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1. ส่วนนำ 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ.  
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 49 กำหนดให้
สำนักงานทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้
มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับ ซ ึ ่งการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นกระบวนการที ่ม ีความสำคัญในการยืนยันถึงความสำเร็จ 
ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนเป้าหมาย 
ในการพัฒนาคุณภาพและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กบัผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

การพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2565) ระดับอุดมศึกษา สมศ. ไดน้้อมนำพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) โดยมี
ใจความสำคัญว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) พื้นฐาน
ชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีคุณธรรม 3) มีอาชีพ – มีงานทำ และ 4) เป็นพลเมืองด ีมาพัฒนาเป็นแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในด้านคุณภาพบัณฑิต ประกอบกับกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อกำหนดเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก คือ มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่สร้างภาระ
งานให้กับสถานศึกษา โดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสาร มีความสอดคล้องกับบริบทสะท้อนคุณภาพของ
สถานศึกษาตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา สะท้อนผลลัพธ์จากการประกันคุณภาพภายในเพื่อเชื่อมโยง
ผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาทั้งในระดับสถาบัน คณะ หลักสูตร รวมถึงการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลสารสนเทศสู่สาธารณะอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลต่อการมีกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตาม
แนวคิดประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและสังคมโลกเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการ
ยกระดับมาตรฐานเข้าสู่สากลตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กำหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที ่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยคำนึงถึง 
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทำ
มาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน 
เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป โดยมาตรฐานการ
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อุดมศึกษาประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานด ้านการสร ้างและพ ัฒนาส ังคมฐานความรู้ และส ังคมแห ่งการเร ียนรู้  รวมท ั ้ ง  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ได้ประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาด้าน
การดำเนินการตามภารกิจของอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 2 ได้กำหนดนิยาม “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา  
ที ่สถานศึกษาจัดขึ ้น เพื ่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื ่อมั ่นให้แก่ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องและสาธารณชน  
ว่าสถานศึกษานั ้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์  
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล  

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะทำหน้าที่ดำเนินการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
และการติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน  
ที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ดังนั้น การพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2565) ระดับอุดมศึกษา จึงกำหนด
เป้าหมายการประเมินเพ่ือ 

 

“มุ่งเน้นประเมินผลลพัธ์ของการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาในระดับสถาบัน  
และมีการวิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัยสำคัญทีส่่งผลต่อผลลัพธ์การดำเนินการ เพื่อนำไปสู ่
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อสถานศึกษา”  

 

ในที่นี้ การประเมินคุณภาพภายนอก ไม่มีการตัดสินผลการประเมินว่า “ได้-ตก” เพื่อให้การรับรอง 
(Accreditation) แต่เป็นการพิจารณาผลการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันและคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยการพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (พ.ศ. 2564-2565) ระดับอุดมศึกษา ได้มีการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงแบบบูรณาการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิด
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา บริบทของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มประเภท ตลอดจนได้นำข้อเสนอแนะการกำหนดแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2559 มาใช้เป ็นแนวทางในการพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่  (พ.ศ. 2559-2563) 
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) การประเมินคุณภาพสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพันธกิจ 4 ด้านของการอุดมศึกษา 
และ 2) การดำเนินการให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวบ่งชี้เหมือนกัน แต่เป็นการใช้ข้อมูลพื้นฐานร่วมกัน สามารถตอบสนองกับการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีความหลากหลาย รวมถึงอาจพิจารณาประเด็นความเป็นนานาชาติและการเรียนรู้ที่หลากหลายของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซึ่งได้มีการปรับปรุงจากแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-
2563) ระดับอุดมศึกษา ตามมติคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(กพอ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

 
ทั้งนี้หลักการสำคัญในการประเมินคุณภาพภายนอก เน้นการตรวจประเมินตามเจตนารมณ์ของ 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564- 2565) มากกว่าการตรวจประเมินตามลายลักษณ์อักษร 
 

2. แนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2565) ระดับ อุดมศึกษา 
 

2.1 สรุปแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2565) 
 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ 1) เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Common Standards) 
ซึ ่งประเมินตามพันธกิจและบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 2) เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย 
(Challenging Standards) สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards) นั้นเป็น
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่ส่งเสริมความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษา
สามารถเลือกความท้าทายได้ตามศักยภาพและความสมัครใจ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั ้นพื ้นฐาน (Common Standards) ประกอบด้วย 5 ด้าน  
11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นการพิจารณา โดยความเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้ง 5 
ด้าน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยพิจารณาจากระบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมาจากคณะบุคคลที่ให้นโยบายหรือสภาสถาบันที่จะให้การ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาจากการ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลที่
แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต
ในระดับปริญญาตรี โท เอก คุณภาพงานวิจัย และผลของการบริการวิชาการ รวมถึงการพิจารณาถึงผลกระทบที่
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายในตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน โดยพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการ
ดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษา ที่จะส่งผลต่อทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 และมี
คำอธิบาย ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นการ
พิจารณา เชื่อมโยงความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคล้อง 

กับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

1. ผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารจัดการตาม 
พันธกิจที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 

1.1 บริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา 
(Organization  
Context) ทีต่อบ 
สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
  
 

1) (1) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
ที ่สถาบันจัดทำในเรื ่องการดำเนินงาน 
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา และการตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
ทั ้งในเช ิงภารก ิจและเช ิงพ ื ้นท ี ่ เพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู ้ท ี ่ เน้นผู ้เร ียนแบบ
บูรณาการเพื ่อให้ม ีค ุณลักษณะที ่พึง
ประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและ
ความต้องการที่หลากหลายของประเทศ 
ท ั ้ ง ในด ้ าน เศรษฐก ิจ  ส ั งคม  และ
สิ ่งแวดล้อม โดยการมีส ่วนร่วมของ
ชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและภาค เอกชน 
   5.2 สถาบันอุดมศึกษามีการบริหาร 
งานตามพ ันธก ิจและว ิส ัยท ัศน ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหาร
จัดการบุคลากรและทรัพยากร การเรียนรู้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลคำนึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระ
ทางว ิ ช าการม ี ประส ิ ทธ ิ ภาพและ
ประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ 
และความรู ้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพความมั ่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม  
ความเพียร มุ ่งมั ่น มานะ บากบั ่น และ 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.2 เป็นผู ้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื ่อพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะ
ความเป็นผู ้ประกอบการ รู ้เท่าทันการ
เปลี ่ยนแปลงของสังคมและของโลก 

2) (2) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทำในเรื ่องการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันตาม
พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ระบบหรือกลไกที่สถาบันกำหนดโดยนำ
แผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู ่การ
ปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ของ 
การดำเนินงาน 
ด้านการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 
 

1) (3) ผลการวิเคราะห์เช ิงคุณภาพ
เกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบัน 
อ ุดมศ ึกษา ตามหล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
2) (4) ผลการวิเคราะห์เช ิงคุณภาพ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบัน 
อุดมศึกษาตามแนวทางธรรมาภิบาล 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคล้อง 

กับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถสร้างโอกาสเพิ ่มมูลค่าให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ   
  1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้า
หาญทางจร ิยธรรม ย ึดม ั ่นในความ
ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 
ร ่วมมือรวมพลังเพ ื ่อสร้างสรรค์การ
พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน 
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก 
 

มาตรฐานท ี ่  2 ด ้านการว ิจ ัยและ
นวัตกรรม 
  สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็น
การสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาที ่เชื ่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและ
เ อ ก ช น ท ั ้ ง ใ น แ ล ะ ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ผลงานวิจ ัยและนวัตกรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็น 
ของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา
ผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการ
สร ้ า ง โอกาส  ม ู ลค ่ า เพ ิ ่ ม  และขี ด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาต ิ
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการ
เหมาะสม สอดคล ้องก ับบร ิบทและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
ช ุมชน และส ังคม ตามระด ับความ
เชี ่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
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ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคล้อง 

กับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

สถาบ ันโดยม ีการบร ิหารจ ัดการที่  
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ  และมีความโปร่งใส 
ช ัดเจน และตรวจสอบได ้  ผลล ัพธ์  
ของการบร ิการว ิชาการนำไปส ู ่กา ร
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้  
การว ิจ ัย หร ือการบร ิการว ิชาการที่
นำไปสู ่การสืบสาน การสร้างความรู้  
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม 
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ  
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ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคล้อง 

กับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

2. คุณภาพบัณฑิต  
(ตรี โท เอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตรี 
  
 
 
 
 
 
 
 

1) (5) การมีงานทำ หรือการศึกษาต่อ 
หรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
หลังสำเร็จการศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
   1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
และความรู ้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพความมั ่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม 
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมัน่
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.2 เป็นผู ้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความ สามารถ
ในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะ
ความเป็นผู ้ประกอบการ รู ้เท่าทันการ
เปลี ่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
สามารถสร้างโอกาสเพิ ่มมูลค่าให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ   
  1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้า
หาญทางจร ิยธรรม ย ึดม ั ่นในความ
ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 
ร ่วมมือรวมพลังเพ ื ่อสร้างสรรค์การ
พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน 
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก 
 

มาตรฐานท ี ่  2 ด ้านการว ิจ ัยและ
นวัตกรรม 
  สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็น
การสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา ที่เชื ่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและ
เ อ ก ช น ท ั ้ ง ใ น แ ล ะ ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ผลงานวิจ ัยและนวัตกรรมตอบสนอง
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ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ จำเป็น
ของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา
ผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการ
สร ้ า ง โอกาส  ม ู ลค ่ า เพ ิ ่ ม  และขี ด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาต ิ
 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ 
การว ิจ ัย  หร ือการบร ิการว ิชาการ 
ที่นำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพ และอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน ผลลัพธ ์ของการจ ัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

2) (6) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู ้ใช ้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

3) (7) ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ในศตวรรษที ่ 21 อาทิ ทักษะในการ
ทำงาน Hard Skill Soft Skill IT Literacy 
หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณ์
ผู้ใช้บัณฑิตหรือผลการปฏิบัติที่แสดงถึง
ทักษะดังกล่าว (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)     
4) (8) ผลการทดสอบภาษาอ ังกฤษ 
(ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
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2.2 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาโท 

1) (9) ผลการนำความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
โดยใช้ความรู ้ขั ้นสูงในการปฏิบัติและ
พัฒนางานเพื่อให้งานหรือองค์กรเกิด
ความ ก้าวหน้าในเชิงนโยบาย วิชาการ 
หร ือด ้านการบร ิหารจ ัดการ โดยมี
คุณภาพผลงานเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
2) (10) สัดส่วนผลงานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทที ่พัฒนา
ความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้
ที ่สอดคล้องกับ (1) แนวทางการวิจัย
และพัฒนาตามความเชี ่ยวชาญของ
สถาบัน หรือ (2) แนวทางการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
หรือ (3) งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้
ก ั บ ห น่ ว ย ง า น ภายนอกหรื อภาค 
อุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
3) (11) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  
(ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

2.3 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาเอก 

1) (12) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
2) (13) ส ัดส ่วนงานว ิจ ัยและงาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอก
เป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 1) แนวทาง 
การวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ
ของสถาบัน หรือ 2) แนวทางการวิจัย
และพ ัฒนาเพ ื ่อรองร ับการพ ัฒนา
ประเทศ หรือ 3) งานวิจัยที ่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอก หรือ
ภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
3) (14) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
(ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
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3. คุณภาพงานวิจัย 3.1  คุณภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

1) (15) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบท
ของสถาบันอุดมศึกษาและตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  

มาตรฐานท ี ่  2 ด ้านการว ิจ ัยและ
นวัตกรรม 
  สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็น
การสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา ที่เชื ่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและ
เ อ ก ช น ท ั ้ ง ใ น แ ล ะ ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ผลงานวิจ ัยและนวัตกรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ จำเป็น
ของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา
ผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการ
สร ้ า ง โอกาส  ม ู ลค ่ า เพ ิ ่ ม  และขี ด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาต ิ
 

2) (16) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที ่มีการอ้างอิงจากวารสาร 
วิชาการที ่ต ีพ ิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
3) (17) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัย
จากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

3.2 คุณภาพงานวิจัย
เชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรม 

1) (18) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที ่ม ีความ
สอดคล ้ อ งก ั บบร ิ บทของสถาบั น 
อุดมศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ มีสิ่ง ประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

2) (19) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาท ิ  การจดส ิทธ ิบ ัตร ล ิขส ิทธ ิ ์  อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
3) (20) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที ่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนา
ต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) 
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4. ผลของการบริการ
วิชาการ 

4.1 ผลของการ
บริการวิชาการสู่
สาธารณะ  
(Public Service) 

1) (21) ผลการประเมินงานบริการ
วิชาการของผู ้ร ับบริการที ่สามารถ
นำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการ
เหมาะสม สอดคล ้องก ับบร ิบทและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
ช ุมชน และส ังคม ตามระด ับความ
เชี ่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบ ันโดยม ีการบร ิหารจ ัดการที่
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ  และมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของ
การบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ 
การวิจัย หรือการบริการวิชาการที่นำ 
ไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาศ
และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

2) (22) ผลการบริการวิชาการที่สามารถ
สร้างคุณค่า (Value) แก่ผู ้ร ับบริการ 
ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถนำผล
จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิง
บวกในวงกว้าง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
3 )  ( 2 3 )  ผ ล ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการ
ของสถาบัน อุดมศึกษาโดยคำนึงถึงการ
ใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ 
รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

4.2 ผลของการ
บริการวิชาการแบบ
เฉพาะ (Specific 
Service) 

1) (24) ผลการประเมินงานบริการ
วิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถ
ทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 
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กับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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2) (25) ผลงานบริการวิชาการสามารถ
สร้างคุณค่า (Value) โดยพิจารณาจากผล
ที ่คาดว ่าจะได ้ร ับจากผลการบร ิการ
วิชาการนั้น ๆ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ได้แก่  
(1 )  In Cash ค ือ  การสร ้ างค ุณค่ า

พิจารณาผ่านค่าใช ้จ ่าย/ม ูลค่า/
รายได้  

(2) In Kind คือ การสร้างคุณค่าที ่ไม่
เน้นมูลค่า/รายได้ อาทิ การสร้าง
ความผูกพันต ่อองค์กรการเกิด
วัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ความรู้
ใหม่ เป็นต้น (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

3) (26) ผลการประเมินการบริการ
ว ิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)  
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบัน 
อุดมศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

5. ผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

1) (27) ผลการประกันคุณภาพภายใน 
( IQA) ท ี ่ก ่อให ้ เก ิดประโยชน์ต ่อการ
บริหาร สถาบันอุดมศึกษา สามารถ
นำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารสถาบันอ ุดมศึกษาได้ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและ
การจ ัดการเร ียนร ู ้ท ี ่ เน ้นการพัฒนา
ผ ู ้ เ ร ี ยนแบบบ ู รณาการ เพ ื ่ อ ให ้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั ้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกัน
ค ุณภาพ ม ีการต ิดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที ่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
กำก ั บ ให ้ ก า รจ ั ดกา ร  ศ ึ กษาและ
ดำ เน ิ น ง านตามพ ันธก ิ จ เป ็ นตาม
กฎกระทรวงการประก ันค ุณภาพ

2) (28) ผลการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) จากการดำเนินการประกันภายใน
โดยสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา (ข ้อม ูลเชิง
คุณภาพ) 
3) (29) ผลของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1) (30) ผลของการนำผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา 
และบริหารจัดการ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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กับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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2) (31) หลักสูตรได้รับการรับทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เ กณฑ ์ ม าต ร ฐ านหล ั ก ส ู ต ร ร ะดั บ 
อ ุดมศ ึกษา กรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่กระทรวง ศึกษาธิการกำหนด  3) (32) หลักสูตรได้รับการรับรองจาก

องค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ
( International Accreditation Bodies) 
(ถ้ามี) (ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ตารางที ่ 2 คำอธิบายแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ  

มีดังนี ้ 
 

ด้าน คำอธิบายของแต่ละด้าน องค์ประกอบ คำอธิบายของแต่ละองค์ประกอบ 

1. ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารจัดการ 
ตามพันธกิจที่
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของ
ประเทศ 

ผลการดำ เน ิ นงานของสถาบัน 
อุดมศึกษาด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษาที ่สะท้อนอัตลักษณ์ 
ภายใต้พันธกิจ ตามระบบหรือกลไก
ท ี ่ สถาบัน อ ุดมศ ึกษากำหนดให้
สอดคล ้องก ับบร ิบทของสถา บัน 
อุดมศึกษา โดยมีการนำแผนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัต ิที ่เช ื ่อมโยงและตอบสนอง
ความต ้องการของท ้องถ ิ ่น  และ
ประเทศทั ้งในเชิงภารกิจและเชิง
พ ื ้นท ี ่และการตอบสนองต ่อการ
เปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา
ป ร ะ เ ท ศ ใ น อ น า ค ต  ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ มีการบริหารจัดการ
โดยประย ุกต ์ ใช ้หล ัก เศรษฐกิจ
พอเพียงตามความเหมาะสม และมี
การบริหารตามแนวทางธรรมาภิบาล 

1.1 บริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา
(Organization 
Context) ที่
ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

การดำเน ินงานของสถาบันอ ุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา การตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ ่นและประเทศเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและผลการ
ดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามแผน 
พ ัฒนาสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาตามพ ันธก ิจของ
สถาบันอุดมศึกษาตามระบบหรือกลไกที่สถาบัน 
อุดมศึกษากำหนด โดยนำแผนพัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษาไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ของ
การดำเนินงานด้าน
การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ ์ ในการบริหารสถาบันอ ุดมศึกษา  
เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื ่อง การบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาได้ประยุกต์ใช้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทอย่าง
เหมาะสมและมีการบริหารตามแนวทางธรรมาภิบาล 

2. คุณภาพ
บัณฑิต (ตรี โท 
เอก) 

ผลการดำ เน ิ นงานของสถาบั น 
อุดม ศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี 

 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตปริญญาตรี 

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี การมีงานทำ 
หรือการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ
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ปริญญาโท และปริญญาเอกเพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งผลิต
กำลังคนสาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
ก ั บ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ผ ู ้ ใ ช้ /
ตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ ความต้องการ
ของท ้องถ ิ ่นเป ็นไปตามท ิศทาง 
เ ป ้ า หมาย  คว าม เ ช ี ่ ย วช าญที่
สถาบันอุดมศึกษากำหนดรวมถึง
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
สะท้อนความเป็นพลเมืองที่ดี ตื่นรู้
และมีจิตสาธารณะ มีความ สามารถ
ในการทำงานและการดำรงช ีวิต
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีระบบ กลไก 
ใ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม ก รอ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาต ิ สภาสถาบัน หร ือสภา
วิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพกำหนด
เพิ่มเติมและสามารถสร้างนวัตกรรม
ที่ตรงตามความต้องการของประเทศ
ได ้
 

ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห ่งชาต ิ  (TQF)  และม ีท ักษะท ี ่จำเป ็นตาม
คุณลักษณะที่เป็นความต้องการของประเทศ อาทิ 
มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะในการสื่อสารภาษา อังกฤษ 
เป็นต้น 

2.2 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาโท 

การดำเน ินงานของสถาบันอ ุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญา
โทมีความรู้และทักษะในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบัติ
และพัฒนางานเพื่อให้งาน/องค์กรเกิดความก้าวหน้า 
มีทักษะ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงผลงาน
ของบัณฑิตที ่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ (1) แนวทางการ
วิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน 
หรือ (2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศ หรือ (3) งานวิจัยที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม 

2.3 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาเอก 

การดำเน ินงานของสถาบันอ ุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญา
เอกให้มีคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระด ับ ชาต ิ/นานาชาติ  และมีงานว ิจ ัย/งาน
สร้างสรรค์ของผู ้เร ียนที่ เกิดองค์ความรู ้ใหม่/
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ (1) แนวทางการวิจัย
และพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ 
(2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศ หรือ (3) งานวิจ ัยที่สามารถ
ประย ุ กต ์ ใ ช้ ก ั บหน ่ วยงานภายนอก/ภาค 
อุตสาหกรรม รวมถึงมีทักษะการสื ่อสารภาษา 
อังกฤษ 

3. คุณภาพ
งานวิจัย 

ผลการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และผลงานวิจ ัยเชิงประยุกต์และ
นวัตกรรม เพื ่อรองรับการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ที่สามารถนำมา 
ใช้ประโยชน์ได้ เป็นไปตามทิศทาง
และบริบทเป้าหมาย ความเชี่ยวชาญ  
ที ่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนด มี

3.1 คุณภาพ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

การดำเน ินงานของสถาบันอ ุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการพัฒนาผลงานวิจ ัยและงาน
สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน 
อ ุดมศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
รวมถึงผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ มีการอ้างอิง
จากวารสารวิชาการที ่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
และผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล 
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ด้าน คำอธิบายของแต่ละด้าน องค์ประกอบ คำอธิบายของแต่ละองค์ประกอบ 

ความเป็นมืออาชีพทางการ ศึกษาใน
สาขานั้น ๆ โดยมีระบบกลไกในการ
ดำเน ินการตามบร ิบทและความ
เชี ่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาที่
สอดคล ้องก ับความต้องการของ
ประเทศ ตลอดจนการสร้างให้เกิด
ความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั ้งภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และชุมชน 
โดยบูรณาการเข้ากับการนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนา
นวัตกรรม สามารถสร้างผล กระทบ 
(Impact) ให้แก่ประเทศได ้

ทุนวิจ ัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ /
นานาชาติ  

3.2 คุณภาพ
งานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรม 

การดำเน ินงานของสถาบันอ ุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการพัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์และ
การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ 
ม ีส ิ ่งประดิษฐ ์ค ิดค ้นที ่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ มีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น รวมถึงผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ 
และการพ ัฒนานว ั ตกรรม สามา รถนำมา
ประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจ ัยพัฒนาต่อยอดจาก
หน่วยงานภายนอก  

4. ผลของการ
บริการวิชาการ 

ผลของการดำเนินงานด้านบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ 
การบริการวิชาการที ่มีค่าตอบแทน 
และการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
โดยมีการนำความรู้และประสบการณ์ 
มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการกับพันธกิจ 
ของอุดมศึกษาด้านต่าง ๆ ทั ้งการ
บริการวิชาการสู ่สาธารณะ (Public 
Service)  และ/หร ื อ การบร ิ การ
วิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) 
โดยสามารถสร ้าง เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ช ี ว ิ ต โดยม ีการดำเน ินการใน 2 
ประเภทที่เป็นไปตามทิศทางและบริบท 
เป ้ าหมาย ค ว า ม เ ช ี ่ ย ว ช า ญ ที่
สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนด โดยมี
ระบบ กลไกในการดำเนินการให้
สอดคล ้องก ับบร ิบทและความ
ต้องการขององค์กร ผู้ใช้ บริการ เพื่อ
ตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้
ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ 

 4.1 ผลของการ
บริการวิชาการสู่
สาธารณะ  
(Public Service) 

การดำเน ินงานของสถาบันอ ุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการบริการวิชาการสู ่สาธารณะ 
(Public Service) ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการขององค์กรผู้ใช้บริการ เพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ 
รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต 

4.2 ผลของการ
บริการวิชาการ
แบบเฉพาะ  
(Specific 
Service) 

การดำเน ินงานของสถาบันอ ุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการให้บริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) ตามการร้องขอของหน่วยงาน 
องค์กร โดยการบริการวิชาการดังกล่าวสามารถ
สร้างคุณค่า (Value) ให้กับสถาบันอุดมศึกษา 
ได้แก่  (1) In Cash คือ การสร้างคุณค่าพิจารณา
ผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้ และ (2) In Kind คือ 
การสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นมูลค่า/รายได้ อาทิ การ
สร้างความผูกพันต่อองค์กร การเกิดวัฒนธรรม
องค์กร หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น 
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5. ผลของการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

ผลของการดำเน ินงานด ้านการ
ประกันคุณภาพภายในเพื ่อให้เกิด
ระบบกลไกในการบริหารจัดการ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา ที ่เป็น
รูปธรรมในด้านการบริหารหลักสูตร 
ค ุณภาพอาจารย ์  การทำน ุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับทิศทาง
และบริบทเป้าหมายของสถาบัน 
อุดมศึกษาจนเกิดการเชื่อมโยงการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ มีการกำกับ
ดูแลและขับเคลื ่อนให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถาบัน อุดมศึกษา 
รวมถึงผลของการบริหารงานการ
ประกันคุณภาพภายใน มุ่งเน้นเต็ม
ตามศักยภาพบนฐานผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ผลของ
การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ภายในสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาการดำเนินการตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก
และเป ็นส ่วนในการข ับเคล ื ่อน
ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพใน
สถาบัน อุดมศึกษามีการเผยแพร่ผล
การดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศสู่
สาธารณชน 

5.1 ผลสัมฤทธิ์
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

การดำเน ินงานของสถาบันอ ุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการประกันคุณภาพภายใน ( IQA)  
ที ่ก ่อให้เก ิดประโยชน์ต ่อการบริหารสถาบัน 
อุดมศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบัน อุดมศึกษาได้ 
และมีผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ได้รับ
จากหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนได้นำผลของการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) มาเป็น
ส่วนหนึ ่งในการขับเคลื ่อนให้เก ิดว ัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การดำเน ินงานของสถาบันอ ุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการนำผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ
หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพหลักสูตรการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั ้ง (ถ้ามี) จนทำให้หลักสูตรได้รับการ
ร ับรองจากสภาว ิชาช ีพ หร ือร ับทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนมีหลักสูตรได้รับการ
ร ับรองจากองค ์กรร ับรองค ุณภาพในระดับ
น า น า ช า ต ิ  ( International Accreditation 
Bodies) 

 

2.2 การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Common Standards) 

การรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกมีวิธีการดำเนินการสรุปผลการประเมินของ

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานตามบริบทและกลุ่มประเภทของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา เป็นรายประเด็นพิจารณา โดยมีลักษณะการตัดสินผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือไม ่ดังนี้ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย  
เป

็นไ
ปต

าม
มา

ตร
ฐา

นก
าร

อุด
มศ

ึกษ
า 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก หรือ 
- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง

การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด หรือ 

- ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นในด้าน
ต่าง ๆ  

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาต ิหรือ 
- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ

บริบทของสถานศึกษา และ 
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ

สถานศึกษา 
- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

และ 
- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และ 
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา 

ไม
่เป

็นไ
ปต

าม
มา

ตร
ฐา

นก
าร

อุด
มศ

ึกษ
า - มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ

ปฏิบัติหรือแผน หรือ 
- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาบางประเด็น และ  
- มีผลการดำเนินการที่หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจ 

เป้าหมายของสถานศึกษาได้ 
- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจเป้าหมายของ

สถานศึกษา หรือ 
- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน  

 
 
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาพิจารณาจากผลของการประกันคุณภาพภายในที่สถานศึกษาเลือกใช้ 

โดยมีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ครบตามประเด็นการ
พิจารณา ในส่วนของการประเมินคุณภาพภายนอกตามแนวทางของ สมศ.นั้น ผู ้ประเมินภายนอกต้องยึด
หลักการสำคัญที่เน้นการตรวจประเมินตามเจตนารมณ์ ไม่เน้นการตรวจเอกสาร แต่เป็นการสุ่มตรวจเอกสาร
สำคัญหรือที่อ้างอิงตามระบบ IQA และเน้นใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันผลลัพธ์การดำเนินงาน 
รวมถึงมีการวิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การดำเนินงานดังกล่าวมากกว่าการตรวจ
ประเมินตามลายลักษณ์อักษร 
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2.3  การตัดสินผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 

การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) เป็นการตัดสินผลการประเมินว่า  

การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

หรือไม ่มีความหมายดังนี้   

- เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา  

- ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

3. รายละเอียดของการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2565) ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน 
11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นการพิจารณา มีดังนี ้

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ  
 สังคมของประเทศ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  

เจตนารมณ์ของด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถาบันภายใต้พันธกิจหลักของสถาบันที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยมีความเป็นไปได้ตามบริบทของสถาบัน รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื ่อดำรงชีพตนเองและพร้อมช่วยเหลือสังคม  
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพ ส่งเสริมคุณภาพอาจารย์และบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีการบริหารตามแนวธรรมาภิบาลและแบบมีส่วนร่วมซึ่ง
จะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น 

 

คำอธิบายด้านที่ 1 ผลการดำเนินงานของสถาบันด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่สะท้อน 
อัตลักษณ์ ภายใต้พันธกิจ 4 ด้าน ตามระบบหรือกลไกที่สถาบันกำหนดให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน โดยมี
การนำแผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู ่การปฏิบัติที ่เชื ่อมโยงเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและตอบสนอง 
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศอย่างต่อเนื ่องทั ้งในเชิงภารกิจและเชิงพื ้นที ่และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ มีการบริหารจัดการโดย
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสม มีการบริหารตามแนวทางธรรมาภิบาล สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสวงหาผลกำไรอย่างเพียงพอเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสถาบันให้มีขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างมั่นคง สมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้สถาบัน
มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อความผันผวนของสถานการณ์ทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 
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องค์ประกอบที่ 1.1 บริบทของสถาบันอุดมศึกษา (Organization Context) ที ่ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ มี 2 ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 1.1 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้ 
พันธกิจของสถาบัน อาทิ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ ่นและประเทศ สร้างความสัมพันธ์ที ่ด ีกับผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย แสวงหาผลกำไร  
อย่างเพียงพอเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสถาบันให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างมั่นคง  
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและผลการ
ดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจของสถาบัน ตามระบบหรือกลไกที่สถาบัน
กำหนด โดยนำแผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ  

ก. ประเดน็การพิจารณา 
  1) (1) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถาบันจัดทำในเรื่องการดำเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ 
ภายใต้พันธกิจหลักของสถาบัน และการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและ
เชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที่ 1 (1) 
การตัดสินผล คำอธบิาย  
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี ่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ในการ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมีผลการดำเนินงานแสดงถึงความเป็นผู ้นำ 
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามพันธกิจของอุดมศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนดในเรื่องการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาต ิหรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ในการตอบสนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์ชาต ิหรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา ในเรื่องการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาต ิและ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษาด้านการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย  
- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

โดยมีการกำหนดอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ มีทิศทางและความชัดเจนตามบริบทของ
สถานศึกษาเพื่อการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยมีการวางแผนและมีการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องตามพันธกิจของอุดมศึกษา อัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญทิศทางและ
ความชัดเจนตามกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา โดยพิจารณาจากความสอดคล้องตามแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงเป็นไป
ตามแผนที่กำหนดในเรื่องการดำเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษาตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาตหิรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์
ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ในบางประเด็น 
และ 

- มีผลการดำเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ หากมีการปรับปรุง 
แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน  
 
 2) (2) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถาบันจัดทำในเรื่องการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

สถาบันตามพันธกิจหลักของสถาบัน ตามระบบหรือกลไกที่สถาบันกำหนดโดยนำแผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติที่เช่ือมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (2) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี ่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ในการ
วางแผนและนำไปสู่การปฏิบัติเพื ่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลการ
ดำเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้นำที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามพันธกิจของอุดมศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันเห็นชอบในเรื่องการตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิหรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้  
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ในการจัดทำแผน
เชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในด้านการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา โดยมีแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันของ
ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับคณะและสถาบัน และได้ดำเนินงานในเรื่องการตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ชาต ิและ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
โดยมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในระดับคณะและสถาบันเพื่อกำหนดจัดทำ
แผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันในการนำแผนเชิงนโยบายสู่
การปฏิบัติ และ 

- มีผลการดำเนินงานที ่ดี ตามเป้าหมายที ่สถานศึกษากำหนด เป็นไปตามแผนเชิง
ปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันและสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาโดยมีการ
กำกับติดตามผลการดำเนินงาน และสามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนได้อย่าง
ครบถ้วน 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยง  เป็นไป
ตามแผนที่กำหนดในการดำเนินการตามพันธกิจของสถานศึกษาตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาตหิรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามแผนที่กำหนดตามพันธกิจเป้าหมายของสถานศึกษา
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินการยังไม่บรรลุตามพันธกิจเป้าหมายของสถานศึกษาตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) หากมี
การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

 

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 1.1  

  1) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจของสถาบันที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น  
2.1) ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามบริบทและศักยภาพ

ของสถาบันตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลกัของสถาบัน (เช่น แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)  
2.2) ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนและปรับวิสัยทัศน์หรือพันธกิจของสถาบันเพื่อกำหนด

เป้าหมายการดำเนินการที่ชัดเจน (เช่น รายงานประจำปี) 
2.3) เอกสารเกี่ยวกับโครงการและการจัดเตรียมทรัพยากรของสถาบัน 
2.4) เอกสารเกี่ยวกับโครงสร้าง บุคลากร หลักสูตร ทรัพยากร การประเมินผล และเทคโนโลยี 

ที่ปรากฎอยู่ในรายงานผลการดำเนินงาน 
2.5) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 

3) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 
3.1) คณะผู้บริหารสถาบัน (เช่น กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี ผู้บริหารของสถาบัน 

ที่เกี่ยวข้อง และคณบดี) เกี่ยวกับประเด็นดังนี้ (1) ศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่สะท้อนอัตลักษณ์ ภายใต้ 
พันธกิจหลักของอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศ  และ (2) วิธีการ
และรูปแบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน 
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3.2) อาจารย์และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน การนำแผนไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เช่ือมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

3.3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษาทุกระดับ ภาคสังคมและท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การบูรณาการความร่วมมือดำเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับสถาบัน 

3.4) ผู้ตรวจสอบงานบริหารภายในของสถาบัน/คณะกรรมการตรวจสอบหรือติดตามผลการ
ดำเนินงานภายในของสถาบัน (Audit Committee : AC)  

 
 องค์ประกอบที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการบริหารสถาบัน มี 2 ประเด็นการพิจารณา 
 คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 1.2 การดำเนินงานของสถาบันที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการบริหารสถาบัน 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานของสถาบันย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการสถาบันได้ประยุกต์ใช้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทอย่างเหมาะสมและมีการบริหารตามแนวทางธรรมาภิบาล 

ก. ประเดน็การพิจารณา 

1) (3) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (3) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ในการบริหาร
สถานศึกษา โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการ
ดำเนินงานที่แสดงถึงความเป็นผู้นำที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา 
หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษาในเรื่องการบริหารสถานศึกษา โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ในการบริหาร

สถานศึกษาโดยการประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 
- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาตามศักยภาพ 

และบริบทของสถานศึกษาในเรื่องการบริหารสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษาด้านการบริหารสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด  
โดยมีแผนการดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการบริหารสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยมีผลดำเนินงานที่มุ่งเน้น
ต่อการบริหารสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ ่งเน้นในด้านการบริหารสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนที่กำหนดไว้ในด้านการบริหารสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา เชื่อมโยงกับแผนที่กำหนดไว้ใน
ด้านการบริหารสถานศึกษา โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในบาง
ประเด็น  และ 

- มีผลการดำเนินการยังไม่บรรลุตามแผนการบริหารสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบางประเด็น หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษาด้านการบริหารสถานศึกษา โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 
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2) (4) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ ์การบริหารสถาบันตามแนวทาง 
ธรรมาภิบาล (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (4) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกในการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาลที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำที ่สะท้อน 
อัตลักษณต์ามพันธกิจหลักของสถานศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา ในเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล และมีผล
การดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที ่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ในการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษาในเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล และ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล  

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ใน
การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยมีแผนการดำเนินงานใน
อนาคตที่มุ่งเน้นการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล  และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา ในการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัตติามแผนการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่เป็นไปตามแผนการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ที่เป็นไปตามแผนการ
บริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล หากมีปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจเป้าหมายของ

สถานศึกษาที่เป็นไปตามแผนการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล 
หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   

 

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประเมนิที่ 1.2 

1) บทสังเคราะห์ข้อเด่นและข้อควรพัฒนา (ประมาณ 1 – 2 หน้า) ระหว่างนโยบายสภาสถาบัน 
กับผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณะผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื ่อง 
อย่างน้อย 3-5 ปี)   

2) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 
2.1) รายงานการประชุม/แผนการดำเนินงานของสภาสถาบัน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ป)ี 
2.2) รายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี) 
2.3) ผลการประเมินอธิการบดีโดยสภาสถาบัน  
2.4) รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ได้แก่ ธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน 

และฝ่ายบริหารสถาบัน 
2.5) ข้อร้องเรียนต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาของสถาบัน 
2.6) ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร เช่น ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย การดูแล

สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากรประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
2.7) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 

3) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี ้
3.1) ผู้บริหารสถาบัน ได้แก่ ผู้แทนของสภาสถาบัน อธิการบดี ผู้แทนของคณะบริหารสถาบัน  
3.2) ตัวแทนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ของสถาบัน 
3.3) ตัวแทนนิสิต นักศึกษา 
3.4) ผู้ตรวจสอบงานบริหารภายในของสถาบัน/ คณะกรรมการตรวจสอบหรือติดตามผลการ

ดำเนินงานภายในของสถาบัน (Audit Committee: AC) 
 

ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  

เจตนารมณ์ของด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งผลิต
กำลังคนสาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/ตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ความต้องการของท้องถิ่นเป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย ความเช่ียวชาญที่สถาบันกำหนดรวมถึงบัณฑิตมี
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คุณธรรม จริยธรรม มีว ิน ัย สะท้อนความเป็นพลเมืองที ่ด ี ต ื ่นร ู ้และมีจ ิตสาธารณะ มีความสามารถ  
ในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีระบบ กลไกในการดำเนินการ 
 คำอธิบายของด้านที ่ 2 ผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที ่เน ้นการผลิตบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งผลิตกำลังคน
สาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/ตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศ 
ความต้องการของท้องถิ่นเป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย ความเชี ่ยวชาญที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด และ
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ (Learner) เป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creator) และ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active citizen) โดยมีระบบ กลไก ในการ
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สภาสถาบัน หรือสภาวิชาชีพ หรือองค์กร
วิชาชีพกำหนดเพ่ิมเติมและสามารถสร้างนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการของประเทศได ้
 

องค์ประกอบที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี มี 4 ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 2.1 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตรี การมีงานทำ หรือการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมีทักษะที่จำเป็นตาม
คุณลักษณะที่เป็นความต้องการของประเทศ อาทิ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีทักษะในการปฏิบัติงาน มี
ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

ก. ประเดน็การพิจารณา  
1) (5) การมีงานทำ หรือการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)   
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที่ 1 (5) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ในด้านการ
ผลิตบัณฑิตในประเด็นมีงานทำ การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นมี
งานทำ การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามบริบทและศักยภาพ
ของสถานศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี ่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ในด้านการผลิต

บัณฑิตในประเด็นการมีงานทำ หรือการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปีเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นการมีงานทำ หรือการศึกษาต่อ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจเป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นการมีงานทำหรือการศึกษาต่อ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.  

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในผลการดำเนินการด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นมี
งานทำ หรือการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยมีการวางแผนหรือการ
ดำเนินงานที่ดีที่มุ่งเน้นในด้านการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา  โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านการผลิตบัณฑิต 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นมีงานทำ หรือการศึกษาต่อ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ในประเด็นมี
งานทำ หรือการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ หากมีการปรับปรุง 
แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นมีงานทำ หรือการศึกษาต่อ หรือการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

2) (6) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที่ 2 (6) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติในระดับโลก ด้านผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา ด้านผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามเกณฑ์ของ สกอ. และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม
อย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark)  

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา ด้านผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามเกณฑ์ของ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
โดยมีการกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในผลการดำเนินการด้านผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยมีการวางแผนหรือการ
ดำเนินงานที่ดีที่มุ่งเน้นในด้านผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที ่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมี
แผนการดำเนินงานในอนาคตที่มุ ่งเน้นในด้านผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามเกณฑ์ของ สกอ. 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ

หรือแผนการดำเนินงานในด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาด้านการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามเกณฑ์
ของ สกอ. ในบางประเด็น  และ 

- มีผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตาม
เกณฑ์ของ สกอ. หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและ
เป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษาด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   

 

3) (7) ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะในการทำงาน Hard Skill 
Soft Skill IT Literacy หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต หรือผลการปฏิบัติที่แสดงถึงทักษะ
ดังกล่าว (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)   

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที่ 3 (7) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดีเยี ่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้าน
คุณภาพผู้เรียนที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมี
ผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทยีบเคียง ตัวอย่างให้แกส่ถานศึกษาอื่นในด้าน
ต่าง ๆ 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติด้านคุณภาพผู้เรียนที่มี
ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 หรือ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาตามศักยภาพ

และบริบทของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  และ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
ด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยมีแผนการดำเนินงานใน
อนาคตที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีทักษะ
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในบางประเด็น  และ 

- มีผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านคุณภาพผู้เรียนที่มี
ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

4) (8) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มี 2 แนวทาง (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) คือ 
ก. ผลการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามระบบหรือกลไกที่สถาบันอุดมศึกษา

ระดับอุดมศึกษากำหนด เช่น Exit Exam (ถ้ามี) หรือการฝึกงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ 
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ข. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ได ้แก ่  The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 

หมายเหตุ หากสถาบันอุดมศึกษามีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถนำมาพิจารณาเทียบเคียงกับเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลได้ 
 
 

วิธีการคำนวณ 

 จำนวนนสิิต นกัศึกษาชั้นปีสดุท้ายระดับปรญิญาตรีทีม่ีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่
ระดับเกณฑ์ B1 ขั้นต่ำขึ้นไป 

 

X 100 
 จำนวนนสิิต นกัศึกษาชั้นปีสดุท้ายระดับปรญิญาตรีที่เข้าทดสอบ 

ภาษาอังกฤษทั้งหมด 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 

เป
็นไ

ปต
าม

มา
ตร

ฐา
นก

าร
อุด

มศ
ึกษ

า 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับปริญญาตร ี หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับปริญญา
ตรี โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลซึ่งสามารถเทียบเคียง
กับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่ำขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95 ขึ้นไป หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ  ด้านผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับปริญญาตร ี หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาตรี โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่ำขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 85-94 และ  
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจเป้าหมายของ

สถานศึกษา ด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาตร ี

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีการ
กำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในการดำเนินการด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการทดสอบภาษา 
อังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือมีผลการทดสอบภาษา 
อังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์
ตั้งแต่ B1 ขั้นต่ำขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75-84  และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาตร ี 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงานด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาตรี โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่ำขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 55-74 และ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีในบางประเด็น และ   

- มีผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี หากมีการปรับปรุง แก้ไข 
หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาตรี หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาตรี โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่ำขึ้นไป ต่ำกว่าร้อยละ 55 
หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
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ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 2.1 
1) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 

1.1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช ้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (หมายเหตุ เงื่อนไขยืนยันตาม สกอ. ในตัวบ่งช้ี 2.1 ระดับหลักสูตร คือ จำนวนบัณฑิต
ที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ) (ข้อมูล
ย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี)   

1.2) ผลการดำเนินงานของสถาบันเกี่ยวกับแผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ข้อมูล(ข้อมูล
ย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี)   

1.3) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหน่วยงานต้นสังกัดหรือ 
ข้อมูล Exit Exam (ถ้ามี) 

1.4) ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง แผนกล
ยุทธ ์และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.5) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน 

1.6) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี้ 

2.1) ผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับ 1) ทักษะของบัณฑิตด้าน Hard Skill Soft Skill ที่ใช้ใน
การทำงาน 2) ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 3) IT Literacy หรือ Digital Literacy 
 

องค์ประกอบที่ 2.2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท มี 3 ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 2.2 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ปริญญาโทมีความรู้และทักษะในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบัติและ
พัฒนางานเพื่อให้งาน/องค์กรเกิดความ ก้าวหน้า มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงผลงานของบัณฑิตที่
จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ (1) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ (2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ (3) งานวิจัยที่
สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม 

 
ก. ประเดน็การพิจารณา 

1) (9) ผลการนำความรู้และทักษะในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงใน
การปฏิบัติและพัฒนางานเพื่อให้งานหรือองค์กรเกิดความก้าวหน้าในเชิงนโยบาย วิชาการ หรือด้านการบริหาร
จัดการ โดยมีคุณภาพผลงานเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที่ 1 (9) 
การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านการนำ

ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือองค์กรที่เป็นประโยชน์ในด้าน
วิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านการนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือองค์กรที่เป็น
ประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ หรือมีการนำผลการวิจัยระดับ
ปริญญาโทไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นใน
ด้านต่าง ๆ 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติด้านการนำความรู้
และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือองค์กรที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ 
หรือด้านการบริหารจัดการ  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา ด้านการนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ  และ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านการนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือองค์กร ที่เป็น
ประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
โดยมีการกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในการนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ 
และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ในด้านการนำความรู้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือ
ด้านการบริหารจัดการ และ 

- มีแนวโน้มที ่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาโดยมี
แผนการดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านการนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ  
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ไม

่เป
็นไ

ปต
าม

มา
ตร

ฐา
นก

าร
อุด

มศ
ึกษ

า 
- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ

ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงานในด้านการนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ 
หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านการนำความรู้และทกัษะ
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือด้าน
การบริหารจัดการ ในบางประเด็น  และ 

- มีผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านการนำความรู้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือ
ด้านการบริหารจัดการ หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุ
พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถานศึกษา ด้านการนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือ
องค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 
2) (10) สัดส่วนผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการ

ต่อยอดความร ู ้ที่ สอดคล้องก ับ (1) แนวทางการว ิจ ัยและพัฒนาตามความเช ี ่ยวชาญของสถาบัน  หรือ  
(2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ (3) งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที่ 2 (10) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านผลงานของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ 
หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ 
หรือการต่อยอดความรู้  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติด้านผลงานของบัณฑิตที่

จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้  หรือ 
- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาตามศักยภาพและ

บริบทของสถานศึกษา ด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนา
ความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้  และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศกึษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ 
หรือการต่อยอดความรู ้

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
โดยมีการกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่พัฒนาความเช่ียวชาญ หรือการต่อยอดความรู ้และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลงานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเช่ียวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาโดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่
พัฒนาความเช่ียวชาญ หรือการต่อยอดความรู้  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่
พัฒนาความเช่ียวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลงานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี ่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ ในบาง
ประเด็น  และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้  ด้านผลงานของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ 
หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่พันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลงานของบัณฑิตที ่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความ
เชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู ้ หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
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3) (11) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มี 2 แนวทาง (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) คือ 
ก. ผลการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามระบบหรือกลไกที่สถาบัน 

อุดมศึกษากำหนด เช่น Exit Exam (ถ้ามี) หรือการฝึกงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ 

ข. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  
(The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  

หมายเหตุ หากสถาบันอุดมศึกษามีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถนำมาพิจารณาเทียบเคียงกับเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลได ้

 
วิธีการคำนวณ 

 จำนวนนสิิต นกัศึกษาชั้นปีสดุท้ายระดับปรญิญาโทที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่
ระดับเกณฑ์ B2 ขั้นต่ำขึ้นไป 

 

X 100 
 จำนวนนสิิต นกัศึกษาชั้นปีสดุท้ายระดับปรญิญาโทที่เข้าทดสอบ 

ภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที่ 3 (11)  

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายปริญญาโท  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
โท โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลซึ่งสามารถเทียบเคียงกับ
เกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่ำขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95 ขึ้นไป ตามแผนที่
สถานศึกษากำหนด  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติด้านผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับปริญญาโท  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ระดับปริญญาโท หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
ปริญญาโท  โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่ำขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  
85-94 และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษาในด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาโท 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
โดยมีการกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในการดำเนินการด้านผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับปริญญาโท และ 

- มีผลการดำเนินงานที ่ดี ตามเป้าหมายที ่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท หรือ มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท โดยใช้กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ใน
ระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่ำขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75-84  และ 

- มีแนวโน้มที ่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมี
แผนการดำเนินงานในอนาคตที ่มุ ่งเน้น ด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ระดับปริญญาโท  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาโท หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาโทโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ซึ ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั ้งแต่ B2 ขั ้นต่ำขึ ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 55-74  และ  

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท หากมีการปรับปรุง แก้ไข 
หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถานศึกษาด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาโท หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาโท โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่ำขึ้นไป ต่ำกว่าร้อยละ 55 หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
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ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 2.2 

1) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 
1.1) ผลงานวิจัยของบัณฑิตปริญญาโทที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของสถาบันเกี่ยวกับ

ความสอดคล้องของแผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกับแผนการพัฒนาตามความเช่ียวชาญของสถาบัน  
1.2) แผนการพัฒนาบัณฑิตปริญญาโทที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแนวทางการ

ประยุกต์ใชผ้ลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก/ ภาคอุตสาหกรรม 
1.3) ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบัณฑิตปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาในการใช้ความรู้ขั้น

สูงพัฒนาปรับปรุงงาน (เช่น ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ผลการปรับปรุงพัฒนางาน เป็นต้น) (ข้อมูลย้อนหลัง
ต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี)   

1.4) ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหน่วยงานต้นสังกัด/ Exit 
Exam (ถ้ามี)  

1.5) ข้อมูลจำนวนวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จำนวนตาม 
3 แนวทางพิจารณา 

1.6) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

2.1) ผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับการนำความรู้และทักษะในวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนางาน
โดยใช้ความรู้ขั้นสูงเพื่อให้งาน/ องค์กรเกิดความก้าวหน้าใน 3 แนวทาง คือ เชิงนโยบาย หรือ วิชาการ หรือการ
บริหารจัดการ 

2.2) ผู ้บริหาร อาจารย์ในประเด็นเกี ่ยวกับ (1) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาโท 
ที่เชื ่อมโยงของแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน และ (2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาโท 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก/ 
ภาคอุตสาหกรรม 
 

องค์ประกอบที่ 2.3 คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก มี 3 ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 2.3 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับ อุดมศึกษาในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอกให้มีคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ ชาติ/นานาชาติ และมีงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เกิดองค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ (1) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตาม
ความเชี ่ยวชาญของสถาบัน หรือ (2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ (3) 
งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 

ก. ประเดน็การพิจารณา 

1) (12) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  โดยพิจารณาผลงาน
ตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที่ 1 (12) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมหรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านคุณภาพ
ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิหรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านคุณภาพของ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ตามเกณฑ์การกำหนดระดับ
คุณภาพของ สกอ.  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านคุณภาพของงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ 
สกอ. และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ตาม
เกณฑก์ารกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
โดยมีการกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ตามเกณฑก์ารกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาตติามการกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ.  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาตติามเกณฑก์ารกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านคุณภาพของงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ 
สกอ. ในบางประเด็น  และ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ด้านคุณภาพของ
งานวิจัยที ่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์การกำหนดระดับ
คุณภาพของ สกอ. หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจ
และเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที ่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ตามเกณฑ์
การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

2) (13) สัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิด 
องค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 1) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ 
2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ 3) งานวิจัยทีส่ามารถประยุกต์ใชก้ับหน่วยงาน
ภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านสัดส่วน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้
ใหม่ หรือนวัตกรรม หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที ่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา ในด้านสัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็น
งานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน 
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ  ด้านสัดส่วน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้
ใหม่ หรือนวัตกรรม  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับ
ปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม และ  
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็น
งานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
โดยมีการกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในด้านสัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านสัดส่วนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม 
และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับ
ปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านสัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับ
ปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม 
ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้  ด้านสัดส่วนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรม หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจและ
เป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็น
งานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

3) (14) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มี 2 แนวทาง (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) คือ 
ก. ผลการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามระบบหรือกลไกที่สถาบัน 

อุดมศึกษากำหนด เช่น Exit Exam (ถ้ามี) หรือการฝึกงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ 
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ข. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
(The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

หมายเหตุ หากสถาบันอุดมศึกษามีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถนำมาพิจารณาเทียบเคียงกับเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลได้ 
 

วิธีการคำนวณ 

 จำนวนนสิิต นกัศึกษาชั้นปีสดุท้ายระดับปรญิญาเอก 
ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตั้งแตร่ะดับเกณฑ์ C1 ขั้นต่ำขึ้นไป 

 

X 100 
 จำนวนนสิิต นกัศึกษาชั้นปีสดุท้ายระดับปรญิญาเอก 

ที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายปริญญาเอก หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับปริญญา
เอก โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลซึ่งสามารถเทียบเคียง
กับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่ำขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95 ขึ้นไป ตาม
แผนที่สถานศึกษากำหนด หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาเอก โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่ำขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 85—94 และ  
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาเอก 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในการดำเนินการ ด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ
นิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก และ 

- มีผลการดำเนินงานที ่ด ี ตามเป้าหมายที ่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก หรือ มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก โดยใช้กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษา อังกฤษที่เป็นสากล ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ใน
ระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่ำขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75-84 และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาเอก  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาเอก หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาบางประเด็น หรือ มีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับปริญญาเอกโดยใช้กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ใน
ระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่ำขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 55-74 และ  

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก หากมีการปรับปรุง แก้ไข 
หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาเอก หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาเอก โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่ำขึ้นไปต่ำกว่าร้อยละ 55 
หรือ  

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
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ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 2.3 
1) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 

1.1) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอก
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาต ิ

1.2) ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องของ
แผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกับแผนการพัฒนาตามความเช่ียวชาญของสถาบันอุดมศึกษา  

1.3) แผนการพัฒนาเพื ่อรองรับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม 

1.4) ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบัณฑิตปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา ในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ สิ ่งประดิษฐ์ใหม่ ผลงานนวัตกรรมระดับชาติหรือนานาชาติ เป็ นต้น (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื ่อง 
อย่างน้อย 3-5 ปี)   

1.5) ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด/ 
Exit Exam (ถ้ามี) 

1.6) ข้อมูลจำนวนวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ ใน 3 แนวทาง (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื ่อง 
อย่างน้อย 3-5 ปี) 

1.7) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
 

2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1) ผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ทักษะในวิชาชีพ ไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า 
2.2) ผู้บริหาร อาจารย์ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับประเด็นดังนี้ (1) การพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอกที่ เชื ่อมโยงของแผนการพัฒนาตามความเชี ่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา และ  
(2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาเอกที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม 
 

ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 

 เจตนารมณ์ของด้านที่ 3  การสร้างสรรค์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศในอนาคต มุ่งพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม นวัตกรรมการศึกษาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้ เป็นไปตามทิศทางและบริบทเป้าหมาย ความเชี่ยวชาญที่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนด มีความเป็นมืออาชีพ
ทางการศึกษาในสาขานั้น ๆ โดยมีระบบกลไกในการดำเนินการ 
 
 
 



 

49   
 

คำอธิบายของด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย  
ผลการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และนวัตกรรม เพื่อรองรับการ

พัฒนาประเทศในอนาคต ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นไปตามทิศทางและบริบทเป้าหมาย ความเช่ียวชาญ
ที่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนด มีความเป็นมืออาชีพทางการศึกษาในสาขานั ้น ๆ โดยมีระบบกลไกในการ
ดำเนินการตามบริบทและความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ตลอดจนการสร ้างให ้เก ิดความร ่วมม ือของทุกฝ ่าย ท ั ้งภาคร ัฐ ภาคการศ ึกษา ภาคเอกชน และชุมชน  
โดยบูรณาการเข้ากับการนำ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนานวัตกรรม สามารถสร้างผลกระทบ 
(Impact) ให้แก่ประเทศได ้

 

องค์ประกอบที่ 3.1 คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มี 3 ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 3.1 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพัฒนา

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
รวมถึงผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์มีการอ้างอิงจากวารสาร วิชาการที ่ตีพิมพ์เผยแพร่ ( Citation) และ
ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ/นานาชาต ิ

ก. ประเดน็การพิจารณา 

1) (15) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที ่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบัน 
อุดมศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพ 
ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (15) 
การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่มีความโดดเด่นและเป็นที ่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ  ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ หรือ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ

บริบทของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาโดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ ่งเน้นด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที ่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงาน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
บางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมาย
ของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

2) (16) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(Citation) โดยพิจารณาการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (ตามเกณฑ์ของ สกอ.) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (16) 
การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที ่มีการอ้างอิงจากการสารวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(Citation) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation)  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ  ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที ่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิง
จากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส ่วนผลงานวิจ ัยและผลงานสร้างสรรค์ท ี ่มี การอ้างอ ิงจาก
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
โดยมีการกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที ่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที ่ต ีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการ
อ้างอิงจากวารสารวิชาการทีต่ีพิมพ์เผยแพร่(Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.  
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า - มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการ



 

52   
 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
อ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. 
หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที ่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที ่ต ีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัย
และผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถ
บรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจ ัยและผลงานสร้างสรรค์ท ี ่มี การอ้างอิงจาก
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 
 

3) (17) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที ่ได้ร ับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ.  (ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินของประเดน็การพิจารณาที ่3 (17) 
ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ที่ประกอบที่ 3.1 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัย

และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุน
วิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การ
กำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนด
ระดับคุณภาพของ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
โดยมีการกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดย
พิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล 
หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตาม
เกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ.  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
รางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. ในบาง
ประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัย
และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ 
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หรือนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หากมี
การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษาได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การ
กำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

1) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 
1.1) คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษา  
1.2) ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการตอบโจทย์การ

พัฒนาประเทศกับแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอตุสาหกรรม  

1.3) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัยประจำ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่าง
น้อย 3-5 ปี)   

1.4) การอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) หรือการจัดแสดง (กรณีเป็น
งานสร้างสรรค)์ 

1.5) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับรางวัล ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาต ิ(ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี)   

1.6) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1) ผู ้บริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำ เกี่ยวกับประเด็น (1) 
คุณภาพผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (2) มาตรการหรือแนวทางที่
สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย รวมถึงผลงานที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ (3) ผลการดําเนินงานแบบบูรณาการการวิจัย
และพัฒนา (R&D) กับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ให้แก่ประเทศ 

องค์ประกอบที่ 3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม มี 3 ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 3.2 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพัฒนา

งานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาก่อให้เกิด การ
สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ มีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น รวมถึงผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ และการพัฒนา
นวัตกรรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก 

 

ก. ประเดน็การพิจารณา 
1) (18) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบท 

ของสถาบันอุดมศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ มีสิ ่งประดิษฐ์คิดค้นที ่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (18) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที ่ม ีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่มีความโดดเด่นและเป็นที ่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที ่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที ่ม ีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มี
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ 
สกอ. และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที ่ดีอย่างต่อเนื ่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
บริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศโดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มี
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนด
ระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาโดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที ่มุ ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มี
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนด
ระดับคุณภาพของ สกอ.  

ไม
่เป

็นไ
ปต

าม
มา

ตร
ฐา

นก
าร

อุด
มศ

ึกษ
า 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มี
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศโดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับ
คุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ.  ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว ้ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชงิ
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมทีม่ีความสอดคล้อง
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
กับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศโดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 
2) (19) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การ
กำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (19) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์
การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการศึกษา 
และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้าน
สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร  เป็นต้น โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติด้านสัดส่วนผลงาน 
วิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตาม
เกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็น
ต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
ทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนด
ระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม
จนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ.  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือ
แผนการดำเนินงาน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
โดยพจิารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับ
คุณภาพของ สกอ. ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนด
ระดับคุณภาพของ สกอ. หากมีการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจ
และเป้าหมายของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน
ผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดย
พิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ.  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
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3) (20) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือ
ได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ 
สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  

 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่3 (20) 
การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัย
พัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการศึกษา 
และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี ่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้าน
สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุน
วิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาตดิ้านสัดส่วนผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อ
ยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ 
สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตาม
เกณฑ์การกำหนดระดบัคุณภาพของ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดย
พิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์

และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจาก
หน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงานด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงาน
ตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจาก
หน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. ในบาง
ประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อ
ยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. 
หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตาม
เกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 3.2 
1) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 

1.1) จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี) 

1.2) จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี) 
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1.3) จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี) 

1.4) จำนวนอาจารย/์นักวิจัยประจำทั้งหมด 
1.6) ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเกี ่ยวกับแผนการพัฒนา

สถาบันที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเกี่ยวกับผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

1.7) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำเกี่ยวกับ (1) ผลงานวิจัย 
เชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (2) มาตรการหรือการดําเนินการใด 
ที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจำ 
รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์ประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ (3) ผลการดําเนินการแบบบูรณาการ 
การวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม (RD&I) กับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลกระทบ 
(Impact) ให้แก่ประเทศ 
 

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  
เจตนารมณ์ของด้านที่ 4 ผลของการดำเนินงานด้านบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และมีการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต โดยมีการดำเนินการใน 2 ประเภทที่เป็นไปตามทิศทางและบริบท 
เป้าหมาย ความเชี่ยวชาญที่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนด โดยมีระบบ กลไกในการดำเนินการ 

คำอธิบายของด้านที่ 4 ผลของการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บริการ  ซึ ่งมีรูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่มีความ
หลากหลาย เช่น การให้คำปรึกษา ทำงานวิจัยเพื ่อตอบคำถามต่าง  ๆ หรือเพื ่อให้ข้อเสนอแนะสังคม  
อันก่อให้เกิดประโยชน์ของสถาบันในด้านเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การก้าวเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางว ิชาการของอาจารย์  สร้างเคร ือข ่ายกับหน่วยงานต่าง  ๆ ซ ึ ่งเป ็นแหล่งงานของนิส ิต น ักศ ึกษา 
ในอนาคต หรือเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาง
วิชาการด้วย การบริการวิชาการซึ่งมี  2 ประเภท ได้แก่ การบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน และการบริการ
วิชาการแบบให้เปล่า โดยมีการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public 
Service) และ/หรือ การบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือบรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานภายนอกกำหนด ซึ่งส่งผล
ให้เกิดความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการ
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เรียนรู ้ และมีการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการตลอดจนมีการ
ดำเนินการตามที่ระบบกำหนดตามพันธกิจและความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา  

 

องค์ประกอบที่ 4.1 ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service) มี 3 ประเด็นการ
พิจารณา 

คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 4.1 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาในการบริการ
วิชาการสู่สาธารณะ (Public Service) เป็นการบริการวิชาการที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการตาม
ความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผ่านกลไกการบริหารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นกิจกรรม/
โครงการที่บูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการได้อย่างแท้จริง  ตลอดจนตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้
ชุมชน หน่วยงานภาคนอกสร้างสังคมคุณภาพรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต ซึ่งผลของการบริการ
วิชาการสู่สาธารณะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ขอรับบริการในด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการ
นำไปใช้ประโยชน์   

 

ก. ประเดน็การพิจารณา 
1) (21) ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือ

ประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (21) 
การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านผลการ
ประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที ่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาหรือประยุกตใ์ชส้่วนใดส่วนหนึ่งได้  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติด้านผลการประเมิน
งานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใด
ส่วนหนึ่งได้ หรือ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ

บริบทของสถานศึกษา ด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถ
นำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกตใ์ชส้่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาหรือประยุกตใ์ชส้่วนใดส่วนหนึ่งได้  

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการ
ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกตใ์ชส้่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการประเมินงานบริการ
วิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ 
พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาโดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่
สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกตใ์ชส้่วนใดส่วนหนึ่งได้  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงานด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถ
นำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกตใ์ชส้่วนใดส่วนหนึ่งได้ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลการประเมินงานบริการ
วิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใชส้่วนใดส่วนหนึ่งได้ ใน
บางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านผลการประเมินงาน
บริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วน
หนึ่งได้ หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมาย
ของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาหรือประยุกตใ์ชส้่วนใดส่วนหนึ่งได้ หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
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 2) (22) ผลการบริการวิชาการที ่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู ้ร ับบริการ ชุมชน สังคม 
หน่วยงานภายนอกได้ โดยสามารถนำผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็น
ผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (22) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านผลการ
บริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู ้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย
สามารถนำผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบ
เชิงบวกในวงกว้าง หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน 
และสังคมได้ โดยสามารถนำผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลการบริการ
วิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถนำผล
จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชนไ์ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง  
หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านผลการบริการวิชาการที ่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่
ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถนำผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง  และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน 
และสังคมได้ โดยสามารถนำผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
(Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถนำผลจากการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชนไ์ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เปน็ผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง  และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการบริการวิชาการที่
สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถนำผลจากการ
บริการวิชาการไปใช้ประโยชนไ์ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) 
แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถนำผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง โดยบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงานในด้านผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่
ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถนำผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลการบริการวิชาการที่สามารถ
สร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถนำผลจากการบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง ในบางประเด็น 
และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านผลการบริการวิชาการ
ที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถนำผลจากการ
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง หากมี
การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และ
สังคมได้โดยสามารถนำผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็น
ผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

3) (23) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาโดย
คำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้า
ทายในอนาคต (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่3 (23) 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้า
ทายในอนาคต หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการศึกษา 
และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงการใช้
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
ความท้าทายในอนาคต  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติด้านผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทาย
ในอนาคต  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของ
สถานศึกษาโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต  และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษา
โดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ 
รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
วิชาการของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้
ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต  และ 

- มีผลการดำเนินงานที ่ดี ตามเป้าหมายที ่สถานศึกษากำหนด ด้านผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบ
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โจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายใน
อนาคต และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการ
ของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชน
สร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงาน ด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของ
สถานศึกษาโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา  ด้านผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายใน
อนาคต ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายใน
อนาคต หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมาย
ของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษา
โดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุน ให้ชุมชนสร้างสังคม
คุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

 

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 4.1 

1) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 
1.1) ข้อมูลแสดงถึงความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการที่มุ่งสู่สาธารณะโดยเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาประเทศ เช่น การจัดนิทรรศการ 
ตำรา คู่มือให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน การเป็นศูนย์บริการวิชาการ การจัดสัมมนาวิชาการที่เปิดกว้าง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้คำปรึกษา การวิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาคำตอบให้กับสังคม การฝึกอบรมหลักสูตร
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ระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง บริการผู้เรียนและประชาชนทั่วไป เป็นต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ 

1.2) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็น
การสร้างคุณค่าสามารถนำมาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง 

1.3) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1) ผู้ที่รับบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาแบบสาธารณะ (Public Service)  
 

องค์ประกอบที่ 4.2 ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) มี 3 ประเด็นการ
พิจารณา 

คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 4.2 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาในการบริการ
วิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) เป็นการบริการวิชาการที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ตามความเชี ่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา ซึ ่งผ ่านกลไกการบริหารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
เป็นกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะดังนี้ 1) การให้บริการแบบให้เปล่า เป็น
การดำเนินการกับชุมชนที่ต้องการรับบริการจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึ กษาเป็นผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งหมด 2) การให้บริการแบบไม่มุ่งผลกำไร เป็นการดำเนินการกับกลุ่มที่มีงบประมาณของตนเอง
หรือมีงบประมาณจำกัด โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจให้บริการในลักษณะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ ่าย เช่น  
การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม การบริการเครื ่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการศึกษา  
3) การให้บริการเชิงธุรกิจ เป็นการให้บริการเพื่อหารายได้ให้กับสถาบันอุดมศึกษาหรือเพื่อพัฒนาหน่วยงาน เช่น 
การออกแบบและประเมินผล การทำผลสำรวจ  การแปล เป็นต้น ซึ่งผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ขอรับบริการในด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการ
นำไปใช้ประโยชน์ สำหรับประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการให้บริการ
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา การปรับปรุงระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ การนำผลของการบริการ
วิชาการไปเป็นข้อมูลสะท้อนผลการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษา การรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  

 
 

ก. ประเดน็การพิจารณา 
1) (24) ผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถทำให้เกิดประโยชน์ 

ได้จริง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (24) 
การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านผลการ
ประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่มีความโดดเด่นและเป็นที ่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี ่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถทำให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลการประเมิน
งานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศกึษา ด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถ
ทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง  และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถทำให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงาน
ที่ร้องขอสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง  และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการประเมินงานบริการ
วิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอ
สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงานด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอ
สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลการประเมินงานบริการ
วิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้จริงในบางประเด็น และ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านผลการประเมินงาน

บริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง หากมีการปรับปรุง 
แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถทำให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

2) (25) ผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (Value) โดยพิจารณาจากผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากผลการบริการวิชาการนั้น ๆ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ได้แก่  

(1) In Cash คือ การสร้างคุณค่าพิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้  
(2) In Kind คือ การสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นมูลค่า/รายได้อาทิ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

การเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ความรู้ใหม่ แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (25) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านผลงาน
บริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติด้านผลงานบริการ
วิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  และ  
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ

สถานศึกษา ด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด  
โดยมีการกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า 
(In Cash/ In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลงานบริการวิชาการ
สามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ 
In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงานด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ 
In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลงานบริการวิชาการ
สามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ในบาง
ประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ด้านผลงานบริการ
วิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา 
ด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
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3) (26) ผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการ
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่3 (26) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านผลการ
ประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการ
ของสถานศึกษา  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดย
คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติด้านผลการ
ประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการ
ของสถานศึกษา  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา ด้านผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific 
Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา  และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถานศึกษา ด้านผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) 
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
โดยมีการกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านผลการประเมินการบริการวิชาการแบบ
เฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา  และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการประเมินการ
บริการว ิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของ
สถานศึกษา และ 

- มีแนวโน้มที ่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมี
แผนการดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านผลการประเมินการบริการวิชาการแบบ
เฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลการประเมินการ
บริการว ิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของ
สถานศึกษา  และ 

- มีผลการดำเนินการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการประเมินการ
บริการว ิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของ
สถานศึกษา หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและ
เป้าหมายของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถานศึกษา ด้านผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) 
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 4.2 

1) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 
1.1) ข้อมูลที่แสดงถึงความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาจากข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับการบริการวิชาการแบบเฉพาะโดยเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาประเทศ ได้แก่ แผนและกิจกรรม หรือ
โครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร  

1.2) จำนวนโครงการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) ทั ้งหมดของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

1.3) ผลการบริการวิชาการหรือโครงการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานสามารถสร้างคุณค่า 
(Value) ทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง  

1.4) หนังสือยืนยันถึงประโยชน์หรือคุณค่าที่ชุมชน/องค์กรนั้น ๆ ได้รับ  
1.5) ผลความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่อการให้บริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific 

Service) ของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นการสร้างคุณค่า สามารถนำมาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม/ผล
การประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

1.6) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1) ผู้ที่รับบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) ของสถาบันอุดมศึกษา 
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ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  

 เจตนารมณ์ของด้านที่ 5 ผลของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้เกิดระบบกลไก  
ในการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทิศทางและบริบท
เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นเต็มตามศักยภาพบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น สำคัญสู่ผล
ของการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการดำเนินการตาม แนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายนอกและเป็นส่วนในการขับเคลื่อนก่อให้เกิดคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพร่
ผลการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศสู่สาธารณชน 

คำอธิบายของด้านที่ 5 ผลของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้เกิดระบบกลไก 
ในการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา ที ่เป็นรูปธรรมในด้านการบริหารหลักสูตร คุณภาพอาจารย์  
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทิศทางและบริบทเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษาจนเกิดการเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการกำกับดูแลและขับเคลื่อนให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงผลของการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน มุ่งเน้นตามศักยภาพบน
ฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ผลของการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและเป็นส่วนในการขับเคลื่อนก่อให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศสู่สาธารณชน 

 

องค์ประกอบที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน มี 3 ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 5.1 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาในการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ และมีผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนได้นำผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 

ก. ประเดน็การพิจารณา 
1) (27) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน อุดมศึกษา 

สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (27) 
การตัดสินผล คำอธบิาย 

เป
็นไ

ปต
าม

มา
ตร

ฐา
น

กา
รอ

ุดม
ศึก

ษา
 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านผลการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถนำไป
ปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได ้หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการศึกษา 
และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผล
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
การประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถ
นำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได้ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุง
พัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได้ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารสถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
สถานศึกษาได้ และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษาด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
สถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได้   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารสถานศึกษาได ้ และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได้ และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
สถานศึกษาได ้
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงาน ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารสถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
สถานศึกษาได้  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได ้ ในบางประเด็น และ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการประกันคุณภาพ

ภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนา
และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได้ หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย
สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
สถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได้  
หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

2) (28) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดยสถาบันอุดมศึกษา 
พิจารณาตามเกณฑ์ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา 2) (28) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านผลการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายใน โดยสถานศึกษา ตามเกณฑ์ 
สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการศึกษา 
และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผล
การประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษา ตามเกณฑ์ 
สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ  ด้านผลการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายใน โดยสถานศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกัน
ภายในโดยสถานศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. และ  
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ  เป้าหมายของ

สถานศึกษา ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดย
สถานศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนด้านผลการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) จากการ
ดำเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการ
ประกันภายในโดยสถานศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงาน ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกัน
ภายในโดยสถานศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. หากมีการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดย
สถานศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

3) (29) ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้
เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา 3) (29) 
การตัดสินผล คำอธบิาย 
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า - มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านผลของการ

บริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถานศึกษา  หรือ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการศึกษา 

และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผล
ของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลของการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถานศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลของการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาโดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงาน ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที ่เป็นส่วนหนึ ่งในการขับเคลื ่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลของการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายใน
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
สถานศึกษา หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมาย
ของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 5.1 

1) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 
1.1) ผลการดำเนินงาน เกี ่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ตรงหรือสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ จุดเน้น จุดเด่น และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย การพัฒนาคุณภาพงาน
บริการวิชาการ และการรักษาความเป็นไทย รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นระบบ ต่อเนื่อง ยั่งยืนในระยะยาว หรือได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรในระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี) 

1.2) ข้อมูลเกี ่ยวกับการเผยแพร่ผลการประเมินและข้อมูลสารสนเทศสู ่สาธารณชน 
อย่างตรงไปตรงมาโดยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอย่างหลากหลาย 

1.3) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1) คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นักศึกษา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา มี 3 ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 5.2 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับ อุดมศึกษาในการนำผล

การประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการควบคุมคุณภาพหลักสูตรการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง (ถ้ามี) จนทำให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนมี
หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation Bodies) 
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ก. ประเดน็การพิจารณา 
1) (30) ผลของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ 

(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (30) 
การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านผลของการ
นำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการศึกษา 
และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผล
ของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลของการนำผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านผลของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนา และบริหารจัดการ และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการ   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ด้านผล
ของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ  และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลของการนำผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลของการนำ
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงานในด้านผลของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนา และบริหารจัดการ  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านผลของการนำผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ ในบางประเด็น และ 
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านผลของการนำผลการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ หากมีการปรับปรุง แก้ไข 
หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านผลของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการ หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

2) (31) หลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ  
(กรณีมีสภาวิชาชีพ) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (31) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านหลักสูตร
ได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภา
วิชาชีพ) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการศึกษา 
และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้าน
หลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมี
สภาวิชาชีพ) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านหลักสูตร
ได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภา
วิชาชีพ) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)   
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การตัดสินผล คำอธบิาย 
- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

ด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
(กรณีมีสภาวิชาชีพ)  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านหลักสูตรได้รับการ
รับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) 
และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา ด้านหลักสูตร
ได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภา
วิชาชีพ)  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบ
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)  ในบาง
ประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านหลักสูตรได้รับการ
รับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) หาก
มีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
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3) (32) หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ ( International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่3 (32) 

การตัดสินผล คำอธบิาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก หรือมี
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 องค์กร ด้าน
หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ด้านหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ 
(International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถานศกึษาอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติด้านหลักสูตร
ได้ร ับการรับรองจากองค์กรร ับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ ( International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา ด้านหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพ
ในระดับนานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถานศึกษา ด้านหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับ
นานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี)   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
ด้านหลักสูตรได้ร ับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ 
(International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านหลักสูตรได้รับการ
รับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation 
Bodies) (ถ้ามี) และ 

- มีแนวโน้มที ่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาด้าน
หล ักส ูตรได ้ร ับการร ับรองจากองค ์กรร ับรองค ุณภาพในระด ับนานาชาติ  
(International Accreditation Bodies) (ถ้ามี)   
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การตัดสินผล คำอธบิาย 

ไม
่เป

็นไ
ปต

าม
มา

ตร
ฐา

นก
าร

อุด
มศ

ึกษ
า 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรอง
คุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาด้านหลักสูตรได้รับการ
รับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation 
Bodies) (ถ้ามี) ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านหลักสูตรได้รับ
การร ับรองจากองค ์กรร ับรองค ุณภาพในระด ับนานาชาต ิ  ( International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถ
บรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถานศึกษา ด้านหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับ
นานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี)  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งดว่น   
 
ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 5.2 

1) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 
1.1) ผลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เช่น หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนและได้รับ  

การรับทราบจาก สกอ./ ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรอง
คุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี) 

1.2) ผลการพัฒนาปรับปรุง พัฒนา บริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่ สกอ./ สภาวิชาชีพกำหนด (ถ้ามี)  

1.3) ผลการพัฒนาหลักสูตรให้องค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ ( International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) 

1.4) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

2.1) คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นักศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
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4. นิยามศัพท ์ 

ลำดับ คำศัพท ์ ความหมาย 
 ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
ของประเทศ 

1 ผลส ัมฤทธ ิ ์ ในการบร ิหาร
จัดการตามพันธกิจที ่ตอบ 
สนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

 ระดับความสำเร็จของแนวการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ที ่แสดงถึงการมีกระบวนการ ระบบ กลไก กำกับควบคุมในการ
ดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน และ
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ” ดังต่อไปนี้  
1) การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตามความถนัด และเต็มตามศักยภาพบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  และ 2) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

2 บริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
(Organization Context) 
 
 

การเขียนอธิบายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาที ่แสดงถึงการ
ดำเนินงานและบ่งบอกปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความท้าทายในอนาคต 
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ความเป็นมาของ
สถาบันอุดมศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัจจัย
ภายนอกที่แสดงถึงความเชื่อมโยงการดำเนินงานแต่ละส่วนภายใน
สถาบันอุดมศึกษา การนำนโยบาย แผน ลงสู่การปฏิบัติที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –2564) และแผน
อุดมศึกษา 15 ปี (พ.ศ. 2551- 2565) ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวก
ต่อการยกระดับและการแข่งขันเพื่อสร้างศักยภาพของประเทศใน 
ระยะยาว  

3 ความเป็นผู้นำ 
 

สถาบันอุดมศึกษามีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่
ยอมรับในด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนสำเร็จตามเป้าหมายและทิศทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 ระดับเทียบเคียงให้แก่
สถาบนัอุดมศกึษาอื่น 
(Benchmark) 

ความสำเร็จของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สามารถเป็นคู่เทียบเคียง 
ตัวอย่างให้แก่สถาบันอุดมศึกษาอื่นในด้านแนวทาง วิธีการดำเนินงาน
ที่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว ้
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5 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

ด ้ านการบร ิ หารสถาบั น 
อุดมศึกษา 

ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานด้านการบริหารสถาบันโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื ่อขับเคลื ่อนสถาบันอุดมศึกษาตามนโยบาย
ระดับชาติและนานาชาติที่เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความ
ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงประเทศใน
อนาคต โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ 
ผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
สามารถทำงานเพื่อดำรงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนา
อาจารย์ให้เป็นผู้เชี ่ยวชาญมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพอาจารย์และ
บุคลากรให้เป็นที ่ยอมรับของสังคม ซึ ่งจะนำไปสู ่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น 

6 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(หลักการ) 

การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ โดยปรับใช้ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทและ
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความ
สมดุล รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์ทั้ง
จากภายนอกและภายในสถาบัน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนและการดำเนินการ และคำนึงถึงองค์ประกอบของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ ได้แก่  
▪ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก

เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตัวอย่างเช่น 
- ดำเนินงานโดยยึดหลักความพอดีในการบริหารจัดการ ไม่เน้น

กำไรและเติบโตรวดเร็วจนเกินไป จนก่อให้เกิดการเบียดเบียนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- คำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ให้ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญและ

เต็มศักยภาพ 
- ส่งเสริมให้บุคลากรดำรงชีพอย่างประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เน้น

การออมทรัพย์เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็น 
▪ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี ่ยวกับระดับของความ

พอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ ตัวอย่างเช่น 
- การบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ต้องมีการศึกษาและวางแผน

อย่างรอบคอบ 
- วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังและเจ้าหน้าที่ สำหรับรองรับ

การพัฒนาในระยะยาว 
- พัฒนางานด้านต่างๆ อาทิ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียนการ

สอนให้ทันสมัยมีคุณภาพเป็นสากลและการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม ่

- พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับสภาพความต้องการของตลาด แรงงาน
ในปัจจุบันและอนาคต 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและสถาบัน 
อุดมศึกษาอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเสริมสร้าง
จุดแข็ง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม ่

- ติดตามผลและพัฒนาปรับปรุงนโยบาย ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

▪ ภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
- สร้างความเข้มแข็งในสถาบันฯ โดยใช้ระบบการบริหารจัดการที่ด ี
- พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งใน

การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งรับมือ
กับปัญหาที่เกิดขึ้น 

- การจัดการสถาบันมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการติดตาม
ประเมินผลงาน และแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้ ในการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ต้องอาศัยเงื่อนไข 2 ประการ คือ 
▪ ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น 
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- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรเพื่อให้ได้คณาจารย์และ

บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อนำความรู้มาใช้ในการทำงาน เช่น การ
สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ฯลฯ 

- ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หลากหลาย และทั่วถึงแก่คนใน
สถาบันฯ 

▪ คุณธรรม หมายถึง ความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต ความ
อดทน สามัคคี มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
- ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน 
- เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน บริหารคน 
- เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งผู้บริหาร 

บุคลากร คณาจารย์และนิสิต นักศึกษา ในการอยู่ร่วมกัน 
- มุ่งให้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวม สร้างเสริมความสามัคคี ความ

เพียร และความซื่อสัตย ์
7 หลักธรรมาภิบาล  

 
การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม หลักการธรรมาภิบาลของการบริหาร
ก ิจการบ ้านเม ืองท ี ่ด ี  ท ี ่ เหมาะสมจะน ํามาปร ับใช ้ ในภาครัฐ 
มี 10 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
หล ั กภาระร ับผ ิ ดชอบ (Accountability)  หล ั กความโปร ่ งใส 
(Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจาย
อํานาจ(Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความ
เสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) โดย
ดำเนินงานในทุกมิติอย่างมีพลวัต 

ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี 
8 ค ุณล ักษณะบ ัณฑ ิตท ี ่พึ ง

ประสงค์  
ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
ประเทศต้องการ ให้เป็น “พลเมืองดี มีทักษะการเรียนรู้ พึ่งพาตนเอง
ได้” โดยบัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  
1) ผู้มีความเป็นพลเมืองดี  2) ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และ 4) ผู ้ม ีทักษะทางสังคมและการดำรงชีว ิต ทั ้งนี้
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะสถานที่บ่มเพาะผู้เรียนให้เกิดเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ ด้วยการถ่ายทอดและปลูกฝังผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่
จัดขึ ้นเพื ่อให้บัณฑิตเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  โดยคุณลักษณะ
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บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ประเทศต้องการ ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัยและมีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ 
คำนวณและคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา มีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมและมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการทำงาน มีทักษะ
ด้านความร่วมมือ  
การทำงานเป็นทีม และทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เห็นคุณค่าของการทำงาน
แบบร่วมมือรวมพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

9 กรอบอ้างอิงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
(The Common European 
Framework of Reference 
for Languages: CEFR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบอ ้ างอ ิ งความสามารถทางภาษาอ ั งกฤษท ี ่ เป ็ นสากล  
ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษา (English Proficiency)” 
ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเป็น 6 ระดับ  ดังนี ้

ระดับ คำอธิบาย 
A1 ผู ้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน 

สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบ
คำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้า
และชัดเจน 

A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง
เช ่น ข ้อมูลเก ี ่ยวก ับครอบครัว การจ ัดจ ่ายใช ้สอย สถานที่  
ภูมิศาสตร์ การทำงาน และสามารถสื ่อสารในประโยคในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและการใช้ชีวิตประวัน สามารถบรรยาย
ความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ ่งแวดล้อม และสิ ่งอื ่น ๆ ที่
จำเป็นต้องใช้ 

B1 ผู ้เร ียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความ 
ทั่ว ๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน 
โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถ
บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้
เหตุผลสั้น ๆ ได ้
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B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา 
พูดและเขียนได้แทบทุกเรื ่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น 
รวมทั้งสามารถจะอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายาก
ขึ้นได ้

C1 ผ ู ้ เร ียนสามารถเข ้าใจข ้อความยาวๆ ท ี ่ซ ับซ ้อนในห ัวข้อ 
ที ่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิด
ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหา
คำศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการทำงาน หรือด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่
ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อม
ทั้งสามารถใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี ่ยมใกล้เคียง
เจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง
ตามจุดประสงค์ที ่จะสื่อสารได้ดี  สามารถอ่าน บทความที่เป็น
ภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ 
สามารถ และเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

     ทั ้งนี ้ สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทาง
ภาษาอ ั งกฤษท ี ่ เป ็นสากล (The Common European Framework  
of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

 
10 ได้รับการยอมรับ 

 
ความสำเร็จด้านการมีงานทำ หรือการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาโดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ 
สกอ. สำเร็จตามเป้าหมายและทิศทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11 พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.  ผลลัพธ์การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ของ สกอ. 

380 ป.ตร ี

450 

520* 

ป.โท 

ป.เอก 
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12 
 

เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หมายถึง ผลลัพธ์การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ของ สกอ. 

13 การรู้ดิจิทัล (Digital literacy) 
 
 
 
 

ความสามารถสำหรับการเรียนรู้ดิจิทลั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ใช้ 
(Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที ่จำเป็นในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เข้าใจ (Understand) คือความ 
สามารถที่จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อดิจิทัล สร้าง 
(Create) คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ โดย
ใช้สื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ   

14 สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
(1) การทดสอบด้านภาษา 
อังกฤษก่อนจบการศึกษา 
(Exit Exam) 
 

เสนอพิจารณา 2 แนวทาง ดังนี ้
การทดสอบด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 
โดยผลการทดสอบสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานสากล หรือ
เกณฑ์ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด/สภาวิชาชีพ/สถาบัน อุดมศึกษา
กำหนด เพื่อรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา    

(2) ทกัษะความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ  
(English Proficiency)  

ความสามารถด ้ านท ักษะการใช ้ภาษาอ ั งกฤษของบ ัณฑิต 
เป็นการสื่อสารในด้านการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน 
 

15 ความรู ้ขั ้นสูงในการปฏิบัติ
และพัฒนางาน 
 

ความรู้และทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมาก โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาความชำนาญทางด้านการวิจัยหรือพัฒนาความ
ชำนาญระดับสูงทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

16 สัดส่วนผลงานของผู ้ เร ียน
และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โทกับเป้าหมาย หรือทิศทางด้านผลงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท
ของสถาบัน ใน 3 แนวทางคือ 1) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญของสถาบัน  2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศ หรือ 3) งานวิจ ัยที ่สามารถประยุกต์ใช ้กับ
หน่วยงานภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม 

17 จำนวนปีที่ใช้ข้อมูล  ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาย้อนหลัง 3 ปีต่อเนื่อง 
18 คุณภาพงานวิจ ัยที ่ต ีพ ิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ สกอ.  

ผลลัพธ์การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของ สกอ. 
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19 การนำปริญญานิพนธ์ไปใช้

อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

การนำความรู้การประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ เช่น เชิง
นโยบาย วิชาการ การบริหารจัดการ ฯลฯ ไม่นับงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ 
โครงการวิจัย และรายงานการวิจัย 

ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย 
20 คุณภาพงานวิจัย   การที ่สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวิถีการเรียนรู้  

“การศึกษาวิจัย การสร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไก
การเรียนรู้” เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ 

21 งานวิจัย  
 

กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา 
หรือการเสาะหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่าน
กระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล 
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

22 งานสร้างสรรค์  
 

ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของ
งานศิลปะ ซึ ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด
สร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual  Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้าน
จ ิตรกรรม ประต ิมากรรม ภาพพ ิมพ ์  ภาพถ ่าย ภาพยนตร์   
ส ื ่อประสม สถาป ัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ ื ่น ๆ  
( 2 )  ศ ิ ล ป ะ ก า ร แ ส ด ง  ( Performing Arts)  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  
ดุร ิยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ  
(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวี
นิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ 

23 นวัตกรรม 
 

ส ิ ่ งใหม ่ท ี ่ เก ิดจากการใช ้ความร ู ้ และความค ิดสร ้ างสรรค์  
ที ่ม ีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ  
1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 2) นวัตกรรม
ด้านการบริการ (Service Innovation) 3) นวัตกรรมด้านกระบวนการ
ผล ิต (Business Process Innovation)  4) ร ูปแบบธ ุรก ิจใหม่  
(Business Model Innovation)  
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24 ส ัดส ่ วนผลงานว ิจ ั ยและ

ผลงานสร้างสรรค์ที ่มีความ
สอดคล ้องก ับบร ิบทของ
สถาบันอุดมศึกษาและตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ โดย 
พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.   

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศที่เป็นตามเป้าหมายกับทิศทางและแผนการขับเคลื่อนด้าน
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา 

25 สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที่มี
ความสอดคล้องก ับบร ิบท
ของสถาบ ั นอ ุ ดมศ ึ กษา 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ มีสิ ่งประดิษฐ์คิดค้นที่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ 
สกอ.  

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานวิจ ัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที ่ม ีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ ที่เป็นตามเป้าหมายกับทิศทางและแผนการขับเคลื่อน
ด้านงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
 

26 งานวิจัยเชิงประยุกต์  ผลงานวิจัยที ่มุ ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู ้หรือ
วิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัย 
ที่นำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัย
พื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษา
โรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น 

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

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา หรือหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทด้านการ
วิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับบริบทชุมชน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที ่สามารถสร้าง
ผลกระทบ (Impact) ให้แก่ประเทศ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย ์

28 การนำไปใช้ประโยชน์  
 
 

การนําผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด ตอบโจทย์การพัฒนา ส่งเสริมความสามารถ 
ในการแข ่ งข ั นของประเทศ (Growth and Competitiveness) 
สนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม (Inclusive 
growth) เพื ่อมุ ่งให้ประชาชนและสังคมมีคุณภาพและเป็นมิตรกับ
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สิ ่งแวดล้อม (Green growth) ก ่อให้เก ิดการเต ิบโตอย่างยั ่งยืน 
(Sustainable growth) รวมถึงสามารถสร้างผลกระทบ ( Impact)  
เชิงบวก โดยการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านพาณิชย์ ด้าน
นโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านชุมชนพื้นที่ ด้านวิชาการ  

29 สิทธิบัตร  
 

หนังสือสำคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที ่มีลักษณะตามที่
กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที ่ให้ผู ้ประดิษฐ์คิดค้นหรือ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้
เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ ่ง การประดิษฐ์ ( Invention) หมายถึง 
ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไก
ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขี ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ ้นใหม่  
ที่แตกต่างไปจากเดิม และเน้นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคที ่ไม่สามารถคิดค้นขึ ้นโดยง่าย เช่น กลไกของ
เครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่า
เสียเร็วเกินไป เป็นต้น 

30 ลิขสิทธิ์  
 

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ 
ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะ
อุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น
โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์  
ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์
โดยไม่ต้องจดทะเบียน 

31 อนุสิทธิบัตร  
 

หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้าย
กับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที ่ม ีระดับการพัฒนา
เทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมี
ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้น
ใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค 
วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น 

32 ส ัดส ่ วนผลงานว ิ จ ั ย เชิ ง
ประย ุกต ์และการพ ัฒนา
นวัตกรรมที ่สามารถนำมา

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที ่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจ ัยพัฒนา 
ต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. 
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ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัย
พัฒนาต่อยอดจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ สกอ. 

ที่เป็นตามเป้าหมายกับทิศทางและแผนการขับเคลื่อนด้านงานวิจัย
ของสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาท ี ่ม ีความสอดคล ้องก ับบร ิบทของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ 
33 ผลของการบริการวิชาการ   ผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของ “การ

สร้างวิถีการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยผลของ
การบริการวิชาการต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1) การบริการวิชาการ
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 2) การศึกษาวิจัย การสร้างเสริม 
สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ และ 3) การสร้างและ
การจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม สถาบันอุดมศึกษาควร
มีการบริการวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เอื ้อต่อ
กระบวนการเรียนรู ้ภายในชุมชนและให้บริการวิชาการที ่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ ทั้งนี้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ต้องมีความปลอดภัย มีสันติสุขและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
        สถาบันอุดมศึกษาควรมีการศึกษาวิจ ัย การสร ้างเสริ ม 
สนับสนุนแหล่งการเรียนรู ้และกลไกการเรียนรู ้โดยสำรวจ จัดหา 
พัฒนาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระดมทรัพยากร สร้าง
ความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่ายในการสร้างและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ทุกรูปแบบ มีกลไกการเรียนรู ้ทุกประเภท
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
         สถาบันอุดมศึกษาสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุก
มิติของสังคม โดยครอบครัว ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ปราชญ์
ชาวบ้านและครูภูมิปัญญามีบทบาทในการพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอด
องค์ความรู้ มีการสร้าง พัฒนา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ที่กว้างขวางและหลากหลาย   

34 การบริการวิชาการ 
 

การที่สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความถนัดและความเชี ่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 
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รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทำหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชุมชน สังคมในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจน
ความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการ
บริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนำ
ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตำรา หนังสือ รายวิชาหรือ
หลักสูตร เป็นต้น ประกอบด้วย การบริการวิชาการสู่สาธารณะและ
การบริการวิชาการเฉพาะกลุ่มชุมชน/องค์การ 

35 การบริการวิชาการ 
สู่สาธารณะ 
 

การที่สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นสู่สาธารณะ  
โดยผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใด
ส่วนหนึ่งได้ สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และ
สังคมได้ นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิง
บวกในวงกว้าง 

36 ผลการประเมินการบรกิาร
วิชาการแบบเฉพาะ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ ่มเป้าหมายต่อการบริการ
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
หรือสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 

37 การบริการวิชาการ 
แบบเฉพาะ 
 

การที่สถาบันอุดมศึกษามีการบริการวิชาการแบบเฉพาะมุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง เป็นผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า 
(Value) พิจารณาจากผลที่คาดว่าจะได้รับจากผลการบริการวิชาการ
นั้น ๆ ใน 2 แนวทาง ได้แก่ In Cash คือ การสร้างคุณค่าพิจารณาผ่าน
ค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้  In Kind  คือ การสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นมูลค่า/
รายได้ อาทิ การสร้างความผูกพันองค์กร การเกิดวัฒนธรรมองค์กร 
หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น  

38 คณะกรรมการวิชาการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการที ่มีเร ียกชื ่ออย่างอื่น 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐาน และ
ให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น   
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ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน 

39 ผลของการประกันคุณภาพ 
ภายใน   

ผลของการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที ่สอดคล้องตาม
มาตรฐานของกระทรวงที ่กำกับดูแล โดยเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ที ่มุ ่งให้เกิดระบบกลไกในการบริหารจัดการ
ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งให้เกิด “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
พัฒนาผู ้เร ียน และการบริหารจัดการแบบมีส ่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ” ในประเด็นดังนี้ 1) การพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพ และ 2) การมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ หมายรวมถึง การที่
สถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพ  เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงผู้บริหาร ครู อาจารย์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั ้งสถาบัน 
อุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการบริหารจัดการสถาบัน 

40 แนวโน้ม (Trends) 
 

สารสนเทศ สถิติ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นทิศทาง อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ความเคลื่อนไหวของผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามลำดับ
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ทำให้เห็นทิศทางของผลการดำเนินงานนำไปสู่การ
ปรับปรุง พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการคาดการณ์  
การวางแผนการดำเนินงานในอนาคต 

41 การรับรองจากองค์กร 
รับรองนานาชาติ  

องค์กรที่มีมาตรฐานและความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 
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6. ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 
2564-2565) กับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

แนวทางประเมิน  

สมศ. 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการบริการ

วิชาการ 

มาตรฐานที่ 4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 

ด้านที่ 5 ด้านการ

บริหารจัดการ 

5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นพิจารณา 

ด้าน 1 ผลสัมฤทธิ์ในการ
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ต า ม 
พันธกิจที ่ตอบสนองต่อ
การพ ัฒนา เศรษฐกิ จ  
และสังคมของประเทศ 

1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 

ด้าน 2 คุณภาพบัณฑิต  
(ตรี โท เอก) 

5,6,7,8,9,11, 
12,14 

10,13    

ด้าน 3 คุณภาพงานวิจัย
และนวัตกรรม 

 15,16,17,18,19,
20 

   

ด้าน 4 ผลของการ
บริการวิชาการ 

 21,22 23,24,25, 
26 

  

ด้าน 5 ผลของการ
ประกันคุณภาพภายใน 

    27,28,29,30, 
31,32 
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