา
กาหนดให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
โดยมีการนาแผนพัฒนา
สถาบันไปถ่ายทอดสูก่ าร

๑๐

องค์ประกอบ

คาอธิบายของ
แต่ละองค์ประกอบ

๑.๑ บริบทของ
สถานศึกษา
(Organization
Context) ที่
ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ

การดาเนินงานของสถาน
ศึกษระดับอุดมศึกษาที่
สะท้อนอัตลักษณ์
ภายใต้พันธกิจหลัก
ของสถานศึกษา ๔ ด้าน
การตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศเพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคตตามแผน

ด้าน

๒. คุณภาพ
บัณฑิต
(ตรี โท
เอก)

เจตนารมณ์
ของแต่ละด้าน

คาอธิบาย
ของแต่ละด้าน

องค์ประกอบ

คุณลักษณะของคนไทย การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและมีการ
บริหารตามแนวธรรมาภิบาลและ
แบบมีส่วนร่วม

ปฏิบัตทิ ี่เชื่อมโยงและ
ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและประเทศ
ทั้งในเชิงภารกิจและเชิง
พื้นทีแ่ ละการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงและทิศทาง
การพัฒนาประเทศในอนาคต
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
มีการบริหารจัดการ
โดยประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
ความเหมาะสม และมี
๑.๒ ผลสัมฤทธิ์
การบริหารตามแนวทาง
ของการดาเนินงาน
ธรรมาภิบาล
ด้านการบริหาร
สถานศึกษา

การผลิตบัณฑิตของสถานศึกษา
เพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศ มุ่งผลิต
กาลังคนสาขาต่างๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้/ตลาดแรงงานที่
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ความต้องการ
ของท้องถิ่นเป็นไปตามทิศทาง
เป้าหมาย ความเชี่ยวชาญที่
สถานศึกษากาหนดรวมถึง
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม
มีวินัย สะท้อนความเป็น
พลเมืองที่ดี ตื่นรู้และมีจิต
สาธารณะ มีความสามารถ

ผลการดาเนินงาน
๒.๑ คุณภาพ
ของสถานศึกษา
บัณฑิตปริญญาตรี
ระดับอุดมศึกษาด้าน
คุณภาพของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกที่สามารถ
ตอบเป้าหมายและสร้าง
ผลกระทบ (Impact)
ให้แก่ประเทศ รวมถึง
ทักษะที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
อาทิ ทักษะในการทางาน
Hard Skill Soft Skill IT
Literacy หรือ Digital
Literacy และทักษะด้าน

๑๑

คาอธิบายของ
แต่ละองค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์ชาติและผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
เป็นไปตามแผนพัฒนา
สถาบันตามพันธกิจหลัก
ของสถานศึกษาตามระบบ
หรือกลไกที่สถาบันกาหนด
โดยนาแผนพัฒนาสถาบัน
ไปถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบัตทิ ี่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายของ
การพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ
การดาเนินงานของ
สถานศึกษาที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง การบริหาร
จัดการสถานศึกษาได้
ประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ความบริบทอย่างเหมาะสม
และมีการบริหารตาม
แนวทาง
ธรรมาภิบาล
การดาเนินงานของ
สถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี
การมีงานทา หรือการศึกษา
ต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี หลังสาเร็จ
การศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และมีทักษะ
ที่จาเป็นตามคุณลักษณะที่
เป็นความต้องการของ
ประเทศ อาทิ มีทักษะที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิต
มีทักษะในการปฏิบัติงาน

ด้าน

เจตนารมณ์
ของแต่ละด้าน
ในการทางานและการดารงชีวิต
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี
ระบบ กลไกในการดาเนินการ

คาอธิบาย
ของแต่ละด้าน

องค์ประกอบ

ภาษาอังกฤษ รวมถึง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามที่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๒.๒ คุณภาพ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
บัณฑิต
สภาสถาบัน หรือสภา
ปริญญาโท
วิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ
กาหนดเพิ่มเติม หรือ
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตมีความรู้และทักษะ
ในวิชาชีพสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งาน มีความเชี่ยวชาญ
สามารถต่อยอดความรู้ที่
สอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญของสถานศึกษา
และสามารถสร้าง
นวัตกรรมที่ตรงตามความ
ต้องการของประเทศได้

คาอธิบายของ
แต่ละองค์ประกอบ
มีทักษะในการสื่อสารภาษา
อังกฤษ เป็นต้น

การดาเนินงานขอสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตปริญญาโทมี
ความรูแ้ ละทักษะในวิชาชีพ
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงใน
การปฏิบัติและพัฒนางาน
เพื่อให้งาน/ องค์กรเกิด
ความก้าวหน้า มีทกั ษะใน
การสือ่ สารภาษาอังกฤษ
รวมถึงผลงานของบัณฑิต
ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโททีพ่ ัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับ (๑)
แนวทางการวิจัยและพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน หรือ (๒) แนวทาง
การวิจัยและพัฒนาเพือ่ รองรับ
การพัฒนาประเทศ หรือ (๓)
งานวิจัยที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม
๒.๓ คุณภาพ
การดาเนินงานของ
บัณฑิต
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปริญญาเอก ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ปริญญาเอกให้มีคุณภาพของ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/ นานาชาติ และมี
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนที่เกิดองค์ความรู้ใหม่/
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
(๑) แนวทางการวิจัยและ
พัฒนาตามความเชี่ยวชาญ
ของสถาบัน หรือ
(๒) แนวทางการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนา

๑๒

ด้าน

๓. คุณภาพ
งานวิจัย

เจตนารมณ์
ของแต่ละด้าน

คาอธิบาย
ของแต่ละด้าน

องค์ประกอบ

คาอธิบายของ
แต่ละองค์ประกอบ

ประเทศ หรือ (๓) งานวิจัยที่
สามารถประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานภายนอก/
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
การสร้างสรรค์งานวิจัย
ผลการพัฒนาผลงานวิจัย ๓.๑ คุณภาพ
การดาเนินงานของสถาน
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
งานสร้างสรรค์ และ
งานวิจัย
ศึกษระดับอุดมศึกษาในการ
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และงาน
พัฒนาผลงานวิจัยและงาน
ในอนาคต มุ่งพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม ตามบริบท
สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับ
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และความเชี่ยวชาญของ
บริบทของสถานศึกษาและ
นวัตกรรมการศึกษาที่สามารถ สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ตอบโจทย์การพัฒนา
นามาใช้ประโยชน์ได้ เป็นไป
ความต้องการของประเทศ
ประเทศ รวมถึง
ตามทิศทางและบริบทเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย/ผลงาน
ความเชี่ยวชาญที่สถานศึกษาได้ สิ่งใหม่ มีองค์ความรู้ใหม่
สร้างสรรค์มีการอ้างอิงจาก
กาหนด มีความเป็นมืออาชีพ
ตลอดจนการสร้างให้เกิด
วารสารวิชาการที่ตพี ิมพ์
ทางการศึกษา
ความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้ง
เผยแพร่ (Citation) และ
ในสาขานั้นๆ โดยมีระบบ
ภาครัฐ
ได้รับรางวัล ทุนวิจัยจาก
กลไกในการดาเนินการ
ภาคการศึกษา ภาคเอกชน
หน่วยงานภายนอกใน
และชุมชน โดยบูรณาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ
เข้ากับการนา ไปใช้
๓.๒ คุณภาพ
การดาเนินงานของ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
งานวิจัย
สถานศึกษา
และพัฒนานวัตกรรม
เชิงประยุกต์ ระดับอุดมศึกษาในการ
สามารถสร้างผลกระทบ
และการ
พัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์
(Impact) ให้แก่ประเทศได้
พัฒนา
และการพัฒนานวัตกรรมที่
นวัตกรรม
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ มีการ
จดทะเบียนผลงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
รวมถึงผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมสามารถนามา
ประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัย
พัฒนาต่อยอดจากหน่วยงาน

๑๓

ด้าน

เจตนารมณ์
ของแต่ละด้าน

คาอธิบาย
ของแต่ละด้าน

องค์ประกอบ

คาอธิบายของ
แต่ละองค์ประกอบ
ภายนอก

๔. ผลของการ
บริการ
วิชาการ

ผลของการดาเนินงานด้านบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ สามารถ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมี
การเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งตลอด
ชีวิต โดยมีการดาเนินการใน ๒
ประเภทที่เป็นไปตามทิศทางและ
บริบท เป้าหมาย ความเชี่ยวชาญ
ที่สถานศึกษาได้กาหนด โดยมี
ระบบ กลไกในการดาเนินการ

๕. ผลของการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน

ผลของการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อให้
เกิดระบบกลไกในการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับทิศทางและบริบท
เป้าหมายของสถานศึกษา โดย
เน้นเต็มตามศักยภาพบนฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียน

ผลการดาเนินงานของ
๔.๑ ผลของการ
สถานศึกษาในการบริการ
บริการ
วิชาการ ซึ่งมี ๒ ประเภท
วิชาการ
ได้แก่ การบริการวิชาการ
สู่สาธารณะ
ที่มคี ่าตอบแทน และการ
(Public
บริการวิชาการแบบให้เปล่า
Service)
โดยมีการนาความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนา
หรือบูรณาการกับพันธกิจ
ของอุดมศึกษาด้านต่าง ๆ
ทั้งการบริการวิชาการ
สู่สาธารณะ (Public
๔.๒ ผลของการ
Service) และ/หรือ การ
บริการ
บริการวิชาการแบบเฉพาะ
วิชาการแบบ
(Specific Service) โดยการ
เฉพาะ
บริการวิชาการดังกล่าวต้อง
(Specific
จัดให้สอดคล้องกับบริบท
Service)
และความต้องการขององค์ก
ผู้ใช้บริการ เพื่อตอบโจทย์
การพัฒนา สนับสนุนให้
ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ

การดาเนินงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในการบริการวิชาการสู่
สาธารณะ (Public Service)
ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการขององค์กร
ผู้ใช้บริการ เพื่อตอบโจทย์
การพัฒนา สนับสนุนให้
ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ
รองรับโอกาสและความท้า
ทายในอนาคต
การดาเนินงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในการให้บริการวิชาการแบบ
เฉพาะ (Specific Service)
ตามการร้องขอของ
หน่วยงาน องค์กร โดยการ
บริการวิชาการดังกล่าว
สามารถสร้างคุณค่า (Value)
ให้กับสถานศึกษา ได้แก่
(๑) In Cash คือ การสร้าง
คุณค่าพิจารณาผ่าน
ค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้
และ (๒) In Kind คือ การ
สร้างคุณค่าที่ไม่เน้นมูลค่า/
รายได้ อาทิ การสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร การเกิด
วัฒนธรรมองค์กร หรือ
องค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น
ผลการดาเนินงานตาม
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์
การดาเนินงานของสถาน
ระบบการประกันคุณภาพ
ระบบประกัน ศึกษระดับอุดมศึกษาในการ
ภายในที่สถานศึกษา
คุณภาพ
ประกันคุณภาพภายใน
เลือกใช้ตามบริบท
ภายใน
(IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
และวิสัยทัศน์ เพื่อกาหนด
ต่อการบริหารสถานศึกษา
ระบบกลไกและกระบวนการ
สามารถนาไปปรับปรุง
ที่เป็นรูปธรรมในการ
พัฒนาและเป็นส่วนหนึ่ง
บริหารจัดการในด้านการ
ของการบริหารสถานศึกษา
บริหารหลักสูตร คุณภาพ
ได้ และมีผลการประกัน

๑๔

ด้าน

เจตนารมณ์
ของแต่ละด้าน
เป็นสาคัญสู่ผลของการ
ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาการดาเนินการตาม
กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสีแ่ ละเป็น
ส่วนในการขับเคลื่อนก่อให้เกิด
คุณภาพในสถานศึกษามีการ
เผยแพร่ผลการดาเนินงานข้อมูล
สารสนเทศสู่สาธารณชน

คาอธิบาย
ของแต่ละด้าน

คาอธิบายของ
แต่ละองค์ประกอบ

องค์ประกอบ

อาจารย์ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
การทางานอย่างเป็นระบบ
มีการกากับดูแลและ
ขับเคลื่อนให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา
รวมถึงผลของการ
บริหารงานการประกัน
๕.๒ ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพภายในเกิดเป็น
ของหลักสูตร
วัฒนธรรมคุณภาพใน
ทั้งหมดของ
สถานศึกษามีการเผยแพร่
สถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน ข้อมูล
สารสนเทศสู่สาธารณชน

คุณภาพภายใน (IQA)ที่
ได้รับจากหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนได้นาผล
ของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน (IQA)
มาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถานศึกษา
การดาเนินงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในการนาผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรไปใช้
ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการหลักสูตร
ในสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ รวมถึง
การควบคุมคุณภาพ
หลักสูตรการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี)
จนทาให้หลักสูตรได้รับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ หรือ
รับทราบจากหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนมีหลักสูตร
ได้รับการรับรองจากองค์กร
รับรองคุณภาพในระดับ
นานาชาติ (International
Accreditation Bodies)

๒.๒ เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Common Standards)
๑๕

๒.๒.๑ แนวทางการรายงานผลประเมินระดับคุณภาพแบบภาพรวม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกมีวิธีการดาเนินการสรุปผลการประเมินของสถานศึกษาเพื่อ
สะท้อนผลการดาเนินงานตามบริบทและกลุ่มประเภทของสถานศึกษา พร้อ มทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
และพัฒนา เป็นรายประเด็นพิจารณา ดังนี้
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายแนวทางการประเมินตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก
(Excellent)
- มีผลการดาเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นาใน
วงการศึ ก ษา และมี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี เ ยี่ ย มอย่ า งชั ด เจน ตามเป้ า หมาย
ที่สถานศึกษากาหนด
- ผลการดาเนินงานโดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นใน
ด้านต่างๆ
ดีมาก
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ
(Very Good)
- มีผ ลการดาเนิ นงานที่สู งกว่าเป้าหมายที่ส ถานศึกษากาหนดโดยพิจารณาตาม
ศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ เป้ า หมาย
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ดี
- มีผลการดาเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
(Good)
กาหนด
- มีผลการดาเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา
พอใช้
- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดาเนินงาน หรือมีหลักฐานการดาเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับ
(Fair)
การปฏิบัติหรือแผน
- มีผลการดาเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาบางประเด็น
- มีผลการดาเนินการที่หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุ
พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาได้
ปรับปรุง
- ไม่ มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งาน หรื อ ผลการด าเนิ น งานที่ บ รรลุ พั น ธกิ จ
(Improvement
เป้าหมายของสถานศึกษา
Required)
- มีผลการดาเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
ผลการดาเนิ น งานของสถานศึกษาพิจารณาจากผลของการประกันคุณภาพภายในที่ส ถานศึกษา
เลือกใช้ โดยมีผลการดาเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกาหนด ครบตาม
ประเด็นการพิจารณา ในส่วนของการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบแนวทางของ สมศ.นั้น ผู้ประเมิน
ภายนอกต้องยึดหลักการสาคัญที่เน้นการตรวจประเมินตามเจตนารมณ์ ไม่เน้นการตรวจเอกสาร แต่เป็นการ
สุ่มตรวจเอกสารสาคัญหรือที่อ้างอิงตามระบบ IQA และเน้นใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยัน
ผลลัพธ์การดาเนินงาน รวมถึงมีการวิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การดาเนิน งาน
ดังกล่าว มากกว่าการตรวจประเมินตามลายลักษณ์อักษร

๑๖

ทั้งนี้ ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ข้างต้น หน่วยงานต้นสังกัดสามารถพิจารณาดาเนินการในการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ได้ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
พอใช้ (Fair)
ปรับปรุง (Improvement Required)

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นต้นแบบ
ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
ต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อปรับปรุง
ต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ตัวอย่าง การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย ก. มีดังนี้
๑. ตารางแสดงผลของการประเมินคุณภาพภายนอกโดยภาพรวม
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
พอใช้ (Fair)
ปรับปรุง (Improvement Required)
รวม

จานวน
ไม่ปรากฏ
๔ ประเด็นพิจารณา
๑๙ ประเด็นพิจารณา
๔ ประเด็นพิจารณา
๒ ประเด็นพิจารณา
๓๒ ประเด็นพิจารณา

๒. ตารางแสดงผลของการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายประเด็นพิจารณา
ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา
ผลการประเมิน
ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ องค์ประกอบที่ ๑.๑
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ (๑)
ในการบริหารจัดการ บริบทของสถานศึกษา
ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดทาใน
ตามพันธกิจ
(Organization Context)
เรื่องการดาเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจ
ที่ตอบสนองต่อการ ที่ตอบสนองต่อแผน
หลักของสถานศึกษา ๔ ด้าน และการตอบสนองความ
ดี
พัฒนาเศรษฐกิจและ ยุทธศาสตร์ชาติ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและ
สังคมของประเทศ
เชิ งพื้ นที่ เพื่ อตอบสนองต่ อการเปลี่ ยนแปลงและ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในอนาคตตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ (๒)
ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดทาใน
เรื่องการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธ
กิจหลักของสถานศึกษาตามระบบหรือกลไกที่สถาบัน
ดี
กาหนดโดยนาแผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู่การ
ปฏิ บั ติ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายของการพั ฒ นา
การศึกษาของประเทศ

๑๗

ด้านที่ ๒ คุณภาพ
บัณฑิต
(ตรี โท เอก)

ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑.๒
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ (๓)
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์
พอใช้
ดาเนินงานด้านการบริหาร การบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของ
สถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ (๔)
ผลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ดี
การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางธรรมาภิบาล
องค์ประกอบที่ ๒.๑
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ (๕)
คุณภาพบัณฑิต
การมี งานท า หรื อ การศึ ก ษาต่ อ หรื อ ประกอบ
ดี
ระดับปริญญาตรี
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี หลังสาเร็จการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ (๖)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
ดีมาก
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ
(TQF)
ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ (๗)
ทักษะที่จาเป็นต่ อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ดี
อาทิ ทักษะในการทางาน Hard Skill Soft Skill IT
Literacy หรื อ Digital Literacy จากการสั มภาษณ์
ผู้ ใช้ บั ณฑิ ต หรื อผลการปฏิ บั ติ ที่ แสดงถึ งทั กษะ
ดังกล่าว
ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ (๘)
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ดี
องค์ประกอบที่ ๒.๒
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ (๙)
คุณภาพบัณฑิต
ผลการน าความรู้ และทั ก ษะในวิ ช าชี พ ไป
ดี
ระดับปริญญาโท
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานโดยใช้ความรู้ขั้นสูง
ในการปฏิ บั ติ แ ละพั ฒ นางานเพื่ อ ให้ ง านหรื อ
องค์กรเกิดความก้าวหน้าในเชิงนโยบาย วิชาการ
หรือด้านการบริหารจัดการ โดยมีคุณภาพผลงาน
เป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ (๑๐)
สัดส่วนผลงานของบัณ ฑิตที่จบการศึก ษาระดั บ
ดีมาก
ปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อ
ยอดความรู้ที่สอดคล้องกับ (๑) แนวทางการวิจัย
และพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ
(๒) แนวทางการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ
การพั ฒนาประเทศ หรื อ (๓) งานวิ จั ยที่ สามาร
ปร ะ ยุ กต์ ใช้ กั บ ห น่ ว ยงา นภ า ยนอก ห รื อ
ภาคอุตสาหกรรม
ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ (๑๑)
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ดี

๑๘

๓. คุณภาพงานวิจัย

ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๒.๓
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ (๑๒)
คุณภาพบัณฑิต
คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ดี
ระดับปริญญาเอก
ระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ของ สกอ.
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ (๑๓)
สัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับ
ดี
ปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวั ตกรรมที่ สอดคล้ องกั บ (๑) แนวทางการวิ จั ย
และพั ฒนาตามความเชี่ ยวชาญของสถาบั น หรื อ
(๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศ หรือ (๓) งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม
ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ (๑๔)
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
พอใช้
องค์ประกอบที่ ๓.๑
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ (๑๕)
คุณภาพงานวิจยั
สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ
พอใช้
และงานสร้างสรรค์
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษาและตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ (๑๖)
สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการ
ดี
อ้ า งอิ ง จากวารสารวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
(Citation)
ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ (๑๗)
สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
พอใช้
รางวั ล หรื อ ทุ น วิ จั ย จากหน่ ว ยงานภายนอกใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
องค์ประกอบที่ ๓.๒
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ (๑๘)
คุณภาพงานวิจัยเชิง
สั ดส่ วนผลงานวิ จั ยเชิ งประยุ กต์ และการพั ฒนา
ดี
ประยุกต์และการพัฒนา
นวั ต กรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
นวัตกรรม
สถานศึ ก ษา ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่
มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ (๑๙)
สั ด ส่ ว นผลงานวิ จั ยเชิ งประยุ กต์ และการพั ฒนา
ดี
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร
เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ (๒๐)
สั ดส่ วนผลงานวิ จั ยเชิ งประยุ กต์ และการพั ฒนา
ปรับปรุง
นวัตกรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัย
พัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก

๑๙

ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา
ผลการประเมิน
๔. ผลของการบริการ องค์ประกอบที่ ๔.๑
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ (๒๑)
วิชาการ
ผลของการบริการ
ผลการประเมิ น งานบริ ก ารวิ ช าการของผู้ รั บ
ดี
วิชาการสู่สาธารณะ
บริ ก ารที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาหรื อ
(Public Service)
ประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ (๒๒)
ผลการบริ ก ารวิ ช าการที่ ส ามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า
ดีมาก
(Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดย
สามารถน าผลจากการบริ ก ารวิ ช าการไปใช้
ประโยชน์ ได้ อ ย่า งเป็น รู ปธรรม เป็น ผลกระทบ
เชิงบวกในวงกว้าง
ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ (๒๓)
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ดี
วิ ช าการของสถานศึ ก ษาโดยค านึ ง ถึ ง การใช้
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้
ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความ
ท้าทายในอนาคต
องค์ประกอบที่ ๔.๒
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ (๒๔)
ผลของการบริการวิชาการ ผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงาน
ปรับปรุง
แบบเฉพาะ
ที่ร้องขอสามารถทาให้เกิดประโยชน์ได้จริง
(Specific Service)
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ (๒๕)
ผลงานบริ ก ารวิ ช าการสามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า
ดี
(Value) โดยพิ จ ารณาจากผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
จากผลการบริการวิชาการนั้น ๆ ได้แก่
(๑) In Cash คือ การสร้างคุณค่าพิจารณา
ผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้
(๒) In Kind คือ การสร้างคุณค่าที่ไม่เน้น
มูลค่า/รายได้ อาทิ การสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร การเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ความรู้
ใหม่ เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ (๒๖)
ผลการประเมิน การบริ การวิ ชาการแบบเฉพาะ
ดี
(Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการ
ของสถานศึกษา
๕. ผลของการ
องค์ประกอบที่ ๕.๑
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ (๒๗)
ประกัน
ผลสัมฤทธิ์ระบบประกัน
ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิด
ดี
คุณภาพภายใน
คุณภาพภายใน
ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา สามารถ
นาไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารสถานศึกษาได้
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ (๒๘)
ผลการประกั น คุ ณ ภาพภายใน (IQA) จากการ
ดี
ดาเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษา

๒๐

ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา
ผลการประเมิน
ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ (๒๙)
ผลของการบริ ห ารงานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ดี
(IQA) ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด
วัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ ๕.๒
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ (๓๐)
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ผลของการนาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้
ดีมาก
ทั้งหมดของสถานศึกษา
ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ (๓๑)
หลั ก สู ต รได้ รั บ การรั บ ทราบจากหน่ ว ยงาน
ดี
ต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมี
สภาวิชาชีพ)
ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ (๓๒)
หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรอง
พอใช้
คุณภาพในระดับนานาชาติ (International
Accreditation Bodies) (ถ้ามี)

๒.๓ เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย เป็นเกณฑ์การประเมินเพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาสู่สากล ซึ่งความท้าทายดังกล่าวเป็นการท้าทายความสามารถสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
เพื่ อ สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษามีโอกาสเลือกความท้าทายได้ตามศักยภาพ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย สามารถเสนอผลการ
ดาเนิ น งานมายั ง สมศ. โดยหลั กฐานที่ต้องการ คือ ๑) การได้รับการรับรองจากสภาสถาบัน ๒) ผลการ
ดาเนินงาน และ ๓) มาตรฐานการดาเนินงานระดับท้าทาย C1 – C3 ของสถานศึกษา
สาหรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (ระดับ C1-C3) เป็นเกณฑ์ส่งเสริมการยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาสู่สากล (ตามสมัครใจที่สถาบันแสดงความจานงให้ สมศ. ประเมิน) ความท้าทาย
ดังกล่า วเป็นการท้าทายความสามารถสู่ค วามเป็นเลิศ ของสถานศึกษา เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนี้
ระดับ
C3

ความท้าทาย
World Class

คาอธิบาย
สถานศึกษามีผลการจัดอันดับสถานศึกษาระดับโลกอยู่ในอันดับ ๒๕๐ อันดับแรก
ของการจัดอันดับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ หรือมีบุคลากร
ประจาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงทางวิชาการระดับโลก

๒๑

C2

International สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนและการให้บริการการศึกษาที่ตอบสนอง
/ Regional ความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่ ระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาค เช่น กลุ่ม
Class
อาเซียน อาทิ การศึกษาข้ามพรมแดน (Cross border Education) การเคลื่อนย้าย
ผู้เรียน (Student Mobility) การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความหลากหลาย
(Multicultural Education) รวมถึงการมีงานทาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

C1

National/
Local
Class

สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
มุ่ งเน้ น ผลผลิ ตและผลลั พธ์ ที่ มี คุ ณภาพและมี ประสิ ทธิ ผ ล รวมถึ งมี การใช้
เครือข่ายการเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้
และนวั ตกรรมใหม่ ๆ ส่ งผลถึ งเศรษฐกิ จและสั ง คมในระดั บท้ องถิ่ น และ
ระดับชาติ เช่น ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)

แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทายในแต่ละระดับ มีดังนี้
ระดับ
C3

ความท้าทาย
คาอธิบาย
World Class สถานศึกษามีผลการจัดอันดับสถานศึกษาระดับโลกอยู่ในอันดับ ๒๕๐ อันดับ
แรก ของการจัดอันดับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ หรือมี
บุคลากรประจาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงทางวิชาการระดับโลก

หากสถานศึกษามีการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย C3 ต้องแสดงผลการ
ดาเนินงานประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลเชิง
บวกต่อสถานศึกษาทาให้มีชื่อเสียงระดับโลก โดยพิจารณาจากผลการจัดอันดับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ระดับนานาชาติ หรือรางวัล Nobel Prize เป็นต้น
ระดับ
C2

ความท้าทาย
คาอธิบาย
International สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนและการให้บริการการศึกษาที่ตอบสนอง
/ Regional ความต้ องการของบริ บทเชิ งพื้ นที่ ระดั บ นานาชาติ และระดั บภู มิ ภาค เช่ น
Class
กลุ่มอาเซียน อาทิ การศึกษาข้ามพรมแดน (Cross border Education)
การเคลื่อนย้ายผู้เรียน (Student Mobility) การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
ความหลากหลาย (Multicultural Education) รวมถึงการมีงานทาในกลุ่มภูมิภาค
อาเซียน

หากสถานศึกษามีการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย C2 ต้องแสดงผลการ
ดาเนินงานประกอบการพิจารณา ได้แก่
๑) สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ International Faculty (อาจารย์ต่างชาติ) International Students
(นักศึกษาต่างชาติ) Exchange Students - Inbound (นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ) Exchange Students Outbound (นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน) ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่ (ภู มิภาค
อาเซียน)
๒๒

๒) การให้บริการการศึกษาเพื่ออานวยความสะดวกต่ออาจารย์ต่างชาติ นักศึกษาต่างชาติ และ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน หรือการเป็นศูนย์กลางของข้อมูลหรือการบริการวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญของสถาบัน
๓) การมีงานทาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนของบัณฑิต
ระดับ
C1

ความท้าทาย
National/
Local
Class

คาอธิบาย
สถานศึ ก ษาเป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเป็ น พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ น
ประเทศ มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงมี
การใช้เครือข่ายการเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลถึงเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ เช่น ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)

หากสถานศึกษามีการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย C1 ต้องแสดงผลการ
ดาเนินงานประกอบการพิจารณา ได้แก่
๑) สถานศึกษามีนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตร หรืองานวิจัยที่นาไปประยุกต์ในภาคอุตสาหกรรมตาม
นโยบายชาติ
๒) สถานศึกษาสามารถยกระดับสถาบันเครือข่ายให้มีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

๒๓

๓. รายละเอียดของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา
ทั้ง ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบ ๓๒ ประเด็นการพิจารณา มีดังนี้
ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของ
ประเทศ หมายถึง ระดับความสาเร็จของแนวการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แสดงถึงการมีกระบวนการ
ระบบ กลไก กากับควบคุมในการดาเนินงานที่มุ่งให้เกิด “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน และการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ” ดังต่อไปนี้ ๑) การจัดหลักสูตร การเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามความถนัด และเต็มตามศักยภาพบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
และ ๒) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
แนวการจัดการศึกษา มุ่งเน้นในการสร้างและการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดให้มีหลักสูตรและการเรียนการ
สอนที่ยืดหยุ่น ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และประเทศ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรที่จัดขึ้นและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีการพัฒนานวัตกรรมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การมีครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพของ
ของท้องถิ่น สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน โดยผู้รับบริการทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ ประกอบที่ ๑.๑ บริ บทของสถานศึกษา (Organization
ยุทธศาสตร์ชาติ

Context) ที่ตอบสนองต่อแผน

นิยามศัพท์
บริ บ ทของสถานศึ ก ษา (Organization Context) หมายถึ ง การเขี ยนอธิ บายภาพรวมของ
สถานศึกษาที่แสดงถึงการด าเนิ นงานและบ่ งบอกปัจจั ยที่ส่ งผลให้ เกิดความท้าทายในอนาคตของสถานศึกษา
ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ความเป็ นมาของสถานศึกษา วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัจจัย
ภายนอกที่แสดงถึงความเชื่อมโยงการดาเนินงานแต่ละส่วนภายในสถานศึกษา การนานโยบาย แผนลงสู่การปฏิบัติ
ที่ ตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่ น และประเทศ ทั้ งในเชิ งภารกิ จและเชิ งพื้ นที่ (Sector) ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และแผนอุดมศึกษา ๑๕ ปี ส่งผลให้ เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการยกระดับและการ
แข่งขันเพื่อสร้างศักยภาพของประเทศในระยะยาว
ความเป็ น ผู้ น า หมายถึ ง สถานศึ กษามี ผ ลการด าเนิ นงานที่ มี ความโดดเด่ นและเป็ นที่ ยอมรั บใน
ด้ านการบริ หารสถานศึ กษาและการจั ดการเรี ยนการสอนส าเร็ จตามเป้ าหมายและทิ ศทางที่ วางไว้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอื่น (Benchmark) หมายถึง ความสาเร็จของการบริหารสถานศึกษา
สามารถเป็ นคู่ เทียบเคียง ตัวอย่ างให้ แก่ สถานศึกษาอื่ นในด้านแนวทาง วิธีการด าเนินงานที่บรรลุ เป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนดไว้
๒๔

มี ๒ ประเด็นการพิจารณา คือ
ก. ประเด็นการพิจารณา
๑) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดทาในเรื่องการดาเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์
ภายใต้ พัน ธกิ จ หลั ก ของสถานศึก ษา ๔ ด้ า น และการตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่น และประเทศ
ทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม
- มีการปฏิบั ติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ในการตอบสนองต่อแผน
(Excellent)
ยุ ทธศาสตร์ชาติ โดยมี ผลการด าเนิ นงานแสดงถึงความเป็ นผู้ น าที่สะท้อน
อัตลักษณ์ตามพันธกิจของอุดมศึกษา และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ ดี เยี่ ยมตามแผนที่ ส ถานศึ กษาก าหนดในเรื่ อ งการ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ น คู่ เ ที ย บเคี ย ง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
ดีมาก
- ได้รับการยอมรับว่ามีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ในการ
(Very Good)
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ
- มีผลการดาเนินงานที่ดี หรือสูงกว่าเป้าหมาย ครบตามที่สถานศึกษากาหนด
ในเรื่องการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ
- สามารถรั กษาแนวโน้ มที่ ดี ของผลการด าเนิ นงานด้ า นการตอบสนองต่ อ
แผนยุทธศาสตร์ชาติและบรรลุพันธกิจของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ดี
- มีการกาหนดอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ มีทิศทางและความชัดเจนตาม
(Good)
บริบทของสถานศึกษาเพื่อการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ
- มีการวางแผนและมี การด าเนินงานที่ สอดคล้ องตามพันธกิ จของอุดมศึกษา
อั ตลั กษณ์ และความเชี่ ยวชาญทิ ศทางและความชั ดเจนตามกลุ่ มสถาบั น
อุดมศึกษา โดยพิจารณาจากความสอดคล้องตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และ
- มี แ ผนการด าเนิ น งานในอนาคตที่ มุ่ ง เน้ น ต่ อ การ ตอบสนองต่ อ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และผลการดาเนินงานสามารถแสดงถึงแนวโน้มต่อการ
บรรลุพันธกิจของสถานศึกษา
พอใช้
- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้ดาเนินงานหรือดาเนิน งานแต่ไม่เชื่อมโยงเป็นไป
(Fair)
ตามแผนที่ ก าหนดในเรื่ อ งการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของสถานศึ ก ษา
ตอบสนองต่ อแผนยุทธศาสตร์ ช าติ ห รือแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) หรือ
- มี ก ารด าเนิ น การตามพั น ธกิ จ ของสถานศึ ก ษาที่ ต อบสนองต่ อ แผน
๒๕

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ๑๕ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๖๕) ในบางประเด็น แต่ผลการดาเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนดไว้ หากการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย
สามารถบรรลุพันธกิจของสถานศึกษาได้
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษาที่ ตอบสนองต่อ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ๑๕ ปี ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๒) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดทาในเรื่องการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
สถาบันตามพันธกิจหลักของสถานศึกษาตามระบบหรือกลไกที่สถาบันกาหนดโดยนาแผนพัฒนาสถาบันไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

เกณฑ์การประเมิน
- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการวางแผนและนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยมี ผ ลการดาเนิ น การที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น ผู้ น า
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามพันธกิจของอุดมศึกษา และ
- มีผลการดาเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน เห็ นชอบในเรื่องการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ช าติ
และ
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ น คู่ เ ที ยบเคี ย ง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- ได้รับการยอมรับว่ามีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทาแผนเชิงปฏิบัติการ
ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพในด้านการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ
- มีแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันของทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับคณะและสถาบัน และได้ดาเนินงานในเรื่องการตอบสนอง
ต่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ ค รบตามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด โดยมี ผ ลการ
ดาเนินงานที่ดีหรือสูงกว่าเป้าหมาย และ
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานด้านการตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและบรรลุพันธกิจของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีการวางแผนการดาเนินงานร่วมกั นในระดับคณะและสถาบันเพื่อกาหนด
จัดทาแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ในการนา
แผนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ และ
- มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน และสามารถรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนได้อย่างครบถ้วน และ
- มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
๒๖

ระดับคุณภาพ
พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
สภาสถาบันและสอดคล้องกับ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)
- มีการวางแผนเชิงปฏิบัติการแต่ไม่ได้ดาเนินงานเชื่อมโยงเป็นไปตามแผนที่
กาหนดในการดาเนินการตามพันธกิจของสถานศึกษาตอบสนองต่อแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ๑๕ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๖๕) หรือ
- มี ก ารด าเนิ น งานแต่ ไ ม่ ค รบถ้ ว น หรื อ ไม่ มี ค วามชั ด เจนในการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานให้บรรลุพันธกิจของสถานศึกษาตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๖๕) หากการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถ
บรรลุพันธกิจของสถานศึกษาได้
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ ตอบสนองต่อแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ๑๕ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๖๕) และไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดไว้ ต้ อ ง
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๑.๑
๑) บทสรุ ปสาหรั บผู้ บริ หาร (Executive Summary) ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ในการ
บริหารจัดการตามพันธกิจของสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น
๒.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามบริบทและศักยภาพ
ของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา (เช่น แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี)
๒.๒) ข้ อมู ล เกี่ย วกั บ การทบทวนและปรั บ วิสั ยทั ศน์ ห รื อพั นธกิจ ของสถานศึ กษาเพื่ อ
กาหนดเป้าหมายการดาเนินการที่ชัดเจน (เช่น รายงานประจาปี)
๒.๓) เอกสารเกี่ยวกับโครงการและการจัดเตรียมทรัพยากรของสถานศึกษา
๒.๔) เอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้าง บุคลากร หลั กสูตร ทรั พยากร การประเมินผล และ
เทคโนโลยีที่ปรากฎอยู่ในรายงานผลการดาเนินงาน
๒.๕) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญต่อประเด็นพิจารณา
๓) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๓.๑) คณะผู้บ ริห ารสถานศึกษา (เช่น กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี ผู้บริห ารของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และคณบดี ) เกี่ยวกับ ประเด็นดังนี้ (๑) ศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ ภายใต้พันธกิจหลักของอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศ
และ (๒) วิธีการและรูปแบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
๓.๒) อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนาสถาบัน การนาแผนไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
๓.๓) หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ภาคการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ภาคสั ง คมและท้ อ งถิ่ น
เกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือดาเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับสถานศึกษา
๒๗

๓.๔) ผู้ตรวจสอบงานบริหารภายในของสถานศึกษา/คณะกรรมการตรวจสอบหรือติดตาม
ผลการดาเนินงานภายในของสถานศึกษา (Audit Committee : AC)
องค์ประกอบที่ ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา หมายถึง ระดับความสาเร็จของผลการ
ด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาตามนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่เกิดผล
ลัพธ์อย่างเป็ นรู ป ธรรมและเกิดความยั่ งยืน สอดคล้ องกับบริบทการพัฒ นาและการเปลี่ ยนแปลงประเทศ
ในอนาคต
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง มาปรั บใช้ในการบริห ารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึง ความ
พอเพี ย ง พอประมาณ มี เ หตุ ผ ล รวมถึ ง ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี ต่ อ สิ่ ง กระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ ซึ่งหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
และ ๒ เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้
เป็ น ไปในครรลองธรรม หลั กธรรมาภิบ าลของการบริห ารกิ จการบ้า นเมื องที่ดี (Good Governance)
ที่ เ หมาะสมจะน ามาปรั บ ใช้ ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษามี ๑๐ องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) หลั ก ภาระ
รั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) หลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency) หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation)
หลักการกระจายอานาจ(Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity)
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) โดยดาเนินงานในทุกมิติอย่างมีพลวัต
มี ๒ ประเด็นการพิจารณา คือ
ก. ประเด็นการพิจารณา
๑) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

เกณฑ์การประเมิน
- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการบริหารสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการดาเนินงานที่แสดงถึงความเป็น
ผู้นาที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา และ
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ มี ค วามโดดเด่ น และเป็ น ที่ ย อมรั บ ตามแผนที่
สถานศึกษากาหนดในเรื่องการบริหารสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
๒๘

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- ได้รั บ การยอมรับว่ามีตัว อย่างแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ
ในการบริหารสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
- มีผลการดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดโดยพิจารณา
ตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษาในเรื่องการบริหารสถานศึกษา
โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานด้ า นการ บริ ห าร
สถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง
- มีแผนการดาเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการบริหารสถานศึกษาโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
- มีผลดาเนินงานที่มุ่งเน้นต่อการบริหารสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้หลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง สอดคล้ องตามเกณฑ์ที่ ส ถานศึก ษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด และ
- มีผลการดาเนินงานที่แสดงถึงแนวโน้มที่ดีในด้านการบริหารสถานศึกษา
โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อการบรรลุพันธกิจ
ของสถานศึกษา
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ ไ ม่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ แผนที่ ก าหนดไว้ ใ นด้ า นการบริ ห าร
สถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
- มี ก ารด าเนิ น การหรื อ มี ก ารรายงานผลลั พ ธ์ ใ นเรื่ อ งการบรรลุ พั น ธกิ จ
ตามแผนการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในบางประเด็น หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา
- ไม่ มี แ ผนและผลการด าเนิ น งานในด้ า นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ บรรลุ พั น ธกิ จ ของ
สถานศึกษา ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๒) ผลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ผลสั มฤทธิ์การบริห ารสถานศึกษาตามแนวทาง
ธรรมาภิบาล (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๒๙

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

-

(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

-

ดี
(Good)

-

พอใช้
(Fair)

-

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

-

เกณฑ์การประเมิน
มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมหรือแนวปฏิบัติระดับโลก
ในการบริ หารสถานศึกษาตามแนวทางของหลั กธรรมาภิบาลที่แสดงถึง
ความเป็นผู้นาที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา และ
มีผลการดาเนินงานที่มี ความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในเรื่องการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาลตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด และ
มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แก่
สถานศึกษาอื่น (Benchmark)
ได้รั บ การยอมรับว่า มีตัว อย่างแนวปฏิบั ติที่ดี ในการบริห ารสถานศึกษา
ตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล และ
มีผลการดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดโดยพิจารณา
ตามศัก ยภาพและบริ บ ทของสถานศึ ก ษาในเรื่ องการบริ หารสถานศึ กษา
ตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล และ
สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห าร
สถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
มี ก ารจั ด ท าแผนสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดกาหนด โดยพิจารณาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล และ
มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี มุ่ ง เน้ น การบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามแนวทาง
ของหลักธรรมาภิบาล และ
มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานโดยบรรลุ พั น ธกิ จ และเป้ า หมาย
ที่สถานศึกษากาหนด
มีการวางแผนแต่ยังไม่ดาเนินงาน หรือมีห ลั กฐานการดาเนินงานแต่ไม่
เชื่ อ มโยงกั บ การปฏิ บั ติ ต ามแผนการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามแนวทาง
ของหลักธรรมาภิบาล หรือ
มีผลการดาเนินงานที่บรรลุพันธกิจของสถานศึกษาที่เป็นไปตามแผนการ
บริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาลบางประเด็น หรือ
มี ผ ลการด าเนิ น การที่ ห ากปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หรื อ พั ฒ นาเพี ย งเล็ ก น้ อ ย
สามารถบรรลุพันธกิจของสถานศึกษาได้
ไม่มแี ผนและผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุพันธกิจของสถานศึกษาที่เป็นไปตาม
แผนการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามแนวทาง ของหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประเมินที่ ๑.๒
๓๐

๑) บทสังเคราะห์ข้อเด่นและข้อควรพัฒนา (ประมาณ ๑ – ๒ หน้า) ระหว่างนโยบายสภาสถาบันกับผล
การดาเนินงานของอธิการบดีและคณะผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย
๓-๕ ปี)
๒) เอกสารอ้างอิงที่เกีย่ วข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น
๒.๑) รายงานการประชุม/แผนการดาเนินงานของสภาสถาบัน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี)
๒.๒) รายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี)
๒.๓) ผลการประเมินอธิการบดีโดยสภาสถาบัน
๒.๔) รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ได้แก่ ธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน
และฝ่ายบริหารสถานศึกษา
๒.๕) ข้อร้องเรียนต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา
๒.๖) ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร เช่น ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย การ
ดูแลสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากรประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
๒.๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญต่อประเด็นพิจารณา
๓) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
๓.๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนของสภาสถาบัน อธิการบดี ผู้แทนของคณะบริหาร
สถานศึกษา
๓.๒) ตัวแทนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๓.๓) ตัวแทนนิสิต นักศึกษา
๓.๔) ผู้ตรวจสอบงานบริหารภายในของสถานศึกษา/ คณะกรรมการตรวจสอบหรือติดตาม
ผลการดาเนินงานภายในของสถานศึกษา (Audit Committee: AC)

ด้านที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ
๓๑

คุณ ภาพบั ณ ฑิ ต (ตรี โท เอก) หมายถึ ง ผู้ ส าเร็จ การศึ กษาเป็ น ผู้ ที่ มี ทัก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ตามที่ประเทศต้องการ ให้เป็น “พลเมืองดี มีทักษะการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้ ” โดยบัณฑิตจะต้องมี
คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ ๑) ผู้มีความเป็นพลเมืองดี ๒) ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
๔) ผู้มีทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต ทั้งนี้สถานศึกษาในฐานะสถานที่บ่มเพาะผู้เรียนให้เกิดเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ ด้วยการถ่ายทอดและปลูกฝังผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพื่อให้บัณฑิตเป็นพลเมืองและพล
โลกที่ดี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ประเทศต้องการ ผู้มีความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจิต
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ คานวณและคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณและ
ทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ทั กษะอาชี พ และทั กษะการเรียนรู้ มี ภ าวะผู้ น า มี ทักษะด้า นการ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมและมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการทางาน มีทักษะด้านความร่วมมือ การทางาน
เป็นทีม และ ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เห็นคุณค่า
ของการท างานแบบร่ ว มมื อ รวมพลั ง ในการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติต่อไป
นิยามศัพท์
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework
of Reference for Languages: CEFR) หมายถึง กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลที่
มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษา (English Proficiency)” ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ออกเป็น ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับ
คาอธิบาย
A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจาวัน สามารถแนะนาตัวเองและผู้อื่น ทั้งยัง
สามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคาถาม
เหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน
A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจาวันในระดับกลางเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
การจั ด จ่ า ยใช้ ส อย สถานที่ ภู มิ ศ าสตร์ การท างาน และสามารถสื่ อ สารในประโยคในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและการใช้ชีวิตประวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้
B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสาคัญของข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย
หรือสนใจ เช่น การทางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน
ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้
B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง
อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและทาความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายาก
ขึ้นได้

๓๒

ระดับ
คาอธิบาย
C1 ผู้เรี ยนสามารถเข้าใจข้อความยาว ๆ ที่ซับซ้อนในหั วข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้
สามารถแสดงความคิดความรู้สึ กของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคาศัพท์
สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการทางาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูด
และเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถ
ใช้คาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
C2 ผู้เรีย นมีความสามารถในการใช้ภ าษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษา
มาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็น
ภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาสาหรับ
พูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ เสนอพิจารณา ๒ แนวทาง ดังนี้
(๑) การทดสอบด้า นภาษาอั งกฤษก่อ นจบการศึก ษา (Exit Exam) หมายถึง การทดสอบด้ า น
ภาษาอั ง กฤษก่ อ นจบการศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา โดยผลการทดสอบสามารถเที ย บเคี ย งกั บ เกณฑ์
มาตรฐานสากล หรื อ เกณฑ์ ต ามที่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด /สภาวิ ช าชี พ /สถานศึ ก ษาก าหนด เพื่ อ รั บ รอง
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา
(๒) ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency) หมายถึง ความสามารถด้านทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตเป็นการสื่อสารในด้านการปฏิบัติงานและในชีวิตประจาวัน
องค์ประกอบที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี
มี ๔ ประเด็นการพิจารณา คือ
ก. ประเด็นการพิจารณา
๑) การมีงานทา หรือการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี หลังสาเร็จการศึกษา
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
นิยามศัพท์
ได้รับการยอมรับ หมายถึง ความสาเร็จด้านการมีงานทา หรือการศึกษาต่อ หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี หลังสาเร็จการศึกษาโดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. สาเร็จตามเป้าหมายและ
ทิศทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
พิจ ารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. หมายถึง ผลลั พธ์การดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ของ สกอ.
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

เกณฑ์การประเมิน
- มีผลการดาเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับด้านการผลิตบัณฑิต
ในประเด็น มีงานทา การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิส ระภายใน
๑ ปี ตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
๓๓

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ น คู่ เ ที ย บเคี ย ง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่ นที่แสดงถึง ความเป็นผู้ นา และเป็ นระดับเทีย บเคียงให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีผลการดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดโดยพิจารณาตาม
ศั ก ยภาพและบริ บ ทของสถานศึ ก ษาในด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในประเด็ น
การมีงานทา หรือการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานในด้านการผลิตบัณฑิตใน
ประเด็นการมีงานทาหรือการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน
๑ ปี ตามพันธกิจของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีผลการดาเนินการด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นมีงานทา หรือการศึกษาต่อ
หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีแผนการดาเนินงานที่ดที ี่มุ่งเน้นในด้านการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญ
ของสถานศึกษาตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต
- มีการวางแผนด้านการผลิตบัณฑิต แต่ยังไม่ดาเนินงาน หรือมีหลักฐานการ
ดาเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนการดาเนินงานในด้านการ
ผลิตบัณฑิต หรือ
- มี ผ ลการด าเนิ น งานด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในประเด็ น มี ง านท า หรื อ การ
ศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สกอ. บางประเด็น หรือ
- มีผ ลการดาเนิน งานด้านการผลิตบัณฑิต หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจของสถานศึกษาได้
- ไม่มีการวางแผนการดาเนินงาน หรือผลการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต
รวมถึ ง ผลการด าเนิ น การยั ง ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดไว้
ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ
- มีผลการดาเนินการด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นมีงานทา หรือการศึกษา
ต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.

๓๔

๒) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
นิยามศัพท์
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หมายถึง ผลลัพธ์การดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ สกอ.
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)
พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือมีผลที่สะท้อนถึง
แนวปฏิบัติในระดับโลกด้านการยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และ
- มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีผลการดาเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ในด้านผลประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิตตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ น คู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark) ในด้านผลประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
- มีผ ลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือมีผลที่ส ะท้อนถึงแนว
ปฏิบัติระดับในระดับชาติด้านการยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และ
- มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีผลการดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายในด้านผลประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตตามที่สถานศึกษากาหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและบริบทของ
สถานศึกษา และ
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต อย่าง
ต่อเนื่อง
- มีผลการดาเนินงานที่ดีเป็นตามแผนสถานศึกษากาหนดในด้านผลประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
- มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.
หรือ
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนการดาเนินงานในด้านผลประเมิน
ความพึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ต หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หรื อ พั ฒ นา
เพียงเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจของสถานศึกษาได้
- มี ผ ลการด าเนิ นการด้ านความพึ งพอใจของบั ณฑิ ตไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์
ของ สกอ. หรือ
- ไม่ มี ก ารวางแผนการด าเนิน งานในด้ า นผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
บัณฑิตที่บรรลุพันธกิจของสถานศึกษา ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดย
เร่งด่วน
๓๕

๓) ทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ ทักษะในการทางาน Hard Skill
Soft Skill IT Literacy หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต หรือผลการปฏิบัติที่แสดงถึง
ทักษะดังกล่าว (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
นิยามศัพท์
การรู้ดิจิทัล (Digital literacy) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น
๓ ส่วน ได้แก่ ใช้ (Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จาเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
เข้าใจ (Understand) คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อดิจิทัล สร้าง (Create)
คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ
หมายเหตุ หากสถานศึกษามีไม่มีข้อมูลหรือยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ ผลการประเมินเท่ากับ N/A
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

เกณฑ์การประเมิน
- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกโดยมีผลการดาเนินงานแสดง
ถึงความเป็นผู้นาที่สะท้อนอัตลักษณ์ในด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีทักษะที่จาเป็น
ต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษา และ
- มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นาในวงการศึกษาใน
ด้านคุณภาพผู้เรียนที่มี ทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
และมี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี เ ยี่ ย มอย่ า งชั ด เจน สู ง กว่ า เป้ า หมายที่
สถานศึกษากาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เ ที ยบเคี ยง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ โดยมีผลการดาเนินงานแสดงถึง
ความเป็นผู้นาที่สะท้อนอัตลักษณ์ในด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีทักษะที่จาเป็น
ต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษา และ
- มีผลการดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดโดยพิจารณา
ตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษาในด้านคุณภาพผู้เรียนที่มี ทักษะ
ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และ
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานในด้านคุณภาพผู้เรียนที่มี
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามพั น ธกิ จ ของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านคุณภาพผู้เรียนที่มี ทักษะที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดกาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ น งานในด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นที่ มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ด ารงชี วิ ต ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมี แ นวโน้ ม ที่ ดี บ รรลุ ต ามพั น ธกิ จ ของ
สถานศึกษา
๓๖

ระดับคุณภาพ
พอใช้

-

(Fair)

-

ปรับปรุง

-

(Improvement
Required)

-

เกณฑ์การประเมิน
มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนตามกาหนดไว้ในด้านคุณภาพผู้เรียน
ที่มที ักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ หรือ
มี ผ ลการด าเนิ น งานในด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นที่ มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ที่บรรลุพันธกิจของสถานศึกษาบางประเด็น
หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจของ
สถานศึกษาได้
ไม่มีการวางแผนการดาเนินงาน หรือผลการดาเนินงานที่บรรลุ พันธกิจ
ของสถานศึกษาในด้านคุณภาพผู้เรียนที่มที ักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ หรือ
มี ผ ลการด าเนิ น การในด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นที่ มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๔) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มี ๒ แนวทาง (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) คือ
ก. ผลการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามระบบหรือกลไกที่สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษากาหนด เช่น Exit Exam (ถ้ามี) หรือการฝึกงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ
ข. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ตามประกาศของ
กระทรวง ศึกษาธิการ
หมายเหตุ หากสถานศึ ก ษามี ผ ลการทดสอบความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษจาก
หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนามาพิจารณาเทียบเคียงกับเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลได้
วิธีการคานวณ
จานวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับเกณฑ์ B1 ขั้นต่าขึ้นไป
จานวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีทเี่ ข้าทดสอบ
ภาษาอังกฤษทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๔)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

เกณฑ์การประเมิน
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปริญญา
ตรี โ ดยใช้ ก รอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น สากล
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่า
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป และ
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี เ ยี่ ย มตามแผนสถานศึ ก ษาก าหนดในด้ า น
๓๗

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

เกณฑ์การประเมิน
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ต ามบริ บ ทและศั ก ยภาพของสถานศึ ก ษาโดยมี ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ที่ชัดเจน และ
- มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ ย มในด้ า นความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปริญญาตรี โดยมีผลการดาเนิน งานที่แสดงถึง
ความเป็ น ผู้ น า และเป็ น ระดั บ เที ย บเคี ย งให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาอื่ น ได้
(Benchmark) และ
- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรก
เข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษาและมีผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายตามแผน
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปริญญา
ตรี โ ดยใช้ ก รอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น สากล
ซึ่ ง สามารถเที ย บเคี ย งกั บ เกณฑ์ กั บ CEFR ในระดั บ เกณฑ์ ตั้ ง แต่ B1
ขั้นต่าขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕-๙๔ และ
- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี และ
- มีผ ลการด าเนิ นงานที่ดี ในด้ านความสามารถทางภาษาอั งกฤษของนิสิ ต
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ตามแผนสถานศึกษากาหนด โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านผลที่เกิดกับ
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยระดั บ
ปริญญาตรี และ
- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษาและมีผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายตามแผน
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปริญญา
ตรี โดยใช้ ก รอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น สากล ซึ่ ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่าขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ ๗๕-๘๔ และ
- มีการจั ดทาแผนและการดาเนินการตามแผนสถานศึกษากาหนดในด้าน
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยระดั บ
ปริญญาตรี และ
- ผลการดาเนินงานในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ที่แสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของ
สถานศึกษา และ
- มี แ ผนการด าเนิ น งานในอนาคตที่ มุ่ ง เน้ น ในด้ า นความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปริญญาตรี ตามบริบท
๓๘

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน

ของสถานศึกษา และ
- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรก
เข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา
พอใช้
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปริญญา
(Fair)
ตรี โ ดยใช้ ก รอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น สากล ซึ่ ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่าขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ ๕๕-๗๔ หรือ
- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการหรือดาเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือ
- มีการดาเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี รวมถึงผลการดาเนินการยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอได้ หรือ
- เริ่มมีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
แรกเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษาแต่ยังไม่มีการเริ่มดาเนินงานที่
เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
ปรับปรุง
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
(Improvement
ตรี โดยใช้ ก รอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น สากล ซึ่ ง
Required)
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่าขึ้นไป
ต่ากว่าร้อยละ ๕๕ หรือ
- ไม่ มี ผ ลการด าเนิ น การตามประเด็ น การพิ จ ารณา หรื อ ไม่ มี ก ารรายงาน
ผลลั พธ์ในเรื่อ งที่ส าคัญต่อผลที่เกิด กับ นิสิ ต นักศึกษาชั้นปีสุ ดท้ายระดั บ
ปริ ญญาตรี รวมถึงผลการดาเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ส ถานศึกษา
กาหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ
- ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มีการ
รายงานผลการด าเนิ น การของสถานศึ ก ษาในด้ า นความสามารถทาง
ภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา หรือ
- ไม่ปรากฏการดาเนินการด้านการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผน
เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา
ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๒.๑
๓๙

๑) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น
๑.๑) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (หมายเหตุ เงื่อนไขยืนยันตาม สกอ. ในตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระดับหลักสูตร คือ จานวน
บัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา)
(ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)
๑.๒) ผลการดาเนิน งานของสถานศึกษาเกี่ยวกับแผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ข้อมูล
(ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)
๑.๓) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
ข้อมูล Exit Exam (ถ้ามี)
๑.๔) ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมทั้ง แผนกลยุทธ์
และแผนการปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๑.๕) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถาบัน
๑.๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญต่อประเด็นพิจารณา
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑) ผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับ ๑) ทักษะของบัณฑิตด้าน Hard Skill Soft Skill ที่ใช้ใน
การทางาน ๒) ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ ๓) IT Literacy หรือ Digital Literacy

องค์ประกอบที่ ๒.๒ คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ
๔๐

ก. ประเด็นการพิจารณา
๑) ผลการนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานโดยใช้ความรู้ขั้นสูง
ในการปฏิบัติและพัฒนางานเพื่ อให้งานหรือองค์กรเกิดความก้าวหน้า ในเชิงนโยบาย วิชาการ หรือ ด้านการ
บริหารจัดการ โดยมีคุณภาพผลงานเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
นิยามศัพท์
ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบัติและพัฒนางาน หมายถึง ความรู้และทักษะทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพในระดับที่สูงมาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความชานาญทางด้านการวิจัยหรือพัฒนาความชานาญระดับสูง
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
สัดส่วนผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลงานของบั ณฑิตที่จ บการศึกษาระดับปริญญาโทกับเป้าหมาย หรือทิศทางด้านผลงานของบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทของสถาบัน ใน ๓ แนวทางคือ ๑) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน
๒) แนวทางการวิจัยและพัฒ นาเพื่อรองรับการพัฒ นาประเทศ หรือ ๓) งานวิจั ยที่สามารถประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม
จานวนปีที่ใช้ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาย้อนหลัง ๓ ปีต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

เกณฑ์การประเมิน
- มีผลการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมหรือแนวปฏิบัติระดับโลกในด้านการนาความรู้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้าน
วิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ แสดงถึงความเป็น ผู้นาในวงการศึกษา
และมี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี เ ยี่ ย มอย่ า งชั ด เจน สู ง กว่ า เป้ า หมายที่
สถานศึ ก ษาก าหนด หรื อ มี ก ารน าผลการวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาโทไป
ประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา
มีการนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษา
จนถึ ง ปี สุ ด ท้ า ยของการศึ ก ษาและมี ผ ลลั พ ธ์ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามแผน
ที่สถานศึกษากาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ น คู่ เ ที ย บเคี ย ง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีผ ลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ
ในด้ า นการน าความรู้ แ ละทั ก ษะไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นางาน หรื อ
องค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ และ
มีผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
หรือมีการนาผลการวิจัยระดับปริญญาโทไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และ
- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา
มีการนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างต่อ เนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษา
๔๑

ระดับคุณภาพ

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
จนถึ ง ปี สุ ด ท้ า ยของการศึ ก ษาและมี ผ ลลั พ ธ์ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามแผนที่
สถานศึกษากาหนด และ
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามแผนที่สถานศึกษา
กาหนดอย่างต่อเนื่อง
- มี ผ ลการด าเนิ น งานสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ที่ ส ถานศึ กษาและหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดกาหนด ในด้านการนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือ ด้านการบริหารจัดการ
หรือการนาผลการวิจัยระดับปริญญาโทไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และ
- มีแผนการดาเนินงานที่มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อ
ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษามีการนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปีสุ ดท้ายของการศึกษาและมีผลลัพธ์
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่สถานศึกษากาหนด และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามแผนที่สถานศึกษากาหนด
- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการหรือดาเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ในด้านการนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือ ด้านการบริหารจัดการ
หรือการนาผลการวิจัยระดับปริญญาโทไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม หรือ
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามแผนที่สถานศึกษากาหนดได้ บางประเด็น
หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ ในด้านการนาความรู้และทักษะ
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ
หรื อ ด้านการบริหารจั ดการ หรือ การนาผลการวิจัย ระดับปริญ ญาโทไป
ประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา
โดยเร่งด่วน

๒) สัดส่วนผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการ
ต่ อ ยอดความรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ (๑) แนวทางการวิ จั ย และพั ฒ นาตามความเชี่ ย วชาญของสถาบั น หรื อ
๔๒

(๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ (๓) งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ กับ
หน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

เกณฑ์การประเมิน
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านผลงานของบัณฑิต
(Excellent)
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง โดยมีผลการดาเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้นาในวง
การศึกษา และมีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ น คู่ เ ที ย บเคี ย ง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
ดีมาก
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบ
(Very Good)
การศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้
ใน ๓ แนวทาง ตามแผนการดาเนินงานที่สถานศึกษากาหนด และ
- มีผลการดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดโดยพิจารณาตาม
ศักยภาพและบริบทของสถานศึกษาในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญ หรื อ การต่ อ ยอดความรู้ ใ น ๓
แนวทาง และ
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานในด้านผลงานของบัณฑิตที่
จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒ นาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ดี
- มีแ ผนการดาเนิน งานสอดคล้ องตามเกณฑ์ที่ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงาน
(Good)
ต้นสังกัดกาหนดในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทโดย
พิจารณาตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา และ
- มีผลการดาเนินการด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญ หรื อ การต่ อ ยอดความรู้ ใ น ๓ แนวทางตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
พอใช้
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
(Fair)
แต่ ไ ม่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ แผนในด้ า นการผลงานของบั ณ ฑิ ต ที่
จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒ นาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย
สามารถบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้
ปรับปรุง
- ไม่ มี แ ผนและผลการด าเนิ น งานในเรื่ อ งด้ า นผลงานของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
(Improvement
การศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้
Required)
ใน ๓ แนวทาง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มี ๒ แนวทาง (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) คือ
๔๓

ก. ผลการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามระบบหรือกลไกที่สถานศึกษา
กาหนด เช่น Exit Exam (ถ้ามี) หรือการฝึกงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือผลการประเมิน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ
ข. ผลการทดสอบภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ก รอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ
ที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ หากสถานศึกษามีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากหน่วยงาน
อื่น ๆ สามารถนามาพิจารณาเทียบเคียงกับเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลได้
วิธีการคานวณ
จานวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโททีม่ ีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับเกณฑ์ B2 ขั้นต่าขึ้นไป
จานวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโททีเ่ ข้าทดสอบ
ภาษาอังกฤษทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

-

(Excellent)

-

-

-

ดีมาก
(Very Good)

เกณฑ์การประเมิน
มี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั กศึ กษาชั้ น ปี สุ ดท้ า ยระดั บ
ปริญญาโทโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่า
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป และ
มี ก ารปฏิบั ติที่ ดี เยี่ ยมในด้ านความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโทโดยมีผลการดาเนินการที่แสดงถึง
ความเป็ น ผู้ น า และเป็ น ระดั บ เที ย บเคี ย งให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาอื่ น ได้
(Benchmark) และ
มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี เ ยี่ ย มตามแผนสถานศึ ก ษาก าหนดในด้ า น
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิสิ ต นั กศึ กษาชั้ นปี สุ ดท้ายระดั บ
ปริ ญญาโทตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยมีห ลั กฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน และ
มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึ กษาจนถึ งปี สุ ดท้ ายของการศึ กษา รวมถึ ง การก าหนดคุ ณสมบั ติ ด้ าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา และมีผลลัพธ์บรรลุ
เป้าหมายตามแผน

- มี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั กศึ กษาชั้ น ปี สุ ดท้ า ยระดั บ
ปริญญาโทโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
๔๔

ระดับคุณภาพ
-

-

ดี
(Good)

-

-

พอใช้

-

(Fair)

-

เกณฑ์การประเมิน
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่า
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕-๙๔ และ
ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท และ
มีผลการดาเนินงานที่ดีในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท ตามแผนสถานศึกษากาหนด โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านผลที่เกิดกับ
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิสิ ต นั กศึ กษาชั้นปี สุ ดท้ายระดั บ
ปริญญาโท และ
มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึ กษาจนถึ งปี สุ ดท้ ายของการศึ กษารวมถึ ง การก าหนดคุ ณสมบั ติ ด้ าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา และมีผลลัพธ์บรรลุ
เป้าหมายตามแผน
มี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั กศึ กษาชั้ น ปี สุ ดท้ า ยระดั บ
ปริญญาโท โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่า
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๕-๘๔ และ
มีการจัดทาแผนและการดาเนินการตามแผนสถานศึกษากาหนดในด้าน
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิสิ ต นั กศึ กษาชั้นปี สุ ดท้ายระดั บ
ปริญญาโท และ
มี แ ผนการด าเนิ น งานในอนาคตที่ มุ่ ง เน้ น ในด้ า นความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท ตามบริบท
ของสถานศึกษา และ
ผลการด าเนิ น งานในด้ า นความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท ที่แสดงถึงแนวโน้ม ต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถานศึกษา และ
มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึ กษาจนถึ งปี สุ ดท้ ายของการศึ กษา รวมถึ ง การก าหนดคุ ณสมบั ติ ด้ าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา
มี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั กศึ กษาชั้ น ปี สุ ดท้ า ยระดั บ
ปริญญาโทโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ซึ่ ง สามารถเที ย บเคี ย งกั บ เกณฑ์ กั บ CEFR ในระดั บ เกณฑ์ ตั้ ง แต่ B2
ขั้นต่าขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๕๕-๗๔ หรือ
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการหรือดาเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา
๔๕

ระดับคุณภาพ
-

ปรับปรุง

-

(Improvement
Required)

-

-

-

เกณฑ์การประเมิน
ชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท หรือ
มีก ารด าเนิ นการแต่ไ ม่ ครบถ้ว นตามประเด็ นการพิ จารณา หรื อ มีก าร
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท รวมถึงผลการดาเนินการ
ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข
หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอได้ หรือ
เริ่มมีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปี
สุดท้ายของการศึกษา แต่ยังไม่มีการเริ่มดาเนินงานที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
มี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั กศึ กษาชั้ น ปี สุ ดท้ า ยระดั บ
ปริญญาโท โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่า
ขึ้นไป ต่ากว่าร้อยละ ๕๕ หรือ
ไม่มีผลการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่สาคัญต่อผลที่เกิดกับ นิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาโท รวมถึงผลการดาเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ
ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มี
การรายงานผลการดาเนินการของสถานศึกษาในด้านความสามารถทาง
ภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั ก ศึ กษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยระดั บ ปริ ญ ญาโท ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา
ไม่ปรากฏการดาเนินการด้านการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผน
เพื่อพัฒนาความสามารถของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๒.๒
๑) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น
๑.๑) ผลงานวิจั ยของบั ณฑิตปริญญาโทที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
เกี่ ย วกั บ ความสอดคล้ องของแผนการพั ฒ นาคุ ณภาพบัณ ฑิ ตกั บ แผนการพัฒ นาตามความเชี่ ยวชาญของ
สถานศึกษา
๑.๒) แผนการพัฒนาบัณฑิตปริญญาโทที่สอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ ตลอดจนแนวทาง
การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก/ ภาคอุตสาหกรรม
๑.๓) ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบัณฑิตปริญญาโทที่สาเร็จการศึกษาในการใช้ความรู้
ขั้นสูงพัฒนาปรับปรุงงาน (เช่น ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ผลการปรับปรุงพัฒนางาน เป็นต้น) (ข้อมูลย้อนหลัง
ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)
๑.๔) ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหน่วยงานต้นสังกัด /
Exit Exam (ถ้ามี)
๔๖

๑.๕) ข้อมูลจานวนวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี จานวน
ตาม ๓ แนวทางพิจารณา
๑.๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญต่อประเด็นพิจารณา
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑) ผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับ การนาความรู้และทักษะในวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนา
งานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงเพื่อให้งาน/ องค์กรเกิดความก้าวหน้า ใน ๓ แนวทาง คือ เชิงนโยบาย หรือ วิชาการ
หรือการบริหารจัดการ
๒.๒) ผู้บริหาร อาจารย์ในประเด็นเกี่ยวกับ (๑) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาโทที่
เชื่อมโยงของแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา และ (๒) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาโทที่
สอดคล้ อ งกั บ การพัฒ นาประเทศ ตลอดจนแนวทางการประยุ ก ต์ใ ช้ ผ ลการวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานภายนอก/
ภาคอุตสาหกรรม
องค์ประกอบที่ ๒.๓ คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ
ก. ประเด็นการพิจารณา
๑) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ นานาชาติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
นิยามศัพท์
คุณ ภาพงานวิจั ยที่ตี พิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ หรื อนานาชาติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ของ สกอ. หมายถึง ผลลัพธ์การดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ สกอ.
การน าปริญญานิพนธ์ไ ปใช้อย่างเป็นรู ปธรรม หมายถึง การนาความรู้การประยุกต์ใช้
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ เช่น เชิงนโยบาย วิชาการ การบริหารจัดการ ฯลฯ ไม่นับงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

เกณฑ์การประเมิน
- งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ ของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สู งกว่า เกณฑ์ของ สกอ. และเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด หรือมีผลที่สะท้อนถึงแนวปฏิบัติในระดับโลกในด้านการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และ
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ มี ค วามโดดเด่ น และเป็ น ที่ ย อมรั บ ตามแผนที่
สถานศึกษากาหนดในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดั บชาติ หรือ
นานาชาติ ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกตามเป้ า หมายที่
สถานศึกษากาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
๔๗

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- งานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข อง สกอ. และสู ง กว่ า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและบริบทของ
สถานศึกษา และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานตาม เป้ า หมายที่
สถานศึกษากาหนดอย่างต่อเนื่อง
- งานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีแผนการดาเนินงานในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัยในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามบริบทและเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- งานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ
- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดาเนินงาน หรือมีห ลั กฐานการดาเนินงานแต่ไม่
เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านจานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หากมี
การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนดได้
- งานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ
- ผลการดาเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ในด้านการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามเป้าหมายของสถานศึกษา ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนาโดยเร่งด่วน

๒) สั ด ส่ ว นงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ข องผู้ เ รี ย นระดั บ ปริ ญ ญาเอกเป็ น งานวิ จั ย ที่ เ กิ ด
องค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ ๑) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน
๔๘

หรือ ๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ ๓) งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านผลงานของบัณฑิต
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรื อการต่อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง โดยมีผลการดาเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้นาในวง
การศึกษา และมีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญ หรื อ การต่ อ ยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง ตามแผนการดาเนินงานที่สถานศึกษากาหนด และ
- มีผลการดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดโดยพิจารณา
ตามศัก ยภาพและบริ บทของสถานศึ กษาในด้ านผลงานของบั ณฑิตที่ จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทีพ่ ัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ใน
๓ แนวทาง และ
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานในด้านผลงานของบัณฑิต
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนการดาเนินงานสอดคล้ องตามเกณฑ์ที่ส ถานศึกษาและหน่ว ยงาน
ต้นสังกัดกาหนดในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
โดยพิจารณาตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา และ
- มีผลการดาเนินการด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญ หรื อ การต่ อ ยอดความรู้ ใ น ๓ แนวทางตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ ไ ม่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ แผนในด้ า นการผลงานของบั ณ ฑิ ต ที่
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย
สามารถบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้
- ไม่ มี แ ผนและผลการด าเนิ น งานในเรื่ อ งด้ า นผลงานของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
การศึ กษาระดับ ปริญ ญาเอกที่พั ฒ นาความเชี่ย วชาญ หรื อการต่ อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
๔๙

๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มี ๒ แนวทาง (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) คือ
ก. ผลการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามระบบหรือกลไกที่สถานศึกษา
กาหนด เช่น Exit Exam (ถ้ามี) หรือการฝึกงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือผลการประเมิน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ
ข. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
(The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของกระทรวง
ศึกษาธิการ
หมายเหตุ หากสถานศึกษามีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากหน่วยงาน
อื่น ๆ สามารถนามาพิจารณาเทียบเคียงกับเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลได้
วิธีการคานวณ
จานวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก
ทีม่ ีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเกณฑ์ C1 ขั้นต่าขึ้นไป
จานวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก
ทีเ่ ข้าทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

-

(Excellent)

-

-

-

ดีมาก
(Very Good)

-

เกณฑ์การประเมิน
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
เอกโดยใช้ก รอบอ้ างอิง ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เ ป็นสากล ซึ่ ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่ า
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป และ
มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี เ ยี่ ย มตามแผนสถานศึ ก ษาก าหนดในด้ า น
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั กศึ กษาชั้ นปี สุ ดท้ ายระดั บ
ปริ ญญาเอกตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยมีห ลั กฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน และ
มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ย มในด้ า นความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอกโดยมีผลการดาเนินการที่แสดงถึง
ความเป็ น ผู้ น า และเป็ น ระดั บ เที ย บเคี ย งให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาอื่ น ได้
(Benchmark) และ
มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึ กษาจนถึ งปี สุ ดท้ ายของการศึ กษา รวมถึ ง การก าหนดคุ ณสมบั ติ ด้ าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้ งแต่สมั ครเข้ าศึกษา และมีผลลั พธ์บรรลุ
เป้าหมายตามแผน
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
เอกโดยใช้ก รอบอ้ างอิง ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เ ป็นสากล ซึ่ ง
๕๐

ระดับคุณภาพ
-

-

ดี
(Good)

-

-

พอใช้

-

(Fair)

-

เกณฑ์การประเมิน
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่าขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕-๙๔ และ
มีผ ลการดาเนินงานที่ดีในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิ ต
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก ตามแผนสถานศึกษากาหนด โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านผลที่เกิดกับ
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั กศึ กษาชั้ นปี สุ ดท้ ายระดั บ
ปริญญาเอก และ
ได้รับการยอมรับว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก และ
มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึ กษาจนถึ งปี สุ ด ท้ า ยของการศึ ก ษารวมถึ ง การก าหนดคุ ณ สมบั ติ ด้ า น
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้ งแต่สมั ครเข้ าศึกษา และมีผลลั พธ์บรรลุ
เป้าหมายตามแผน
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
เอก โดยใช้ ก รอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น สากล
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่า
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๕-๘๔ และ
มีการจัดทาแผนและการดาเนินการตามแผนสถานศึกษากาหนดในด้าน
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั กศึ กษาชั้ นปี สุ ดท้ ายระดั บ
ปริญญาเอก และ
ผลการดาเนินงานในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก ที่แสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของ
สถานศึกษา และ
มี แ ผนการด าเนิ น งานในอนาคตที่ มุ่ ง เน้ น ในด้ า นความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก ตามบริบท
ของสถานศึกษา และ
มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึ กษาจนถึ งปี สุ ดท้ ายของการศึ กษา รวมถึ ง การก าหนดคุ ณสมบั ติ ด้ าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
เอกโดยใช้ก รอบอ้ างอิง ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เ ป็นสากล ซึ่ ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่าขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๕๕-๗๔ หรือ
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการหรือดาเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา
๕๑

ระดับคุณภาพ
-

ปรับปรุง

-

(Improvement
Required)

-

-

-

เกณฑ์การประเมิน
ชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก หรือ
มี ก ารด าเนิ น การแต่ ไ ม่ ค รบถ้ ว นตามประเด็ น การพิ จ ารณา หรื อ มี ก าร
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก รวมถึงผลการดาเนินการ
ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข
หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอได้ หรือ
เริ่มมีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปี
สุดท้ายของการศึกษา แต่ยังไม่มีการเริ่มดาเนินงานที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
เอก โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ซึ่ง
สามารถเที ยบเคียงกั บเกณฑ์กับ CEFR ในระดั บเกณฑ์ตั้ง แต่ C1 ขั้นต่ า
ขึ้นไป ต่ากว่าร้อยละ ๕๕ หรือ
ไม่มีผ ลการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลั พธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อผลที่เกิดกับ นิสิ ต นักศึกษาชั้นปีสุ ดท้ายระดับ
ปริญญาเอก รวมถึงผลการดาเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ
ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจั กษ์) ไม่มี
การรายงานผลการดาเนินการของสถานศึกษาในด้านความสามารถทาง
ภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาชั้ นปี สุ ดท้ ายระดั บ ปริ ญ ญาเอก ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา หรือ
ไม่ปรากฏการดาเนินการด้านการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผน
เพื่อพัฒนาความสามารถของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๒.๓
๑) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น
๑.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญ ญาเอก
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
๕๒

๑.๒) ข้อมูลที่ สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
แผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกับแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา
๑.๓) แผนการพัฒ นาเพื่อรองรับการพัฒ นาประเทศ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใ ช้
ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม
๑.๔) ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบัณฑิตปริญ ญาเอกที่สาเร็จการศึกษา ในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ผลงานนวัตกรรมระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓-๕ ปี)
๑.๕) ผลการทดสอบความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษให้ เป็ นไปตามหน่ วยงานต้ นสั งกั ด
กาหนด/ Exit Exam (ถ้ามี)
๑.๖) ข้อมูลจานวนวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ ใน ๓ แนวทาง (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓-๕ ปี)
๑.๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญต่อประเด็นพิจารณา
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑) ผู้ใช้บัณฑิตในประเด็น เกี่ยวกับการนาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ทักษะในวิชาชีพ
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า
๒.๒) ผู้บริหาร อาจารย์ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับประเด็นดังนี้ (๑) การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอกที่ เชื่อมโยงของแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา และ (๒) การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาเอกที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
กับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม

ด้านที่ ๓ คุณภาพงานวิจัย ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ
คุณภาพงานวิจัย หมายถึง การที่สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวิถีการเรียนรู้ “การศึกษาวิจัย
การสร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ ” เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
๕๓

องค์ประกอบที่ ๓.๑ คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
นิยามศัพท์
งานวิจั ย หมายถึ ง ผลงานทางวิช าการที่ไ ด้มีก ารศึ กษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบี ยบวิ ธีวิจั ย
ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทาง
สุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ได้แก่ (๑) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (๒) ศิ ล ปะการแสดง
(Performing Arts) ประกอบด้ว ย ดุริ ย างคศิ ล ป์ นาฏยศิล ป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (๓)
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม หมายถึง เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสาหรับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของสังคมที่จะนาเทคโนโลยีนั้นไปใช้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับใช้ในประเทศกาลังพัฒนาหรือชนบท
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม แบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ ๑) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (product innovation) ๒) นวัตกรรม
ด้านการบริ ก าร (service innovation) ๓) นวัต กรรมด้า นกระบวนการผลิ ต (business process
innovation) ๔) รูปแบบธุรกิจใหม่ (business model innovation)
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. หมายถึง ผลลัพธ์การดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ของ สกอ.
มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ
ก. ประเด็นการพิจารณา
๑) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
นิยามศัพท์
สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และตอบโจทย์ การพัฒนาประเทศ โดยพิจ ารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. หมายถึง ความสั มพัน ธ์ระหว่า ง
ผลงานวิจั ย และผลงานสร้ างสรรค์ ที่มีความสอดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒ นา
ประเทศที่เป็นตามเป้าหมายกับทิศทางและแผนการขับเคลื่อนด้านงานวิจัยของสถานศึกษาที่ มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

เกณฑ์การประเมิน
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมระดับนานาชาติในด้าน
สั ด ส่ ว นผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์ ประจาและนั กวิจั ย โดยมี ผ ลการ
๕๔

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
ดาเนิ น การด้านผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้ องกับ
บริ บ ทของสถานศึ กษาและตอบโจทย์การพัฒ นาประเทศและมีผ ลการ
ดาเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ของ สกอ. และเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั วอย่ างให้ แก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีผ ลการด าเนิ นงานที่ เป็ นแนวการปฏิบั ติ ที่ดี ระดั บชาติ ใ นด้ านสั ดส่ ว น
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยโดยมีผลการดาเนินการ
ด้านผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้ องกับบริบทของ
สถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและมีผลการดาเนินงานสูง
กว่าเกณฑ์ของ สกอ. และเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีผ ลการด าเนิ น งานที่เ ป็ นแนวการปฏิ บัติ ที่ ดี ใ นด้า นสั ด ส่ ว นผลงานทาง
วิ ช าการของอาจารย์ ประจ าและนั กวิ จั ย โดยมี ผ ลการด าเนิ น การด้ า น
ผลงานวิ จั ย และผลงานสร้ า งสรรค์ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒ นาประเทศและมีผ ลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา
- มีผลการดาเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยโดยมีผลการดาเนินการด้านผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มี
ความสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษาและตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นา
ประเทศและมีผลการดาเนินงานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านสัดส่วนผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ ประจาและนักวิจัย โดยมีผ ลการดาเนินการด้านผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้ างสรรค์มีความสอดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบ
โจทย์ ก ารพั ฒ นาประเทศ หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หรื อ พั ฒ นาเพี ย ง
เล็กน้อยสามารถบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้
- ไม่ มีแ ผนและผลการดาเนิ นงานในด้า นสั ดส่ ว นผลงานวิ จัย และผลงาน
สร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๕๕

๒) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทมี่ ีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่
(Citation) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)
พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ ย มระดั บ นานาชาติ
ในด้ า นสั ด ส่ ว นผลงานวิ จั ย และผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ มี ก ารอ้ า งอิ ง จาก
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) และมีผลการดาเนินงานสูงกว่า
เกณฑ์ของ สกอ. และเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีผ ลการด าเนิ นงานที่ เป็ นแนวการปฏิบั ติ ที่ดี ระดั บชาติ ใ นด้ านสั ดส่ ว น
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ (Citation) และมีผลการดาเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ของ สกอ.และ
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้ างสรรค์ ที่ มี ก ารอ้ า งอิ ง จากวารสารวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่
(Citation) และมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา
- มีผลการดาเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการ
อ้ า งอิ ง จากวารสารวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ (Citation) และมี ผ ลการ
ดาเนินงานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้ างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation)
หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษาได้
- ไม่ มี แ ผนและผลการด าเนิ น งานในด้ า นสั ด ส่ ว นผลงานวิ จั ยและผลงาน
สร้ างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation)
ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๕๖

๓) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินของประเด็นการพิจารณา ๓)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)
พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ ย มระดั บ นานาชาติ
ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีผลการดาเนินงานสูงกว่า
เกณฑ์ของ สกอ. และเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีผ ลการด าเนิ น งานที่ เป็ น แนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี ระดั บ ชาติ ใ นด้ า นสั ดส่ วน
ผลงานวิจั ยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีผลการดาเนินงานสูงกว่าเกณฑ์
ของ สกอ.และเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา
- มีผลการดาเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
รางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีผล
การดาเนินงานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถบรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษาได้
- ไม่ มี แ ผนและผลการด าเนิ น งานในด้ า นสั ดส่ วนผลงานวิ จั ยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ที่ประกอบที่ ๓.๑
๑) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น
๑.๑) คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา

๕๗

๑.๒) ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศกับแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
กับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม
๑.๓) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัยประจา (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓-๕ ปี)
๑.๔) การอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) หรือการจัดแสดง (กรณี
เป็นงานสร้างสรรค์)
๑.๕) จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับรางวัล ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)
๑.๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญต่อประเด็นพิจารณา
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑) ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ประจา และนักวิจัยประจา เกี่ยวกับประเด็น (๑) คุณภาพ
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (๒) มาตรการหรือแนวทางที่สนับสนุน
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ (๓) ผลการดาเนิน งานแบบบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) กับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ให้แก่ประเทศ
องค์ประกอบที่ ๓.๒ คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม
นิยามศัพท์
งานวิ จั ยเชิ งประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจั ยที่มุ่ง เสาะแสวงหาความรู้ และประยุ กต์ใช้ ความรู้ห รื อ
วิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นาผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรง การวิจัย
ประเภทนี้ อาจน าผลการวิจั ย พื้น ฐานมาวิจั ยต่อแล้ ว ทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค
การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (Research, Development & Innovation: RD&I) หมายถึง
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่สามารถสร้างผลกระทบ
(Impact) ให้แก่ประเทศ ตลอดจนการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
การนาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด ตอบโจทย์การพัฒนา ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth and
Competitiveness) สนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม (Inclusive growth) เพื่อมุ่งให้
ประชาชนและสังคมมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green growth) ก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
(Sustainable growth) รวมถึงสามารถสร้างผลกระทบ (Impact) เชิงบวก โดยการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
อาทิ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านชุมชนพื้นที่ ด้านวิชาการ

๕๘

มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ
ก. ประเด็นการพิจารณา
๑) สั ดส่ วนผลงานวิจั ยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้ องกับบริบทของ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
นิยามศัพท์
สั ด ส่ ว นผลงานวิ จั ย เชิ ง ประยุ ก ต์ แ ละการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดย
พิจ ารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. หมายถึง ความสั มพันธ์ระหว่างผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒ นา
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่
ตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นาประเทศ ที่ เ ป็ น ตามเป้ า หมายกั บ ทิ ศ ทางและแผนการขั บ เคลื่ อ นด้ า นงานวิ จั ย ของ
สถานศึกษาทีม่ ีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

เกณฑ์การประเมิน
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ ย มระดั บ นานาชาติ
ในด้านสั ดส่ วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความ
สอดคล้ องกั บบริ บทของสถานศึ ก ษา ก่ อให้ เกิ ด การสร้ า งสรรค์ สิ่ งใหม่
มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และมีผลการดาเนินงาน
สูงกว่าเกณฑ์ของ สกอ. และเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ เ ป็ นแนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี ร ะดั บชาติ ในด้ านสั ดส่ ว น
ผลงานวิจั ยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้ องกับ
บริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และมีผลการดาเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ของ
สกอ.และเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุ ก ต์ แ ละการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ และมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา
- มีผลการดาเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่ มีความสอดคล้ องกับบริ บทของสถานศึกษา ก่อ ให้ เกิ ดการ
๕๙

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ
มีผลการดาเนินงานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ ไ ม่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ แผนในด้ า นสั ดส่ วนผลงานวิ จั ย เชิ ง
ประยุ ก ต์ แ ละการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ มีสิ่ งประดิษฐ์ คิดค้นที่ตอบ
โจทย์ ก ารพั ฒ นาประเทศ หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หรื อ พั ฒ นาเพี ย ง
เล็กน้อยสามารถบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
การพั ฒ นานวั ต กรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๒) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
นิยามศัพท์
สิ ท ธิ บั ต ร หมายถึ ง หมายถึ ง หนั ง สื อ ส าคั ญ ที่ รั ฐ ออกแบบให้ เ พื่ อ คุ้ ม ครองการประดิ ษ ฐ์
(Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด เป็นสิทธิบัตร
พิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ ง การประดิ ษ ฐ์ (Invention) หมายถึ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะองค์ ป ระกอบ
โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้
ดีขี้น หรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และเน้นการประดิษฐ์ ที่มีลักษณะของการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถคิดค้นขึ้นโดยง่าย เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับ
การประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียง
เล็ กน้ อย และมี ประโยชน์ ใช้ สอยมากขึ้ น รวมทั้ ง มี กรรมวิ ธี ในการผลิ ตการรั กษาหรื อปรั บปรุ งคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค
วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดย
การใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงาน
ของผู้อื่นโดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับ
ความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒)
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
๖๐

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ ย มระดั บ นานาชาติ
ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบี ย นผลงานจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ การจดสิ ท ธิ บั ต ร
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และมีผลการดาเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ของ สกอ.และ
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มี ผลการด าเนิ นงานที่ โดดเด่ น สามารถเป็ น คู่ เ ที ย บเคี ย ง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีผ ลการด าเนิ นงานที่ เป็ นแนวการปฏิบั ติ ที่ดี ระดั บชาติ ใ นด้ านสั ดส่ ว น
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒ นานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน
ผลงานจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ การจดสิ ท ธิ บั ต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ อนุ
สิทธิบัตร และมีผลการดาเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ของ สกอ.และเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุ ก ต์ แ ละการพั ฒ นานวั ต กรรมจนมี ก ารจดทะเบี ย นผลงานจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ การจดสิ ท ธิ บั ต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร
และมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา
- มีผลการดาเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และมีผลการดาเนินงานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์
ของ สกอ. หรือ
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพั ฒ นานวั ต กรรมจนมี การจดทะเบี ย นผลงานจากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หากมีการปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
การพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา
โดยเร่งด่วน

๓) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ หรือ
ได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
นิยามศัพท์
๖๑

สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ หรือ
ได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนา
ต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. ที่เป็นตามเป้าหมายกับทิศทางและแผนการ
ขับเคลื่อนด้านงานวิจัยของสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ ย มระดั บ นานาชาติ
ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่ว ยงานภายนอก
และมีผลการดาเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ของ สกอ. และเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีผ ลการด าเนิ นงานที่ เป็ นแนวการปฏิบั ติ ที่ดี ระดั บชาติ ใ นด้ านสั ดส่ ว น
ผลงานวิ จั ย เชิ ง ประยุ ก ต์ แ ละการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก และมีผล
การดาเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ของ สกอ.และเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุ ก ต์ แ ละการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ส ามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ หรื อ
ได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก และมีผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา
- มีผลการด าเนิ นงานในด้านสั ดส่ วนผลงานวิ จัยเชิงประยุกต์ และการพัฒนา
นวั ตกรรมที่ สามารถน ามาประยุ กต์ ใช้ หรื อได้ ทุ นวิ จั ยพั ฒนาต่ อยอดจาก
หน่วยงานภายนอกและมีผลการดาเนินงานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อ
ยอดจากหน่วยงานภายนอก หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย
สามารถบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านสั ดส่ วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจาก
หน่วยงานภายนอก ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
๖๒

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๓.๒
๑) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น
๑.๑) จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ และการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)
๑.๒) จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาที่มี การจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)
๑.๓) จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)
๑.๔) จานวนอาจารย์/นักวิจัยประจาทั้งหมด
๑.๖) ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับแผนการพัฒนาสถาบันที่
ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเกี่ยวกับผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
๑.๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญต่อประเด็นพิจารณา
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑) ผู้ บริ หารสถานศึกษา อาจารย์ประจา และนักวิจัยประจาเกี่ยวกับ (๑) ผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (๒) มาตรการหรือการดาเนินการใดที่
สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์ประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ (๓) ผลการดาเนินการแบบบูรณาการการ
วิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม (RD&I) กับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลกระทบ
(Impact) ให้แก่ประเทศ

ด้านที่ ๔ ผลของการบริการวิชาการ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ
ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของ “การ
สร้ า งวิ ถี การเรี ย นรู้ และสั ง คมแห่ งการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต ” โดยผลของการบริก ารวิ ช าการต้ อ งมี ลั กษณะ
๖๓

ดังต่อไปนี้ ๑) การบริการวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ๒) การศึกษาวิจัย การสร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ และ ๓)
การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนและให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ ทั้งนี้ชุ มชนแห่งการเรียนรู้ต้องมีความปลอดภัย มีสันติสุขและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาควรมีการศึกษาวิจัย การสร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้โดย
สารวจ จัดหา พัฒนาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระดมทรัพยากร สร้างความร่วมมือทั้งจากภายใน
และภายนอกเครือข่ายในการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ มีกลไกการเรียนรู้ทุกประเภทเพื่อให้
ผู้เรียนเข้าถึงสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถานศึกษาสร้ างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม โดยครอบครัว ชุมชน องค์ กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้านและครู
ภูมิปัญญามีบทบาทในการพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการสร้าง พัฒนา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ที่กว้างขวางและหลากหลาย
นิยามศัพท์
การบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ
ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้าที่ใด ๆ ที่มี
ผลต่อการพัฒนาชุมชน สังคมในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและ
นานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาความรู้
และประสบการณ์มาใช้พัฒ นาหรือบู รณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตารา
หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น ประกอบด้วย การบริการวิชาการสู่สาธารณะและการบริการวิชาการ
เฉพาะกลุ่มชุมชน/องค์การ
ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริการวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัด
และความเชี่ย วชาญ โดยคานึ งถึงความต้องการของกลุ่ มเป้าหมายเป็นส าคัญ ผลของการบริการวิช าการ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ผลการประเมิ น การบริ ก ารวิ ช าการแบบเฉพาะ หมายถึ ง ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ต่อการบริการวิชาการของสถานศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา หมายถึง คณะกรรมการระดับสถานศึกษาที่มีหน้าที่ในการ
เสนอแนะและกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาด้านวิชาการของสถานศึกษา กาหนดและกากับดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาการของสถานศึกษา ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการและจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน
วิชาการ เป็นต้น
๖๔

โดยพิ จารณาตามเกณฑ์ ของ สกอ. หมายถึ ง การพิ จารณาด้ านการบริ การแก่ ชุ มชนของของ สกอ.
ข้อ ๑.๔
ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ ๔.๑ ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service)
นิยามศัพท์
การบริ ก ารวิ ชาการสู่ สาธารณะ หมายถึง การที่ ส ถานศึ ก ษามี การให้ บ ริก ารวิ ช าการที่ มุ่ งเน้ น สู่
สาธารณะ โดยผู้รับบริการที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ สามารถสร้าง
คุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบ
เชิงบวกในวงกว้าง
มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ
ก. ประเด็นการพิจารณา
๑) ผลการประเมิน งานบริ การวิช าการของผู้ รับบริการที่ส ามารถนาไปใช้ใ นการพัฒ นาหรื อ
ประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

-

(Excellent)

ดีมาก

-

(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

เกณฑ์การประเมิน
มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ ย มระดั บ นานาชาติ
ในด้ านผลการประเมิ น งานบริ ก ารวิ ช าการของผู้ รั บ บริ ก ารที่ ส ามารถ
น าไปใช้ในการพัฒ นาหรือประยุกต์ ใช้ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่งได้ และมีผลการ
ดาเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ของ สกอ. และเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั วอย่ างให้ แก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
มีผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี ร ะดั บ ชาติ ใ นด้ า นผลการ
ประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
หรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และมีผลการดาเนินงานสูงกว่าเกณฑ์
ของ สกอ.และเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

- มีผ ลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านผลการประเมินงาน
บริ ก ารวิ ช าการของผู้ รั บ บริ ก ารที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาหรื อ
ประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
ของ สกอ. และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา
- มี ผ ลการด าเนิ น งานในด้ า นผลการประเมิ น งานบริ ก ารวิ ช าการของ
ผู้รับบริการที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
๖๕

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
ได้ และมีผลการดาเนินงานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านผลการประเมินงานบริการ
วิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ส่ว นใดส่ วนหนึ่งได้ หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒ นาเพียงเล็ กน้อย
สามารถบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการ
ของผู้รับบริการที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วน
หนึ่งได้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๒) ผลการบริ การวิ ชาการที่ สามารถสร้ างคุ ณค่ า (Value) แก่ ผู้ รั บบริ การ ชุ มชน และสั งคมได้
โดยสามารถนาผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

เกณฑ์การประเมิน
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมระดับนานาชาติในด้านผลการบริการ
วิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถ
นาผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบ
เชิงบวกในวงกว้าง และมีผลการดาเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ของ สกอ. และเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด และ
- มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่น
ได้ (Benchmark)
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ในด้านผลการบริการวิชาการ
ที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถนาผล
จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก
ในวงกว้ า ง และมี ผ ลการด าเนิ นงานสู งกว่ าเกณฑ์ ของ สกอ.และเป้ าหมายที่
สถานศึกษากาหนด และ
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านผลการบริการวิชาการที่สามารถ
สร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถนาผลจากการ
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวง
กว้าง และมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา
- มีผลการดาเนินงานในด้านผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่
ผู้รั บบริการ ชุมชน และสั งคมได้ โดยสามารถนาผลจากการบริการวิชาการไปใช้
๖๖

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
ประโยชน์ ได้ อย่ างเป็นรู ปธรรม เป็นผลกระทบเชิ งบวกในวงกว้ าง และมี ผลการ
ดาเนินงานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ
- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดาเนินงาน หรือมีหลักฐานการดาเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับ
การปฏิบัติหรือแผนในด้านผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่
ผู้รั บบริการ ชุมชน และสั งคมได้ โดยสามารถนาผลจากการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง หากมีการปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า
(Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถนาผลจากการบริการวิชาการ
ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เป็ น ผลกระทบเชิ ง บวกในวงกว้ า ง ต้ อ ง
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๓) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยคานึงถึงการ
ใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายใน
อนาคต (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี

เกณฑ์การประเมิน
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ ย มระดั บ นานาชาติ
ในด้ านผลความพึ งพอใจของผู้ รับบริการต่อ การให้ บ ริการวิช าการของ
สถานศึกษาโดยคานึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุน
ให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต และมี
ผลการด าเนิ นงานสู งกว่ าเกณฑ์ ของ สกอ. และเป้ าหมายที่ สถานศึ กษา
กาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั วอย่ างให้ แก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)

- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ในด้านผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยคานึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุน ให้ชุมชนสร้างสั งคม
คุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต และมีผลการดาเนินงาน
สูงกว่าเกณฑ์ของ สกอ.และเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านผลความพึงพอใจของ
๖๗

ระดับคุณภาพ
(Good)

พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับบริการต่อการให้ บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยคานึงถึง การใช้
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ
รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต และมีผลการดาเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา
- มี ผ ลการด าเนิ น งานในด้ า นผลความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ การ
ให้ บริ การวิชาการของสถานศึกษาโดยคานึงถึง การใช้ นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
ความท้าทายในอนาคต และมีผลการดาเนินงานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์ของ
สกอ. หรือ
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ ไ ม่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ แผนในด้ า นผลความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้ บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยคานึงถึง การใช้
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ
รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยคานึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
ความท้าทายในอนาคต ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๔.๑
๑) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น
๑.๑) ข้อมูล แสดงถึง ความส าเร็จของสถานศึกษาจากข้อ มูล และหลั กฐานเชิงประจัก ษ์
เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการที่ มุ่งสู่สาธารณะโดยเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาประเทศ เช่น การจัดนิทรรศการ
ตารา คู่มือให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน การเป็นศูนย์บริการวิชาการ การจัดสัมมนาวิชาการที่เปิดกว้าง
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การให้ คาปรึ กษา การวิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาคาตอบให้ กับสั งคม การฝึ กอบรม
หลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง บริการผู้เรียนและประชาชนทั่วไป เป็นต้น โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
๑.๒) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษา ที่เป็นการ
สร้างคุณค่าสามารถนามาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง
๑.๓) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญต่อประเด็นพิจารณา
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑) ผู้ที่รับบริการวิชาการของสถานศึกษาแบบสาธารณะ (Public Service)
องค์ประกอบที่ ๔.๒ ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)
๖๘

นิยามศัพท์
การบริการวิชาการแบบเฉพาะ หมายถึง การที่สถานศึกษามีการบริการวิชาการแบบเฉพาะมุ่งเน้นให้
เกิดประโยชน์ได้จริง เป็นผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (Value) พิจารณาจากผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากผลการบริการวิชาการนั้น ๆ ใน ๒ แนวทาง ได้แก่ In Cash คือ การสร้างคุณค่าพิจารณาผ่าน
ค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้ In Kind คือ การสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นมูลค่า/รายได้ อาทิ การสร้างความผูกพันองค์กร
การเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น
มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ
ก. ประเด็นการพิจารณา
๑) ผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถทาให้เกิดประโยชน์ได้จริง
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

เกณฑ์การประเมิน
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมที่แสดงถึงความเป็นผู้นา
ในด้านการบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอ (ผู้ขอรับบริการ) เกิดผล
กระทบในวงกว้ า งตามบริ บ ท ความเชี่ ย วชาญของสถานศึ ก ษา
ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และ
- มีผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีในด้านการบริการวิชาการจาก
หน่วยงานที่ร้องขอ (ผู้ขอรับบริการ) เกิดผลกระทบในวงกว้างตามบริบท
ความเชี่ ย วชาญของสถานศึ กษาที่เ กิด ประโยชน์ต่ อสั ง คม ชุ ม ชน หรื อ
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง และ
- มี ผลการประเมิ นงานบริ การวิ ชาการจากหน่ วยงานที่ ร้ องขอเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลประเมิ น งานบริ ก ารวิ ช าการจาก
หน่วยงานที่ร้องขอเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนการดาเนินงานในด้านการบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอ (ผู้
ขอรับบริการ) เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
และ
- มี ผลการประเมิ นงานบริ การวิ ชาการจากหน่ วยงานที่ ร้ องขอเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอ
เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ ไ ม่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ แผนในด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการจาก
๖๙

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานที่ร้องขอ (ผู้ขอรับบริการ) เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือ
องค์ ก รให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หรื อ พั ฒ นาเพี ย ง
เล็กน้อยสามารถบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้ หรือ
- มีผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านการบริการวิชาการจากหน่วยงานที่
ร้องขอ (ผู้ขอรับบริการ) เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กรให้มี
ความเข้มแข็ง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๒) ผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (Value) โดยพิจารณาจากผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากผลการบริการวิชาการนั้น ๆ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ได้แก่
(๑) In Cash คือ การสร้างคุณค่าพิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้
(๒) In Kind คือ การสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นมูลค่า/รายได้ อาทิ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
การเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)
พอใช้
(Fair)

เกณฑ์การประเมิน
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมที่แสดงถึงความเป็นผู้นา
ในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind)
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีในด้านผลงานบริการวิชาการ
สามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน และ
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนการดาเนินงานในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In
Cash/ In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถ
สร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษาได้ หรือ
- มีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๗๐

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้าง
คุณค่า (In Cash/ In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันต้อง
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๓) ผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการ
วิชาการของสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

-

(Excellent)

ดีมาก

-

(Very Good)

-

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

เกณฑ์การประเมิน
มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมที่แสดงถึงความเป็นผู้นา
ในด้านผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา และ
มีผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด และ
มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ างให้ แก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
มี ผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านผลการประเมินการ
บริ การวิช าการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการ
วิชาการของสถานศึกษา และ
มีผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดย
คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด และ
สามารถรั กษาแนวโน้มที่ดีของผลการประเมินการบริการวิช าการแบบ
เฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

- มีแผนการดาเนินงานในด้านผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ
(Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา และ
- มีผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดย
คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific
Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านผลการประเมินการบริการ
๗๑

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
วิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของ
สถานศึกษา หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถ
บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้ หรือ
- มีผลการประเมินการบริการวิช าการแบบเฉพาะ (Specific Service)
โดยคณะกรรมการวิ ช าการของสถานศึ ก ษา ไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านผลการประเมินการบริการวิชาการ
แบบเฉพาะ (Specific
Service) โดยคณะกรรมการวิ ช าการของ
สถานศึกษา ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๔.๒
๑) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น
๑.๑) ข้อมูล ที่แสดงถึงความสาเร็จ ของสถานศึกษาจากข้อมูล หรือหลักฐานเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับการบริการวิชาการแบบเฉพาะโดยเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาประเทศ ได้แก่ แผนและกิจกรรม หรือ
โครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
๑.๒) จานวนโครงการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) ทั้งหมดของสถานศึกษา
๑.๓) ผลการบริการวิชาการหรือโครงการที่แสดงถึงผลการดาเนินงานสามารถสร้างคุณค่า
(Value) ทาให้เกิดประโยชน์ได้จริง
๑.๔) หนังสือยืนยันถึงประโยชน์หรือคุณค่าทีช่ ุมชน/องค์กรนั้น ๆ ได้รับ
๑.๕) ผลความพึ งพอใจของผู้ รับ บริการต่อการให้ บริการวิช าการแบบเฉพาะ (Specific
Service) ของสถานศึกษา ที่เป็นการสร้างคุณค่า สามารถนามาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม/ผลการ
ประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา
๑.๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญต่อประเด็นพิจารณา
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑) ผู้ที่รับบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) ของสถานศึกษา

ด้านที่ ๕ ผลของการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ
ผลของการประกั นคุ ณภาพภายใน หมายถึ ง ผลของการด าเนิ นงานของสถานศึ กษาที่ สอดคล้ อง
ตามมาตรฐานของกระทรวงที่กากับดูแล โดยเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งให้เกิดระบบกลไก
ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มุ่งให้เกิด “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน และการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ” ในประเด็นดังนี้ ๑) การพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ และ ๒) การมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ
การที่สถานศึกษาให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้ เป็น
มืออาชีพทางการศึ กษาอย่ างเป็ นระบบและมีคุณภาพ เพื่อก่อให้ เกิดความเข้มแข็งทางวิ ชาการและวิชาชี พ
๗๒

รวมถึ งผู้ บริ หาร ครู อาจารย์ มี จิ ตวิ ญญาณความเป็ นครู เป็ นแบบอย่ างที่ ดี มี คุ ณธรรม มี ความรั บผิ ดชอบ
มีระเบียบวินัย ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การที่สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถาบัน
นิยามศัพท์
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศ / สถิติ/ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นทิศทาง อัตราการเปลี่ยนแปลง
ความเคลื่อนไหวของผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ตามลาดับช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ทาให้เห็นทิศทางของผลการ
ดาเนินงานนาไปสู่การปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการคาดการณ์ การวางแผนการดาเนินงานใน
อนาคต

องค์ประกอบที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ
ก. ประเด็นการพิจารณา
๑) ผลการประกัน คุณ ภาพภายใน (IQA) ที่ก่ อให้ เ กิ ดประโยชน์ ต่ อการบริ ห ารสถานศึก ษา
สามารถนาไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

เกณฑ์การประเมิน
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมที่แสดงถึงความเป็นผู้นา
ในด้านการนาผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริ หารสถานศึกษา สามารถนาไปปรับปรุงพัฒ นาและเป็นส่ วนหนึ่ง
ของการบริหารสถานศึกษาทีส่ ูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ น คู่ เ ที ยบเคี ยง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี ในด้านการนาผลการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการบริห ารสถานศึกษา
สามารถนาไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา
ทีเ่ ป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการประกั น คุ ณ ภาพภายใน (IQA)
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถนาไปปรับปรุง
พัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านการนาผลการประกันคุณภาพภายใน
(IQA) ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา สามารถน าไป
ปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาที่เป็นไปตาม
บริบทของสถานศึกษา และ
- มีผลการดาเนินงานในด้านการนาผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่
ก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ต่ อการบริ ห ารสถานศึก ษา สามารถนาไปปรั บปรุ ง
๗๓

ระดับคุณภาพ
พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
พัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา มีแนวโน้มที่ดี บรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านการนาผลการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริห ารสถานศึกษา สามารถ
น าไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษาได้ หรือ
- มีผลการดาเนินงานในด้านการนาผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่
ก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ต่ อการบริ ห ารสถานศึก ษา สามารถนาไปปรั บปรุ ง
พัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านการนาผลการประกันคุณภาพภายใน
(IQA) ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา สามารถน าไป
ปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาต้องปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๒) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดาเนินการประกั นภายในโดยสถานศึกษา โดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

เกณฑ์การประเมิน
- มีแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการ
ดาเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษาที่มีเป้าหมายสูงกว่าที่ สถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัดกาหนด และ
- มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับแสดงถึงความเป็นผู้ นาในวงการศึกษา
ในด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดาเนินการประกันภายใน
โดยสถานศึกษา
๗๔

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ น คู่ เ ที ยบเคี ยง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มี แนวการปฏิ บั ติที่ ดี ในด้ านผลการประกันคุ ณภาพภายใน (IQA) จากการ
ดาเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษาที่เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดกาหนด และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลการประกั น คุ ณ ภาพภายใน (IQA)
จากการดาเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกาหนดอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จาก
การดาเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดกาหนด และ
- มีผ ลการด าเนิ น งานในด้ านผลการประกั นคุ ณภาพภายใน (IQA) จากการ
ดาเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษา มีแนวโน้มที่ดีบรรลุตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านผลการประกันคุณภาพภายใน
(IQA) จากการดาเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษาหากมีการปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถบรรลุ เป้าหมายของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดได้ หรือ
- มี ผ ลการด าเนิ น งานในด้ านผลการประกั นคุ ณภาพภายใน (IQA) จากการ
ดาเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
จากการดาเนินการประกันภายในโดยสถานศึ กษาต้อ งปรั บปรุ งแก้ไขหรื อ
พัฒนาโดยเร่งด่วน

๓) ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

เกณฑ์การประเมิน
- มี แนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านผลของการบริห ารงานประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา และ
- มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับแสดงถึงความเป็นผู้ นาในวงการศึกษา
ในด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
๗๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ นคู่ เที ยบเคี ยง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีแนวการปฏิบัติที่ดีในด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
(IQA) ที่เป็ นส่ว นหนึ่งในการขับเคลื่ อนให้ เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายใน
สถานศึกษา บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษากาหนด และ
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
(IQA) ที่เป็ นส่ ว นหนึ่ งในการขับเคลื่ อนให้ เกิ ดวัฒ นธรรมคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษากาหนดอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษากาหนด
และ
- มีแนวโน้มที่ดีในด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA)
ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษากาหนด
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านผลของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถานศึกษา หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒ นาเพียง
เล็กน้อยสามารถบรรลุ เป้าหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษากาหนด
หรือ
- มี ผ ลการดาเนิ นงานในด้ านผลการประกั นคุ ณภาพภายใน (IQA) จากการ
ดาเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายของพันธกิจ
หลักที่สถานศึกษากาหนด
- ไม่ มี แ ผนและผลการด าเนิ น งานในด้ า นผลของการบริ ห ารงานประกั น
คุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ เกิดวัฒ นธรรม
คุณภาพภายในสถานศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๕.๑
๑) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น
๑.๑) ผลการดาเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ตรงหรือสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดเน้น จุดเด่น และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานบริการ
วิชาการ และการรักษาความเป็นไทย รวมถึงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นระบบ ต่อเนื่อง ยั่งยืนในระยะยาว หรือได้รับการยอมรับจากหน่ว ยงานหรือองค์กรในระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี)
๗๖

๑.๒) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเผยแพร่ ผ ลการประเมิ น และข้ อ มู ล สารสนเทศสู่ ส าธารณชน
อย่างตรงไปตรงมาโดยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอย่างหลากหลาย
๑.๓) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญต่อประเด็นพิจารณา
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑) คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นักศึกษา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา
มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ
ก. ประเด็นการพิจารณา
๑) ผลของการนาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

เกณฑ์การประเมิน
- มี แนวการปฏิบั ติ ที่ดี เยี่ ยมในด้านผลของการนาผลการประเมิน คุ ณภาพ
หลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการที่มีสูงกว่าเป้าหมายตาม
พันธกิจหลักของสถานศึกษา และ
- มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับแสดงถึงความเป็นผู้ นาในวงการศึกษา
ในด้านผลของการนาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา
และบริหารจัดการ และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ น คู่ เ ที ยบเคี ย ง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีแนวการปฏิบัติที่ดีในด้านผลของการนาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลัก
ของสถานศึกษา และ
- สามารถรั ก ษาแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลของการน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษากาหนดอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนและผลการดาเนินงานในด้านผลของการนาผลการประเมินคุณภาพ
หลั กสู ตรไปใช้ปรั บปรุ ง พัฒ นา และบริห ารจัดการบรรลุ เป้ าหมายตาม
พันธกิจหลักของสถานศึกษากาหนด และ
- มีแนวโน้มที่ดีในด้านผลของการนาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้
ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลักของ
สถานศึกษากาหนด
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านผลของการนาผลการประเมิน
๗๗

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
คุณ ภาพหลั ก สู ต รไปใช้ ป รับ ปรุง พัฒ นา และบริ ห ารจัด การ หากมีก าร
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข หรื อ พัฒ นาเพี ยงเล็ ก น้ อยสามารถบรรลุ เป้ า หมายตาม
พันธกิจหลักของสถานศึกษากาหนด หรือ
- มี ผ ลการดาเนิ นงานในด้ านผลการประกั นคุ ณภาพภายใน (IQA) จากการ
ดาเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายของพันธกิจ
หลักที่สถานศึกษากาหนด
- ไม่ มี แ ผนและผลการด าเนิ น งานในด้ า นผลของการน าผลการประเมิ น
คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริห ารจัดการต้องปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๒) หลั ก สู ต รได้ รั บ การรั บ ทราบจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ การรั บ รองจากสภาวิ ช าชี พ
(กรณีมีสภาวิชาชีพ) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(Excellent)

ดีมาก
(Very Good)

ดี
(Good)

พอใช้
(Fair)

เกณฑ์การประเมิน
- มีแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) ที่มีเป้าหมาย
สูงกว่าที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกาหนด และ
- มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับแสดงถึงความเป็นผู้ นาในวงการศึกษา
ในด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรอง
จากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) และ
- มี ผ ลการด าเนิ นงานที่ โ ดดเด่ น สามารถเป็ น คู่ เ ที ยบเคี ย ง ตั ว อย่ า งให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่นได้ (Benchmark)
- มีแนวการปฏิบัติที่ดีในด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้น
สังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) บรรลุเป้าหมาย
ตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา และ
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีในด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) เป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศึกษากาหนดอย่างต่อเนื่อง
- มี แ ผนและผลการด าเนิ น งานในด้ า นหลั ก สู ต รได้ รั บ การรั บ ทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)
บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษากาหนด และ
- มีแนวโน้มที่ดี ในด้านหลักสู ตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด
หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) บรรลุเป้าหมายตาม
พันธกิจหลักของสถานศึกษากาหนด
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนในด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบ
๗๘

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
จากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ การรั บ รองจากสภาวิ ช าชี พ (กรณี มี ส ภา
วิชาชีพ) หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษากาหนด หรือ
- มีผลการดาเนินงานในด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้น
สังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของพันธกิจหลักที่สถานศึกษากาหนด
- ไม่ มีแ ผนและผลการด าเนิ นงานในด้านหลั กสู ต รได้รั บ การรับ ทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)
ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

๓) หลั กสู ตรได้รั บการรั บรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับ นานาชาติ (International
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
นิยามศัพท์
การรับรองจากองค์ กรรับรองนานาชาติ หมายถึง การได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรระดับ
นานาชาติในด้านความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓)
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม
- มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า ๑ องค์กร
(Excellent)
และ
- มีผลการดาเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษากาหนดในเรื่องควบคุมดูแลการ
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ และ
- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการดาเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กร
ระดับนานาชาติ โดยมีผลการดาเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้นาในการเปิดสอน
หลั ก สู ต รนานาชาติ แ ละเป็ น ระดั บ เที ย บเคี ย งให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาอื่ น ได้
(Benchmark)
ดีมาก
- มี ห ลั กสู ต รที่ร่ว มจัด ร่ว มมือ หรื อมีการเทียบเคียงกับหลั กสู ตรในระดั บ
(Very Good)
นานาชาติ และ
- มีผลการดาเนินงานที่ดี ในเรื่องการดาเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากองค์กรระดับนานาชาติ ที่ครบตามแผนสถานศึกษากาหนด แนวโน้มที่ดี
ของการดาเนินการให้ หลักสูตรได้รับการรับรองจากนานาชาติ มีจานวนที่
สูงขึ้น หรือมีการรักษาคุณภาพของหลักสูตรให้ได้รับการรับรองจากองค์กร
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และ
- ได้รับการยอมรับว่ามีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ในการดาเนินการให้หลักสูตร
ได้รับความร่วมมือหรือมีการการเทียบเคียง
ดี
- มีการจัดทาแผนและการดาเนินการเป็นไปตามแผนที่สถานศึกษากาหนด
(Good)
และ
- มีแผนการดาเนินงานที่มุ่งเน้นต่อการดาเนินการให้หลักสูตรนานาชาติที่เปิด
๗๙

ระดับคุณภาพ
พอใช้
(Fair)

ปรับปรุง
(Improvement
Required)

เกณฑ์การประเมิน
สอนให้ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ และผลการดาเนินงาน
สามารถแสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจ ๔ ด้านของสถานศึกษา
- มี ก ารวางแผนแต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น งาน หรื อ มี ห ลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติห รือแผนในเรื่องการดาเนินการให้ หลักสู ตร
ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ หากการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอได้
- ไม่มีแผนและผลการดาเนินงานหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรอง
คุณภาพในระดับ นานาชาติ (International Accreditation Bodies)
ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๕.๒
๑) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น
๑.๑) ผลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เช่น หลักสู ตรทั้งหมดที่เปิดสอนและได้รับ
การรับทราบจาก สกอ./ ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรอง
คุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย
๓-๕ ปี)
๑.๒) ผลการพัฒนาปรับ ปรุง พัฒนา บริหารจัดการหลั กสูตรให้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ สกอ./ สภาวิชาชีพกาหนด (ถ้ามี)
๑.๓) ผลการพัฒนาหลักสูตรให้องค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International
Accreditation Bodies) (ถ้ามี)
๑.๔) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสาคัญต่อประเด็นพิจารณา
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑) คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นักศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

๔. นิยามศัพท์
ลาดับ
๑

คาศัพท์
ความหมาย
บริบทของสถานศึกษา การเขี ย นอธิ บ ายภาพรวมของสถานศึ ก ษาที่ แ สดงถึ ง การ
(Organization Context) ด าเนิ นงานและบ่ งบอกปั จจั ยที่ ส่ งผลให้ เกิ ดความท้ าทายใน
อนาคตของสถานศึกษา ซึ่ งมีรายละเอี ยดประกอบด้ วย ความ
เป็นมาของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปัจจัยภายนอกที่แสดงถึงความเชื่อมโยงการดาเนินงานแต่ละส่วน
ภายในสถานศึ กษา การน านโยบาย แผน ลงสู่ การปฏิ บั ติ ที่
ตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่ นและประเทศ ทั้ งในเชิ ง
ภารกิจและเชิงพื้นที่ (Sector) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผน
๘๐

ลาดับ
๒

๓

๔

๕

คาศัพท์

ความหมาย
อุดมศึกษา ๑๕ ปี ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการยกระดับ
และการแข่งขันเพื่อสร้างศักยภาพของประเทศในระยะยาว
ผลสัมฤทธิ์ของ
ระดั บ ความส าเร็ จ ของผลการด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห าร
การดาเนินงาน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร
ด้านการบริหารสถานศึกษา มาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่เกิดผล
ลั พธ์ อ ย่ างเป็ นรู ป ธรรมแก่ ส ถานศึ ก ษาและเกิ ด ความยั่ งยื น
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงประเทศใน
อนาคต
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา การนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา
โดยคานึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี ต่ อ สิ่ ง กระทบ
ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายใน และภายนอก
สถานศึกษา ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดาเนินการ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุ ผ ล ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี และ ๒ เงื่ อ นไข ได้ แ ก่
คุณธรรมและความรู้
หลักธรรมาภิบาล
การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่าง ๆ ให้ เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการ
บริ หารจั ดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
ธรรมที่ ใช้ ในการบริ หารงานนี้ มี ความหมายอย่ างกว้ างขวาง
กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น
แต่ ร วมถึ ง ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความถู ก ต้ อ ง
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ
ความ โปร่ งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจ
การบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับ
ใช้ ใ นภาครั ฐ มี ๑๐ องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง
(Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หลักการกระจายอานาจ(Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule
of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
(Consensus Oriented) โดยดาเนินงานในทุกมิติอย่างมีพลวัต
คุณลักษณะบัณฑิต
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ แ สดงออกถึ ง ทั ก ษะในการ
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๖

๗

คาศัพท์
ที่พึงประสงค์

ความหมาย
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบัน
และอนาคตมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และตลาดแรงงานต้องการ โดยมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3Rx8C:
3R ได้แก่ Reading-อ่านออก Writing-เขียนได้ Arithmeticคิดเลขเป็น และ 8C ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving) ทั กษะ ด้ า น กา รสร้ างส รรค์ แ ละน วั ต ก รร ม
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration teamwork
and leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ (Communications information and media
literacy) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์
(Cross-cultural Understanding) ทั ก ษะด้ านคอมพิ ว เตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT
literacy) ทักษะอาชี พ และทั กษะการเรียนรู้ (Career and
learning skills) และความมีเมตตากรุณา (Compassion)
ได้รับการยอมรับ
ความสาเร็จด้านการมีงานทา หรือการศึกษาต่อ หรือประกอบ
อาชีพอิส ระภายใน ๑ ปี หลังสาเร็จการศึกษาโดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ของ สกอ. สาเร็จตามเป้าหมายและทิศทางที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กรอบอ้างอิงความสามารถ กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ที่
ทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล มุ่ ง เน้ น ในการพั ฒ นา “ทั ก ษะการใช้ ภ าษา ( English
(The Common European Proficiency)” ได้ แ บ่ ง ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ
Framework of Reference ออกเป็น ๖ ระดับ ดังนี้
ระดับ
คาอธิบาย
for Languages: CEFR)
A1

A2

ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถใช้ แ ล ะ เ ข้ า ใจ ป ร ะ โ ย ค ง่ า ย ๆ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น สามารถแนะน าตั ว เองและผู้ อื่ น ทั้ ง ยั ง
สามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน
รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคาถามเหล่านี้ได้ ทั้งยัง
สามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน
ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจาวันใน
ระดับกลางเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจัดจ่ายใช้

๘๒

ลาดับ
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ความหมาย
สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทางาน และสามารถสื่อสาร
ในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและการใช้ชีวิต
ประวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้ เ รี ย นสามารถพู ด เขี ย น และจั บ ใจความส าคั ญ ของ
ข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น
การทางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศ
ที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์
ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถ
ใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและทาความเข้าใจ
บทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่
หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิด
ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิด
หาคาศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการทางาน
หรือด้ านการศึ กษาได้อ ย่างมีประสิท ธิภาพ สามารถพู ด
และเขียนข้อความที่ซับ ซ้อนได้อ ย่างชัดเจนและถู กต้อ ง
ตามโครงสร้ า งไวยากรณ์ พร้ อ มทั้ ง สามารถใช้ ค าเชื่ อ ม
ประโยคได้อย่างถูกต้อง
ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาได้ อ ย่ า งดี เ ยี่ ย ม
ใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง
สละสลวย ถู ก ต้ อ งตามจุ ด ประสงค์ ที่ จ ะสื่ อ สารได้ ดี
สามารถอ่า น บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้
ภาษาสาหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม

B1

B2

C1

C2

ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทาง
ภาษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น สากล (The Common European
Framework of Reference for Languages: CEFR) ตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา ดังนี้

380

ป.ตรี

450

ป.โท
ป.เอก
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การรู้ดิจิทัล
(Digital literacy)

ความหมาย
ความสามารถสาหรับการเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ได้ แ ก่ ใช้ (Use) หมายถึ ง ความคล่ อ งแคล่ ว ทางเทคนิ ค ที่
จ าเป็ น ในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า ใจ
(Understand) คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินสื่อดิจิทัล สร้าง (Create) คือ ความสามารถใน
การสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ เสนอพิจารณา ๒ แนวทาง ดังนี้
(๑) การทดสอบ
การทดสอบด้ า นภาษาอั ง กฤษก่ อ นจบการศึ ก ษาของนิ สิ ต
ด้านภาษาอังกฤษ
นัก ศึ กษา โดยผลการทดสอบสามารถเที ยบเคีย งกั บเกณฑ์
ก่อนจบการศึกษา
มาตรฐานสากล หรือเกณฑ์ต ามที่ห น่ว ยงานต้น สั งกัด /สภา
(Exit Exam)
วิช าชีพ/สถานศึกษากาหนด เพื่อรับรองความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา
(๒) ทักษะความสามารถ ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตเป็น
ด้านภาษาอังกฤษ
การสื่อสารในด้านการปฏิบัติงานและในชีวิตประจาวัน
(English Proficiency)
ความรู้ขั้นสูง
ความรู้และทักษะทางด้านวิช าการและวิช าชีพในระดับที่สู ง
ในการปฏิบัติและพัฒนางาน มาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความชานาญทางด้านการวิจัยหรือ
พัฒนาความชานาญระดับสูงทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
สัดส่วนผลงานของผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
และผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทกับเป้าหมาย หรือทิศทางด้านผลงานของบัณฑิต
ปริญญาโท
ระดั บ ปริ ญ ญาโทของสถาบั น ใน ๓ แนวทางคื อ ๑) แนว
ทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน ๒)
แนวทางการวิ จัยและพัฒ นาเพื่อรองรับการพัฒ นาประเทศ
หรือ ๓) งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอก
หรือภาคอุตสาหกรรม
จานวนปีที่ใช้ข้อมูล
คุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ สกอ.
การน าปริ ญญานิ พนธ์ ไปใช้
อย่างเป็นรูปธรรม
งานวิจัย

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาย้อนหลัง ๓ ปีต่อเนื่อง
ผลลั พธ์การดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ผลงานของนักศึกษา
และผู้ สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ของ สกอ.
การนาความรู้การประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ
เช่น เชิงนโยบาย วิชาการ การบริหารจัดการ ฯลฯ ไม่นับงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
ผลงานทางวิ ชาการที่ได้ มีการศึ กษาค้นคว้าตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็น
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ความหมาย

การต่อยอดความรู้เดิม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสาหรับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของสังคมที่จะนาเทคโนโลยีนั้นไปใช้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สาหรับใช้ในประเทศกาลังพัฒนาหรือชนบท
นวัตกรรม
สิ่ ง ใหม่ ที่ เ กิ ด จากการใช้ ค วามรู้ แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์
ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม แบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ
๑) นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (product
innovation)
๒) นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร (service
innovation)
๓) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process
innovation) ๔) รูป แบบธุ รกิ จใหม่ (business model
innovation)
งานสร้างสรรค์
ผลงานศิ ลปะและสิ่ งประดิ ษฐ์ ประเภทต่ าง ๆ ที่ มี ความเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม
ตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พั ฒ นาจากแนวคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ดิ ม เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบหรื อ
ความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์
และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่ม
ศิ ล ปะของอาเซี ย น งานสร้ า งสรรค์ ท างศิ ล ปะ ได้ แ ก่ (๑)
ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม
ประติ มากรรม ภาพพิ ม พ์ ภาพถ่ าย ภาพยนตร์ สื่ อประสม
สถาปั ต ยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (๒)
ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์
นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (๓) วรรณศิลป์
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบ
ต่าง ๆ
สัดส่วนผลงานวิจัยและ ความสั มพันธ์ระหว่างผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มี
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การ
สอดคล้องกับบริบทของ พัฒ นาประเทศที่เป็นตามเป้าหมายกับทิศทางและแผนการ
สถานศึกษาและตอบโจทย์ ขับเคลื่อนด้านงานวิจัยของสถานศึกษาที่ มีความสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
บริบทของสถานศึกษา
โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ของ สกอ.
สัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์

ความสั มพั นธ์ ระหว่ างผลงานวิ จั ยเชิ งประยุ กต์ และการพั ฒนา
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ ที่เป็นตามเป้าหมายกับทิศทางและแผนการขับเคลื่อนด้าน
งานวิ จั ยของสถานศึ กษาที่ มี ความสอดคล้ องกั บบริ บทของ
๘๕

ลาดับ

๒๑

๒๒

คาศัพท์
สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ สกอ.
สัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัย
พัฒนาต่อยอดจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ สกอ.
งานวิจัยเชิงประยุกต์

๒๓

การวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม
(Research,
Development
& Innovation: RD&I)

๒๔

การนาไปใช้ประโยชน์

๒๕

สิทธิบัตร

ความหมาย
สถานศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อ
ยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. ที่
เป็นตามเป้าหมายกับทิศทางและแผนการขับเคลื่อนด้านงานวิจัย
ของสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือ
วิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัย
ที่ น าผลที่ ได้ ไปแก้ ปั ญหาโดยตรง การวิ จั ยประเภทนี้ อาจน า
ผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ
อาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่ อม รวมถึ งศู นย์ บ่ มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาท
ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่
สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ให้แก่ประเทศ ตลอดจน
การนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
การนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สู งสุ ด
ตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ ก าหนด ตอบโจทย์ การพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศ (Growth and
Competitiveness) สนั บสนุ นให้ เกิ ดความเสมอภาคและเท่ า
เทียมกันในสังคม (Inclusive growth) เพื่อมุ่งให้ประชาชนและ
สังคมมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green growth)
ก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) รวมถึง
สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) เชิงบวก โดยการใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ
ด้านชุมชนพื้นที่ ด้านวิชาการ
หนั ง สื อ ส าคั ญ ที่ รั ฐ ออกแบบให้ เ พื่ อ คุ้ ม ครองการประดิ ษ ฐ์
(Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มี
ลั ก ษณะตามที่ ก ฎหมายก าหนด เป็ นสิ ท ธิ บั ต รพิ เ ศษที่ ใ ห้ ผู้
ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิ ทธิที่จะผลิตสินค้า
๘๖

ลาดับ

คาศัพท์

๒๖

อนุสิทธิบัตร

๒๗

ลิขสิทธิ์

๒๘

การบริการวิชาการ

๒๙

ผลของการบริการวิชาการ

ความหมาย
จ าหน่ ายสิ น ค้ าแต่ เพี ย งผู้ เดี ยว ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง การ
ประดิ ษฐ์ (Invention) หมายถึ ง ความคิ ดสร้ างสรรค์ เกี่ ยวกั บ
ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
กรรมวิ ธี ใ นการผลิ ต การรั ก ษา หรื อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขี้น หรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไป
จากเดิม และเน้นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิ ค ที่ ไ ม่ ส ามารถคิ ด ค้ นขึ้ น โดยง่ า ย เช่ น กลไกของ
เครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้
เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ที่มีลักษณะ
คล้ ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียง
เล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการ
ผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือ
ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของ
เครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผั กผลไม้
ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วที่ จ ะกระท าการใดๆเกี่ ย วกั บ งานที่
ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ
และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอก
เลียนงานของผู้อื่นโดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภท
ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้ สร้างสรรค์จะได้รับความ
คุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน
การที่สถานศึกษาให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในรูปแบบ
ต่ าง ๆ ตามความถนั ดและความเชี่ ยวชาญของสถานศึ กษา
รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้าที่ใด ๆ ที่มีผล
ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้
ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ
วิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้
เปล่ า โดยมีการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือ
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ
ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น ประกอบด้วย การ
บริการวิชาการสู่สาธารณะและการบริการวิชาการเฉพาะกลุ่ม
ชุมชน/องค์การ
ผลที่เกิดจากการบริการวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัด
และความเชี่ ย วชาญ โดยค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นสาคัญ ผลของการบริการวิชาการก่อให้เกิด
๘๗

ลาดับ

คาศัพท์

๓๐

การบริการวิชาการ
สู่สาธารณะ

๓๑

การบริการวิชาการ
แบบเฉพาะ

๓๒

ผลการประเมินการบริการ
วิชาการแบบเฉพาะ

๓๓

คณะกรรมการวิชาการ
ของสถานศึกษา

๓๔

แนวโน้ม (Trends)

๓๕
๓๖

ความหมาย
ความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
การที่สถานศึกษามีการให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นสู่สาธารณะ
โดยผู้รับบริการที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ
ชุมชน และสังคมได้ นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็น
ผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง
การที่สถานศึกษามีการบริการวิชาการแบบเฉพาะมุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง เป็นผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า
(Value) พิ จารณาจากผลที่ คาดว่ าจะได้ รั บจากผลการบริ การ
วิชาการนั้น ๆ ใน ๒ แนวทาง ได้แก่ In Cash คือ การสร้างคุณค่า
พิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้ In Kind คือ การสร้าง
คุณค่าที่ไม่เน้นมูลค่า/รายได้ อาทิ การสร้างความผูกพันองค์กร
การเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ต่อการบริการ
วิชาการของสถานศึกษาที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
หรือสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
คณะกรรมการระดับสถานศึกษาที่มีหน้าที่ในการเสนอแนะ
และก าหนดนโยบายและแผนพั ฒ นาด้ า นวิ ช าการของ
สถานศึก ษา กาหนดและก ากับ ดูแ ลคุณ ภาพและมาตรฐาน
วิชาการของสถานศึกษา ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ
และจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานวิชาการ เป็นต้น

สารสนเทศ / สถิ ติ / ข้ อมู ลที่ แสดงให้ เห็ นทิ ศทาง อั ตราการ
เปลี่ ย นแปลง ความเคลื่ อ นไหวของผลการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษา ตามลาดับช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ทาให้เห็นทิศทางของ
ผลการด าเนิ น งานน าไปสู่ การปรั บปรุ ง พั ฒ นาสถานศึ กษา
เพื่อประโยชน์ต่อการคาดการณ์ การวางแผนการดาเนินงานใน
อนาคต
การรับรองจากองค์กร
การได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น จากองค์ ก รระดั บ นานาชาติ ใ นด้ า น
รับรองนานาชาติ
ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของหลักสูตร
การศึกษาข้ามพรมแดน การจั ด การศึ ก ษาข้ า มพรมแดนมี ก ารด าเนิ น การในหลาย
(Cross border Education) รูปแบบ เช่น การอนุญาตให้สถานศึกษาจากต่างประเทศเข้า
(C2)
มาเปิดวิทยาเขตในประเทศ การจั ดการศึกษาทางไกลหรื อ
การศึกษาออนไลน์ทั่วโลก การจัดหลักสูตรร่วม การทาวิจัย
ร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ตามข้ อ ตกลงทางการค้ า บริ ก าร (General
๘๘

ลาดับ

๓๗

๓๘

คาศัพท์

ความหมาย
Agreement on Trade in Services : GATS) ขององค์กร
การค้ า โลก (WTO) ที่ ป ระเทศไทยเป็ น สมาชิ ก ข้ อ ตกลง
ดังกล่ าวมี ๔ ประเภท (Mode) คื อ (๑) การให้ บ ริการข้า ม
พรมแดน (Cross border delivery) เช่น การศึกษาทางไกล
บริ ก ารทดสอบทางการศึ ก ษา การศึ ก ษาผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต
(๒) การบริโภคในต่างแดน (Consumption abroad) เช่น
การที่นักศึกษาไทยไปศึกษาในสหรัฐอเมริกา (๓) การจัดหน่วย
การศึ ก ษาเชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial presence) เช่ น
การให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยของสหรัฐ อเมริกา
ในไทย ซึ่งอาจจะเป็นการจัดตั้งวิทยาเขตหรือสาขาหรือการให้
สัมปทาน และ (๔) การให้บริการโดยชาวต่างชาติ (Presence
of natural persons) เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
อาจารย์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่ สถานศึกษาจัดให้ มีการ
เรี ย นการสอนในต่ า งประเทศ หรื อ การไปจั ด ตั้ ง สาขาของ
สถานศึกษาในต่างประเทศ (Branch Campus) หรือการจัดทา
ความร่วมมื อระหว่ างสถานศึ กษาในประเทศกับต่ างประเทศ
อาทิ การจัดหลักสูตรควบสองปริญญา หลักสูตรแฟรนไชส์ การ
โอนหน่วยกิตการเรียนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นต้น
การเคลื่อนย้ายผู้เรียน
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่เคลื่อนย้ายไปศึกษากับสถานศึกษา
(Student Mobility)
อื่ นภายในหรื อภายนอกประเทศ ภายใต้ กรอบระยะเวลาที่
(C2)
กาหนด โดยพิจารณาจากจานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน จานวน
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย น (Inbound /
Outbound) และจานวนนั กศึ กษาต่างชาติ ที่ลงทะเบี ยนเป็ น
นักศึกษาของคณะ/สถาบัน เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาไทยกับ
ต่างประเทศ เป็นต้น
การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น
ที่ตอบสนอง
เชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิ ก าร หรื อ ช่ อ ง
ต่อความหลากหลาย
ทางการเข้าถึงการจัดการศึกษา เป็นต้น ความหลากหลายทาง
(Multicultural Education) การศึกษาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความยุติธรรมทางสังคม
(C2)
และการจัดการศึกษาที่มีผลต่อคนส่วนใหญ่ที่มีความแตกต่างกัน
ทาให้ผู้ เรียนได้รู้และเห็ นคุณค่าของพหุลั กษณ์ พหุ วัฒนธรรม
ของนั ก ศึ ก ษาต่ า งวั ย ต่ า งภู มิ ห ลั ง และสั ง คม รวมถึ ง การ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ หลักสูตรสองภาษา เป็นต้น
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