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สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ ๑. ส่วนน า 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ.  

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๙ 
ก าหนดให้ส านักงานท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการยืนยันถึง
ความส าเร็จในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจน
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

การพัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา 
สมศ. ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยมีใจความส าคัญว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้ผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) พ้ืนฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีคุณธรรม ๓) มีอาชีพ – มีงานท า และ  
๔) เป็นพลเมืองดี มาใส่เกล้าฯ และพัฒนาเป็นกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกในด้านคุณภาพ
บัณฑิต ประกอบกับกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกระดับ ได้ก าหนดหลักการส าคัญในการพัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก คือ มีความ
เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่สร้างภาระงานให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ภาระงานด้านเอกสาร มีความสอดคล้องกับบริบทสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาตามประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา สะท้อนผลลัพธ์จากการประกันคุณภาพภายในเพ่ือเชื่อมโยงผลการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาทั้งในระดับสถาบัน คณะ หลักสูตร รวมถึง การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศสู่
สาธารณะอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ส่งผลต่อการมีก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูงรองรับประเทศไทย ๔.๐ สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย
และสังคมโลกเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานเข้าสู่สากลตามนโยบายของรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหมวด ๕ ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๔ ได้
ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท า
มาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป โดย
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ด้านการด าเนินการตามภารกิจของอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  



๔ 
 

ตามร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... ได้ก าหนด
นิยาม “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลการติดตามตรวจสอบกระบวนการ 
ที่สถานศึกษาจัดให้มีระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องและ
ประชาชนว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา “การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน” หมายความว่า การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษานั้นเอง  
“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” หมายความว่า การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยหน่วยงานภายนอกที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา” หมายความว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ในการประเมินผลติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกและหมายความรวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาที่
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารับรอง “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า 
การประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษานั้นเอง และ “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ
และให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น การพัฒนากรอบมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา จึงก าหนดเป้าหมายการประเมินโดย
มุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในระดับสถาบัน และมีการวิเคราะห์
กระบวนการ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การด าเนินการ เพื่อน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ที่มีคุณค่าต่อสถานศึกษา ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) จะไม่มีการตัดสินผลการ
ประเมินว่า “ได้-ตก” เพ่ือให้การรับรอง (Accreditation) แต่จะเป็นการยืนยันการตรวจประเมินคุณภาพ 
(Certification) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยการ
พัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา ได้มีการ
ด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงแบบ
บูรณาการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิดของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
รวมถึงมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา บริบทของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มประเภท 
ตลอดจนได้น าข้อเสนอแนะการก าหนดกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ มาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา ได้แก่  
๑) การประเมินคุณภาพสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพันธกิจ ๔ ด้านของการอุดมศึกษา และ ๒) การด าเนินการ
ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ไม่จ าเป็นต้องใช้ 
ตัวบ่งชี้เหมือนกัน แต่เป็นการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานร่วมกัน สามารถตอบสนองกับการประกันคุณภาพภายในที่มี
ความหลากหลาย รวมถึงอาจพิจารณาประเด็นความเป็นนานาชาติและการเรียนรู้ที่หลากหลายของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

 
 

 

  



๕ 
 

๒. กรอบมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)  
ระดับอุดมศึกษา 

 

๒.๑ สรุปกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
 

กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา  
ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบ ๓๒ ประเด็นการพิจารณา โดยมีความเชื่อมโยงของกรอบ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา ทั้ง ๕ ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์
ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารสถานศึกษาซึ่งมาจากคณะบุคคลที่ให้นโยบายหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะให้การดูแล
สถานศึกษา เพ่ือสะท้อนให้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและการปฏิบัติของสถานศึกษาจากการตอบสนองต่อ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล ที่แสดงถึง
การบริหารจัดการที่ดี ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากพันธกิจของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรี โท เอก คุณภาพงานวิจัย และผลของการบริการวิชาการ รวมถึงการพิจารณาถึงผลกระทบที่เชื่อมโยง
กับการประกันคุณภาพภายในตามระบบที่สถานศึกษาเลือกใช้ ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  
ที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม ทิศทางของประเทศ มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๑ และมีค าอธิบาย ดังตารางที่ ๒ 

 

ตารางที่ ๑ กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา  
ทั้ง ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบ ๓๒ ประเด็นการพิจารณา และความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคล้อง 
กับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

๑. ผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารจัดการตาม
พั น ธ กิ จ ที่ ต อ บ 
สนองต่อการพัฒนา
เ ศ รษฐกิ จ  แ ล ะ
สังคมของประเทศ 

๑.๑ บริบทของสถานศึกษา 
(Organization  
Context) ที่ตอบสนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษา
จัดท าในเรื่องการด าเนินงานท่ีสะท้อนอัต
ลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา ๔ 
ด้าน และการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิง
พื้นที่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐาน 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
การอุดมศึกษา 

 

 ๒) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษา
จัดท าในเรื่องการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
สถาบันตามพันธกิจหลักของสถานศึกษาตาม
ระบบหรือกลไกที่สถาบันก าหนดโดยน า
แผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่
เ ช่ื อมโยงกับเป้ าหมายของการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
 
 
 



๖ 
 

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคล้อง 
กับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

๑.๒  ผลสัมฤทธิ์ ของการ
ด า เนินงานด้ านการ
บริหารสถานศึกษา 

๑) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

  ๒) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษาตาม
แนวทางธรรมาภิบาล (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๒. คุณภาพบัณฑิต 
(ตรี โท เอก) 

๒.๑ คุณภาพบัณฑิตปริญญา
ตรี 

๑) การมีงานท า หรือการศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพ

บัณฑิต 
และ 

มาตรฐาน 
ด้านการสร้าง
และพัฒนา

สังคม
ฐานความรู้  
และสังคม 

แห่งการเรียนรู ้
 
 
 

 ๒) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) 

 ๓) ทักษะที่ จ า เป็นต่อการด ารงชีวิต ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ ทักษะในการท างาน 
Hard Skill Soft Skill IT Literacy หรือ 
Digital Literacy จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้
บัณฑิต หรือผลการปฏิบัติที่แสดงถึง
ทักษะดังกล่าว (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)     

 ๔) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

๒.๒ คุณภาพบัณฑิตปริญญา
โท 

๑) ผลการน าความรู้และทักษะในวิชาชีพไป
ประยุกต์ ใ ช้ในการพัฒนางานโดยใช้
ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบัติและพัฒนางาน
เพื่อให้งานหรือองค์กรเกิดความก้าวหน้า 
ในเชิงนโยบาย วิชาการ หรือด้านการ
บริหารจัดการ โดยมีคุณภาพผลงานเป็น
ที่ ย อมรั บ เ ชิ งประจั กษ์  ( ข้ อมู ล เ ชิ ง
คุณภาพ) 

 ๒) สัดส่วนผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเช่ียวชาญ 
หรือการต่อยอดความรู้ที่สอดคล้องกับ 
(๑) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตาม
ความเช่ียวชาญของสถาบัน หรือ (๒) 
แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศ หรือ (๓) งานวิจัยที่
ส ามา รถประยุ กต์ ใ ช้ กั บหน่ ว ย งาน
ภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) 



๗ 
 

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคล้อง 
กับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

 ๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

๒.๓ คุณภาพบัณฑิตปริญญา
เอก 

๑) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ของ สกอ.(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

  ๒) สัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่
เกิดองค์ความรู้ ใหม่ หรือนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับ ๑) แนวทางการวิจัยและ
พัฒนาตามความเช่ียวชาญของสถาบัน 
หรือ ๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศ หรือ ๓) งานวิจัย
ทีส่ามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอก 
หรือภาค อุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 ๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

๓. คุณภาพงานวิจัย ๓.๑ คุณภาพงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

๑) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
ที่ มี ค ว าม สอดคล้ อ งกั บบริ บทขอ ง
สถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  

มาตรฐาน 
ด้านการบริหาร

จัดการการ
อุดมศึกษา 

และ 
มาตรฐาน 

ด้านการสร้าง
และพัฒนา

สังคม
ฐานความรู้  
และสังคม 

แห่งการเรียนรู ้

 ๒) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 

 ๓) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๓.๒ คุณภาพงานวิจัยเชิง
ป ร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะ ก า ร
พัฒนานวัตกรรม 

๑) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ก่อให้ เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 

  ๒) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรมจนมกีารจดทะเบียนผลงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 



๘ 
 

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคล้อง 
กับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

  ๓) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการ
พัฒน าน วั ต ก ร ร ม ที่ ส า ม า ร ถน า ม า
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อ
ยอดจากหน่วยงานภายนอก (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 

๔. ผลของการบริการ
วิชาการ 

๔ .๑  ผลของการบริ ก า ร
วิชาการสู่สาธารณะ 
(Public Service) 

๑) ผลการประเมินงานบริการวิชาการของ
ผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐาน 
ด้านการบริหาร

จัดการการ
อุดมศึกษา 

และ 
มาตรฐาน 

ด้านการสร้าง
และพัฒนา

สังคม
ฐานความรู้  
และสังคม 

แห่งการเรียนรู ้

 ๒) ผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้าง
คุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน 
และสังคมได้ โดยสามารถน าผลจากการ
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวง
กว้าง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 ๓) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดย
ค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
การพัฒนา สนับสนุนใหชุ้มชนสร้างสังคม
คุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทาย
ในอนาคต (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๔ .๒  ผลของการบริ ก า ร
วิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) 

๑) ผลการประเมินงานบริการวิชาการจาก
หน่วยงานที่ร้องขอสามารถท าให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

  ๒) ผลงานบริการวิชาการสามารถสร้าง
คุณค่า (Value) โดยพิจารณาจากผลที่
ค าดว่ าจะได้ รั บจากผลการบริ การ
วิชาการนั้น ๆ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ได้แก่  
(๑) In Cash คือ การสร้างคุณค่า

พิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้  
(๒) In Kind คือ การสร้างคุณค่าที่ไม่เน้น

มูลค่า/รายได้อาทิ การสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร การเกิดวัฒนธรรม
องค์กร หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น  

 

 ๓) ผลการประเมินการบริการวิชาการแบบ
เฉพาะ (Specific Service) โดย
คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 



๙ 
 

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคล้อง 
กับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

๕. ผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

๑) ผลการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ที่
ก่อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ต่ อการบริหาร
สถานศึกษา สามารถน าไปปรับปรุ ง
พัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
สถานศึกษาได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐาน 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
การอุดมศึกษา 

 
 ๒) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จาก

การด า เนินการประกันภาย ในโดย
สถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 ๓) ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ( IQA) ที่ เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนให้ เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ทั้งหมดของสถานศึกษา 

๑) ผลของการน าผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

  ๒) หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
(กรณีมีสภาวิชาชีพ) หรือรับทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

 ๓) หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรอง
คุณภาพในระดับนานาชาติ (International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

ตารางที่  ๒ ค าอธิบายกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
ระดับอุดมศึกษา ทั้ง ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบ มีดังนี้  

ด้าน ค าอธิบายของแต่ละด้าน องค์ประกอบ ค าอธิบายของแต่ละองค์ประกอบ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ในการ

บริหารจัดการตาม
พั น ธ กิ จ ที่ ต อ บ 
สนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

ผลก า ร ด า เ นิ น ง าน ขอ ง
สถานศึกษาด้านการบริหาร
และการจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิ
บาลที่สะท้อน อัตลักษณ์ 
ภายใต้พันธกิจหลัก ๔ ด้าน 
ต า ม ร ะ บ บ ห รื อ ก ล ไ ก ที่
ส ถ า น ศึ ก ษ า ก า ห น ด ใ ห้
สอดคล้องกับบริบท มีการ
ป รั บ ป รุ ง ต น เ อ ง อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง  ร วมถึ งการ น า
แ ผ น พั ฒ น า ส ถ า บั น ไ ป
ถ่ า ย ท อ ด สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ 
ที่เ ช่ือมโยงและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ทั้ ง ใ น เ ชิ ง
ภารกิจและเชิงพื้นที่  และ
ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ ทิ ศ
ทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ  

๑.๑ บริบทของ
สถานศึกษา 
(Organization 
Context) ที่
ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

กา รด า เนิ น ง านของสถานศึ กษา
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ ส ะ ท้ อ น 
อัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของ
สถานศึกษา ๔ ด้าน การตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
ทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่  เพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  และผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตาม
แผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลัก
ของสถานศึกษาตามระบบหรือกลไกที่
สถาบันก าหนด โดยน าแผนพัฒนา
สถาบันไปถ่ายทอดสู่ การปฏิบัติที่
เช่ือมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ 

๑.๒ ผลสัมฤทธ์ิของ
การด าเนินงาน
ด้านการบริหาร
สถานศึกษา 

การด า เนินงานของสถานศึกษาที่
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ในการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารตาม
แนวทางธรรมาภิบาล เพื่อมาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของ
สถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

๒. คุณภาพบัณฑิต  
(ตรี โท เอก) 

ผลก า ร ด า เ นิ น ง าน ขอ ง
ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาด้านคุณภาพของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก
ที่สามารถตอบเป้าหมาย
แ ล ะ ส ร้ า ง ผ ล ก ร ะ ท บ 
( Impact)  ให้ แก่ประ เทศ 
รวมถึง ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 
๒๑  อาทิ  ทั กษะ ในกา ร
ท างาน Hard Skill Soft 

๒.๑ คณุภาพบณัฑติ
ปริญญาตร ี

การด าเนินงานของสถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี การ
มี งานท า  หรื อการศึ กษาต่อ หรื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา คุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมี
ทักษะที่จ าเป็นตามคุณลักษณะที่เป็น
ความต้ องการของประ เทศ อาทิ  
มีทักษะที่จ า เป็นต่อการด ารงชีวิต  
มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีทักษะใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นต้น 



๑๑ 
 

ด้าน ค าอธิบายของแต่ละด้าน องค์ประกอบ ค าอธิบายของแต่ละองค์ประกอบ 
Skill IT Literacy หรือ 
Digital Literacy และ
ทักษะด้ านภาษาอังกฤษ 
รวมถึ ง คุณลั กษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
ก ร อบมาตรฐ านคุณ วุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ
สภาวิชา ชีพ หรือองค์กร
วิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือ
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
คว า มต้ อ ง ก า ร ของ ผู้ ใ ช้
บัณฑิตมีความรู้และทักษะ
ใ น วิ ช า ชี พ ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ง า น  มี ค ว าม เ ช่ี ย ว ช า ญ 
สามารถต่อยอดความรู้ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
เช่ียวชาญของสถานศึกษา 
และสามารถสร้างนวัตกรรม
ที่ตรงตามความต้องการของ
ประเทศได้ 

๒.๒ คณุภาพบณัฑติ
ปริญญาโท 

กา รด า เนิ น ง านของสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตปริญญาโทมีความรู้และทักษะ
ในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบัติ
และพัฒนางานเพื่อให้งาน/ องค์กรเกิด
ความก้าวหน้า มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอั งกฤษ รวมถึ งผลงานของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ (๑) 
แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความ
เช่ียวชาญของสถาบัน หรือ (๒) แนว
ทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศ หรือ (๓) งานวิจัยที่
สามารถประยุกต์ ใ ช้กับหน่วยงาน
ภายนอก/ ภาคอุตสาหกรรม 

๒.๓ คณุภาพบณัฑติ
ปริญญาเอก 

กา รด า เนิ น ง านของสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตปริญญาเอกให้มีคุณภาพของ
งานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/ 
นานาชาติ ๒) งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ของผู้ เรียนระดับปริญญา เอกเป็น
ง า น วิ จั ย ที่ เ กิ ด อ ง ค์ ค ว าม รู้ ใ ห ม่ /
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ ๑) แนว
ทางการวิจัยและพัฒนาตามความ
เช่ียวชาญของสถาบัน หรือ ๒) แนว
ทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศ หรือ ๓) งานวิจัยที่
สามารถประยุกต์ ใ ช้กับหน่วยงาน
ภายนอก/ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมี
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ด้าน ค าอธิบายของแต่ละด้าน องค์ประกอบ ค าอธิบายของแต่ละองค์ประกอบ 
๓. คุณภาพงานวิจัย ผลการพัฒนาผลงานวิจัย งาน

สร้างสรรค์ และผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และนวัตกรรม ตาม
บริบทและความเช่ียวชาญของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่  มี อ งค์ ค วาม รู้ ใ หม่ 
ตลอดจนการสร้างให้เกิดความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ภาคเอกชน 
และชุมชน โดยบูรณาการเข้า
กับการน าไปใช้ประโยชน์ใน
เ ชิ งพาณิ ชย์ แ ละพั ฒนา
นวั ตกรรม สามารถสร้ าง
ผลกระทบ (Impact) ให้แก่
ประเทศได้ 

๓.๑ คณุภาพงานวิจยั
และ 
งานสรา้งสรรค ์

กา รด า เนิ น ง านของสถานศึ กษา
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิจั ยและงานสร้ างสรรค์ที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
รวมถึงผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์มี
การอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ (Citation) และได้รับรางวัล 
ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกใน
ระดับชาติ/นานาชาติ  

๓.๒ คณุภาพงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
การพัฒนา
นวัตกรรม 

กา รด า เนิ น ง านของสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาในการพัฒนางานวิจัย
เชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ก่อให้ เกิดการสร้างสรรค์สิ่ ง ใหม่มี
สิ่ งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ มีการจดทะเบียน
ผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร 
เป็นต้น รวมถึงผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อ
ยอดจากหน่วยงานภายนอก  

๔. ผลของการบริการ
วิชาการ 

ผลกา รด า เ นิ น ง า นขอ ง
สถานศึกษาในการบริการ
วิชาการ ซึ่ งมี  ๒ ประเภท 
ได้แก่ การบริการวิชาการที่มี
ค่าตอบแทน และการบริการ
วิชาการแบบให้เปล่า โดยมี
ก า ร น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนา
หรือบูรณาการกับพันธกิจ
ของอุดมศึกษาด้านต่าง ๆ ทั้ง
ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร สู่
สาธารณะ (Public Service) 
และ/หรือ การบริการวิชาการ
แ บ บ เ ฉ พ า ะ  ( Specific 
Service)  โดยการบริ การ
วิชาการดังกล่าวต้องจัดให้
สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการขององค์กผู้ใช้บริการ 

๔.๑ ผลของการ
บริการวิชาการสู่
สาธารณะ  
(Public Service) 

กา รด า เนิ น ง านของสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาในการบริการวิชาการ
สู่สาธารณะ (Public Service) ที่
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ขององค์กรผู้ใช้บริการ เพื่อตอบโจทย์
การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความ
ท้าทายในอนาคต 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ด้าน ค าอธิบายของแต่ละด้าน องค์ประกอบ ค าอธิบายของแต่ละองค์ประกอบ 
เพื่ อตอบโจทย์การพัฒนา 
สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม
คุณภาพ 

๔.๒ ผลของการ
บริการวิชาการ
แบบเฉพาะ  
(Specific 
Service) 

กา รด า เนิ น ง านของสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาในการให้บริการ
วิ ช า ก า ร แ บ บ เ ฉ พ า ะ  ( Specific 
Service)  ต า ม ก า ร ร้ อ ง ข อ ข อ ง
หน่วยงาน องค์กร โดยการบริการ
วิชาการดังกล่าวสามารถสร้างคุณค่า 
(Value) ให้กับสถานศึกษา ได้แก่  (๑) 
In Cash คือ การสร้างคุณค่าพิจารณา
ผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้ และ (๒) 
In Kind คือ การสร้างคุณค่าที่ไม่เน้น
มูลค่า/รายได้  อาทิ การสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร การเกิดวัฒนธรรม
องค์กร หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น 

๕. ผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

ผลการด าเนินงานตามระบบการ
ประกั นคุณภาพภายในที่
สถานศึกษาเลือกใช้ตามบริบท
และวิสัยทัศน์  เพื่อก าหนด
ระบบกลไกและกระบวนการที่
เป็นรูปธรรมในการบริหาร
จั ดการในด้ านการบริ หาร
หลักสูตร คุณภาพอาจารย์  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยง
การท างานอย่างเป็นระบบ มี
การก ากับดูแลและขับเคลื่อน
ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา รวมถึงผลของการ
บริหารงานการประกันคุณภาพ
ภายในเกิดเป็ นวัฒนธรรม
คุณภาพในสถานศึกษามีการ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลสารสนเทศสู่สาธารณชน 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 

กา รด า เนิ น ง านของสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาในการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารสถานศึกษา สามารถน าไป
ปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารสถานศึกษาได้ และมีผล
การประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ที่
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
ได้น าผลของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนให้ เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

๕.๒ ผลสัมฤทธ์ิของ
หลักสตูรทั้งหมด
ของสถานศึกษา 

กา รด า เนิ น ง านของสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาในการน าผลการ
ประ เ มิ น คุณภ าพห ลั กสู ต ร ไ ป ใ ช้
ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ
หลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ
หลักสูตรการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง (ถ้ามี) จนท าให้หลักสูตรได้รับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ หรือรับทราบ
จากหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนมี
หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กร
รับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ 
(International Accreditation Bodies) 
 
 
 



๑๔ 
 

๒.๒ เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Common Standards) 
๒.๒.๑ เกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับสถาบัน มีดังนี้ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับสถาบัน จะสรุปผลการประเมินของสถานศึกษาเป็นรายด้าน 
ทั้ง ๕ ด้าน เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานตามบริบทและกลุ่มประเภทของสถานศึกษา พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง พัฒนา 

 

ตัวอย่าง สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับสถาบันของ มหาวิทยาลัย ก. มีดังนี้ 

ด้าน ผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อปรับปรุง พัฒนา 
๑. ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ดีมาก ................................... 

๒. คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) ดี ................................... 
๓. คุณภาพงานวิจัย พอใช้ ................................... 
๔. ผลของการบริการวิชาการ ดีเยี่ยม ................................... 
๕. ผลของการประกันคุณภาพภายใน ปรับปรุง ................................... 

 

๒.๒.๒ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของแต่ละด้าน มี ๕ ระดับ มีดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม (Excellent) มีผลการด าเนินงาน ดีเยี่ยมทุกองค์ประกอบ 
ดีมาก (Very Good) มีผลการด าเนินงาน ดีมาก ทุกองค์ประกอบ หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี (Good) มีผลการด าเนินงาน ดี ทุกองค์ประกอบ หรือสูงกว่าดี 
พอใช้ (Fair) มีผลการด าเนินงาน พอใช้บางองค์ประกอบ  

ปรับปรุง (Improvement Required) มีผลการด าเนินงาน ปรับปรุงบางองค์ประกอบ 
    

 โดยการตัดสินผลการประเมินของแต่ละด้าน จะพิจารณาจากระดับคุณภาพต่ าสุดของ
องค์ประกอบนั้น ๆ 
 

ตัวอย่าง ผลการประเมินของด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีดังนี้  

องค์ประกอบที่ ๑.๑ 
 

องค์ประกอบที่ ๑.๒ 
 

สรุปผลการประเมิน 
ด้านที่ ๑  

ดี ดีมาก ดี 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 ๒.๒.๓ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบ มี ๕ ระดับ มีดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม (Excellent) มีผลการด าเนินงาน ดีเยี่ยมทุกประเด็น  

 
ดีมาก (Very Good) มีผลการด าเนินงาน ดีมากทุกประเด็น หรือสูงกว่าดีมาก 

 
ดี (Good) มีผลการด าเนินงาน ดีทุกประเด็น หรือสูงกว่าดี 

 
พอใช้ (Fair) มีผลการด าเนินงาน พอใช้บางประเด็น  

ปรับปรุง (Improvement Required) มีผลการด าเนินงาน ปรับปรุงบางประเด็น  
  

 โดยการตัดสินผลการประเมินของแต่ละองค์ประกอบ จะพิจารณาจากระดับคุณภาพต่ าสุดของ
ประเด็นการพิจารณานั้น ๆ  

 ตัวอย่าง ผลการประเมินขององค์ประกอบที่ ๑.๑ บริบทของสถานศึกษา (Organization Context)  
ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ มีดังนี้  

ประเด็นการพิจารณา 
ที่ ๑) 

ประเด็นการพิจารณา 
ที่ ๒) 

สรุปผลการประเมิน 
ขององค์ประกอบท่ี ๑.๑ 

ดีมาก ดี ดี 
 

๒.๒.๔ แนวทางการประเมินระดับคุณภาพของแต่ละประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย แนวทางการประเมินตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

(Excellent) 
 

มีผลการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม 

ทุกประเด็น 
 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก 
- มีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า 

ในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้
สถานศึกษาอ่ืนในหลายเรื่อง 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานที่ดี เยี่ยมในเรื่อง 
ที่มีความส าคัญครบตามประเด็นการพิจารณา 
องคป์ระกอบ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน  

ดีมาก 
(Very Good) 

มีผลการด าเนินงาน 
ดีมาก 

ทุกประเด็น 
หรือสูงกว่าดีมาก 

 

- ได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืนว่ามีตัวอย่างแนว
ปฏิบัติที่ดี 

- มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์  
- มีการรายงานผลการด าเนินงานที่ดีในเรื่องที่มี

ความส าคัญครบตามประเด็นการพิจารณา 
องค์ประกอบ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลการด าเนินงาน 
ไว้ ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ส าคัญทุกเรื่อง 
ที่จะบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 



๑๖ 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย แนวทางการประเมินตามระดับคุณภาพ 
ดี 

(Good) 
มีผลการด าเนินงาน 

ดี  
ทุกประเด็น 
หรือสูงกว่าดี 

 

- การด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
และหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ชัดเจน ครบตามประเด็นการ
พิจารณา องค์ประกอบ 

- มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดี 
ในเกือบทุกเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อสถานศึกษา 

- ผลการด าเนินงานสามารถแสดงถึงแนวโน้มที่ดี
อย่างชัดเจนในเรื่องต่าง  ๆ ที่มีความส าคัญ 
ต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 

พอใช้ 
(Fair) 

มีผลการด าเนินงาน  
พอใช้ 

บางประเด็น 
 

- มีการวางแผนแต่ยั งไม่ ได้ เริ่ มด า เนินการ/  
มีหลักฐานเชิงประจักษ์แต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วน  
ตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ หรือ 
มี ก าร รายง านผลลัพธ์ เ พีย งบาง เ รื่ อ งที่ มี
ความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 

- ผลลัพธ์การด าเนินการคุณภาพไม่ เพียงพอ  
แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย 
สามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
(Improvement 

Required) 

มีผลการด าเนินงาน  
ปรับปรุง 

บางประเด็น 
 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์)/ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถานศึกษา และ/หรือมีผลลัพธ์ 
ที่ไม่ดีตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ/ 
ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 

- ผลลัพธ์การด าเนินการมีคุณภาพไม่เพียงพอ
อย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา 
โดยเร่งด่วน 

 

 หมายเหตุ   
ความหมายของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับปรับปรุง (Improvement Required) จนถึงระดับดี  

(Good) ดังข้างต้น เป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าตามแนวทางการประเมินตามระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่สถานศึกษาเลือกใช้ หรือสถานะการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ว่ าด าเนินการถึงระดับใดตั้งแต่ระดับปรับปรุง 
(Improvement Required) จนถึงมีหลักฐานว่าได้ด าเนินการครบตามเกณฑ์ มาตรฐาน ระบบที่สถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดในระดับดี (Good) ทั้งนี้ หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลการด าเนินการ
ของสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอกไม่ได้ตรวจเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการสุ่มตรวจเอกสารส าคัญที่มี
หรือที่อ้างอิงตามระบบ IQA และใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันผลลัพธ์การด าเนินการ รวมถึงมีการ



๑๗ 
 

วิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การด าเนินการ ส่วนระดับดีมาก (Very Good) และ
ระดับดีเยี่ยม (Excellent) เป็นการบ่งชี้ถึงผลลัพธ์การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างชัดเจน โดย
ระดับดีมาก (Very Good) ต้องบ่งชี้ได้ว่าได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนว่าเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี และ
ระดับดีเยี่ยม (Excellent) ต้องบ่งชี้ได้ว่ามีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือมีแนวปฏิบัติระดับโลก หรือมีผลการ
ด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษา 

 
 ทั้งนี้ ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ข้างต้น หน่วยงานต้นสังกัดสามารถพิจารณาด าเนินการในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และให้การช่วยเหลือในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ได้ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
ดีเยี่ยม (Excellent) ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นต้นแบบ 
ดีมาก (Very Good) ควรได้รับการส่งเสริมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 

ดี (Good) ต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนา 
พอใช้ (Fair) ต้องได้รับการช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุง 

ปรับปรุง (Improvement Required) ต้องได้รับการช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
 

  



๑๘ 
 

๓. รายละเอียดของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา  
ทั้ง ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบ ๓๒ ประเด็นการพิจารณา มดีังนี้ 

ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ  
 สังคมของประเทศ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ ๑.๑ บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ มี ๒ ประเด็นการพิจารณา คือ 

ก. ประเด็นการพิจารณา  

๑) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดท าในเรื่องการด าเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์
ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา ๔ ด้าน และการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิง
ภารกิจและเชิงพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

(Excellent) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดี เยี่ยมตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดในเรื่อง 

การตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ครบตามประเด็นการพิจารณา 
องค์ประกอบ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ในการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลการ
ด า เนินการที่ แสดงถึ งความเป็ นผู้ น าที่ สะท้ อน อัตลั กษณ์ภายใต้ 
พันธกิจของอุดมศึกษาและกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และ
คุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profile & Strategic Attributes) และ
เป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
(Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในเรื่องการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ครบ
ตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน  
ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีของผลการด าเนินงานด้านการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์
ชาติและบรรลุพันธกิจของสถานศึกษาและกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิง
ยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profile & Strategic 
Attributes) และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ในการตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดี 

(Good) 
- มีการจัดท ากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะ

กลุ่ม (Strategic Profile & Strategic Attributes) ให้สอดคล้องตาม 
พันธกิจของอุดมศึกษา มีการก าหนดอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ   
มีทิศทางและความชัดเจนตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการตอบโจทย์ของ
สถานศึกษาต่อการพัฒนาประเทศ และ  

- มีการวางแผนและมีความเป็นไปได้ตามการด าเนินงานที่สอดคล้องตาม 
พันธกิจของอุดมศึกษา อัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญทิศทางและความ
ชัดเจนตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากความสอดคล้องตาม
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่ งเน้นต่อการตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และผลการด าเนินงานสามารถแสดงถึงแนวโน้มต่อการ
บรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในด้าน
การด าเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษาตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์
ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ 
หรือมีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในเรื่องการบรรลุพันธกิจของ
สถานศกึษาตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ แต่หากการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
(Improvement 

Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ/ ไม่มีการ
รายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา รวมถึง
ผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน ร่องรอยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใด) 
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในเรื่องการบรรลุพันธ
กิจของสถานศึกษาตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  

 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

๒) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดท าในเรื่องการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
สถาบันตามพันธกิจหลักของสถานศึกษาตามระบบหรือกลไกที่สถาบันก าหนดโดยน าแผนพัฒนาสถาบันไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

(Excellent) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ ในเรื่องการตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ครบตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ในการวางแผนและน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือตอบสนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า 
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา ๔ ด้าน และเป็น
ระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark) 

ดีมาก 
(Very Good) 

- มีแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาของ 
ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับคณะและสถาบัน และได้ด าเนินงานใน
เรื่องการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ครบตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีของผลการ
ด าเนินงานด้านการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติและบรรลุพันธกิจของ
สถานศึกษา และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดท าแผนเชิง
ปฏิบัติการทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ  

ดี 
(Good) 

- มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกันในระดับคณะและสถาบันเพื่อ
ก าหนด/จัดท าแผนเชิงปฏิบัติการที่ ได้ รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาในการน าแผนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ และ 

- มีกระบวนการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และสามารถรายงานผล 
การด าเนินงานตามแผนไดอ้ย่างครบถ้วน และ 

- มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือยังไม่มีแผนที่เชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินการตามพันธกิจของสถานศึกษาตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๑-๒๕๖๕) หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วน หรือไม่มีความชัดเจนในการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน หรือมีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็น
ในเรื่องการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษาตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
แต่หากการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถท าให้มี
คุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
(Improvement 

Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ/ ไม่มีการ
รายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา รวมถึง
ผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน ร่องรอยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใด) 
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในเรื่องการบรรลุพันธ
กิจของสถานศึกษาตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)   

 

ข. เกณฑ์การประเมินคุณภาพขององค์ประกอบท่ี ๑.๑ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

(Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทั้ง ๒ ประเด็นการพิจารณา  

ดีมาก 
(Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับ ดีมาก ทั้ง ๒ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับ ดี ทั้ง ๒ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติและและสามารถน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับ พอใช้ บางประเด็นการพิจารณา  

ปรับปรุง 
(Improvement 

Required) 

สถานศึกษาศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน าแผนสู่การปฏิบัติ อยู่
ในระดับ ปรับปรุง บางประเด็นการพิจารณา 



๒๒ 
 

ค. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๑.๑  

  ๑) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ในการ
บริหารจัดการตามพันธกิจของสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๒) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น  
๒.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามบริบทและศักยภาพ

ของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา (เช่น แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี)  
๒.๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนและปรับวิสัยทัศน์หรือพันธกิจของสถานศึกษา 

เพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจน (เช่น รายงานประจ าปี) 
๒.๓) เอกสารเกี่ยวกับโครงการและการจัดเตรียมทรัพยากรของสถานศึกษา  
๒.๔) เอกสารเกี่ยวกับโครงสร้าง บุคลากร หลักสูตร ทรัพยากร การประเมินผล และ

เทคโนโลยีที่ปรากฎอยู่ในรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.๕) เอกสารอ่ืนๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อประเด็นพิจารณา 

๓) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
๓.๑) คณะผู้บริหารสถานศึกษา (เช่น กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี 

ผู้บริหารของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และคณบดี) เกี่ยวกับประเด็นดังนี้ (๑) ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ 
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ภายใต้พันธกิจหลักของอุดมศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และ (๒) วิธีการและรูปแบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  

๓.๒) อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน การน าแผนไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

๓.๓) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษาทุกระดับ ภาคสังคมและท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือด าเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับสถานศึกษา 

๓.๔) ผู้ตรวจสอบงานบริหารภายในของสถานศึกษา/คณะกรรมการตรวจสอบหรือติดตาม
ผลการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา (Audit Committee : AC)  
   



๒๓ 
 

  องค์ประกอบที่ ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา มี ๒  
    ประเด็นการพิจารณา คือ 

ก. ประเด็นการพิจารณา 

๑) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

(Excellent) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดในเรื่องการ

บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบตาม
ประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน 
และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า 
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา ๔ ด้าน และเป็น
ระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
(Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ครบตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีของผลการด าเนินงานด้านการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดี 
(Good) 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่สถานศึกษาก าหนด
ครบถ้วนทุกประเด็น โดยพิจารณาจากความสอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลการด าเนินงานสามารถแสดงถึง
แนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ 
หรือมีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในเรื่องการบรรลุพันธกิจตาม
แผนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
ผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ แต่หาก
การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได ้



๒๔ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ปรับปรุง 

(Improvement 
Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ/ ไม่มีการ
รายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา รวมถึง
ผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน ร่องรอยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใด) 
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในเรื่องการบรรลุพันธ
กิจตามแผนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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๒) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษาตามแนวทาง 
ธรรมาภิบาล (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

(Excellent) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนด ในเรื่องการ

บริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาลที่ครบตามประเด็น
การพิจารณา องค์ประกอบ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ในการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น าที่สะท้อน 
อัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา ๔ ด้าน และเป็นระดับ
เทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได ้(Benchmark) 

ดีมาก 
(Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรร
มาภิบาลที่ครบตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีของผลการด าเนินงานด้านการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวทางของหลักธรรมาภิบาล  

ดี 
(Good) 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่สถานศึกษาก าหนด
ครบถ้วนทุกประเด็น โดยพิจารณาจากความสอดคล้องตามแนวทางของ
หลักธรรมาภิบาล และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวทางของหลักธรรมาภิบาล และผลการด าเนินงานสามารถแสดงถึง
แนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
ที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ หรือ 
มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในเรื่องการบรรลุพันธกิจตามแนวทางของ
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ แต่หากการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถท าให้มี
คุณภาพเพียงพอได ้

ปรับปรุง 
(Improvement 

Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ/ ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา รวมถึงผลการ
ด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน ร่องรอยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใด) ไม่มี
การรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในเรื่องการบรรลุพันธกิจตาม
แผนการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล  
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ข. เกณฑ์การประเมินคุณภาพขององค์ประกอบท่ี ๑.๒ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

(Excellent) 
สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
ตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทั้ง ๒ ประเด็นการพิจารณา  

ดีมาก 
(Very Good) 

สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
ตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ ดีมาก ทั้ง ๒ ประเด็นการพิจารณา 
หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ ดี ทั้ง ๒ ประเด็นการพิจารณา 
หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ พอใช้ บางประเด็นการพิจารณา 

ปรับปรุง 
(Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ ปรับปรุง บางประเด็นพิจารณา 

 
ค. แนวทางการพิจารณาขององค์ประเมินที่ ๑.๒ 

๑) บทสังเคราะห์ข้อเด่นและข้อควรพัฒนา (ประมาณ ๑ – ๒ หน้า) ระหว่างนโยบายสภา
สถาบันอุดมศึกษากับผลการด าเนินงานของอธิการบดีและคณะผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ  
(ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)   

๒) เอกสารอ้างอิงที่เกีย่วข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 
๒.๑) รายงานการประชุม/แผนการด าเนินงานของสภาสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูลย้อนหลัง 

อย่างน้อย ๕ ปี) 
๒.๒) รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี) 
๒.๓) ผลการประเมินอธิการบดีโดยสภาสถาบันอุดมศึกษา   
๒.๔) รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ได้แก่ ธรรมาภิบาลของสภา

สถาบันอุดมศึกษา และฝ่ายบริหารสถานศึกษา 
๒.๕) ข้อร้องเรียนต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา 
๒.๖) ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร เช่น ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย  

การดูแลสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากรประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
๒.๗) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อประเด็นพิจารณา 

๓) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๓.๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนของสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี ผู้แทนของ

คณะบริหารสถานศึกษา  
๓.๒) ตัวแทนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
๓.๓) ตัวแทนนิสิต นักศึกษา 
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๓.๔) ผู้ตรวจสอบงานบริหารภายในของสถานศึกษา/ คณะกรรมการตรวจสอบหรือติดตาม
ผลการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา (Audit Committee : AC) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของด้านที่ ๑ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

(Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทั้ง ๒ องค์ประกอบ  

ดีมาก 
(Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อยู่ในระดับ ดีมาก ทั้ง ๒ องค์ประกอบ 
หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อยู่ ในระดับ ดี ทั้ง ๒ องค์ประกอบ  
หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อยู่ในระดับ พอใช้ บางองค์ประกอบ   

ปรับปรุง 
(Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อยู่ในระดับ ปรับปรุง บางองค์ประกอบ 
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ด้านที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) ประกอบดว้ย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตปริญญาตร ีมี ๔ ประเด็นการพิจารณา คือ 
ก. ประเด็นการพิจารณา  

๑) การมีงานท า หรือการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
โดยพิจารณาตามเกณฑข์อง สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)   
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑)  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นมีงานท า หรือการศึกษา

ต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดในด้านการผลิต
บัณฑิตในประเด็นการมีงานท า หรือการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี ตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษท์ี่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นการมีงานท า หรือ
การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี โดยมีผลการ
ด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่
สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นมีงานท า หรือการศึกษา
ต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นการมีงานท า หรือ
การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  ตามแผน
สถานศึกษาก าหนด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ ง 
มีแนวโน้มที่ดีในด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นการมีงานท าหรือการศึกษา
ต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นการ 
มีงานท า หรือการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี   

ดี 
(Good) 

- มีผลการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นมีงานท า หรือการศึกษาต่อ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้าน
การผลิตบัณฑิต และ   

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านการผลิตบัณฑิตตามความ
เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และ 

- ผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตที่แสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุ 
พันธกิจของสถานศึกษา   



๒๙ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- มีผลการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นมีงานท า หรือการศึกษา
ต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. หรือ 

- มีการวางแผนด้านการผลิตบัณฑิตแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือ
ด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้าน
การผลิตบัณฑิต หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านการผลิตบัณฑิต รวมถึงผลการ
ด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ซึ่งหากมีการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- มีผลการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิตในประเด็นมีงานท า หรือการศึกษา
ต่อ หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการผลิตบัณฑิต รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดย
เร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มี
การรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในเรื่องด้านการผลิตบัณฑิต
ของสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

๒) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 

และ 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดในด้านผลที่เกิด

กับบัณฑิต ตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านผลที่เกิดกับบัณฑิต โดยมีผลการด าเนินการที่
แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
(Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านผลที่เกิดกับบัณฑิต ตามแผนสถานศึกษา
ก าหนด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีใน
ด้านผลที่เกิดด้านความพึงพอใจของบัณฑิตปริญญาตรี และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านผลที่เกิดกับบัณฑิต 
ดี 

(Good) 
- มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 

และ 
- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้าน 

ผลที่เกิดกับบัณฑิต ความพึงพอใจของบัณฑิตปริญญาตรี และ   
- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านผลที่เกิดกับบัณฑิต ความ

พึงพอใจของบัณฑิตปริญญาตรี ตามบริบทของสถานศึกษา และ 
- ผลการด าเนินงานในด้านผลที่เกิดกับบัณฑิต ความพึงพอใจของบัณฑิต

ปริญญาตรี ที่แสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา   
พอใช้ 
(Fair) 

- มีผลการด าเนินการด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีการวางแผนด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  แต่ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในการ
ด าเนินงานในด้านความพึงพอใจของบัณฑิตปริญญาตรี หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นด้านความพึงพอใจของบัณฑิตปริญญาตรี  
รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กสามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได ้
 



๓๑ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ปรับปรุง 

 (Improvement 
Required) 

- มีผลการด าเนินการด้านความพึงพอใจของบัณฑิตปริญญาตรี  ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อผลที่เกิดด้านความพึงพอใจของบัณฑิตปริญญา
ตรี รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด
ไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน /ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในด้านความพึงพอใจของ
บัณฑิตปริญญาตรี ตามเป้าหมายของสถานศึกษา  

 
  



๓๒ 
 

๓) ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ ทักษะในการท างาน Hard Skill 
Soft Skill IT Literacy หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต หรือผลการปฏิบัติที่แสดงถึง
ทักษะดังกล่าว (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)   

 

หมายเหตุ หากสถานศึกษามีไม่มีข้อมูลหรือยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ ผลการประเมินเท่ากับ N/A 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้าน ทักษะ 

ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ บรรลุที่ตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านผลที่เกิดด้านทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ในศตวรรษที่ ๒๑ บรรลุที่ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาโดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็น
ผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 
๒๑ ตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้าง
ชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

ดี 
(Good) 

- มีแผนการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
ด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านผลที่เกิดกับบัณฑิตมีทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามบริบทของสถานศึกษา และ 

- ผลการด าเนินงานในด้านทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ ที่แสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา   

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่  ๒๑ รวมถึงผลการด าเนินการยังไ ม่บรรลุ เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียง
เล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

 
 
 
 



๓๓ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ปรับปรุง 

 (Improvement 
Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญด้านทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มี
การรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในด้านทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามเป้าหมายของสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

๔) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มี ๒ แนวทาง (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) คือ 
ก. ผลการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามระบบหรือกลไกที่สถานศึกษา

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

ข. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ตามประกาศของ
กระทรวง ศึกษาธิการ  

 

หมายเหตุ หากสถานศึกษามีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถน ามาพิจารณาเทียบเคียงกับเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลได้ 
 

วิธีการค านวณ 

 จ านวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับเกณฑ์ B1 ขั้นต่ าข้ึนไป 

 

X ๑๐๐ 
 จ านวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีทีเ่ข้าทดสอบ 

ภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๔) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา

ตรีโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่ าขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป และ 

- มีผลการด า เนินงานที่ดี เยี่ ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาตรีตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน  

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีโดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึง
ความเป็นผู้น า  และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
(Benchmark) และ 

- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรก
เข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษาและมีผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายตามแผน 

 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก 

 (Very Good) 
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา

ตรีโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่ าขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕-๙๔ และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี  ตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านผลที่เกิดกับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาตรี และ 

- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษาและมีผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายตามแผน 

ดี 
(Good) 

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
ตรี โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่ าขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๗๕-๘๔ และ 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาตรี และ   

- ผลการด าเนินงานในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ที่แสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของ
สถานศึกษา และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่ง เน้นในด้านความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ตามบริบท
ของสถานศึกษา และ 

- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรก
เข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
ตรีโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่ าขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๕๕-๗๔ หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ หรือ 

- เริ่มมีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
แรกเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษาแต่ยังไม่มีการเริ่มด าเนินงานที่
เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
ตรี โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขั้นต่ าขึ้นไป 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๕ หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อผลที่เกิดกับนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาตรี รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา ในด้านความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี  ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา หรือ  

- ไม่ปรากฏการด าเนินการด้านการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผน
เพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

ข. เกณฑ์การประเมินคุณภาพขององค์ประกอบท่ี ๒.๑ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ดีเยี่ยม 
ทั้ง ๔ ประเด็นการพิจารณา   

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ดีมาก 
ทั้ง ๔ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ดี  
ทั้ง ๔ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี พอใช้ 
บางประเด็นการพิจารณา  

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ปรับปรุง 
บางประเด็นการพิจารณา  

 
ค. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๒.๑ 

๑) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 
๑.๑) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (หมายเหตุ เงื่อนไขยืนยันตาม สกอ. ในตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระดับหลักสูตร คือ จ านวน
บัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา) 
(ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)   

๑.๒) ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับแผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ข้อมูล
(ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)   

๑.๓) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหน่วยงานต้นสังกัดหรือ 
ข้อมูล Exit Exam (ถ้ามี) 

๑.๔) ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมทั้ง แผนกลยุทธ์ 
และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

๑.๕) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสถาบัน 

๑.๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อประเด็นพิจารณา 
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๒.๑) ผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับ ๑) ทักษะของบัณฑิตด้าน Hard Skill Soft Skill ที่ใช้ใน
การท างาน ๒) ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ ๓) IT Literacy หรือ Digital Literacy 
  



๓๘ 
 

องค์ประกอบที่ ๒.๒ คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ 
ก. ประเด็นการพิจารณา 

๑) ผลการน าความรู้และทักษะในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานโดยใช้ความรู้ขั้นสูง 
ในการปฏิบัติและพัฒนางานเพ่ือให้งานหรือองค์กรเกิดความก้าวหน้าในเชิงนโยบาย วิชาการ หรือด้านการ
บริหารจัดการ โดยมีคุณภาพผลงานเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้านการน า

ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือองค์กรบรรลุที่ตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือด้านการบริหาร
จัดการ โดยมีผลงานหรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับในวงการวิชาการ หรือผลงานวิจัยในระดับปริญญาโทที่ได้รับรางวัลที่
แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าผลการวิจัยระดับปริญญาโท
ไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลการด าเนินการที่
แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
(Benchmark) และ 

- มีแนวโน้มของจ านวนผลงาน รางวัลที่เกิดจากการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนางาน หรือองค์กรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา
มีการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษา
จนถึงปีสุดท้ายของการศึกษาและมีผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายตามแผน 

ดีมาก 
 (Very Good) 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการน าความรู้และทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน หรือองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือ 
ด้านการบริหารจัดการ โดยมีผลงานหรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากสถาบันที่
ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ หรือผลงานวิจัยในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
รางวัลที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าผลการวิจัยระดับ
ปริญญาโทไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ 

- มีแนวโน้มที่ดีในด้านการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งาน หรือองค์กรบรรลุที่ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา
มีการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษา
จนถึงปีสุดท้ายของการศึกษาและมีผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายตามแผน 



๓๙ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดี 

(Good) 
- มีผลงานหรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในวงการ

วิชาการ หรือผลงานวิจัยในระดับปริญญาโทที่ได้รับรางวัลที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าผลการวิจัยระดับปริญญาโทไป
ประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมี
แผนเพ่ือส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษามีการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษาและมีผลลัพธ์
บรรลุเป้าหมายตามแผน  

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจาก
สถาบันที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ หรือผลงานวิจัยในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับรางวัลที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน า
ผลการวิจัยระดับปริญญาโทไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากสถาบันที่
ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ หรือผลงานวิจัยในระดับปริญญาโทที่
ได้รับรางวัลที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าไปประยุกต์ใช้
ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญรวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในด้านงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ หรือผลงานวิจัยในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับรางวัลที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน า
ผลการวิจัยระดับปริญญาโทไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

 
  



๔๐ 
 

๒) สัดส่วนผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการ
ต่อยอดความรู้ที่สอดคล้องกับ (๑) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ (๒) แนว
ทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ (๓) งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้านการผลิต

บัณฑิตในประเด็นผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่
พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทาง ตามบริบท
และศักยภาพของสถานศึกษาโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โททีพั่ฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทาง โดยมีผล
การด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่
สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทาง 
ตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน  
ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
ทีพั่ฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทาง  และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทาง 

ดี 
(Good) 

- มีแผนการด าเนินงานด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา และ 

- มีผลการด าเนินการด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
ที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทางที่แสดงถึง
แนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา   

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์ เ พียงบางประเด็นในด้านการผลงานของบัณฑิตที่ 
จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียง
เล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้  หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้
ใน ๓ แนวทาง  
 



๔๑ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ปรับปรุง 

 (Improvement 
Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในเรื่องด้านผลงานของบัณฑิตที่
จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง  

 
  



๔๒ 
 

๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มี ๒ แนวทาง (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) คือ 
ก. ผลการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามระบบหรือกลไกที่สถานศึกษา

ก าหนด เช่น Exit Exam (ถ้ามี) หรือการฝึกงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือผลการประเมิน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ 

ข. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

หมายเหตุ หากสถานศึกษามีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ สามารถน ามาพิจารณาเทียบเคียงกับเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลได้ 
 

วิธีการค านวณ 

 จ านวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโททีม่ีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับเกณฑ์ B2 ขั้นต่ าข้ึนไป 

 

X ๑๐๐ 
 จ านวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโททีเ่ข้าทดสอบ 

ภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ

ปริญญาโทโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่ า
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโทโดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึง
ความเป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
(Benchmark) และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดี เยี่ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาโทตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา รวมถึงการก าหนดคุณสมบัติด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา และมีผลลัพธ์บรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

 
 
 



๔๓ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก 

 (Very Good) 
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ

ปริญญาโทโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่ า
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕-๙๔ และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท ตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านผลที่เกิดกับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาโท และ 

- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษารวมถึงการก าหนดคุณสมบัติด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา และมีผลลัพธ์บรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

ดี 
(Good) 

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาโท โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่ า
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๕-๘๔ และ 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาโท และ   

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท ตามบริบท
ของสถานศึกษา และ 

- ผลการด าเนินงานในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท ที่แสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถานศึกษา และ 

- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา รวมถึงการก าหนดคุณสมบัติด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา  

 
 
 
 



๔๔ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาโทโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่ า
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๕๕-๗๔ หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท รวมถึงผลการด าเนินการ
ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง 
แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ หรือ 

- เริ่มมีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปี
สุดท้ายของการศึกษา แต่ยังไม่มีการเริ่มด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาโท โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขั้นต่ า
ขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ ๕๕ หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อผลที่เกิดกับนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาโท รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มี
การรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในด้านความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา  

- ไม่ปรากฏการด าเนินการด้านการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผน
เพ่ือพัฒนาความสามารถของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

ข. เกณฑ์การประเมินคุณภาพขององค์ประกอบท่ี ๒.๒ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาโท ดีเยี่ยม 
ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา 

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาโท ดีมาก 
ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาโท ดี  
ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาโท พอใช้ 
บางประเด็นการพิจารณา  

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาโท ปรับปรุง 
บางประเด็นการพิจารณา 

 
ค. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๒.๒ 

๑) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น 
๑.๑) ผลงานวิจัยของบัณฑิตปริญญาโทที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานของสถานศึกษา

เกี่ยวกับความสอดคล้องของแผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกับแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของ
สถานศึกษา  

๑.๒) แผนการพัฒนาบัณฑิตปริญญาโทที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแนวทาง
การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก/ ภาคอุตสาหกรรม 

๑.๓) ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบัณฑิตปริญญาโทที่ส าเร็จการศึกษาในการใช้ความรู้
ขั้นสูงพัฒนาปรับปรุงงาน (เช่น ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ผลการปรับปรุงพัฒนางาน เป็นต้น) (ข้อมูลย้อนหลัง
ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)   

๑.๔) ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหน่วยงานต้นสังกัด / 
Exit Exam (ถ้ามี)  

๑.๕) ข้อมูลจ านวนวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี จ านวน
ตาม ๓ แนวทางพิจารณา 

๑.๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อประเด็นพิจารณา 
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๒.๑) ผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับการน าความรู้และทักษะในวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนา
งานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงเพ่ือให้งาน/ องค์กรเกิดความก้าวหน้าใน ๓ แนวทาง คือ เชิงนโยบาย หรือ วิชาการ 
หรือการบริหารจัดการ 

๒.๒) ผู้บริหาร อาจารย์ในประเด็นเกี่ยวกับ (๑) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาโท 
ทีเ่ชื่อมโยงของแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา และ (๒) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาโท
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก/ 
ภาคอุตสาหกรรม 



๔๖ 
 

องค์ประกอบที่ ๒.๓ คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ 
ก. ประเด็นการพิจารณา 

๑) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้านการตีพิมพ์

เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  ของผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดย มีผลการ
ด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่
สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามแผน
สถานศึกษาก าหนด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง มี
แนวโน้มที่ดีในด้านจ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
ในระดับชาติ/นานาชาติ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

ดี 
(Good) 

- งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีแผนการด าเนินงานด้านคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ตามบริบทของสถานศึกษา และ 

- ผลการด าเนินงานในด้านจ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงแนวโน้ม
ต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา   

 
 



๔๗ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านจ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มี
คุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- ผลการด า เนินการยั ง ไม่บรรลุ เป้ าหมายที่ สถานศึกษาก าหนดไว้  
ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มี
การรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามเป้าหมายของสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

๒) สัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ ๑) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ 
๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ ๓) งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้านการผลิต

บัณฑิตในประเด็นผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทาง ตามบริบท
และศักยภาพของสถานศึกษาโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ/การต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทาง 
โดย มีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับ
เทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทีพั่ฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทาง 
ตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน 
ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกทีพั่ฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทาง และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง  

ดี 
(Good) 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้าน
ผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ พัฒนาความ
เชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทาง และ   

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านการผลิตบัณฑิตตามความ
เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และ 

- ผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตที่แสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธ
กิจของสถานศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านผลงานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านการผลงานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอด
ความรู้ใน ๓ แนวทาง รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียง
เล็กน้อยสามารถท าให้มคีุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มี
การรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในเรื่องด้านผลงานของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการ
ต่อยอดความรู้ใน ๓ แนวทาง  

 
 

  



๕๐ 
 

๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มี ๒ แนวทาง (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) คือ 
ก. ผลการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามระบบหรือกลไกที่สถานศึกษา

ก าหนด เช่น Exit Exam (ถ้ามี) หรือการฝึกงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือผลการประเมิน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ 

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

หมายเหตุ หากสถานศึกษามีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ สามารถน ามาพิจารณาเทียบเคียงกับเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลได้ 
 

วิธีการค านวณ 

 จ านวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก 
ทีม่ีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเกณฑ์ C1 ขั้นต่ าข้ึนไป 

 

X ๑๐๐ 
 จ านวนนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก 

ทีเ่ข้าทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา

เอกโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่ าขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดี เยี่ ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาเอกตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอกโดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึง
ความเป็นผู้น า  และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
(Benchmark) และ 

- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา รวมถึงการก าหนดคุณสมบัติด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา และมีผลลัพธ์บรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

 
 
 



๕๑ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก 

 (Very Good) 
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา

เอกโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่ าขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕-๙๔ และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก ตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านผลที่เกิดกับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาเอก และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านความสามารถทางภาษา 
อังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก และ 

- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษารวมถึงการก าหนดคุณสมบัติด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา และมีผลลัพธ์บรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

ดี 
(Good) 

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
เอก โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่ าขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๗๕-๘๔ และ 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนสถานศึกษาก าหนดในด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาเอก และ   

- ผลการด าเนินงานในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก ที่แสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของ
สถานศึกษา และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก ตามบริบท
ของสถานศึกษา และ 

- มีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา รวมถึง การก าหนดคุณสมบัติด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา  

 
 
 
 



๕๒ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
เอกโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่ าขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๕๕-๗๔ หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก รวมถึงผลการด าเนินการ
ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข 
หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ หรือ 

- เริ่มมีการวางระบบหรือกลไกที่แสดงถึงการมีแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปี
สุดท้ายของการศึกษา แต่ยังไม่มีการเริ่มด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญา
เอก โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์กับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขั้นต่ าขึ้น
ไป ต่ ากว่าร้อยละ ๕๕ หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อผลที่เกิดกับนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาเอก รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มี
การรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในด้านความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาเอก ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา หรือ  

- ไม่ปรากฏการด าเนินการด้านการวางระบบหรือกลไกท่ีแสดงถึงการมีแผน
เพ่ือพัฒนาความสามารถของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้ายของการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ข. เกณฑ์การประเมินคุณภาพขององค์ประกอบท่ี ๒.๓ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก ดีเยี่ยม 
ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา  

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก ดีมาก 
ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก ดี  
ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดี   

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก พอใช้  
บางประเด็นการพิจารณา   

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก ปรับปรุง 
บางประเด็นการพิจารณา    

 
ค. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๒.๓ 

๑) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น 
๑.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาเอก

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
๑.๒) ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องของ

แผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกับแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา  
๑.๓) แผนการพัฒนาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้

ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม 
๑.๔) ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบัณฑิตปริญญาเอกที่ส าเร็จการศึกษา ในการสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ผลงานนวัตกรรมระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓-๕ ปี)   

๑.๕) ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด/ Exit Exam (ถ้ามี) 

๑.๖) ข้อมูลจ านวนวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ ใน ๓ แนวทาง (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓-๕ ปี) 

๑.๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อประเด็นพิจารณา 
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑) ผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับการน าองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ทักษะในวิชาชีพ 
ไปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า 

๒.๒) ผู้บริหาร อาจารย์ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับประเด็นดังนี้ (๑) การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอกที่เชื่อมโยงของแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา และ (๒) การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาเอกที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
กับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม 



๕๔ 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของด้านที่ ๒ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) ดีเยี่ยม  
ทั้ง ๓ องค์ประกอบ 

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) ดีมาก  
ทั้ง ๓ องค์ประกอบ หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) ดี  
ทั้ง ๓ องค์ประกอบ หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) พอใช้  
บางองค์ประกอบ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพ (ตรี โท เอก)  ปรับปรุง  
บางองค์ประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

ด้านที่ ๓ คุณภาพงานวิจัย ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ ๓.๑ คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ 
ก. ประเด็นการพิจารณา 

๑) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.  (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- สถานศึกษามีสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้อง

กับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาที่ก าหนดในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มี
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ โดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับ
เทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- สถานศึกษามีสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มี
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศตามแผนที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรคท์ี่มคีวามสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ  

 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดี 

(Good) 
- สถานศึกษามีสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้อง

กับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนที่สถานศึกษาก าหนด 
ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  และ 

- มีแผนการด าเนินงานด้านผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในอนาคตที่
มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  

พอใช้ 
(Fair) 

- สถานศึกษามีสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ  รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุ เป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียง
เล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- สถานศึกษามีสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน  หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์)  
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา ในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   

 
 



๕๗ 
 

๒) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทีมี่การอ้างอิงจากวารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
(Citation) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- สถานศึกษามีสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจาก

วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และ 

- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาที่ก าหนดในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มี
การอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) โดยมีผลการ
ด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่
สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- สถานศึกษามีสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจาก
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มี
การอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(Citation) และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation)     

ดี 
(Good)  

 

- สถานศึกษามีสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจาก
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และ 

- มีแผนการด าเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่
มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) ใน
อนาคตที่มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการ
อ้างอิงจากวารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) และ 

- ผลการด าเนินงานด้านในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มี
การอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation)ที่แสดงถึง
แนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 

 
 
 



๕๘ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- สถานศึกษามีสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจาก
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มี
คุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- สถานศึกษามีสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจาก
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้  ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์)  
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา ในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation)    

 
 
 



๕๙ 
 

๓) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

เกณฑ์การประเมินของประเด็นการพิจารณา ๓) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล  หรือทุนวิจัยจาก

หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาที่ก าหนดในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน 
และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 
ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ  หรือ
นานาชาติ โดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็น
ระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล  หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ  หรือ
นานาชาติ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมีแนวโน้มที่ดีใน
ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัย
จากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ  

ดี 
(Good)  

 

- สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล  หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และ 

- มีแผนการด าเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ  หรือ
นานาชาติในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงาน วิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ และ 

- ผลการด าเนินงานด้านในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ  หรือ
นานาชาติที่แสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 



๖๐ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล  หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยั งไ ม่ได้ เริ่ มด า เนินการหรือด า เนินการล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้าน
สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล  หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ  รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุ เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียง
เล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล  หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่ องที่ ส าคัญ รวมถึ งผลการด าเนินการยั งไ ม่บรรลุ เป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์)  
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา ในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ     

 
 

ข. เกณฑ์การประเมินคณุภาพขององค์ที่ประกอบที่ ๓.๑ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ดีเยี่ยม  
ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา 

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดีมาก  
ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดี  
ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พอใช้ 
บางประเด็นการพิจารณา  

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปรับปรุง 
บางประเด็นการพิจารณา  



๖๑ 
 

ค. แนวทางการพิจารณาขององค์ที่ประกอบที่ ๓.๑ 
๑) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น 

๑.๑) คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา  
๑.๒) ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการตอบโจทย์การพัฒนา

ประเทศกับแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
กับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม  

๑.๓) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัยประจ า (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓-๕ ปี)   

๑.๔) การอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) หรือการจัดแสดง (กรณี
เป็นงานสร้างสรรค์) 

๑.๕) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับรางวัล ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี)   

๑.๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อประเด็นพิจารณา 
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑) ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ประจ า และนักวิจัยประจ า เกี่ยวกับประเด็น (๑) คุณภาพ
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (๒) มาตรการหรือแนวทางที่สนับสนุน
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์ 
การพัฒนาประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ (๓) ผลการด าเนินงานแบบบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) กับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ให้แก่ประเทศ 



๖๒ 
 

องค์ประกอบที่  ๓.๒ คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม มี ๓ 
ประเด็นการพิจารณา คือ 

ก. ประเด็นการพิจารณา 

๑) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความ

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาที่ก าหนดในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   
โดย มีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับ
เทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- สัดส่วนผลงานวจิัยเชงิประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ 
การพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจนซึ่ง มีแนวโน้มที่ดี 
ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ 

- ได้ รับการยอมรับ ว่า เป็นตัวอย่างที่ ดี ในด้านสัดส่ วนผลงานวิจั ย 
เชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ 
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  

 



๖๓ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดี 

(Good)  
- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความ

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และ 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดในด้าน
สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ 

- มีแผนการด าเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรมที่ มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ ในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ และ 

- ผลการด าเนินงานด้านในสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

พอใช้ 
(Fair) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณาหรือมีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ 
การพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้ 
มีคุณภาพเพียงพอได้ 

 
 
 
 



๖๔ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ปรับปรุง 

 (Improvement 
Required) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

๒) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.  
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด

ทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร โดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความ
เป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark) 
และ 

- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาที่ก าหนดในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน 

ดีมาก 
 (Very Good) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- ได้ รับการยอมรับ ว่า เป็นตัวอย่างที่ ดี ในด้านสัดส่ วนผลงานวิจั ย 
เชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้าง
ชัดเจนซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร 

ดี 
(Good)  

- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนที่สถานศึกษาก าหนด 
ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร และ 

 



๖๖ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
- มีแผนการด าเนินงานในด้านผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา

นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
ในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และ 

- ผลการด าเนินงานด้านในสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร   

พอใช้ 
(Fair) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ  

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มี 
การรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในด้านสัดส่วนผลงานวิจัย 
เชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร  

 
  



๖๗ 
 

๓) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ หรือ 
ได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาที่ก าหนดในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้
หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก  โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจาก
หน่วยงานภายนอก โดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และ
เป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark) 

ดีมาก 
 (Very Good) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจาก
หน่วยงานภายนอก โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมีแนวโน้ม 
ที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อ
ยอดจากหน่วยงานภายนอก  

ดี 
(Good) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีแผนการด าเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อ
ยอดจากหน่วยงานภายนอกในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงาน วิจัย
เชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือได้ทุน
วิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก และ 

- ผลการด าเนินงานด้านในสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจาก
หน่วยงานภายนอก 



๖๘ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้
หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนา
ต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ  

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้  ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน  หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์)  
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา ในด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้
หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก     

 

ข. เกณฑ์การประเมินคุณภาพขององค์ประกอบที่ ๓.๒  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรม ดีเยี่ยม ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา  

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรม ดีมาก ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรม ดี ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรม พอใช้ บางประเด็นการพิจารณา  

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุง บางประเด็นการพิจารณา  

 



๖๙ 
 

ค. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๓.๒ 

๑) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น 
๑.๑) จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาที่มีความ

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี) 
๑.๒) จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาที่มี การจด

ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี) 
๑.๓) จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาที่สามารถ

น ามาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ปี) 
๑.๔) จ านวนอาจารย์/นักวิจัยประจ าทั้งหมด 
๑.๖) ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับแผนการพัฒนาสถาบันที่

ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

๑.๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อประเด็นพิจารณา 
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑) ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ประจ า และนักวิจัยประจ าเกี่ยวกับ (๑) ผลงานวิจัยเชิง
ประยุกตแ์ละการพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (๒) มาตรการหรือการด าเนินการใดที่
สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์ประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ (๓) ผลการด าเนินการแบบ
บูรณาการการวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม (RD&I) กับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถ
สร้างผลกระทบ (Impact) ให้แก่ประเทศ 
 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของด้านที่ ๓ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพงานวิจัย ดีเยี่ยม  
ทั้ง ๒ องค์ประกอบ 

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพงานวิจัย ดีมาก  
ทั้ง ๒ องค์ประกอบ หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพงานวิจัย ดี  
ทั้ง ๒ องค์ประกอบ หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพงานวิจัย พอใช้  
บางองค์ประกอบ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพงานวิจัย ปรับปรุง  
บางองค์ประกอบ 



๗๐ 
 

ด้านที่ ๔ ผลของการบริการวิชาการ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ ๔.๑ ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service)  
มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ 

ก. ประเด็นการพิจารณา 

๑) ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหรือ
ประยุกตใ์ช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการ

พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และ 

- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาที่ก าหนดในด้านผลการ
ประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
หรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการของ
ผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ได้ โดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับ
เทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการของ
ผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ได้ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านผล
การประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้  และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านผลการประเมินงานบริการ
วิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ หรือ สามารถสร้าง Impact ให้กับผู้รับบริการที่สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้ 

 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดี 

(Good) 
- ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการ

พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านผลการประเมินงานบริการ
วิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ 

พอใช้ 
(Fair) 

- ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านผลการประเมินงาน
บริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหรือ
ประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านผลการประเมินงานบริการวิชาการของ
ผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ 
รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มี
คุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
หรือ  

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้  ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน  หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในด้านผลการประเมินงาน
บริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหรือ
ประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้     

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

๒) ผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้  
โดยสามารถน าผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาที่ก าหนดในด้านการบริการ

วิชาการสามารถสร้างคุณค่า (Value) โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน และ 
- มีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียง

ให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  และ 
- มีการปฏิบัติที่ดี เยี่ยมในด้านการบริการวิชาการสามารถสร้ างคุณค่า 

(Value)ส่งผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างตามบริบท ความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา  
ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนหรือองค์กรมีความเข้มแข็ง   

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านการบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า 
(Value) โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมีแนวโน้มที่ดีใน
ด้านการบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (Value) และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการบริการวิชาการสามารถ
สร้างคุณค่า (Value) หรือสามารถสร้าง Impact ให้กับผู้รับบริการ ชุมชน 
สังคม และองค์กร จนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ดี 
(Good) 

- มีแผนการด าเนินงานในด้านการบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า 
(Value) ที่ได้รับความเห็นความจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และ 

- มีผลการด าเนินงานในด้านการบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (Value) 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจนในด้านการบริการวิชาการ
สามารถสร้างคุณค่า (Value)  

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านการบริการวิชาการ
สามารถสร้างคุณค่า (Value) หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านการบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า 
(Value) รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถ
ท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในด้านการบริการวิชาการ
สามารถสร้างคุณค่า (Value) 



๗๓ 
 

๓) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยค านึงถึงการ
ใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายใน
อนาคต (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาที่ก าหนดในด้านผลความ

พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดย
ค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
ความท้าทายในอนาคต โดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า 
และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark) 

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
ความท้าทายในอนาคต โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจนซึ่ง มี
แนวโน้มที่ดีในด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
วิชาการของสถานศึกษาโดยค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้า
ทายในอนาคต และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยค านึงถึงการใช้
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ 
รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดี 

(Good) 
- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดในด้าน

ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษา
โดยค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชน
สร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต และ 

- ผลการด าเนินงานในด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
วิชาการของสถานศึกษาโดยค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้า
ทายในอนาคต และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่ง เน้นในด้านผลความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยค านึงถึงการ
ใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม
คุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต  

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยค านึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม
คุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือ
ตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาส
และความท้าทายในอนาคต รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้  ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์)  
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา ในด้านผลความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดย
ค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต     

 

 
 
 
 
 



๗๕ 
 

ข. เกณฑ์การประเมินคุณภาพขององค์ประกอบท่ี ๔.๑  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service) 
ดีเยี่ยม ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา  

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service) 
ดีมาก ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service) 
ดี ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service) 
พอใช้ บางประเด็นการพิจารณา  

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service) 
ปรับปรุง บางประเด็นการพิจารณา  

 
ค. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๔.๑ 

๑) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 
๑.๑) ข้อมูลแสดงถึงความส าเร็จของสถานศึกษาจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการที่มุ่งสู่สาธารณะโดยเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาประเทศ เช่น การจัดนิทรรศการ 
ต ารา คู่มือให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน การเป็นศูนย์บริการวิชาการ การจัดสัมมนาวิชาการที่เปิดกว้าง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การให้ค าปรึกษา การวิจัยค้นคว้า เพ่ือแสวงหาค าตอบให้กับสังคม การฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง บริการผู้เรียนและประชาชนทั่วไป เป็นต้น โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 

๑.๒) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษา ที่เป็นการ
สร้างคุณค่าสามารถน ามาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง 

๑.๓) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อประเด็นพิจารณา 
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑) ผู้ที่รับบริการวิชาการของสถานศึกษาแบบสาธารณะ (Public Service)  



๗๖ 
 

องค์ประกอบที่ ๔.๒ ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) มี ๓ 
ประเด็นการพิจารณา คือ 

ก. ประเด็นการพิจารณา 

๑) ผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดในด้านโครงการบริการวิชาการ
หน่วยงานที่ร้องขอสามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียง
ให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark) และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านโครงการบริการวิชาการหน่วยงานที่ร้องขอ
สามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง ส่งผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างตาม
บริบท ความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน
หรือองค์กรมีความเข้มแข็ง   

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านโครงการบริการวิชาการหน่วยงานที่ร้องขอ
สามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้าง
ชัดเจนซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านโครงการบริการวิชาการหน่วยงานที่ร้องขอ
สามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านโครงการบริการวิชาการ
หน่วยงานที่ร้องขอสามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง หรือ สามารถสร้าง 
Impact ให้กับผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และองค์กร จนเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

ดี 
(Good) 

- มีแผนการด าเนินงานในด้านโครงการบริการวิชาการหน่วยงานที่ร้องขอ
สามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริงที่ ได้รับความเห็นความจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา และ 

- มีผลการด าเนินงานในด้านโครงการบริการวิชาการหน่วยงานที่ร้องขอ
สามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้าง
ชัดเจนในด้านโครงการบริการวิชาการหน่วยงานที่ร้องขอสามารถท าให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง 

 
 
 
 



๗๗ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านโครงการบริการ
วิชาการหน่วยงานที่ร้องขอสามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านโครงการบริการวิชาการหน่วยงาน
ที่ร้องขอสามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้  ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน  หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์)  
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา ในด้านโครงการ
บริการวิชาการหน่วยงานที่ร้องขอสามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๗๘ 
 

๒) ผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (Value) โดยพิจารณาจากผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากผลการบริการวิชาการนั้น ๆ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ได้แก่  

(๑) In Cash คือ การสร้างคุณค่าพิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได ้ 
(๒) In Kind คือ การสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นมูลค่า/รายได้ อาทิ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

การเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น  
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถ
สร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน และ 

- มีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียง
ให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark) และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า  
(In Cash/ In Kind) ส่งผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างตามบริบท ความ
เชี่ยวชาญของสถานศึกษา ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนหรือองค์กร 
มีความเข้มแข็ง   

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า 
(In Cash/ In Kind) โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน 
ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า  
(In Cash/ In Kind) และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถ
สร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) หรือ สามารถสร้าง Impact ให้กับ
ผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และองค์กร จนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ดี 
(Good) 

- มีแผนการด าเนินงานในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า  
(In Cash/ In Kind) ที่ได้รับความเห็นความจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และ 

- มีผลการด าเนินงานในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า  
(In Cash/ In Kind) โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจนในด้าน
ผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) 

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยั งไ ม่ได้ เริ่ มด า เนินการหรือด า เนินการล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้าน
ผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการ
รายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านผลงานบริการวิชาการสามารถ
สร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

 



๗๙ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ปรับปรุง 

 (Improvement 
Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้  ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มี
การรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา ในด้านผลงานบริการ
วิชาการสามารถสร้างคุณค่า (In Cash/ In Kind) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๘๐ 
 

๓) ผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการ
วิชาการของสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินการที่ดีเยี่ยมตามแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สภาสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific 
Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ท่ีชัดเจน และ 

- มีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า และเป็นระดับเทียบเคียง
ให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark) และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในด้านการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)  
ดีมาก 

 (Very Good) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีในด้านการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific 

Service)  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมีแนวโน้มที่ดีใน
ด้านการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) และ 

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการบริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) หรือ สามารถสร้าง Impact ให้กับผู้รับบริการเกี่ยวกับ
การบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) 

ดี 
(Good) 

- มีแผนการด าเนินงานในด้านการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific 
Service)ที่ได้รับความเห็นความจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และ 

- มีผลการด าเนินงานในด้านการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific 
Service)โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน 

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการด าเนินงานในด้านการบริการวิชาการ
แบบเฉพาะ (Specific Service) หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา หรือมีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในด้านการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific 
Service) รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถ
ท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา หรือไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้  ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาโดยเร่งด่วน  หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์) ไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในด้านการบริการวิชาการแบบ
เฉพาะ (Specific Service) 

 

 



๘๑ 
 

ข. เกณฑ์การประเมินคุณภาพขององค์ประกอบท่ี ๔.๒ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านการการบริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) ดีเยี่ยม ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา  

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านการการบริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) ดีมาก ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านการการบริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) ดี ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านการการบริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) พอใช้ บางประเด็นการพิจารณา  

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านการการบริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) ปรับปรุง บางประเด็นการพิจารณา 

 
ค. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๔.๒ 

๑) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น 
๑.๑) ข้อมูลที่แสดงถึงความส าเร็จของสถานศึกษาจากข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับการบริการวิชาการแบบเฉพาะโดยเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาประเทศ ได้แก่ แผนและกิจกรรม หรือ
โครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร  

๑.๒) จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) ทั้งหมดของสถานศึกษา 
๑.๓) ผลการบริการวิชาการหรือโครงการที่แสดงถึงผลการด าเนินงานสามารถสร้างคุณค่า 

(Value) ท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง  
๑.๔) หนังสือยืนยันถึงประโยชน์หรือคุณค่าทีชุ่มชน/องค์กรนั้น ๆ ได้รับ  
๑.๕) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific 

Service) ของสถานศึกษา ที่เป็นการสร้างคุณค่า สามารถน ามาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม/ผลการ
ประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา 

๑.๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อประเด็นพิจารณา 
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑) ผู้ที่รับบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของด้านที่ ๔ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านผลของการบริการวิชาการ ดีเยี่ยม  
ทั้ง ๒ องค์ประกอบ 

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านผลของการบริการวิชาการ ดีมาก  
ทั้ง ๒ องค์ประกอบ หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านผลของการบริการวิชาการ ดี  
ทั้ง ๒ องค์ประกอบ หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านผลของการบริการวิชาการ พอใช้
ปรับปรุง บางองค์ประกอบ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้านผลของการบริการวิชาการ ปรับปรุง 
บางองค์ประกอบ 

 
  



๘๓ 
 

ด้านที่ ๕ ผลของการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน มี ๓ ประเด็นการพิจารณา คือ 
ก. ประเด็นการพิจารณา 

๑) ผลการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา 
สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนดในเรื่องการน า

ผลการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
สถานศึกษาที่ครบตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษท์ี่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดี เยี่ยมในการน าผลการประกันคุณภาพภายใน ( IQA)  
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถน าไปปรับปรุง
พัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาโดยมีผลการด าเนินการ
ที่แสดงถึงความเป็นผู้น าที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของ
สถานศึกษา ๔ ด้าน และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
(Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในเรื่องน าผลการประกันคุณภาพภายใน ( IQA)  
ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาที่ครบตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีของการน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา 
และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ในการน าผลการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา  

ดี 
(Good) 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่สถานศึกษาก าหนด
ครบถ้วนทุกประเด็น โดยพิจารณาจากการน าผลการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการน าผลการด าเนินงานไป
ปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาและผลการ
ด าเนินงานสามารถแสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนการน าผลการประกันคุณภาพภายใน ( IQA)  
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ 
หรือมีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในเรื่องการน าผลการประกัน
คุณภาพภายใน ( IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา 
รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ แต่
หากการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได ้

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ/ ไม่มีการ
รายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา รวมถึง
ผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน ร่องรอยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใด) 
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในเรื่องการน าผลการ
ประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
สถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

๒) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการด าเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษา  
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการด าเนินการประกันภายในโดย

สถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 
- มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแผนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างมาก และสามารถบรรลุเกณฑ์การ
ประเ มินคุณภาพระดับท้าทายระดับใดระดับหนึ่ งตามบริบทของ
สถานศึกษา และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) ของสถานศึกษา โดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า 
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา ๔ ด้าน และเป็น
ระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการด าเนินการประกันภายในโดย
สถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และมีแนวโน้มที่ดีในการบรรลุเกณฑ์การ
ประเ มินคุณภาพระดับท้าทายระดับใดระดับหนึ่ งตามบริบทของ
สถานศึกษา และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ของสถานศึกษา 

ดี 
(Good) 

- ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการด าเนินการประกันภายในโดย
สถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีการจัดท าแผนและมีการตั้งเป้าหมายในผลการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา และการด าเนินการเป็นไปตามแผน 
ที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วนทุกประเด็น โดยพิจารณาจากผลการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ของสถานศึกษาครั้งก่อนหน้าและครั้งปัจจุบัน และ 

- มีผลการด าเนินงานในระดับเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา รวมถึงมีแผนการด าเนินงานในอนาคต 
ที่มุ่งเน้นต่อการขับเคลื่อนระดับคุณภาพของการประกันภายในชอง
สถานศึกษา  

 
 
 
 
 



๘๖ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

- ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการด าเนินการประกันภายในโดย
สถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีการจัดท าแผนและมีการตั้งเป้าหมายในผลการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา แต่ยังไ ม่ได้ เริ่มด า เนินการหรือ
ด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) หรือ 

- มีผลการด าเนินงานถดถอยหรือมีผลในระดับต่ าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานของสถานศึกษาเล็กน้อย แต่หากการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ 
หรือมีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในเรื่องการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA)  

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการด าเนินการประกันภายในโดย
สถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน ร่องรอยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใด) 
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในเรื่องการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) หรือ 

- มีผลการด าเนินงานถดถอยหรือมีผลในระดับต่ าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างมาก ต้องปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ หรือไม่มีการ
รายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
  



๘๗ 
 

๓) ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนดในเรื่องการ

บริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้
เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ครบตามประเด็นการพิจารณา 
องค์ประกอบ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ( IQA)  
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา
จนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็น
ผู้น าที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา ๔ ด้าน และ
เป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ (Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในเรื่องน าผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ไป
ใช้ในการบริหารสถานศึกษาที่ครบตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีของการน าการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถานศึกษาจนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ดี 
(Good) 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่สถานศึกษาก าหนด
ครบถ้วนทุกประเด็น โดยพิจารณาจากการน าการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถานศึกษาจนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการน าผลการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารสถานศึกษาและผลการด าเนินงานสามารถแสดงถึงแนวโน้มต่อการ
บรรลุพันธกิจ ๔ ด้านของสถานศึกษา  

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ( IQA) 
ยังไมเ่กิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ หรือมี
การรายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในเรื่องการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) ยังไม่เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมถึงผลการ
ด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ แต่หากการปรับปรุง 
แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 



๘๘ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ปรับปรุง 

 (Improvement 
Required) 

- ไม่ปรากฎการด าเนินการ (ไม่มีแผน ร่องรอยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใด) 
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา ในเรื่องการการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ยังไม่เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ/ ไม่มีการ
รายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ ๔ ด้านของสถานศึกษา 
รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

 
ข. เกณฑ์การประเมินคุณภาพขององค์ประกอบท่ี ๕.๑ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่มกีารประกันคุณภาพภายใน (IQA) และน าผลการประกันภายใน
ไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาและขับเคลื่อน
ให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา  

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่มกีารประกันคุณภาพภายใน (IQA) และน าผลการประกันภายใน
ไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาและขับเคลื่อน
ให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา 
หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่มกีารประกันคุณภาพภายใน (IQA) และน าผลการประกันภายใน
ไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาและขับเคลื่อน
ให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพอยู่ ในระดับ ดี ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา  
หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่มกีารประกันคุณภาพภายใน (IQA) และน าผลการประกันภายใน
ไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาและขับเคลื่อน
ให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้ บางประเด็นการพิจารณา  

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่มกีารประกันคุณภาพภายใน (IQA) และน าผลการประกันภายใน
ไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาและขับเคลื่อน
ให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพอยู่ในระดับ ปรับปรุง บางประเด็นการพิจารณา 

 

 

 



๘๙ 
 

ค. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๕.๑ 

๑) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น 
๑.๑) ผลการด าเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ตรงหรือสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดเน้น จุดเด่น และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานบริการ
วิชาการ และการรักษาความเป็นไทย รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นระบบ ต่อเนื่อง ยั่งยืนในระยะยาว หรือได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรในระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี) 

๑.๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลการประเมินและข้อมูลสารสนเทศสู่สาธารณชน 
อย่างตรงไปตรงมาโดยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอย่างหลากหลาย 

๑.๓) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อประเด็นพิจารณา 
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑) คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นักศึกษา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
  



๙๐ 
 

องค์ประกอบที่ ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา มี ๓ ประเด็นการ 
พิจารณา คือ 

ก. ประเด็นการพิจารณา 

๑) ผลของการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ
หลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ สกอ. 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๑) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- ผลของการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ

บริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนดในเรื่องน าผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ
หลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ ที่ครบตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษท์ี่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้
ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีผลการด าเนินการ 
ที่แสดงถึงความเป็นผู้น าที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของ
สถานศึกษา ๔ ด้าน และเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
(Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- ผลของการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในเรื่องน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้
ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรที่ครบตามแผนสถานศึกษา
ก าหนด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีของ
การน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหาร
จัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีในการน าผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  

 
 



๙๑ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดี 

(Good) 
- ผลของการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ

บริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่สถานศึกษาก าหนด
ครบถ้วนทุกประเด็น โดยพิจารณาจากผลของแผนการน าผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตร 
ในสถานศึกษา และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการน าผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลการ
ด าเนินงานสามารถแสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจ ๔ ด้านของ
สถานศึกษา 

พอใช้ 
(Fair) 

- ผลของการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาประเทศ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้
ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ 
หรือมีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในเรื่องการน าผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรใน
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศรวมถึง
ผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ แต่หาก
การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได ้

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

- ผลของการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาประเทศ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ หรือไม่มีการ
รายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา รวมถึง
ผลการด าเนินการยังไ ม่บรรลุ เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน ร่องรอยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใด) 
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในเรื่องการน าผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตร
ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  

 



๙๒ 
 

๒) หลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมี
สภาวิชาชีพ) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๒) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมตามแผนที่สถานศึกษาก าหนดในเรื่อง

ควบคุมดูแลคุณภาพหลักสูตร ที่ครบตามประเด็นการพิจารณาองค์ประกอบ 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ในการควบคุมดูแลคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการ
รับทราบหรือรับรอง รวมถึงการควบคุมคุณภาพหลักสูตรการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี) โดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น าใน
การควบคุมดูแลคุณภาพหลักสูตรและเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่
สถานศึกษาอ่ืนได ้(Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในเรื่องการควบคุมดูแลคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับ
การรับทราบหรือรับรอง ที่ครบตามแผนสถานศึกษาก าหนด  โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีของการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ หรือรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัดที่สูงขึ้น และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีในการควบคุมดูแลคุณภาพหลักสูตร 
รวมถึงการควบคุมคุณภาพหลักสูตรการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี)
ให้ได้รับการรับทราบหรือรับรอง  

ดี 
(Good) 

- หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 
- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่สถานศึกษาก าหนด

ครบถ้วนทุกประเด็น โดยพิจารณาจากจ านวนของการรับรองจากสภา
วิชาชีพ หรือรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงการควบคุมคุณภาพ
หลักสูตรการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี) และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการควบคุมดูแลคุณภาพ
หลักสูตรให้ได้รับการรับทราบหรือรับรองและผลการด าเนินงานสามารถ
แสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 

พอใช้ 
(Fair) 

- หลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 
- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนการควบคุมดูแลคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการ
รับทราบหรือรับรอง รวมถึงการควบคุมคุณภาพหลักสูตรการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี) หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ 
หรือมีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในเรื่องการควบคุมดูแลคุณภาพ
หลักสูตรให้ได้รับการรับทราบหรือรับรอง หรือรวมถึงผลการด าเนินการยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ แต่หากการปรับปรุง แก้ไข 
หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 



๙๓ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ปรับปรุง 

 (Improvement 
Required) 

- หลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 
- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ/ ไม่มีการ

รายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา รวมถึง
ผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน ร่องรอยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใด) 
ไ ม่มีการรายงานผลการด า เนินการของสถานศึกษา ในเรื่องการ
ควบคุมดูแลคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการรับทราบหรือรับรอง รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพหลักสูตรการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

๓) หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา ๓) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
- มีหลักสูตรที่ ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า  

๑ องค์กร และ  
- มีผลการด าเนินงานที่ดี เยี่ยมตามแผนสถานศึกษาก าหนด ในเรื่อง

ควบคุมดูแลการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติที่ครบตามประเด็นการ
พิจารณา องค์ประกอบ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และ 

- มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการด าเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจาก
องค์กรระดับนานาชาติ โดยมีผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น า
ในการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติและเป็นระดับเทียบเคียงให้แก่
สถานศึกษาอ่ืนได ้(Benchmark)  

ดีมาก 
 (Very Good) 

- มีหลักสูตรที่ร่วมจัด ร่วมมือ หรือมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรในระดับ
นานาชาติ และ 

- มีผลการด าเนินงานที่ดีในเรื่องการด าเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากองค์กรระดับนานาชาติ ที่ครบตามแผนสถานศึกษาก าหนด โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีของการด าเนินการ
ให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากนานาชาติ มีจ านวนที่สูงขึ้น หรือมีการ
รักษาคุณภาพของหลักสูตรให้ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง และ 

- ได้รับการยอมรับว่ามีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการให้หลักสูตร
ได้รับความร่วมมือหรือมีการการเทียบเคียง  

ดี 
(Good) 

- มีการจัดท าแผนและการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่สถานศึกษาก าหนด
ครบถ้วนทุกประเด็น และ 

- มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการด าเนินการให้หลักสูตร
นานาชาติทีเ่ปิดสอนให้ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ และผล
การด าเนินงานสามารถแสดงถึงแนวโน้มต่อการบรรลุพันธกิจ ๔ ด้านของ
สถานศึกษา  

พอใช้ 
(Fair) 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ หรือ 

- มีการด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ หรือ
มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางประเด็นในเรื่องการด าเนินการให้หลักสูตร
ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ แต่หากการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อย สามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้  

 



๙๕ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ปรับปรุง 

 (Improvement 
Required) 

- ไม่มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาองค์ประกอบ/ไม่มีการ
รายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 
รวมถึงผลการด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือ 

- ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีแผน ร่องรอยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใด) 
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา 

 
ข. เกณฑ์การประเมินคุณภาพขององค์ประกอบท่ี ๕.๒ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่มีน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ มีหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือรับทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา  

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่มีน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ มีหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือรับทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ 
อยู่ในระดับอยู่ในระดับ ดีมาก ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่มีน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ มีหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือรับทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ 
อยู่ในระดับอยู่ในระดับ ดี ทั้ง ๓ ประเด็นการพิจารณา หรือสูงกว่าดี 

พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่มีน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ มีหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือรับทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ 
อยู่ในระดับอยู่ในระดับ พอใช ้บางประเด็นการพิจารณา  
 
 
 
 



๙๖ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ปรับปรุง 

 (Improvement 
Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ที่มีน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ มีหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือรับทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ 
อยู่ในระดับ ปรับปรุง บางประเด็นการพิจารณา 

 
ค. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ ๕.๒ 

๑) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น 
๑.๑) ผลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เช่น หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนและได้รับ 

การรับทราบจาก สกอ./ ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรอง
คุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 
๓-๕ ปี) 

๑.๒) ผลการพัฒนาปรับปรุง พัฒนา บริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่ สกอ./ สภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี)  

๑.๓) ผลการพัฒนาหลักสูตรให้องค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ ( International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) 

๑.๔) เอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อประเด็นพิจารณา 
๒) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑) คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นักศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของด้านที่ ๕ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม 

 (Excellent) 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ในการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในและการจัดการ
หลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ๒ ทั้งองค์ประกอบ  

ดีมาก 
 (Very Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ในการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในและการจัดการ
หลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก ทั้ง ๒ องค์ประกอบ  
หรือสูงกว่าดีมาก 

ดี 
(Good) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ในการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในและการจัดการ
หลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี ทั้ง ๒ องค์ประกอบ หรือสูงกว่าดี 
 
 



๙๗ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
พอใช้ 
(Fair) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ในการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในและการจัดการ
หลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา อยู่ในระดับ พอใช้ บางองค์ประกอบ 

ปรับปรุง 
 (Improvement 

Required) 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ในการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในและการจัดการ
หลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ปรับปรุง บางองค์ประกอบ 

 
 
 

 

  



๙๘ 
 

๔. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards) 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย เป็นเกณฑ์การประเมินเพ่ือส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาสู่สากล ซึ่งความท้าทายดังกล่าวเป็นการท้าทายความสามารถสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา  
เ พ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่ งยืน โดยสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีโอกาสเลือกความท้าทายไดต้ามศักยภาพ  

 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย สามารถเสนอผลการ
ด าเนินงานมายัง สมศ. โดยหลักฐานที่ต้องการ คือ ๑) การได้รับการรับรองจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ๒) ผล
การด าเนินงาน และ ๓) มาตรฐานการด าเนินงานระดับท้าทาย C1 – C3 ของสถานศึกษา 

  ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (ระดับ C1-C3) เป็นเกณฑ์ส่งเสริมการยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาสู่สากล (ตามสมัครใจที่สถาบันแสดงความจ านงให้ สมศ. ประเมิน) ความท้าทาย
ดังกล่าวเป็นการท้าทายความสามารถสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน ดังนี้   

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 
C3 World Class 

 
สถานศึกษามผีลการจัดอันดับสถานศึกษาระดับโลกอยู่ในอันดับ ๒๕๐ อันดับแรก 
ของการจัดอันดับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ  หรือมีบุคลากร
ประจ าในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงทางวิชาการระดับโลก 

   
C2 International 

/ Regional  
Class 

 
 

สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนและการให้บริการการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาค เช่น กลุ่ม
อาเซียน อาทิ การศึกษาข้ามพรมแดน (Cross border Education) การเคลื่อนย้าย
ผู้เรียน (Student Mobility) การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความหลากหลาย 
(Multicultural Education) รวมถึงการมีงานท าในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 

   
C1 National/ 

Local 
Class 

 

สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงมีการใช้
เครือข่ายการเป็นมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลถึงเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ เช่น ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 

   
  



๙๙ 
 

แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทายในแต่ละระดับ มีดังนี้ 
 

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 
C3 World Class สถานศึกษามีผลการจัดอันดับสถานศึกษาระดับโลกอยู่ในอันดับ ๒๕๐ อันดับแรก 

ของการจัดอันดับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ  หรือมีบุคลากร
ประจ าในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงทางวิชาการระดับโลก 

 
หากสถานศึกษามีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย C3 ต้องแสดงผลการ

ด าเนินงานประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลเชิง
บวกต่อสถานศึกษาท าให้มีชื่อเสียงระดับโลก โดยพิจารณาจากผลการจัดอันดับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ระดับนานาชาต ิหรือรางวัล Nobel Prize เป็นต้น  

 
 

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 
C2 International 

/ Regional  
Class 

สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนและการให้บริการการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาค เช่น  
กลุ่มอาเซียน อาทิ การศึกษาข้ามพรมแดน (Cross border Education)  
การเคลื่อนย้ายผู้เรียน (Student Mobility) การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
ความหลากหลาย (Multicultural Education) รวมถึงการมีงานท าในกลุ่ม
ภูมิภาคอาเซียน 

 
หากสถานศึกษามีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย C2 ต้องแสดงผลการ

ด าเนินงานประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
๑) สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ International Faculty (อาจารย์ต่างชาติ) International Students 

(นักศึกษาต่างชาติ) Exchange Students - Inbound (นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ) Exchange Students - 
Outbound (นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน) ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่ (ภูมิภาค
อาเซียน) 

๒) การให้บริการการศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวกต่ออาจารย์ต่างชาติ นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน หรือการเป็นศูนย์กลางของข้อมูลหรือการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน  

๓) การมีงานท าในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนของบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 
C1 National/  

Local 
Class 

 

สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศ มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงมี
การใช้เครือข่ายการเป็นมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้
เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลถึงเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติ เช่น ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 

 
หากสถานศึกษามีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย C1 ต้องแสดงผลการ

ด าเนินงานประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
๑) สถานศึกษามีนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตร หรืองานวิจัยที่น าไปประยุกต์ในภาคอุตสาหกรรมตาม

นโยบายชาติ  
๒) สถานศึกษาสามารถยกระดับสถาบันเครือข่ายให้มีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
  



๑๐๑ 
 

๕. นิยามศัพท์  

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 
๑ บริบทของสถานศึกษา 

(๑.๑.๑) 
(Organization Context)  

 

การเขียนอธิบายภาพรวมของสถานศึกษาที่แสดงถึงการ
ด าเนินงานและบ่งบอกปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความท้าทายใน
อนาคตของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ความ
เป็นมาของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปัจจัยภายนอกที่แสดงถึงความเชื่อมโยงการด าเนินงานแต่ละส่วน
ภายในสถานศึกษา การน านโยบาย แผน ลงสู่การปฏิบัติที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ทั้งในเชิง
ภารกิจและเชิงพ้ืนที่ (Sector) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และแผน
อุดมศึกษา ๑๕ ปี ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการยกระดับ
และการแข่งขันเพ่ือสร้างศักยภาพของประเทศในระยะยาว  

๒  ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงาน (๑.๑.๒) 

ด้านการบริหารสถานศึกษา 

ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานด้านการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร
มาภิบาล เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่เกิดผล
ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมแก่สถานศึกษาและเกิดความยั่งยืน 
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงประเทศใน
อนาคต  

๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๑.๑.๒) 

ปรัชญาการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ 
ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
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พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ ๒ 
เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้ 

๔ หลักธรรมาภิบาล  
(๑.๑.๒) 

การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการ
บริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง 
กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  
แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง  
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ 
ความ โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจ 
การบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี  ๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
หลักการกระจายอ านาจ(Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule 
of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) โดยด าเนินงานในทุกมิติอย่างมีพลวัต 

๕ คุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ (๒.๒.๑-๓) 

บุคลิกลักษณะของบัณฑิตที่ แสดงออกถึงทักษะในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบัน
และอนาคตมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และตลาดแรงงานต้องการ โดยมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3Rx8C: 
3R ได้แก่ Reading-อ่านออก Writing-เขียนได้ Arithmetic-
คิดเลขเป็น และ 8C ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving)  ทั กษะด้ านกา รสร้ า งส ร รค์  แ ละนวั ตก ร รม 
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration teamwork 
and leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ (Communications information and media 
literacy) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
(Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and 
learning skills) และความมีเมตตากรุณา (Compassion) 
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๖ กรอบอ้างอิงความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
(The Common European 
Framework of Reference 

for Languages: CEFR) 
(๒.๒.๑-๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ที่
มุ่ ง เ น้ น ในการ พัฒนา  “ทั กษะการ ใช้ ภ าษา  ( English 
Proficiency)” ได้แบ่ งความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ออกเป็น ๖ ระดับ  ดังนี้ 

ระดับ ค าอธิบาย 
A1 ผู้ เ รี ย น ส าม า รถ ใ ช้ และ เ ข้ า ใ จ ประ โ ยค ง่ า ยๆ  ใ น

ชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตัวเองและผู้อื่น ทั้งยัง
สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน 
รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยัง
สามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน 

A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันใน
ระดับกลางเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจัดจ่ายใช้
สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสาร
ในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและการใช้ชีวิต
ประวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ 
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 

B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของ
ข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น 
การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศ
ที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ 
ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้ 

B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถ
ใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและท าความเข้าใจ
บทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได้ 

C1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่
หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิด
ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิด
หาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการท างาน 
หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูด
และเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้ค าเช่ือม
ประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยม
ใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง
สละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี  
สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้
ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม  
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ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European 
Framework of Reference for Languages: CEFR) ตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

๗ การรู้ดิจิทัล 
(Digital literacy) 

 

ความสามารถส าหรับการเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ได้แก่  ใช้ (Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ าเป็นใน
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เข้าใจ (Understand) คือ 
ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อ
ดิจิทัล สร้าง (Create) คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ    

๘ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  เสนอพิจารณา ๒ แนวทาง ดังนี้ 
(๑) การทดสอบ 
ด้านภาษาอังกฤษ 
ก่อนจบการศึกษา 

(Exit Exam) 
(๒.๒.๒)  

การทดสอบด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของนิสิต 
นักศึกษา โดยผลการทดสอบสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์
มาตรฐานสากล หรือเกณฑ์ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด/สภา
วิชาชีพ/สถานศึกษาก าหนด เพ่ือรับรองความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา    

(๒) ทักษะความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ 

(English Proficiency) 
(๒.๒.๒) 

ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตเป็น
การสื่อสารในด้านการปฏิบัติงานและในชีวิตประจ าวัน 
 

๙ ความรู้ขั้นสูง 
ในการปฏิบัติและพัฒนางาน 

(๒.๒.๒) 

ความรู้และทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมาก 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความช านาญทางด้านการวิจัยหรือ
พัฒนาความช านาญระดับสูงทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑๐ งานวิจัย  
(๓.๓.๑) 

ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็น
การต่อยอดความรู้เดิม 
 
 

380 ป.ตรี 

450 

520* 

ป.โท 

ป.เอก 
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๑๑ งานสร้างสรรค์  

(๓.๓.๑) 
ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม
ตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์ เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือ
ความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์
และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่ม
ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (๑) 
ทัศนศิลป์ (Visual  Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปั ตยกรรมและงานออกแบบประเภท อ่ืน  ๆ (๒ ) 
ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (๓) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบ
ต่าง ๆ 

๑๒ งานวิจัยเชิงประยุกต์ 
(๓.๓.๒) 

ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือ
วิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัย 
ที่น าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจน า
ผลการวิจัยพ้ืนฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ
อาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น 

๑๓ การวิจัย พัฒนา  
และนวัตกรรม 
(Research, 

Development  
& Innovation: RD&I) 

(๓.๓.๒) 

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพ่ือการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาท
ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่
สามารถสร้างผลกระทบ ( Impact) ให้แก่ประเทศ ตลอดจน
การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

๑๔ การน าไปใช้ประโยชน์  
(๓.๓.๑ และ ๓.๓.๒) 

 

การน าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ตอบโจทย์การพัฒนา ส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth and 
Competitiveness) สนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันในสังคม (Inclusive growth) เพ่ือมุ่งให้ประชาชนและ
สังคมมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green growth) 
ก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) รวมถึง
สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) เชิงบวก โดยการใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ 
ด้านชุมชนพ้ืนที่ ด้านวิชาการ  
 



๑๐๖ 
 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 
๑๕ นวัตกรรม  

(๓.๓.๒) 
ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มา
ก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้
การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 

๑๖ สิทธิบัตร  
(๓.๓.๒) 

หนังสือส าคัญที่รั ฐออกแบบให้ เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ 
(Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มี
ลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ ให้ผู้
ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า 
จ าหน่ายสินค้าแต่ เพียงผู้ เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การ
ประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
กรรมวิธี ในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขี้น หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไป
จากเดิม และเน้นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคที่ ไม่สามารถคิดค้นขึ้นโดยง่าย เช่น กลไกของ
เครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้
เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น 

๑๗ อนุสิทธิบัตร  
(๓.๓.๒) 

หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะ
คล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียง
เล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการ
ผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือ
ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้ึนใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของ
เครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้
ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น 

๑๘ ลิขสิทธิ์  
(๓.๓.๒) 

 

สิทธิแต่ เพียงผู้ เดี ยวที่ จะกระท าการใดๆเกี่ ยวกับงานที่ 
ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ 
และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอก
เลียนงานของผู้อื่นโดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภท
ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความ
คุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน 

๑๙ การบริการวิชาการ 
(๔) 
 

การที่สถานศึกษาให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา 
รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใด ๆ ที่มีผล
ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ 
ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ



๑๐๗ 
 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 
วิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้
เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือ
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ 
ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น ประกอบด้วย การ
บริการวิชาการสู่สาธารณะและการบริการวิชาการเฉพาะกลุ่ม
ชุมชน/องค์การ 

๒๐ การบริการวิชาการ 
สู่สาธารณะ 

(๔.๔.๑) 

การที่สถานศึกษามีการให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นสู่สาธารณะ  
โดยผู้รับบริการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ 
ชุมชน และสังคมได้ น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็น
ผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง 

๒๑ การบริการวิชาการ 
แบบเฉพาะ 

(๔.๔.๒) 

การที่สถานศึกษามีการบริการวิชาการแบบเฉพาะมุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง เป็นผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า 
(Value) พิจารณาจากผลที่คาดว่าจะได้รับจากผลการบริการ
วิชาการนั้น ๆ ใน ๒ แนวทาง ได้แก่ In Cash คือ การสร้างคุณค่า
พิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้  In Kind  คือ การสร้าง
คุณค่าที่ไม่เน้นมูลค่า/รายได้ อาทิ การสร้างความผูกพันองค์กร 
การเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น  

๒๒ แนวโน้ม (Trends) 
(๕.๕.๑) 

สารสนเทศ / สถิติ/ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นทิศทาง อัตราการ
เปลี่ยนแปลง ความเคลื่อนไหวของผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ตามล าดับช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ท าให้เห็นทิศทางของ
ผลการด าเนินงานน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการคาดการณ์ การวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 

๒๓ การศึกษาข้ามพรมแดน  
(Cross border Education) 

(C2) 

การจัดการศึกษาข้ามพรมแดนมีการด าเนินการในหลาย
รูปแบบ เช่น การอนุญาตให้สถานศึกษาจากต่างประเทศเข้า
มาเปิดวิทยาเขตในประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลหรือ
การศึกษาออนไลน์ทั่วโลก การจัดหลักสูตรร่วม การท าวิจัย
ร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามข้อตกลงทางการค้าบริการ (General 
Agreement on Trade in Services : GATS) ขององค์กร
การค้าโลก (WTO) ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ข้อตกลง
ดังกล่าวมี ๔ ประเภท (Mode) คือ (๑) การให้บริการข้าม
พรมแดน (Cross border delivery) เช่น การศึกษาทางไกล 
บริการทดสอบทางการศึกษา การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต  
(๒) การบริโภคในต่างแดน (Consumption abroad) เช่น 
การที่นักศึกษาไทยไปศึกษาในสหรัฐอเมริกา (๓) การจัดหน่วย
การศึกษาเชิงพาณิชย์ (Commercial presence) เช่น  



๑๐๘ 
 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 
การให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา 
ในไทย ซึ่งอาจจะเป็นการจัดตั้งวิทยาเขตหรือสาขาหรือการให้
สัมปทาน และ (๔) การให้บริการโดยชาวต่างชาติ (Presence 
of natural persons) เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
อาจารย์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่สถานศึกษาจัดให้มีการ
เรียนการสอนในต่างประเทศ หรือการไปจัดตั้งสาขาของ
สถานศึกษาในต่างประเทศ (Branch Campus) หรือการจัดท า
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในประเทศกับต่างประเทศ 
อาทิ การจัดหลักสูตรควบสองปริญญา หลักสูตรแฟรนไชส์ การ
โอนหน่วยกิตการเรียนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นต้น 

๒๔ การเคลื่อนย้ายผู้เรียน  
(Student Mobility) 

(C2) 

ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่เคลื่อนย้ายไปศึกษากับสถานศึกษา
อ่ืนภายในหรือภายนอกประเทศ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่
ก าหนด โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน จ านวน
นักศึกษาต่างชาติ  ทั้ งนักศึกษาแลกเปลี่ ยน ( Inbound / 
Outbound) และจ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเป็น
นักศึกษาของคณะ/สถาบัน เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น 
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาไทยกับ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

๒๕ การจัดการศึกษา 
ที่ตอบสนอง 

ต่อความหลากหลาย  
(Multicultural Education) 

(C2) 

การจัดการศึกษาที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ หรือช่อง
ทางการเข้าถึงการจัดการศึกษา เป็นต้น ความหลากหลายทาง
การศึกษาควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความยุติธรรมทางสังคม 
และการจัดการศึกษาที่มีผลต่อคนส่วนใหญ่ที่มีความแตกต่างกัน 
ท าให้ผู้เรียนได้รู้และเห็นคุณค่าของพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม
ของนักศึกษาต่างวัย ต่างภูมิหลังและสังคม รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ หลักสูตรสองภาษา เป็นต้น  

 

  



๑๐๙ 
 

๖. เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๗). แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายปฏิรูป 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: บริษัท จามจุรีโปรดักส จ ากัด. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๐). สรุปพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เรื่อง 
การศึกษา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. (ออนไลน์). 
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/47696-8219.pdf 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔, (๒๕๕๔, ๒๔ เมษายน)  
  ราชกิจจานุกเบกษา. เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๗ง., หน้า ๔๔-๔๖.   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙,  (๒๕๔๙, ๑๐ ตุลาคม) 
ราชกิจจานุกเบกษา. เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ง., หน้า ๕-๗. 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) พ.ศ. ๒๕๕๙, (๒๕๕๙, ๓๐ ธันวาคม). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๕ก., หน้า ๑-๒๒๔. 
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