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คานา
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นำเกณฑ์ วิธีก ำรประเมินคุณภำพภำยนอกและดำเนิน กำรประเมินผลกำรจั ด
กำรศึกษำ เพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบและติดตำมคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยมุ่งเน้น
ค ำนึ ง ถึ ง ควำมมุ่ ง หมำย หลั ก กำร และแนวทำงกำรจั ด กำรศึ ก ษำในแต่ ล ะระดั บ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ใ น
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561
ในกำรนี้ เพื่ อ ให้ ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่ บ รรลุ ต ำมพั น ธกิ จ และส ำเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี
สำนักงำนได้จัดทำคู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ สำหรับสถำนศึกษำ เพื่อใช้ใน
กำรศึกษำและทำควำมเข้ำใจวิธีกำรใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน และเพื่อให้สถำนศึกษำเตรียมพร้อม
ตลอดจนปฏิบัติตำมขั้นตอนประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรประเมิน รวมถึงบรรลุเป้ำหมำยตำมเจตนำรมณ์ที่ตั้งไว้
ส ำนั กงำน หวังเป็ น อย่ ำงยิ่ งว่ ำ คู่มือนี้ส ำมำรถช่ว ยให้ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำเข้ำใจระบบและ
ขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ ขอขอบคุณหน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ
ผู้ประเมินภำยนอก และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนในควำมร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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ส่วนที่ 1
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) พัฒนำกรอบแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ โดยมีกำรเชื่อมโยงกับระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ไม่สร้ำงภำระงำนให้กับสถำนศึกษำ โดยเฉพำะภำระงำนด้ำนเอกสำร มีควำม
สอดคล้องกับบริบทสะท้อนคุณภำพของสถำนศึกษำตำมประเภทหรือกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ สะท้อนผลลัพธ์
จำกกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อเชื่อมโยงผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำทั้ง ในระดับสถำบัน คณะ
หลักสูตร รวมถึงกำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำน ข้อมูลสำรสนเทศสู่สำธำรณะอย่ำงถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้เกิด
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ส่งผลต่อกำรมีกำลังคนที่มี
สมรรถนะสูงเพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจตำมแนวคิดประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและ
สังคมโลกเกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรยกระดับมำตรฐำนเข้ำสู่สำกลตำมนโยบำยของรัฐ บำล และ
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 5 ที่ ว่ ำ ด้ ว ยกำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ ก ษำ มำตรำ 34
ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีหน้ำที่พิจำรณำเสนอมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ โดยคำนึงถึง
ควำมเป็นอิสระและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของสถำบันอุดมศึกษำ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึ งได้จัดทำ
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำเพื่อใช้เป็ นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมกำรกำรอุดมศึก ษำ และระดับ
หน่ ว ยงำน เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรก ำหนดนโยบำยของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำในกำรพั ฒ นำกำรอุ ด มศึ ก ษำต่ อ ไป
โดยมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำประกอบด้วย มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
อุดมศึกษำ และมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ รวมทั้ง ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2554 ได้ประกำศมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ
ด้ำนกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจของอุดมศึกษำ ประกอบด้วย มำตรฐำนย่อยด้ำนต่ำง ๆ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม และด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 ข้อ 2 ได้กำหนดนิยำม “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมำยควำมว่ำ กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุมตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึ กษำ
ที่ สถำนศึ กษำจั ดขึ้ น เพื่ อให้ เกิ ดกำรพั ฒนำและสร้ ำงควำมเชื่ อมั่ นให้ แก่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ องและสำธำรณชน
ว่ำสถำนศึ กษำนั้ นสำมำรถจั ดกำรศึ กษำได้ อย่ ำงมีคุ ณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึ กษำ และบรรลุ เป้ ำประสงค์
ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแล

1

สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) จะทำหน้ำที่ดำเนินกำร
ประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำร
ประเมินและกำรติดตำมตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำน
ที่กำกับดูแลสถำนศึกษำนั้น ๆ เพื่อให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ต่อไป
ดังนั้น กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ
จึงกำหนดเป้ำหมำยกำรประเมินเพื่อ
“มุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในระดับสถาบัน
และมีการวิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การดาเนินการ เพื่อนาไปสู่
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อสถานศึกษา”
ในที่นี้ กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ไม่มีกำรตัดสินผลกำรประเมินว่ำ “ได้-ตก” เพื่อให้กำรรับรอง
(Accreditation) แต่จะเป็นกำรยืนยันกำรตรวจประเมินคุณภำพ (Certification) เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพ
ของสถำนศึก ษำและคุ ณภำพกำรศึ กษำของประเทศ โดยกำรพัฒ นำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุ ณ ภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ ได้มีกำรดำเนินงำนร่วมกันกับหน่วยงำนต้นสังกัด และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงแบบบูรณำกำรกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
และแนวคิดของสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงมีควำมสอดคล้อ งกับมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
บริบทของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำแต่ละกลุ่มประเภท
ทั้งนี้หลักการสาคัญในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เน้นการตรวจประเมินตามเจตนารมณ์
ของกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559- 2563) มากกว่าการตรวจประเมินตาม
ลายลักษณ์อักษร
กรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา
กรอบแนวทำงกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ
ที่พัฒนำขึ้น มีกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ 1) เกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพมำตรฐำนขั้นพื้นฐำน (Common Standards) ซึ่งประเมินตำมพันธกิจและบริบทของสถำนศึกษำ และ
2) เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย (Challenging Standards) สำหรับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
ระดับท้ำทำย (Challenging Standards) นั้นเป็นแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ส่งเสริมควำมเป็น
เลิศของสถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำสำมำรถเลือกควำมท้ำทำยได้ตำมศักยภำพและควำมสมัครใจ
1. เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพมาตรฐานขั้ น พื้ น ฐาน (Common Standards) ประกอบด้ วย
5 ด้ำน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นกำรพิจำรณำ โดยควำมเชื่อมโยงของกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ ทั้ง 5 ด้ำน มีรำยละเอียดแสดงคำอธิบำย ดังตำรำงที่ 1
2

ตารางที่ 1 คำอธิบำยกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ
ทั้ง 5 ด้ำน 11 องค์ประกอบ มีดังนี้
คาอธิบายของ
แต่ละองค์ประกอบ
1.1 บริบทของ
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำ
สถำนศึกษำ
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ภำยใต้พันธกิจของสถำนศึกษำ
(Organization
4 ด้ำน กำรตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่ น
Context) ที่
และประเทศเพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ตอบสนองต่อแผน และทิ ศ ทำงกำรพัฒ นำประเทศในอนำคตตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนยุทธศำสตร์ชำติและผลกำรดำเนินงำนของ
สถำนศึกษำเป็นไปตำมแผน พัฒนำสถำนศึกษำ
ตำมพันธกิจของสถำนศึกษำตำมระบบหรือกลไก
ที่ ส ถำนศึ ก ษำก ำหนด โดยน ำแผน พั ฒ นำ
สถำนศึกษำไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที่เชื่อมโยง
กับเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ
1.2 ผลสัมฤทธิ์ของ กำรด ำเนิ น งำนของสถำนศึ ก ษำที่ ส ะท้ อ น
กำรดำเนินงำนด้ำน ผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อใช้ใน
กำรบริหำร
กำรปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภำพกำรด ำเนิ น งำนของ
สถำนศึกษำ
สถำนศึ ก ษำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง กำรบริ ห ำรจั ด กำร
สถำนศึกษำได้ประยุกต์ใช้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงตำมบริบทอย่ำงเหมำะสมและ
มีกำรบริหำรตำมแนวทำงธรรมำภิบำล

ด้าน

คาอธิบายของแต่ละด้าน

องค์ประกอบ

1. ผลสัมฤทธิ์ใน
กำรบริหำรจัดกำร
ตำมพันธกิจที่
ตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศ

ผลกำรด ำเนิ นงำนของสถำนศึ กษำ
ด้ ำ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร แ ล ะ ก ำ ร จั ด
กำรศึ ก ษำที่ ส ะท้ อ นอั ต ลั ก ษณ์
ภำยใต้พันธกิจ 4 ด้ำน ตำมระบบ
หรื อ กลไกที่ สถำนศึ กษำก ำหนดให้
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ
โดยมีกำรนำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
ไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที่เชื่อมโยง
และตอบสนองควำมต้ อ งกำรของ
ท้ อ งถิ่ น และประเทศทั้ ง ในเชิ ง
ภำรกิ จ และเชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ ก ำ ร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ
ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำประเทศใน
อนำคต ตำมแผนยุ ทธศำสตร์ชำติ
มีกำรบริหำรจัดกำรโดยประยุกต์ใช้
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตำมควำม
เหมำะสม และมี ก ำรบริ ห ำรตำม
แนวทำงธรรมำภิบำล

2. คุณภำพ
บัณฑิต (ตรี โท
เอก)

ผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำที่ 2.1 คุณภำพ
เน้นกำรผลิตบัณฑิตของสถำนศึกษำ บัณฑิตปริญญำตรี
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และ
ปริญญำเอกเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ประเทศ มุ่ ง ผลิ ต ก ำลั ง คนสำขำ
ต่ ำ ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำม
ต้ อ งกำรของผู้ ใ ช้ / ตลำดแรงงำนที่
สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทำง กำรพั ฒ นำ
ประเทศ ควำมต้องกำรของท้องถิ่น
เป็นไปตำมทิศทำง เป้ำหมำย ควำม
เชี่ ย วชำญที่ ส ถำนศึ ก ษำก ำหนด 2.2 คุณภำพ
รวมถึงบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตปริญญำโท
มีวินัย สะท้อนควำมเป็นพลเมืองที่ดี
ตื่ น รู้ แ ละมี จิ ต สำธำรณะ มี ค วำม
สำมำรถในกำรท ำงำนและกำร
ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมหลัก
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กำรด ำเนิ น งำนของสถำนศึ ก ษำในกำรพั ฒ นำ
คุ ณ ภำพบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญำตรี กำรมี ง ำนท ำ หรื อ
กำรศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน
1 ปี หลั ง ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ป ร ะ ส ง ค์ ต ำ ม ก ร อ บ ม ำ ต ร ฐ ำ น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) และมีทักษะที่
จำเป็นตำมคุณลักษณะที่เป็นควำมต้องกำรของ
ประเทศ อำทิ มีทักษะที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต
มีทักษะในกำรปฏิบัติงำน มีทักษะในกำรสื่อสำร
ภำษำ อังกฤษ เป็นต้น
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำ
ในกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตปริญญำโทมี ควำมรู้
และทักษะในวิชำชีพ ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
งำนโดยใช้ควำมรู้ขั้นสูงในกำรปฏิบัติและพัฒนำ
งำนเพื่ อ ให้ ง ำน/องค์ ก รเกิ ด ควำมก้ ำ วหน้ ำ
มี ทั ก ษะในกำรสื่ อ สำรภำษำอั ง กฤษ รวมถึ ง

ด้าน

3. คุณภำพ
งำนวิจัย

คาอธิบายของ
แต่ละองค์ประกอบ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี
ผลงำนของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำ
ระบบ กลไก ในกำรดำเนินกำรตำม
โทที่ พั ฒ นำขึ้ น มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ (1) แนว
ก ร อ บ ม ำต ร ฐำน คุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ
ทำงกำรวิจัยและพัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญของ
อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ สภำสถำบั น
สถำบัน หรือ (2) แนวทำงกำรวิจัยและพัฒ นำ
หรือสภำวิชำชีพ หรือองค์กรวิชำชีพ
เพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ หรือ (3) งำนวิจัย
กำหนดเพิ่มเติม และสำมำรถสร้ำง
ที่ ส ำมำรถประยุ กต์ ใช้ กั บหน่ วยงำนภำยนอก/
นวัตกรรมที่ตรงตำมควำมต้ องกำร
ภำคอุตสำหกรรม
ของประเทศได้
2.3 คุณภำพ
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
บัณฑิตปริญญำเอก ในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญำเอกให้ มี
คุณภำพของงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใ นระดับ
ชำติ/นำนำชำติ และมีงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์
ของผู้ เ รี ย นที่ เ กิ ด องค์ ค วำมรู้ ใ หม่ / นวั ต กรรม
ที่สอดคล้องกับ (1) แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำ
ตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน หรือ (2) แนว
ทำงกำรวิ จั ย และพัฒนำเพื่อรองรั บ กำรพัฒนำ
ประเทศ หรือ (3) งำนวิจัยที่สำมำรถประยุกต์ใช้
กับหน่วยงำนภำยนอก/ภำคอุตสำหกรรม รวมถึง
มีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ผลกำรพัฒนำผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ 3.1 คุณภำพ
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำ
และผลงำนวิ จั ย เชิ ง ประยุ ก ต์ แ ละ งำนวิจัยและงำน
ในกำรพั ฒ นำผลงำนวิ จั ย และงำนสร้ ำ งสรรค์
นวั ต กรรม เพื่ อ รองรั บ กำรพั ฒ นำ สร้ำงสรรค์
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและตอบ
ประเทศในอนำคต ที่สำมำรถนำมำ
โจทย์ กำรพั ฒนำประเทศ รวมถึ งผลงำนวิ จั ย /
ใช้ประโยชน์ได้ เป็ นไปตำมทิศทำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์มีกำรอ้ำงอิงจำกวำรสำรวิชำกำร
และบริบทเป้ำหมำย ควำมเชี่ยวชำญ ที่
ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ (Citation) และผลงำนวิ จั ย /
สถำนศึกษำได้กำหนด มีควำมเป็นมื อ
ผลงำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล ทุ นวิ จั ย จำก
อำชีพทำงกำร ศึกษำในสำขำนั้น ๆ โดย
หน่วยงำนภำยนอกในระดับชำติ/นำนำชำติ
มี ระบบกลไกในกำรด ำเนิ นกำรตำม 3.2 คุณภำพ
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำ
บริ บทและควำมเชี่ ยวชำญของ งำนวิจยั เชิง
ในกำรพัฒนำงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำ
สถำนศึ ก ษำที่ ส อดคล้ อ งกั บ ควำม ประยุกต์และกำร นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ
ต้องกำรของประเทศ ตลอดจนกำรสร้ำง พัฒนำนวัตกรรม ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์
ให้ เกิ ดควำมร่ วมมื อของทุ กฝ่ ำย ทั้ ง
คิดค้นที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ มีกำรจด
ภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ ภำคเอกชน และ
ทะเบียนผลงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ
ชุ ม ชน โดยบู ร ณำกำรเข้ ำ กั บ กำร
กำรจดสิ ทธิบัต ร ลิ ข สิ ทธิ์ อนุ สิ ท ธิบั ตร เป็นต้น
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และ
รวมถึงผลงำนวิ จั ยเชิงประยุกต์ และกำรพัฒนำ
พั ฒนำนวั ตกรรมสำมำรถสร้ ำงผล
นวัตกรรมสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้หรือได้ทุ น
กระทบ (Impact) ให้แก่ประเทศได้
วิจัยพัฒนำต่อยอดจำกหน่วยงำนภำยนอก
คาอธิบายของแต่ละด้าน

องค์ประกอบ
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ด้าน

คาอธิบายของแต่ละด้าน

องค์ประกอบ

4. ผลของกำร
บริกำรวิชำกำร

ผลของกำรด ำเนิ นงำนด้ ำนบริ ก ำร
วิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่
กำรบริกำรวิชำกำรที่มีค่ำตอบแทน
และกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ
โดยมีกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์
มำใช้พัฒนำหรือบูรณำกำรกับพันธกิจ
ของอุ ดมศึ กษำด้ ำ นต่ ำง ๆ ทั้ งกำร
บริ กำรวิ ชำกำรสู่ สำธำรณะ (Public
Service) และ/หรื อ กำรบริ ก ำร
วิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service)
โดยสำมำรถสร้ ำ งเครื อข่ ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน
ให้ เป็ นสั งคมแห่ งกำรเรี ยนรู้ และมี
กำรเรี ยนรู้ อย่ ำงต่ อเนื่ องตลอดชี วิ ต
โดยมีกำรดำเนินกำรใน 2 ประเภทที่
เป็นไปตำมทิศทำงและบริบท เป้ำหมำย
ควำมเชี่ ย วชำญที่ ส ถำนศึ ก ษำได้
ก ำหนด โดยมี ร ะบบ กลไกในกำร
ด ำเนิ น กำรให้ส อดคล้องกับบริบท
และควำมต้องกำรขององค์กร ผู้ใช้
บริ ก ำร เพื่ อ ตอบโจทย์ ก ำรพัฒนำ
สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำงสังคมคุณภำพ

4.1 ผลของกำร
บริกำรวิชำกำรสู่
สำธำรณะ
(Public Service)

ผลของกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำร
ประกันคุณภำพภำยในเพื่อ ให้ เ กิ ด
ระบบกลไกในกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ภำยในสถำนศึกษำ ที่เป็นรูปธรรมใน
ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร คุณภำพ
อำจำรย์ กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทำงและบริบท
เป้ ำ หมำยของสถำนศึ ก ษำจนเกิ ด
กำรเชื่อมโยงกำรทำงำนอย่ำงเป็น
ร ะ บ บ มี ก ำ ร ก ำ กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ขั บ เคลื่ อ นให้ บ รรลุ ต ำมเป้ ำ หมำย
ของสถำนศึกษำ รวมถึงผลของกำร

5.1 ผลสัมฤทธิ์
ระบบประกัน
คุณภำพภำยใน

5. ผลของกำร
ประกันคุณภำพ
ภำยใน

4.2 ผลของกำร
บริกำรวิชำกำร
แบบเฉพำะ
(Specific
Service)

คาอธิบายของ
แต่ละองค์ประกอบ
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ในกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรสู่ ส ำธำรณะ (Public
Service) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและควำม
ต้องกำรขององค์กรผู้ใช้บริกำร เพื่อตอบโจทย์
กำรพั ฒ นำ สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนสร้ ำ งสั ง คม
คุ ณ ภำพ รองรั บ โอกำสและควำมท้ ำ ทำยใน
อนำคต
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำ
ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific
Service) ตำมกำรร้องขอของหน่วยงำน องค์กร
โดยกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรดั ง กล่ ำวสำมำรถสร้ำง
คุณค่ำ (Value) ให้กับสถำนศึกษำ ได้แก่ (1) In
Cash คือกำรสร้ำงคุณค่ำพิจำรณำผ่ำนค่ำใช้จ่ำย/
มูลค่ำ/รำยได้ และ (2) In Kind คือ กำรสร้ำงคุณ
ค่ำที่ไม่เน้นมูลค่ำ/รำยได้ อำทิ กำรสร้ำงควำม
ผูกพันต่อองค์กร กำรเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือ
องค์ควำมรู้ใหม่ เป็นต้น

กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ในกำรประกันคุณภำพภำยใน (IQA) ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ กำรบริ หำรสถำนศึ กษำ สำมำรถ
นำไปปรับปรุงพัฒนำและเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริ ห ำรสถำนศึ ก ษำได้ และมี ผ ลกำรประกั น
คุณภำพภำยใน (IQA) ที่ได้รับจำกหน่วยงำนต้น
สั ง กั ด ตลอดจนได้ น ำผลของกำรบริ ห ำรงำน
ประกันคุณภำพภำยใน (IQA) มำเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ
5.2 ผลสัมฤทธิ์ของ กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำ
หลักสูตรทั้งหมด
ในกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรไปใช้
ของสถำนศึกษำ
ปรับปรุง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรหลักสูตรใน
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ด้าน

คาอธิบายของแต่ละด้าน

องค์ประกอบ

บริ ห ำรงำนกำรประกั น คุ ณ ภำพ
ภำยใน มุ่งเน้นเต็มตำมศักยภำพบน
ฐำนผลลั พ ธ์ กำรเรี ย นรู้ ของผู้ เรียน
เป็นสำคัญสู่ผลของกำรดำเนินงำน
ด้ำนประกันคุณภำพภำยในสำมำรถ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกำรพิ จ ำรณำกำร
ดำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงกำร
ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่
และเป็ น ส่ ว นในกำรขั บ เคลื่ อ น
ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภำพใน
สถำนศึ ก ษำมี ก ำรเผยแพร่ ผ ลกำร
ด ำเนิ น งำนข้ อ มู ล สำรสนเทศสู่
สำธำรณชน
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คาอธิบายของ
แต่ละองค์ประกอบ
สถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำประเทศ รวมถึงกำรควบคุมคุณภำพ
หลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง (ถ้ำมี)
จ น ท ำ ใ ห้ ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ รั บ ก ำ ร รั บ ร อ ง จ ำ ก
สภำวิ ช ำชี พ หรื อ รั บ ทรำบจำกหน่ ว ยงำน
ต้นสังกัด ตลอดจนมีหลักสูตรได้รับกำรรับรอง
จำกองค์ ก รรั บ รองคุ ณ ภำพในระดั บ นำนำชำติ
(International Accreditation Bodies)

เกณฑ์ ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกมี วิ ธี ก ำรด ำเนิ น กำรสรุ ป ผลกำรประเมิ น ของสถำนศึ ก ษำ
เพื่ อ สะท้ อ นผลกำรด ำเนิ น งำนตำมบริ บ ทและกลุ่ ม ประเภทของสถำนศึ ก ษำ พร้ อ มทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ เป็นรายประเด็นพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ 2 คำอธิบำยควำมหมำยระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
คาอธิบาย
ดีเยี่ยม
- มีผลกำรดำเนินงำนที่เป็นแนวกำรปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก
(Excellent)
- มีผลกำรดำเนินงำนที่มีควำมโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงควำมเป็นผู้นำ
ในวงกำรศึกษำ และมีผลกำรดำเนินงำนที่ดีเยี่ยมอย่ำงชัดเจน ตำมเป้ำหมำย
ที่สถำนศึกษำกำหนด
- ผลกำรดำเนินงำนโดดเด่นสำมำรถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่ำงให้แก่สถำนศึกษำอื่น
ในด้ำนต่ำง ๆ
ดีมาก
- มีผลกำรดำเนินงำนที่เป็นแนวกำรปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชำติ
(Very Good)
- มีผลกำรดำเนินงำนที่สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนดโดยพิจำรณำตำม
ศักยภำพและบริบทของสถำนศึกษำ
- สำมำรถรั ก ษำแนวโน้ ม ที่ ดี ข องผลกำรด ำเนิ น งำนตำมพั น ธกิ จ เป้ ำ หมำย
ของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ดี
- มีผลกำรดำเนินงำนสอดคล้องตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด
(Good)
กำหนด
- มีผลกำรดำเนินงำนที่ดี ตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด
- มีแนวโน้มที่ดีของผลกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ
พอใช้
- มีกำรวำงแผนแต่ยังไม่ดำเนินงำน หรือมีหลักฐำนกำรดำเนินงำนแต่ไม่เชื่อมโยง
(Fair)
กับกำรปฏิบัติหรือแผน
- มีผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุพันธกิจ เป้ำหมำยของสถำนศึกษำบำงประเด็น
- มีผลกำรดำเนินกำรที่หำกมีกำรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำเล็กน้อยสำมำรถ
บรรลุพันธกิจ เป้ำหมำยของสถำนศึกษำได้
ปรับปรุง
- ไม่มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน หรือไม่มีผ ลกำรดำเนินงำนที่บรรลุพันธกิจ
(Improvement
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ
Required)
- มีผลกำรดำเนินกำรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำโดยเร่งด่วน
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ผลกำรดำเนิ น งำนของสถำนศึกษำพิจำรณำจำกผลของกำรประกันคุณภำพภำยในที่สถำนศึกษำ
เลือกใช้ โดยมีผลกำรดำเนินงำนสอดคล้องตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดกำหนด ครบตำม
ประเด็นกำรพิจำรณำ ในส่วนของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมกรอบแนวทำงของ สมศ.นั้น ผู้ประเมิน
ภำยนอกต้องยึดหลักกำรสำคัญที่เน้นกำรตรวจประเมินตำมเจตนำรมณ์ ไม่เน้นการตรวจเอกสาร แต่เป็นการ
สุ่มตรวจเอกสารสาคัญหรือที่อ้า งอิงตามระบบ IQA และเน้นใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ ยืน ยัน
ผลลัพธ์การดาเนินงาน รวมถึงมีการวิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การดาเนินงาน
ดังกล่าว มากกว่าการตรวจประเมินตามลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้ ผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ ข้ำงต้น หน่วยงำนต้นสังกัดสำมำรถพิจำรณำดำเนินกำรในกำร
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ก ำรช่ ว ยเหลื อ ในกำรพั ฒ นำและยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำ
ระดับอุดมศึกษำแต่ละแห่ง ได้ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำตำมระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ควรได้รับกำรส่งเสริมให้เป็นต้นแบบ
ดีมาก (Very Good)
ควรได้รับกำรส่งเสริมเพื่อยกระดับมำตรฐำน
ดี (Good)
ต้องได้รับกำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำ
พอใช้ (Fair)
ต้องได้รับกำรช่วยเหลือเพื่อปรับปรุง
ปรับปรุง (Improvement Required)
ต้องได้รับกำรช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหำอย่ำงเร่งด่วน
ตัวอย่าง กำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของมหำวิทยำลัย ก. มีดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงผลของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยภาพรวม
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมำก (Very Good)
ดี (Good)
พอใช้ (Fair)
ปรับปรุง (Improvement Required)
รวม

จานวน
ไม่ปรำกฏ
4 ประเด็นพิจำรณำ
21 ประเด็นพิจำรณำ
5 ประเด็นพิจำรณำ
2 ประเด็นพิจำรณำ
32 ประเด็นพิจารณา
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ตารางที่ 5 แสดงผลของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเป็นรายประเด็นพิจารณา
ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา
ผลการประเมิน
ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ องค์ประกอบที่ 1.1
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (1)
ในการบริหารจัดการ บริบทของสถำนศึกษำ
ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำจัดทำใน
ตามพันธกิจ
(Organization Context) เรื่องกำรดำเนินงำนที่สะท้อนอัตลักษณ์ภำยใต้พันธ
ที่ตอบสนองต่อการ ที่ตอบสนองต่อแผน
กิจหลักของสถำนศึกษำ 4 ด้ำน และกำรตอบสนอง
ดี
พัฒนาเศรษฐกิจและ ยุทธศำสตร์ชำติ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภำรกิจ
สังคมของประเทศ
และเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคตตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (2)
ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำจัดทำใน
เรื่องกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำบันตำมพันธ
กิจหลักของสถำนศึกษำตำมระบบหรือกลไกที่สถำบัน
ดี
กำหนดโดยนำแผนพัฒนำสถำบันไปถ่ำยทอดสู่กำร
ปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำร
ศึกษำของประเทศ
องค์ประกอบที่ 1.2
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (3)
ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์กำร
พอใช้
ดำเนินงำนด้ำนกำร
บริหำรสถำนศึกษำตำมหลั กปรั ชญำของเศรษฐกิ จ
บริหำรสถำนศึกษำ
พอเพียง
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (4)
ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์กำร
ดี
บริหำรสถำนศึกษำตำมแนวทำงธรรมำภิบำล
ด้านที่ 2 คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2.1
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (5)
บัณฑิต (ตรี โท เอก) คุณภำพบัณฑิต
กำรมีงำนทำ หรือกำรศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพ
ดี
ระดับปริญญำตรี
อิสระภำยใน 1 ปี หลังสำเร็จกำรศึกษำ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (6)
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตำม
ดีมำก
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF)
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (7)
ทักษะที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อำทิ
ดี
ทักษะในกำรทำงำน Hard Skill Soft Skill IT
Literacy หรือ Digital Literacy จำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ใช้บัณฑิต หรือผลกำรปฏิบัติที่แสดงถึงทักษะดังกล่ำว
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 (8)
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
ดี
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3. คุณภาพงานวิจัย

ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 2.2
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (9)
คุณภำพบัณฑิต
ผลกำรนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพไปประยุกต์ใช้
ดี
ระดับปริญญำโท
ในกำรพัฒนำงำนโดยใช้ควำมรู้ขั้นสูงในกำรปฏิบัติ
และพัฒนำงำนเพื่อให้งำนหรือองค์กรเกิดควำม ก้ำวหน้ำ
ในเชิงนโยบำย วิชำกำร หรือด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
โดยมีคณ
ุ ภำพผลงำนเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (10)
สัดส่วนผลงำนของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำระดับ
ดีมำก
ปริญญำโทที่พัฒนำควำมเชี่ยวชำญ หรือกำรต่อยอด
ควำมรู้ที่สอดคล้องกับ (1) แนวทำงกำรวิจัยและ
พัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน หรือ (2) แนว
ทำงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ
หรือ (3) งำนวิจัยที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับหน่วยงำน
ภำยนอก หรือภำคอุตสำหกรรม
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (11)
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
ดี
องค์ประกอบที่ 2.3
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (12)
คุณภำพบัณฑิต
คุณภำพของงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ
ดี
ระดับปริญญำเอก
หรือนำนำชำติ โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ของ สกอ.
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (13)
สัดส่วนงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนระดับ
ดี
ปริญญำเอกเป็นงำนวิจัยที่เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับ (1) แนวทำงกำรวิจัยและ
พัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน หรือ (2) แนว
ทำงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ประเทศ หรือ (3) งำนวิจัยที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงำนภำยนอก หรือภำคอุตสำหกรรม
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (14)
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
พอใช้
องค์ประกอบที่ 3.1
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (15)
คุณภำพงำนวิจยั
สัดส่วนผลงำนวิจยั และผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มคี วำม
พอใช้
และงำนสร้ำงสรรค์
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (16)
สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรอ้ำงอิง
ดี
จำกวำรสำรวิชำกำรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation)
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ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา
ผลการประเมิน
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (17)
สัดส่วนผลงำนวิจยั และผลงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับ
พอใช้
รำงวัล หรือทุนวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอกใน
ระดับชำติ หรือนำนำชำติ
องค์ประกอบที่ 3.2
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (18)
คุณภำพงำนวิจัยเชิง
สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำ
ดี
ประยุกต์และกำรพัฒนำ นวัตกรรมที่มีควำมสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ
นวัตกรรม
ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (19)
สัดส่วนผลงำนวิจยั เชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรม
ดี
จนมีกำรจดทะเบียนผลงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อำทิ กำรจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (20)
สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรม
ปรับปรุง
ที่สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนำต่อ
ยอดจำกหน่วยงำนภำยนอก
4. ผลของการบริการ องค์ประกอบที่ 4.1
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (21)
วิชาการ
ผลของกำรบริกำร
ผลกำรประเมินงำนบริกำรวิชำกำรของผู้รับ บริกำร
ดี
วิชำกำรสู่สำธำรณะ
ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำหรือประยุกต์ใช้ส่วน
(Public Service)
ใดส่วนหนึ่งได้
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (22)
ผลกำรบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value)
ดีมำก
แก่ผู้รับบริกำร ชุมชน และสังคมได้ โดยสำมำรถนำ
ผลจำกกำรบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้ำง
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (23)
ผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร
ดี
วิชำกำรของสถำนศึกษำโดยคำนึงถึงกำรใช้นวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำ สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำง
สังคมคุณภำพ รองรับโอกำสและควำมท้ำทำยในอนำคต
องค์ประกอบที่ 4.2
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (24)
ผลของกำรบริกำร
ผลกำรประเมินงำนบริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนที่
ปรับปรุง
วิชำกำรแบบเฉพำะ
ร้องขอสำมำรถทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง
(Specific Service)
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ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา
ผลการประเมิน
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (25)
ดี
ผลงำนบริกำรวิชำกำรสำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value)
โดยพิจำรณำจำกผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกผลกำร
บริกำรวิชำกำรนั้น ๆ ได้แก่
(1) In Cash คือ กำรสร้ำงคุณค่ำพิจำรณำผ่ำน
ค่ำใช้จ่ำย/มูลค่ำ/รำยได้
(2) In Kind คือ กำรสร้ำงคุณค่ำที่ไม่เน้นมูลค่ำ/
รำยได้ อำทิ กำรสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร กำรเกิด
วัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ควำมรู้ใหม่ เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (26)
ผลกำรประเมินกำรบริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะ
ดี
(Specific Service) โดยคณะกรรมกำรวิชำกำรของ
สถำนศึกษำ
5. ผลของการประกัน องค์ประกอบที่ 5.1
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (27)
คุณภาพภายใน
ผลสัมฤทธิ์ระบบประกัน ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน (IQA) ที่ก่อให้เกิด
ดี
คุณภำพภำยใน
ประโยชน์ต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถนำไป
ปรับปรุงพัฒนำและเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำร
สถำนศึกษำได้
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (28)
ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน (IQA) จำกกำรดำเนินกำร
ดี
ประกันภำยในโดยสถำนศึกษำ
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (29)
ผลของกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยใน (IQA)
ดี
ที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
องค์ประกอบที่ 5.2
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (30)
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ผลของกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรไปใช้
ดีมำก
ทั้งหมดของสถำนศึกษำ ปรับปรุง พัฒนำ และบริหำรจัดกำร
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (31)
หลักสูตรได้รับกำรรับทรำบจำกหน่วยงำน
ดี
ต้นสังกัด หรือกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพ
(กรณีมสี ภำวิชำชีพ)
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (32)
หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำกองค์กรรับรองคุณภำพ
พอใช้
ในระดับนำนำชำติ (International Accreditation
Bodies) (ถ้ำมี)
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2. การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards)
เจตนารมณ์ ข องการประเมิ น คุณ ภาพระดั บ ท้ า ทาย (Challenging Standards) กำรประเมิน
ส่งเสริมศักยภำพของสถำนศึก ษำและมุ่งผลกระทบระยะยำวต่อกำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ
สู่ระดับสำกลและพัฒนำตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกจนเกิดคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน
กำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย เป็นกำรประเมินเพื่อส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำ
สู่ ส ำกล ซึ่งควำมท้ำทำยดังกล่ ำวเป็ น กำรท้ำทำยควำมสำมำรถสู่ ควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำ เพื่อสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน โดยสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีโอกำส
เลือกควำมท้ำทำยได้ตำมศักยภำพ
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำที่ประสงค์ขอรับกำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย สำมำรถเสนอผลกำร
ดำเนินงำนมำยัง สมศ. โดยหลักฐำนที่ต้องกำร คือ 1) กำรได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน 2) มำตรฐำน
กำรดำเนินงำนระดับท้ำทำย C1 – C3 ของสถำนศึกษำ และ 3) ผลกำรดำเนินงำน
สาหรับการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (ระดับ C1-C3) เป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษาสู่สากล (ตามสมัครใจที่สถาบันแสดงความจานงให้ สมศ. ประเมิน) ความท้าทายดังกล่าว
เป็นการท้าทายความสามารถสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนี้
ระดับ
C3

ความท้าทาย
World Class

คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีผลกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับโลกอยู่ในอันดับ 250 อันดับ
แรก ของกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำในระดับนำนำชำติ หรือมี
บุคลำกรประจำในสถำนศึกษำที่มีชื่อเสียงทำงวิชำกำรระดับโลก

ระดับ
C2

ความท้าทาย
คาอธิบาย
International สถำนศึ กษำมี หลั กสู ตรกำรเรี ยนกำรสอนและกำรให้ บริ กำรกำรศึ กษำ
/ Regional ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของบริบทเชิ งพื้นที่ ระดับนำนำชำติ และระดับ
Class
ภู มิ ภำค เช่ น กลุ่ มอำเซี ยน อำทิ กำรศึ กษำข้ ำมพรมแดน (Cross border
Education) กำรเคลื่ อนย้ ำยผู้ เรี ยน (Student Mobility) กำรจั ดกำรศึ กษำ
ที่ตอบสนองต่อควำมหลำกหลำย (Multicultural Education) รวมถึงกำรมีงำน
ทำในกลุ่มภูมิภำคอำเซียน
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ระดับ
C1

ความท้าทาย
National/
Local
Class

คาอธิบาย
สถำนศึ ก ษำเป็ น องค์ ก รที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญเป็ น พลั ง ในกำรขั บ เคลื่ อน
ประเทศ มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิผล รวมถึง
มีกำรใช้เครือข่ำยกำรเป็นมหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงในกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้
เกิดควำมรู้ละนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลถึงเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น
และระดับชำติ เช่น ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทายในแต่ละระดับ มีดังนี้
ระดับ
C3

ความท้าทาย
คาอธิบาย
World Class สถำนศึกษำมี ผ ลกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับโลกอยู่ในอันดับ 250
อั น ดั บ แรก ของกำรจั ด อั น ดั บ สถำนศึ ก ษำระดั บ อุ ด มศึ ก ษำในระดั บ
นำนำชำติ หรือมีบุคลำกรประจำในสถำนศึกษำที่มีชื่อเสียงทำงวิชำกำร
ระดับโลก

หำกสถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้าทาย C3 ต้องแสดงผลกำร
ดำเนินงำนประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่ ผลกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผล
เชิงบวกต่อสถำนศึกษำทำให้มีชื่อเสียงระดับโลก โดยพิจำรณำจำกผลกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ในระดับนำนำชำติ หรือรำงวัล Nobel Prize เป็นต้น
ระดับ
C2

ความท้าทาย
คาอธิบาย
International สถำนศึ กษำมี หลั กสู ตรกำรเรี ยนกำรสอนและกำรให้ บริ กำรกำรศึ กษำ
/ Regional ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของบริบทเชิงพื้นที่ ระดับนำนำชำติ และระดับ
Class
ภู มิ ภำค เช่ น กลุ่ มอำเซี ยน อำทิ กำรศึ กษำข้ ำมพรมแดน (Cross border
Education) กำรเคลื่ อนย้ำยผู้ เรียน (Student Mobility) กำรจัดกำรศึกษำ
ที่ตอบสนองต่อควำมหลำกหลำย (Multicultural Education) รวมถึงกำรมี
งำนทำในกลุ่มภูมิภำคอำเซียน

หำกสถำนศึกษำมีกำรดำเนิน งำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้า ทาย C2 ต้องแสดงผล
กำรดำเนินงำนประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่
1) สั ดส่ วนชำวต่ ำงชำติ ได้ แก่ อำจำรย์ ต่ ำงชำติ (International Faculty) นั กศึ กษำต่ ำ งชำติ
(International Students) นักศึกษำแลกเปลี่ยนต่ำงชำติ (Exchange Students – Inbound) นักศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรแลกเปลี่ยน (Exchange Students – Outbound) ตอบสนองควำมต้องกำรของบริบทเชิงพื้นที่ (ภูมิภำค
อำเซียน)
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2) กำรให้บริกำรกำรศึกษำเพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อ อำจำรย์ต่ำงชำติ (International Faculty)
นักศึกษำต่ำงชำติ (International Students) นักศึกษำแลกเปลี่ยนต่ำงชำติ (Exchange Students – Inbound)
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยน (Exchange Students – Outbound) หรือกำรเป็นศูนย์กลำงของข้อมูล
หรือกำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน
3) กำรมีงำนทำในกลุ่มภูมิภำคอำเซียนของบัณฑิต
ระดับ
ความท้าทาย
คาอธิบาย
C1
National/ สถำนศึ ก ษำเป็ น องค์ ก รที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญเป็ น พลั ง ในกำรขั บ เคลื่ อ น
Local
ประเทศ มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิผล รวมถึงมี
Class
กำรใช้เครือข่ำยกำรเป็นมหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงในกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้
เกิ ดควำมรู้ และนวั ตกรรมใหม่ ๆ ส่ งผลถึ งเศรษฐกิ จและสั งคมในระดั บ
ท้องถิน่ และระดับชำติ เช่น ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
หำกสถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้าทาย C1 ต้องแสดงผลกำร
ดำเนินงำนประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่
1) สถำนศึกษำมีนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตร หรืองำนวิจัยที่นำไปประยุกต์ในภำคอุตสำหกรรมตำม
นโยบำยชำติ
2) สถำนศึกษำสำมำรถยกระดับสถำบันเครือข่ำยให้มีคุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลกำรเรียนที่ดีขึ้น
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นิยามศัพท์
ลาดับ
คาศัพท์
ความหมาย
ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริ หารจัด การตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
ของประเทศ
1 ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นกำรบริ ห ำร ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของแนวกำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำ
จั ด กำรตำมพั น ธกิ จ ที่ ต อบ ที่ แสดงถึ งกำรมี กระบวนกำร ระบบ กลไก ก ำกั บควบคุ ม ในกำร
สนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ดำเนินงำนที่มุ่งให้เกิด “กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน และ
และสังคมของประเทศ
กำรบริหำรจั ดกำรแบบมีส่ วนร่ วมอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ” ดังต่อไปนี้
1) กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้ และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ พั ฒ นำตำมควำมถนั ด และเต็ ม ตำมศั ก ยภำพบนฐำนผลลั พ ธ์
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 2) กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วน
ร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีธรรมำภิบำล
2 บริบทของสถำนศึกษำ
กำรเขียนอธิบำยภำพรวมของสถำนศึกษำที่แสดงถึงกำรดำเนินงำนและ
(Organization Context) บ่งบอกปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดควำมท้ำทำยในอนำคตของสถำนศึ กษำ
ซึ่งมีรำยละเอียดประกอบด้วย ควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ วิสัยทัศน์
พั นธกิ จ ยุ ทธศำสตร์ กำรพั ฒ นำ ปั จจั ยภำยนอกที่ แสดงถึ ง ควำม
เชื่อมโยงกำรดำเนินงำนแต่ละส่วนภำยในสถำนศึกษำ กำรนำนโยบำย
แผน ลงสู่กำรปฏิบัติที่ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประเทศ
ทั้งในเชิงภำรกิจและเชิงพื้นที่ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงและทิศทำง
กำรพั ฒ นำประเทศในอนำคตตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 –2564) และแผนอุดมศึกษำ 15 ปี (พ.ศ. 2551- 2565)
ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อกำรยกระดับและกำรแข่งขั นเพื่ อ
สร้ำงศักยภำพของประเทศในระยะยำว
3 ควำมเป็นผู้นำ
สถำนศึกษำมีผลกำรดำเนินงำนที่มีควำมโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ
ในด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยและทิศทำงที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4 ระดับเทียบเคียงให้แก่
ควำมสำเร็จของกำรบริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถเป็นคู่เทียบเคียง
สถำนศึกษำอื่น (Benchmark) ตัว อย่ำงให้ แก่ส ถำนศึกษำอื่นในด้ำนแนวทำง วิธีกำรดำเนินงำน
ที่บรรลุเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนดไว้
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ลาดับ
คาศัพท์
ความหมาย
5 ผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำน ระดับควำมสำเร็จของผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ โดยกำรประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
กำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อขับเคลื่อนสถำนศึ กษำ
ตำมนโยบำยระดั บ ชำติ แ ละนำนำชำติ ที่ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ อ ย่ ำ งเป็ น
รูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำและ
กำรเปลี่ยนแปลงประเทศในอนำคต
6 กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำ กำรนำเอำหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิจ พอเพี ยง มำปรับใช้ในกำร
ของเศรษฐกิจพอเพียง
บริ ห ำรสถำนศึ ก ษำตำมบริ บ ทและศั ก ยภำพของสถำนศึ ก ษำ
โดยคำนึงถึง ควำมพอเพีย ง พอประมำณ มีเหตุผ ล รวมถึงควำม
จำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อ สิ่งกระทบที่เกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ทั้งนี้ จะต้อง
อำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งใน
กำรน ำวิ ช ำกำรต่ำ ง ๆ มำใช้ ใ นกำรวำงแผนและกำรด ำเนิ นกำร
ซึ่ ง หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันในตัว ที่ดี และ
2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและควำมรู้
7 หลักธรรมำภิบำล
กำรปกครอง กำรบริ ห ำร กำรจั ด กำร กำรควบคุ ม ดู แ ลกิ จ กำร
ต่ำง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม หลักกำรธรรมำภิบำลของกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ที่เหมำะสมจะนำมำปรับใช้ในภำครัฐ
มี 10องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness)
หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness)
หลั ก ภำระรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) หลั ก ควำมโปร่ ง ใส
(Transparency) หลั ก กำรมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) หลั ก กำร
กระจำยอำนำจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
หลักควำมเสมอภำค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus
Oriented) โดยดำเนินงำนในทุกมิติอย่ำงมีพลวัต
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ความหมาย
ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี
8 คุณลักษณะบัณฑิต
ผู้ ส ำเร็จกำรศึ ก ษำเป็ นผู้ ที่ มีทั ก ษะและคุ ณลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์
ที่พึงประสงค์
ตำมที่ ป ระเทศต้ อ งกำร ให้ เ ป็ น “พลเมื อ งดี มี ทั ก ษะกำรเรี ย นรู้
พึ่งพำตนเองได้” โดยบัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) ผู้มีควำมเป็นพลเมืองดี 2) ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ผู้สร้ำงสรรค์
นวั ต กรรม และ 4) ผู้ มี ทั ก ษะทำงสั ง คมและกำรด ำรงชี วิต ทั้ ง นี้
สถำนศึกษำในฐำนะสถำนที่บ่มเพำะผู้เรียนให้เกิดเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ด้วยกำรถ่ำยทอดและปลูกฝังผ่ำนกระบวนกำรกำรเรียนรู้
ที่จัดขึ้นเพื่อให้บัณฑิตเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี โดยคุณลักษณะ
บั ณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่ประเทศต้องกำร ผู้ มีควำมมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัยและมีจิตสำธำรณะ เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ สำมำรถ
อ่ำนออกเขียนได้ คำนวณและคิดอย่ ำงเป็นระบบ มีวิจำรณญำณ
และทักษะในกำรแก้ปัญหำ มีทักษะด้ำนกำรสื่ อสำร สำรสนเทศ
และรู้เท่ำทันสื่อ ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ มีภำวะผู้นำ
มีทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมและมีกำรประยุ กต์ ใช้
นวัตกรรมเพื่อกำรทำงำน มีทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรทำงำนเป็น
ทีม และทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒ นธรรมต่ำงกระบวนทัศน์
และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ เห็นคุณค่ำของกำรทำงำนแบบร่วมมือ
รวมพลั ง ในกำรสร้ ำ งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน
สังคม และประเทศชำติต่อไป
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คาศัพท์
ความหมาย
9 กรอบอ้ ำงอิ งควำมสำมำรถ กรอบอ้ ำงอิ งควำมสำมำรถทำงภำษำอั งกฤษที่ เป็ น สำกล
ทำงภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล ที่มุ่งเน้นในกำรพัฒนำ “ทักษะกำรใช้ภำษำ (English Proficiency)”
(The Common European ได้แบ่งควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้
คาอธิบาย
Framework of Reference ระดับ
A1 ผู้เรียนสำมำรถใช้และเข้ำใจประโยคง่ำย ๆ ในชีวิตประจำวัน
for Languages: CEFR)

A2

B1

B2

C1

สำมำรถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสำมำรถตั้งคำถำมเกี่ยวกับ
บุ ค คลอื่ น ได้ เช่ น เขำอยู่ ที่ ไ หน รู้ จั ก ใครบ้ ำ ง มี อ ะไรบ้ ำ ง
และตอบค ำถำมเหล่ ำ นี้ ไ ด้ ทั้ ง ยั ง สำมำรถเข้ ำ ใจบทสนทนำ
เมื่อคู่สนทนำพูดช้ำและชัดเจน
ผู้ เ รี ย นสำมำรถใช้ แ ละเข้ ำ ใจประโยคในชี วิ ต ประจ ำวั น ใน
ระดับกลำงเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว กำรจัดจ่ำยใช้สอย
สถำนที่ ภูมิศำสตร์ กำรทำงำน และสำมำรถสื่อสำรในประโยค
ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและกำรใช้ ชีวิตประวัน สำมำรถ
บรรยำยควำมฝั น ควำมคำดหวั ง ประวั ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
สิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ผู้เรียนสำมำรถพูด เขียน และจับใจควำมสำคัญของข้อควำมทั่ว
ๆ ไปได้ เมื่ อ เป็ น หั ว ข้ อ ที่ คุ้ น เคย หรื อ สนใจ เช่ น กำรท ำงำน
โรงเรียน เวลำว่ำง ฯลฯ สำมำรถจัดกำรกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงในประเทศที่ใช้ภำษำได้ สำมำรถ
บรรยำยประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมฝัน ควำมหวัง พร้อมให้
เหตุผลสั้น ๆ ได้
ผู้ เ รี ย นมี ค วำมสำมำรถในกำรใช้ ภ ำษำในระดั บ ดี สำมำรถ
ใช้ ภ ำษำ พู ด และเขี ย นได้ แ ทบทุ ก เรื่ อ ง อย่ ำ งถู ก ต้ อ งและ
คล่ อ งแคล่ ว ขึ้ น รวมทั้ ง สำมำรถจะอ่ ำ นและท ำควำมเข้ ำ ใจ
บทควำมที่มีเนื้อหำยำกขึ้นได้
ผู้ เ รี ย นสำมำรถเข้ ำ ใจข้ อ ควำมยำวๆ ที่ ซั บ ซ้ อ นในหั ว ข้ อ
ที่หลำกหลำย และเข้ำใจควำมแฝงได้สำมำรถแสดงควำมคิด
ควำมรู้ สึ ก ของตนได้ อ ย่ ำ งเป็ น ธรรมชำติ โดยไม่ ต้ อ งหยุ ด คิ ด
หำคำศัพท์ สำมำรถใช้ภำษำทั้งในด้ำนสังคมกำรทำงำน หรือ
ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพูดและเขียน
ข้ อ ควำมที่ ซั บ ซ้ อ นได้อ ย่ ำงชั ด เจนและถู ก ต้อ งตำมโครงสร้ำง
ไวยำกรณ์ พร้อมทั้งสำมำรถใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่ำงถูกต้อง
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คาศัพท์

ความหมาย
C2

ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำได้อย่ำงดีเยี่ยมใกล้เคียง
เจ้ ำ ของภำษำ สำมำรถใช้ ภ ำษำมำตรฐำนได้อ ย่ ำ งสละสลวย
ถูกต้องตำมจุดประสงค์ที่จะสื่อสำรได้ดี สำมำรถอ่ำน บทควำมที่เป็น
ภำษำต้นฉบับ (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวรรณกรรม) ได้ เข้ำใจ
สำมำรถ และเลือกใช้ภำษำสำหรับพูดและเขียนได้อย่ำงเหมำะสม

ทั้งนี้ สำมำรถสรุปเป็นตำรำงเปรียบเทียบกรอบควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล (The Common European Framework of
Reference for Languages: CEFR) ตำมประกำศของกระทรวง
ศึกษำธิกำร ตำมระดับกำรศึกษำ ดังนี้

10

11

12
13

ป.ตรี

380

ป.โท

450

ป.เอก

520*

ได้รับกำรยอมรับ

ควำมสำเร็จด้ำนกำรมีงำนทำ หรือกำรศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ปี หลังสำเร็จกำรศึกษำโดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ของ
สกอ. สำเร็จตำมเป้ำหมำยและทิศทำงที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
พิจำรณำตำมเกณฑ์ของ สกอ. ผลลั พ ธ์ ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ น ไปตำมเกณฑ์ ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต
ปริญญำตรีที่ได้งำนทำ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี ของ
สกอ.
เป็นไปตำมเกณฑ์ของ สกอ. หมำยถึง ผลลัพธ์กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์คุณภำพบัณฑิต
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ของ สกอ.
กำรรู้ดิจิทัล (Digital
ควำมสำมำรถสำหรับกำรเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
literacy)
ใช้ (Use) หมำยถึง ควำมคล่องแคล่วทำงเทคนิคที่จำเป็นในกำรใช้
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เน็ ต เข้ ำ ใจ (Understand) คื อ ควำม
สำมำรถที่จะเข้ำใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินสื่อดิจิทัล สร้ำง
(Create) คือ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเนื้อหำที่มีประสิทธิภำพ โดยใช้
สื่อดิจิทัลในรูปแบบต่ำง ๆ

20

ลาดับ
คาศัพท์
14 สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ
(1) กำรทดสอบด้ำนภำษำ
อังกฤษก่อนจบกำรศึกษำ
(Exit Exam)

15

16

17
18

19

ความหมาย
เสนอพิจำรณำ 2 แนวทำง ดังนี้
กำรทดสอบด้ำนภำษำอังกฤษก่อนจบกำรศึกษำของนิสิต นักศึกษำ
โดยผลกำรทดสอบสำมำรถเทียบเคียงกับเกณฑ์มำตรฐำนสำกล
หรื อ เกณฑ์ ต ำมที่ ห น่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด /สภำวิ ช ำชี พ /สถำนศึ ก ษำ
ก ำหนด เพื่ อ รั บ รองควำมสำมำรถด้ ำ นภำษำอั ง กฤษของนิ สิ ต
นักศึกษำ
ควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษของบัณฑิต เป็น กำร
สื่อสำรในด้ำนกำรปฏิบัติงำนและในชีวิตประจำวัน

(2) ทักษะควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษ (English
Proficiency)
ควำมรู้ ขั้ น สู ง ในกำรปฏิ บั ติ ควำมรู้ และทักษะทำงด้ำนวิช ำกำรและวิช ำชีพในระดับที่สู งมำก
และพัฒนำงำน
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒ นำควำมช ำนำญทำงด้ำนกำรวิจัยหรื อ พั ฒ นำ
ควำมชำนำญระดับสูงทั้งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
สั ด ส่ ว นผลงำนของผู้ เ รี ย น ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งผลงำนของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บกำรศึ ก ษำระดั บ
และผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปริญญำโทกับเป้ำหมำย หรือทิศทำงด้ำนผลงำนของบัณฑิตระดับ
ปริญญำโท
ปริญญำโทของสถำบัน ใน 3 แนวทำงคือ 1) แนวทำงกำรวิจัยและ
พัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน 2) แนวทำงกำรวิจัยและ
พัฒนำเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ หรือ 3) งำนวิจัยที่สำมำรถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนภำยนอกหรือภำคอุตสำหกรรม
จำนวนปีที่ใช้ข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในกำรพิจำรณำย้อนหลัง 3 ปีต่อเนื่อง
คุ ณ ภำพงำนวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ผลลั พธ์กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์ผลงำนของนักศึกษำและ
เผยแพร่ ในระดั บ ชำติ หรื อ ผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
นำนำชำติ โดยพิจำรณำตำม ของ สกอ.
เกณฑ์ของ สกอ.
กำรน ำปริ ญญำนิ พนธ์ ไปใช้ กำรนำควำมรู้กำรประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติต่ำงๆ เช่น
อย่ำงเป็นรูปธรรม
เชิงนโยบำย วิชำกำร กำรบริหำรจัดกำร ฯลฯ ไม่นับงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำร
โครงกำรวิจัย และรำยงำนกำรวิจัย

21

ลาดับ
คาศัพท์
ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย
20 คุณภำพงำนวิจัย

21

งำนวิจัย

22

งำนสร้ำงสรรค์

23

นวัตกรรม

ความหมาย
กำรที่ ส ถำนศึ ก ษำเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรสร้ ำ งวิ ถี ก ำรเรี ย นรู้
“กำรศึกษำวิจัย กำรสร้ำงเสริม สนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้และกลไก
กำรเรียนรู้” เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อกำรพั ฒนำ
ประเทศ
กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำคำตอบของปั ญหำ
หรือกำรเสำะหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์ คิดค้นที่ผ่ ำน
กระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลอย่ำงเป็นระบบ
ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่ำง ๆ ที่มีควำมเป็นนวัตกรรม
โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของ
งำนศิ ล ปะ ซึ่ งมี แนวทำงกำรทดลองหรื อ กำรพั ฒ นำจำกแนวคิ ด
สร้ ำงสรรค์เดิ ม เพื่อเป็นต้ นแบบหรื อควำมสำมำรถในกำรบุ กเบิ ก
ศำสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชำชีพตำมกำรจัดกลุ่มศิลปะของอำเซียน งำนสร้ำงสรรค์ทำง
ศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงำนด้ำน
จิ ต รกรรม ประติ ม ำกรรม ภำพพิ ม พ์ ภำพถ่ ำ ย ภำพยนตร์
สื่ อ ประสม สถำปั ต ยกรรมและงำนออกแบบประเภทอื่ น ๆ
(2) ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยำงคศิลป์
นำฏยศิ ลป์ รวมถึ งกำรแสดงรู ปแบบต่ ำง ๆ และ (3) วรรณศิ ล ป์
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำง ๆ
สิ่ งใหม่ ที่ เกิ ดจำกก ำร ใช้ ควำมรู้ และควำมคิ ดสร้ ำงสรรค์
ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม แบ่ ง ออกเป็ น 4 รู ป แบบ
1) นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 2) นวัตกรรม
ด้ ำ นกำรบริ ก ำร ( Service Innovation) 3) นวั ต กรรมด้ ำ น
กระบวนกำรผลิ ต (Business Process Innovation) 4) รูปแบบ
ธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)

22

ลาดับ
คาศัพท์
24 สัดส่วนผลงำนวิจยั และผลงำน
สร้ำงสรรค์ที่มีควำมสอดคล้อง
กับบริบทของสถำนศึกษำ
และตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ โดย พิจำรณำตำม
เกณฑ์ของ สกอ.
25 สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์
และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่มี
ควำมสอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำ ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ มี
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ โดย
พิจำรณำตำมเกณฑ์ของ สกอ.
26 งำนวิจัยเชิงประยุกต์

27

กำรวิจัย พัฒนำ และ
นวัตกรรม (Research,
Development &
Innovation: RD&I)

28

กำรนำไปใช้ประโยชน์

ความหมาย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีควำม
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสถำนศึ ก ษำและตอบโจทย์ ก ำรพั ฒ นำ
ประเทศที่เป็นตำมเป้ำหมำยกับทิศทำงและแผนกำรขับเคลื่อนด้ำน
งำนวิ จั ย ของสถำนศึ ก ษำที่ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถำนศึกษำ
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งผลงำนวิ จั ย เชิ ง ประยุ ก ต์ แ ละกำรพั ฒ นำ
นวัตกรรมที่มีควำมสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ ที่เป็นตำมเป้ำหมำยกับทิศทำงและแผนกำรขับเคลื่อนด้ำน
งำนวิ จั ย ของสถำนศึ ก ษำที่ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถำนศึกษำ

ผลงำนวิ จั ยที่ มุ่ งเสำะแสวงหำควำมรู้ และประยุ กต์ ใช้ ควำมรู้ หรื อ
วิ ทยำกำรต่ ำง ๆ ให้ เป็ นประโยชน์ ในทำงปฏิ บั ติ หรื อเป็ นกำรวิ จั ย
ที่นำผลที่ได้ไปแก้ปัญหำโดยตรง กำรวิจัยประเภทนี้อำจนำผลกำรวิจัย
พื้นฐำนมำวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น กำรวิจัยเกี่ยวกับอำหำร ยำรักษำ
โรค กำรเกษตร กำรเรียนกำรสอน เป็นต้น
กำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรมจำกวิสำหกิจชุมชน/วิสำหกิจขนำด
ใหญ่ ขนำดกลำงและขนำดย่ อ ม รวมถึ ง ศู น ย์ บ่ ม เพำะวิ ส ำหกิ จ
เพื่อกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนในสถำนศึกษำที่มีบทบำทด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับ
บริ บ ทชุ ม ชน ตอบโจทย์ ก ำรพั ฒ นำประเทศที่ ส ำมำรถสร้ ำ ง
ผลกระทบ (Impact) ให้แก่ประเทศ ตลอดจนกำรนำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพำณิชย์
กำรนำผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์มำใช้ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดตำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด ตอบโจทย์กำรพัฒนำ ส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรแข่ ง ขั นของประเทศ (Growth and Competitiveness)
สนับสนุนให้เกิดควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันในสังคม (Inclusive
growth) เพื่อมุ่งให้ ประชำชนและสั งคมมี คุ ณภำพและเป็ นมิ ตรกั บ
23

ลาดับ

คาศัพท์

29

สิทธิบัตร

30

ลิขสิทธิ์

31

อนุสิทธิบัตร

ความหมาย
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green growth) ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรเติ บ โตอย่ ำ งยั่ ง ยื น
(Sustainable growth) รวมถึ งสำมำรถสร้ ำงผลกระทบ (Impact)
เชิงบวก โดยกำรใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนพำณิชย์ ด้ำน
นโยบำย ด้ำนสำธำรณะ ด้ำนชุมชนพื้นที่ ด้ำนวิชำกำร
หนังสือสำคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์ (Invention)
หรื อกำรออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ (Product Design) ที่ มี ลั กษณะตำมที่
กฎหมำยก ำหนด เป็ นสิ ทธิ บั ตรพิ เศษที่ ให้ ผู้ ประดิ ษฐ์ คิ ดค้ น หรื อ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้ำ จำหน่ำยสินค้ำแต่เพียงผู้
เดี ยว ในช่ วงระยะเวลำหนึ่ ง กำรประดิ ษฐ์ (Invention) หมำยถึ ง
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้ำงหรือกลไก
ของผลิ ตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในกำรผลิ ตกำรรั กษำ หรือปรับปรุ ง
คุ ณภำพของผลิ ตภั ณฑ์ ให้ ดี ขี้ น หรื อท ำให้ เกิ ดผลิ ตภั ณฑ์ ขึ้ น ใหม่
ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม และเน้นกำรประดิษฐ์ที่มีลักษณะของกำรแก้ไข
ปั ญหำทำงเทคนิ คที่ ไม่ สำมำรถคิ ดค้ นขึ้ นโดยง่ ำย เช่ น กลไกของ
เครื่องยนต์ ยำรักษำโรค วิธีกำรในกำรเก็บรักษำพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่ำ
เสียเร็วเกินไป เป็นต้น
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำกำรใด ๆ เกี่ยวกับงำนที่ผู้สร้ำงสรรค์
ได้ริเริ่มโดยกำรใช้สติปัญญำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมวิริยะ
อุตสำหะของตนเองในกำรสร้ำงสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงำนของผู้อื่น
โดยงำนที่สร้ำงสรรค์ต้ องเป็นงำนตำมประเภทที่ กฎหมำยลิ ขสิ ทธิ์
ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้ำงสรรค์จะได้รับควำมคุ้มครองทันทีที่สร้ำงสรรค์
โดยไม่ต้องจดทะเบียน
หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ำย
กั บ กำรประดิ ษ ฐ์ เป็ น ควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ ที่ มี ร ะดั บ กำรพั ฒ นำ
เทคโนโลยีไม่สูงมำก หรือเป็นกำรประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมี
ประโยชน์ใช้สอยมำกขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในกำรผลิตกำรรักษำหรือ
ปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้น
ใหม่ ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยำรักษำโรค
วิธีกำรในกำรเก็บรักษำพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่ำเสียเร็วเกินไป เป็นต้น

24

ลาดับ
คาศัพท์
32 สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และกำรพัฒนำ
นวัตกรรมที่สำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัย
พัฒนำต่อยอดจำกหน่วยงำน
ภำยนอก โดยพิจำรณำตำม
เกณฑ์ของ สกอ.
ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ
33

ผลของกำรบริกำรวิชำกำร

ความหมาย
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งผลงำนวิ จั ย เชิ ง ประยุ ก ต์ แ ละกำรพั ฒ นำ
นวั ต กรรมที่ ส ำมำรถน ำมำประยุ ก ต์ ใ ช้ หรื อ ได้ ทุ น วิ จั ย พั ฒ นำ
ต่อยอดจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ของ สกอ.
ที่เป็นตำมเป้ำหมำยกับทิศทำงและแผนกำรขับเคลื่อนด้ำนงำนวิจัย
ของสถำนศึกษำที่มีควำมสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ

ผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำที่เป็นส่วนหนึ่งของ “กำรสร้ำงวิถีกำร
เรี ยนรู้ และสั งคมแห่ งกำรเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต ” โดยผลของกำรบริ กำร
วิชำกำรต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1) กำรบริกำรวิชำกำรและกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 2) กำรศึกษำวิจัย กำรสร้ำงเสริม สนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้และ
กลไกกำรเรียนรู้ และ 3) กำรสร้ำงและกำรจัดกำรควำมรู้ในทุกระดับทุกมิติ
ของสังคม สถำนศึกษำควรมีกำรบริกำรวิชำกำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ที่เอื้อต่อ
กระบวนกำรเรียนรู้ภำยในชุมชนและให้บริกำรวิชำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำชุมชน และประเทศชำติ ทั้งนี้ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ต้องมีควำม
ปลอดภัย มีสันติสุขและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
สถำนศึกษำควรมีกำรศึกษำวิจัย กำรสร้ำงเสริม สนับสนุนแหล่งกำร
เรียนรู้และกลไกกำรเรียนรู้โดยสำรวจ จัดหำ พัฒนำและจัดตั้งแหล่งกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต ระดมทรัพยำกร สร้ำงควำมร่วมมือทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกเครือข่ำยในกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบ มี
กลไกกำรเรียนรู้ทุกประเภทเพื่อให้ผู้เรียนเข้ำถึงสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถำนศึกษำสร้ำงและกำรจั ดกำรควำมรู้ ในทุ กระดั บทุ กมิ ติ ของ
สังคม โดยครอบครัว ชุมชน องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จนกลำยเป็นวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้ ปรำชญ์ ชำวบ้ำนและครูภูมิ
ปัญญำมีบทบำทในกำรพัฒนำต่อยอดและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ มีกำรสร้ำง
พัฒนำ และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อกำรเรียนรู้ที่
กว้ำงขวำงและหลำกหลำย
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35

36
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กำรที่สถำนศึกษำให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม ในรูปแบบต่ำง ๆ
ตำมควำมถนัดและควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ รวมถึงเป็นแหล่ง
อ้ำงอิงทำงวิชำกำร หรือทำหน้ำที่ใด ๆ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำชุ มชน
สังคมในด้ำนวิชำกำรหรือกำรพัฒนำควำมรู้ ตลอดจนควำมเข้มแข็ง
ประเทศชำติและนำนำชำติ กำรบริกำรวิชำกำรเป็นกำรบริกำรที่ มี
ค่ำตอบแทน และบริกำรวิชำกำรให้ เปล่ ำ โดยมีกำรนำควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์มำใช้พัฒนำหรือบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัย อำทิ บทควำม ตำรำ หนังสือ รำยวิชำหรือหลักสูตร เป็นต้น
ประกอบด้วย กำรบริกำรวิชำกำรสู่สำธำรณะและกำรบริกำรวิชำกำร
เฉพำะกลุ่มชุมชน/องค์กำร
กำรบริกำรวิชำกำร
กำรที่ ส ถำนศึ ก ษำมี ก ำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรที่ มุ่ ง เน้ น สู่ ส ำธำรณะ
สู่สำธำรณะ
โดยผู้รับบริกำรที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำหรือประยุกต์ใช้ส่วนใด
ส่วนหนึ่งได้ สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value) แก่ผู้รับบริกำร ชุมชน และ
สังคมได้ นำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิง
บวกในวงกว้ำง
ผลกำรประเมินกำรบริกำร ผลกำรประเมิ นควำมพึ ง พอใจของกลุ่ ม เป้ ำ หมำยต่ อ กำรบริ ก ำร
วิชำกำรแบบเฉพำะ
วิชำกำรของสถำนศึกษำที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยเป็นหลัก
กำรบริกำรวิชำกำร
กำรที่ สถำนศึ กษำมี กำรบริ กำรวิ ชำกำรแบบเฉพำะมุ่ งเน้ น ให้ เกิ ด
แบบเฉพำะ
ประโยชน์ ได้ จริ ง เป็ นผลงำนบริ กำรวิ ชำกำรสำมำรถสร้ ำงคุ ณค่ ำ
(Value) พิจำรณำจำกผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกผลกำรบริกำรวิชำกำร
นั้น ๆ ใน 2 แนวทำง ได้แก่ In Cash คือ กำรสร้ำงคุณค่ำพิจำรณำผ่ำน
ค่ำใช้จ่ำย/มูลค่ำ/รำยได้ In Kind คือ กำรสร้ำงคุณค่ำที่ไม่เน้นมูลค่ำ/
รำยได้ อำทิ กำรสร้ำงควำมผูกพันองค์กร กำรเกิดวัฒนธรรมองค์กร
หรือองค์ควำมรู้ใหม่ เป็นต้น
คณะกรรมกำรวิชำกำร
คณะกรรมกำรวิ ช ำกำรหรื อ คณะกรรมกำรที่ มี เรี ย กชื่ อ อย่ ำ งอื่ น
ของสถำนศึกษำ
ในสถำนศึ ก ษำที่ มี ห น้ ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรก ำหนดนโยบำยและ
แผนพัฒนำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร กำกับดูแลคุณภำพมำตรฐำน และ
ให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
โดยพิ จ ำรณำตำมเกณฑ์ กำรพิจำรณำด้ำนกำรบริกำรแก่ชุมชนของของ สกอ. ข้อ 1.4
ของ สกอ.
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ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน
40 ผลของกำรประกันคุณภำพ ผลของกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำที่สอดคล้องตำมมำตรฐำน
ภำยใน
ของกระทรวงที่กำกับดูแล โดยเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติ ที่มุ่งให้เกิดระบบกลไกในกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ
ที่มุ่งให้ เกิด “กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒ นำผู้เรียน และกำร
บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพ” ในประเด็นดังนี้
1) กำรพัฒ นำผู้ บริห ำร ครู อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
ให้เป็นมืออำชีพทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพ และ
2) กำรมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนกำรบริ ห ำรจั ด กำร หมำยรวมถึ ง กำรที่ ส ถำนศึ ก ษำให้
ควำมส ำคั ญ กั บ กำรพั ฒ นำผู้ บ ริ ห ำร ครู อำจำรย์ แ ละบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้เป็นมืออำชีพทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมี
คุ ณ ภำพ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเข้ ม แข็ ง ทำงวิ ช ำกำรและวิ ช ำชี พ
รวมถึ ง ผู้ บ ริ ห ำร ครู อำจำรย์ มี จิ ต วิ ญ ญำณควำมเป็ น ครู เป็ น
แบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ดำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งสถำนศึกษำจัดให้ มี
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึ กษำเป็นส่ ว นหนึ่งในกำรบริ ห ำร
จัดกำรสถำบัน
41 แนวโน้ม (Trends)
สำรสนเทศ สถิติ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นทิศทำง อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ควำมเคลื่ อนไหวของผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึ กษำ ตำมล ำดั บ
ช่วงเวลำที่เปลี่ยนไป ทำให้เห็นทิศทำงของผลกำรดำเนินงำนนำไปสู่กำร
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำสถำนศึ ก ษำ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ กำรคำดกำรณ์
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนในอนำคต
42 กำรรับรองจำกองค์กร
องค์กรที่มีมำตรฐำนและควำมเชื่อมั่นในระดับนำนำชำติ เป็นที่ยอมรับ
รับรองนำนำชำติ
ในระดับสำกล
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ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข้ ำ ม พ ร ม แ ด น กำรจัดกำรศึกษำข้ำมพรมแดนมีกำรดำเนินกำรในหลำยรูปแบบ เช่น
(Cross border Education)
กำรอนุ ญ ำตให้ ส ถำนศึ ก ษำจำกต่ ำ งประเทศเข้ ำ มำเปิ ด วิ ท ยำเขตใน
(C2)
ประเทศ กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลหรือกำรศึกษำออนไลน์ทั่วโลก กำร
จั ด หลั ก สู ต รร่ ว ม กำรท ำวิ จั ย ร่ ว ม โครงกำรแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษำ
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำบริกำร
(General Agreement on Trade in Services : GATS) ขององค์ ก ร
กำรค้ำโลก (WTO) ที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก ข้อตกลงดังกล่ำวมี 4 ประเภท
(Mode) คือ (1) กำรให้บริกำรข้ำมพรมแดน (Cross border delivery)
เช่น กำรศึกษำทำงไกล บริกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ กำรศึกษำผ่ำน
อินเตอร์เน็ต (2) กำรบริโภคในต่ำงแดน (Consumption abroad) เช่น
กำรที่นักศึกษำไทยไปศึกษำในสหรัฐอเมริกำ (3) กำรจัดหน่วยกำรศึกษำ
เชิงพำณิชย์ (Commercial presence) เช่น กำรให้บริกำรกำรศึ กษำ
ของมหำวิ ท ยำลั ย ของสหรัฐ อเมริกำในไทย ซึ่ ง อำจจะเป็ น กำรจั ด ตั้ ง
วิทยำเขตหรือสำขำหรือกำรให้สัมปทำน และ (4) กำรให้ บริกำรโดย
ชำวต่ำงชำติ (Presence of natural persons) นอกจำกนี้ ยังรวมถึง
กำรที่สถำนศึกษำจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนในต่ำงประเทศ หรือกำรไป
จั ด ตั้ ง สำขำของสถำนศึ กษำในต่ ำ งประเทศ (Branch Campus) หรื อ
กำรจัดทำควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำในประเทศกับต่ำงประเทศ
กำรเคลื่อนย้ำยผู้เรียน
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษำที่เคลื่อนย้ำยไปศึกษำกับสถำนศึกษำอื่นภำยใน
(Student Mobility)
หรือภำยนอกประเทศ ภำยใต้กรอบระยะเวลำที่กำหนดโดยพิจำรณำจำก
(C2)
จ ำนวนนั กศึ กษำแลกเปลี่ ยน จ ำนวนนั กศึ กษำต่ ำ งชำติ ทั้ งนั กศึ กษำ
แลกเปลี่ ย น (Inbound/Outbound) และจ ำนวนนั กศึ กษำต่ ำงชำติ ที่
ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำของคณะ/สถำบัน เช่น กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ
ระยะสั้น กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและบุคลำกรของสถำนศึกษำไทยกับ
ต่ำงประเทศ เป็นต้น
กำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนอง กำรจัดกำรศึกษำที่ คำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุ คคล เช่น เชื้อชำติ
ต่อควำมหลำกหลำย
สั ญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ ควำมพิ กำร หรือช่ องทำงกำรเข้ำถึงกำรจัด
(Multicultural Education) กำรศึกษำ เป็นต้น ควำมหลำกหลำยทำงกำรศึกษำควรตั้งอยู่บนพื้นฐำน
(C2)
ของหลักควำมยุติธรรมทำงสังคม และกำรจัดกำรศึกษำที่มีผลต่อคนส่วน
ใหญ่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ทำให้ผู้เรียนได้รู้และเห็นคุณค่ำของพหุลักษณ์
พหุ วั ฒนธรรมของนั กศึกษำต่ ำงวั ย ต่ ำงภูมิ หลั งและสั งคม รวมถึงกำร
แลกเปลี่ยนอำจำรย์ หลักสูตรสองภำษำ เป็นต้น
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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และ สมศ.
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก คือ กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม กำรตรวจสอบ
คุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ซึ่งกระทำโดยสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึ กษำ
(องค์กำรมหำชน) หรือที่เรียกว่ำ สมศ. โดยมีกำรเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนต้นสังกัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้ำหมำยมำตรฐำนที่กำหนดและร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลกำรจัด กำรศึกษำที่เกิดขึ้น อีกทั้งกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต้องมีควำมท้ำทำย และช่วยกระตุ้น
หน่ ว ยงำนที่เกี่ย วข้องให้ เกิดกำรส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำสู่ ส ำกลตำมนโยบำยปฏิรูป
กำรศึกษำของรัฐบำล เพื่อมุ่งให้มีกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุเป้ำหมำย
ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่ เป็ น กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นฐำน (IT based Assessment) โดยสำนักงำนได้นำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก หรือทีเ่ รียกว่ำ Automated QA (AQA) มำประยุกต์ใช้ ดังนั้น กำรระบุระยะเวลำในขั้นตอน
ต่ำง ๆ จึงมีควำมสำคัญมำกต่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรประเมินคุ ณภำพ
ภำยนอกมีควำมสะดวกและรวดเร็วต่อผู้ใช้งำน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งขั้นตอนกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ แสดงดังภำพที่ 1
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1.

ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำ
ที่จะได้ร ับกำรประเมิน
(30 วัน)

11.
เสนอผลกำรวิเ ครำะห์ผ ลกำรประเมิน และระยะเวลำ
ในกำรพัฒนำ ต่อ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
และคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. เพื่อ รับรองผลกำรประเมิน
พร้อมทั้งจัดท ำบันทึกเผยแพร่ผลกำรประเมินให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรต่อ
(30 วัน)

2.
จัดคณะผู้ประเมิน ภำยนอกตำมเกณฑ์ที่ สมศ.
กำหนด ผ่ำนระบบ AQA
(30 วัน)

3.
เสนอผู้อำนวยกำร สมศ. พิจำรณำเห็นชอบ
รำยชื่อ คณะผู้ประเมินและรำยชื่อสถำนศึกษำ

(7 วัน)

1.
ก่อนประเมิน
(100 วัน)

ไม่เห็นชอบ
3.
หลัง ประเมิน
(37 วัน)

เห็นชอบ

4.
ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำและ
คณะผู้ประเมิน ภำยนอก (ไม่ร ะบุวันเข้ำ ประเมิน )
(3 วัน)
12.
เผยแพร่ร ำยงำนผลกำรประเมินในระบบ
AQA / เว็บไซต์ สมศ. (ภทส.)
(7 วัน)

5.
ผู้ประเมิน วิเ ครำะห์ SAR ร่วมกับผลกำร
วิเครำะห์ผลกำรดำเนิน งำนเบื้องต้นของสถำนศึกษำ

13.
จัดส่งหนังสือรับรองให้แก่สถำนศึก ษำ และ
จัดส่งผลกำรประเมินให้ต้น สังกัด (ภอก.)
(7 วัน )

END

พร้อมทั้งขอหลัก ฐำนเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
(15-30 วัน)

ไม่ล งพื้นที่ต รวจเยี่ย ม (Non visit)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Sit e visit)

2.
ระหว่ำงประเมิน
(33 วัน)

14.
ระบบกำรพัฒนำคุณ ภำพสถำนศึกษำหลังกำรประเมิน
ร่วมก ับหน่วยงำนต้นสัง กัด (Quali ty Development)

6.
คณะผู้ประเมินดำเนินกำรประเมินสถำนศึก ษำตำม
กระบวนกำรที่ สมศ. กำหนด
(1-3 วัน)

(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผลการประเมิน)

7.
ผู้ประเมินสรุปผลกำรประเมิน ตรวจสอบ
คุณภำพรำยงำน (E-Report) และนำส่งพร้อม
เอกสำรที่เ กี่ย วข้อง (E-Document)
เข้ำระบบ AQA (15 วัน)

15.
ระบบตรวจสอบคุณ ภำพรำยงำน เพื่อ นำไปพัฒ นำ
คุณภำพผู้ประเมิน
(30 วัน หลังจากกรรมการบริหาร สมศ.ใ ห้การรับ รอง
ผล การประเมิน)

(15 วัน )

ระยะเวลาดาเนิน งานรวมตังแต่ก่อนการประเมิน - หลังการประเมิน จานวน 7 วัน
กรณีไม่มีข้อทักท้ว ง ใ ้ระยะเวลาดาเนินการตังแต่เ ริ่มลงพืนที่ – ได้รับผลการประเมิน จานวน -7 วัน Flow 6-8,11-13)
กรณีมีข้อทักท้ว ง ใ ้ระยะเวลาดาเนินการตังแต่เริ่มลงพืนที่ – ได้รับผลการประเมิน จานวน 105-1 วั น (Flow 6-13)

ยอมรับ
โดยไม่มีข้อแ ก้ไข

ไม่ยอมรับ

กรณีมีข้อทักท้ว ง
( 37 วัน )

(ทุก 6 เดือน)

สรุป

ยอมรับ
โดยมีข้อแก้ไข

8.
สถำนศึกษำตรวจสอบ (ร่ำง) รำยงำน
ผลกำรประเมิน และประเมิน ผู้ประเมิน
ผ่ำนระบบ AQA

16.
สังเครำะห์ผลกำรประเม ิน
เพื่อจัดท ำข้อเสนอ เชิง นโยบำยเสนอ
ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อง (สนย.)

9.
เสนอคณะทำงำนอุทธรณ์
ผลกำรประเมิน
(30 วัน)

10.
สมศ.แจ้งผลกำรพิจ ำรณำข้อ อุท ธรณ์
ผลกำรประเมิน
(7 วัน)

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา
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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และ สมศ.
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีขั้นตอนหลักที่สำคัญ 3 ขั้นตอน (ดังแผนภำพที่ 1) คือ ขั้นตอนก่อน
กำรประเมิน ขั้นตอนระหว่ำงกำรประเมิน และขั้นตอนหลังกำรประเมิน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นมีผู้เกี่ยวข้องกับ
กำรประเมิน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) สถำนศึกษำ
2) สมศ.
และ 3) ผู้ประเมิน
ซึ่งมี
รำยละเอียดต่อไปนี้
1. ขั้นตอนก่อนการประเมิน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.
ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำ
ที่จะได้รับกำรประเมิน (30 วัน)

2.
จัดคณะผู้ประเมินภำยนอกตำมเกณฑ์ที่ สมศ.
กำหนดผ่ำนระบบ AQA
(30 วัน)

3.
เสนอผู้อำนวยกำร สมศ. พิจำรณำเห็นชอบ
รำยชื่อคณะผู้ประเมินและรำยชือ่
สถำนศึกษำ
(7 วัน)

ขั้นที่ 4
ประกำศรำยชื่อสถำนศึก ษำและคณะผู้ประเมิน ภำยนอก
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งหลังจำกได้รับควำมเห็นชอบ และแจ้งเงื่อนไขพร้อมทั้ง
สิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนระบบ AQA กับสถำนศึกษำและผู้ประเมิน
สถำนศึกษำ : จัดทำ PA2-1 และ PA2-2 เข้ำสู่ระบบ

ไม่เห็นชอบ

ขั้นที่ 5 ผู้ประเมินวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ จำกระบบ AQA
(Pre-Analysis) อำทิ รำยงำนกำรประเมิน ตนเองของสถำนศึกษำ (SAR)
ข้ อ มู ล พื้ น ฐำนของสถำนศึ ก ษำ (CDS) และเอกสำรอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อนำมำวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน และพิจ ำรณำก ำหนดรูปแบบกำร
ประเมิ น ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 รู ป แบบ คื อ 1) non visit 2) partial visit
(1-2 วัน) 3) full visit (3 วัน) ในกรณีข้อมูลไม่เพีย งพอต่อกำรพิจำรณำ
ผู้ประเมินสำมำรถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกสถำนศึก ษำโดยกำรสัมภำษณ์
ทำงโทรศัพท์หรือกำรประชุมทำงไกล (Tele Conference)

เห็นชอบ

4.
ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำและ
คณะผู้ประเมินภำยนอก (ไม่ระบุวนั เข้ำประเมิน)
(3 วัน)

5.
ผู้ประเมินวิเครำะห์ SAR ร่วมกับผลกำร
วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนเบื้องต้นของสถำนศึกษำ
พร้อมทั้งขอหลักฐำนเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
(15-30 วัน)

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนก่อนการประเมิน
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2. ขั้นตอนระหว่างการประเมิน มี 3-5 ขั้นตอน ดังนี้
6.
คณะผู้ประเมินดำเนินกำรประเมินสถำนศึกษำ
ตำมกระบวนกำรที่ สมศ. กำหนด
(1-3 วัน)

ขั้ น ที่ 6 คณะผู้ ป ระเมิ น ด ำเนิ น กำรประเมิ น สถำนศึ ก ษำตำม
กระบวนกำรที่สำนักงำนกำหนด และตำมแผนที่วำงไว้
ขั้ น ที่ 7 ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งจั ด ส่ ง ร่ ำ งรำยงำนผลกำรประเมิ น ให้
สถำนศึกษำภำยใน 15 วัน หลังกำรประเมินรวมถึงจัดส่งเอกสำร
ต่ำง ๆ ที่เกี่ ย วข้องให้แก่ สำนัก งำน อำทิ แบบบันทึก ภำคสนำม
ร่ำงรำยงำนผลกำรประเมิน

7.
คณะผู้ประเมินสรุปผลกำรประเมิน ตรวจสอบ
คุณภำพรำยงำน (E-Report) และนำส่งพร้อม
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง (E-Document)
(15 วัน)

ขั้นที่ 8 สถำนศึกษำตรวจสอบ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมินและ
ประเมินกำรปฎิบัติงำนของผู้ประเมิน (QC100) ภำยใน 15 วัน
หลังได้รับ (ร่ำง) รำยงำน
- กรณีสถำนศึกษำยอมรับ โดยไม่มีข้อแก้ไข ให้จัดทำหนังสือ
ยอมรับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมินส่งให้ผู้ประเมิน โดยผู้ประเมิน
สำมำรถจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินฉบับสมบูรณ์ และแนบหนังสือ
ยอมรับให้แก่ สมศ.
- กรณี ส ถำนศึ ก ษำยอมรั บ โดยมี ข้ อแก้ ไข จั ดท ำหนั งสื อใน
ประเด็นที่ต้องกำรแก้ไขเสนอผู้ประเมิน และย้อนกลับไปดำเนินกำรใน
ขั้นที่ 7
- กรณีสถำนศึก ษำไม่ย อมรับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมิ น
ให้จัดทำหนังสือทักท้วงมำยัง สมศ. เพื่อเสนอต่อคณะทำงำนอุทธรณ์

ยอมรับ
โดยมีข้อแก้ไข

8.
สถำนศึกษำตรวจสอบ (ร่ำง) รำยงำนผล
กำรประเมิน และประเมินผู้ประเมิน
ผ่ำนระบบ AQA
(15 วัน)

ยอมรับ
โดยไม่มีข้อแก้ไข

ไม่ยอมรับ

9.
เสนอคณะทำงำนอุทธรณ์
ผลกำรประเมิน
(30 วัน)

** ขั้นที่ 9 -10 (ถ้ำมี) สมศ.ประสำนคณะทำงำนอุทธรณ์ เพื่อ
วินิจฉัยผลกำรทักท้วง แล้วแจ้งผลกำรพิจำรณำให้คณะผู้ประเมิน
และสถำนศึกษำเป็นรำยกรณีตำมควำมเหมำะสม

10.
สมศ.แจ้งผลกำรพิจำรณำข้ออุทธรณ์
ผลกำรประเมิน
(7 วัน)

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนระหว่างการประเมิน
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3. ขั้นตอนหลังการประเมิน มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
11.
เสนอผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน และระยะเวลำ
ในกำรพัฒนำ ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
และคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. เพือ่ รับรองผลกำรประเมิน
พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเผยแพร่ผลกำรประเมินให้ฝ่ำยที่เกีว่ ข้องดำเนินกำรต่อ
(30 วัน)

12.
เผยแพร่รำยงำนผลกำรประเมินในระบบ
AQA/เว็บไซต์ สมศ.
(7 วัน)

13.
จัดส่งหนังสือรับรองให้แก่สถำนศึกษำ และ
จัดส่งผลกำรประเมินให้ต้นสังกัด
(7 วัน)

END

14.
ระบบกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำหลังกำรประเมิน
ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด (Quality Development)
(ระยะเวลำขึน้ อยูก่ ับผลกำรประเมิน)

15.
ระบบตรวจสอบคุณภำพรำยงำนเพือ่ นำไปพัฒนำ
คุณภำพผู้ประเมิน
(30 วัน หลังจำกกรรมกำรบริหำร สมศ. ให้กำรรับรอง
ผลกำรประเมิน)

16.
สังเครำะห์ผลกำรประเมิน
เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยเสนอ
ผู้เกี่ยวข้อง
(ทุก 6 เดือน)

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนหลังการประเมิน
ขั้นที่ 11 สมศ. ดำเนินกำรพิจำรณำรับรองผลกำรประเมิน และจัดเตรียมกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินต่อสำธำรณะ
ขั้นที่ 12 สมศ. เผยแพร่ผลกำรประเมินในรูปแบบบทสรุปผู้บริหำรในเว็บไซต์ สมศ. (www.onesqa.or.th) และระบบ AQA
ต่อสำธำรณะ
ขั้นที่ 13 สมศ. ดำเนินกำรจัดส่งหนังสือรับรองให้แก่สถำนศึกษำและจัดส่งผลกำรประเมินให้ต้นสังกัด
** ขั้นตอนที่ 14-16 เป็นกำรดำเนินงำนของ สมศ. ในกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกไปใช้
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ขั้นตอนที่สาคัญในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สาหรับสถานศึกษา
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นฐำน (IT based
Assessment) โดย สมศ. ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (Automated QA
(AQA) ) โดยมีกำรเชื่อมโยงรำยงำนกำรประเมินตนเอง และข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ จำกระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (CHEQA) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) ทั้งนี้สถำนศึกษำดำเนิ นกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ผ่ำนระบบ AQA ซึ่งจะได้รับ Username &
Password ในกำรเข้ำถึงระบบจำก สมศ. ภำยหลังจำกกำรประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องรับกำรประเมินใน
รอบปีนั้น ๆ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ สำหรับสถำนศึก ษำ
รวม 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก่อนกำรประเมิน 2) ระหว่ำงกำรประเมิน และ 3) หลังกำรประเมิน โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
1) ก่อนการประเมิน
เป็นขั้นตอนกำรวำงแผนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่สำคัญ คณะผู้ประเมินที่ได้รับกำรรับรองและ
มอบหมำยให้เป็นผู้ประเมินภำยนอก ทำกำรศึกษำวิเครำะห์ ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ (Pre-Analysis)
อำทิ รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลเบื้องต้น (CDS) บทสรุปผู้บริหำร (PA2-1) แบบสำรวจตนเองฯ
(PA2-2) และเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบ/วิธีกำรประเมินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
ซึ่งมีรูปแบบกำรประเมินแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) ไม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Non visit 2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมใน
บำงประเด็น Partial visit (1-2 วัน) และ 3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเต็มรูปแบบ Full visit (3 วัน) ทั้งนี้ผู้ประเมิน
จะประสำนงำน/ชี้แจงกำรลงพื้นที่ไปยังสถำนศึกษำ และดำเนินกำรประเมินตำมแผนที่วำงไว้
สำหรับสถำนศึกษำต้องดำเนินกำรโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ก่อนการประเมิน
ตรวจสอบและ

จัดทาเอกสาร

ตรวจสอบ

เตรียมรับ

บันทึกข้อมูล

PA2-1 และ PA2-2

รายชื่อผู้ประเมิน

การสัมภาษณ์

• ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อำทิ รำยชื่อผู้บริหำร ระบบประกัน คุณภำพกำรศึกษำ
ทีเ่ ลือกใช้ จุดเด่นหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน เป็นต้น
• ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร 2 ฉบับ (Download ได้จำกระบบ AQA) ได้แก่
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1) PA2-1 : (ร่ำง) บทสรุปผู้บริหำรของสถำนศึกษำ (ด้ำนที่ 1)
2) PA2-2 : แบบส ำรวจตนเองเพื่ อ เตรี ย มควำมพร้ อ มของสถำนศึ ก ษำตำมกรอบ
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ
• ตรวจสอบรำยชื่ อ คณะผู้ ป ระเมิ น โดยด ำเนิ น กำรตอบรั บ ยื น ยั น รำยชื่ อ ผู้ ป ระเมิ น ดั ง กล่ ำ ว กรณี
ไม่เห็นชอบรำยชื่อผู้ ประเมิน ให้ส ถำนศึกษำดำเนินกำรส่งหนังสื อ ทักท้ว งพร้อมระบุเหตุผลในกำร
ขอเปลี่ยนแปลงมำยัง สมศ. ให้พิจำรณำต่อไป
• เตรี ย มรั บ กำรสั ม ภำษณ์ ท ำงโทรศั พ ท์ ห รื อ กำรประชุ ม ทำงไกล (Tele Conference) ในกรณี
ที่ผู้ประเมินต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม ระหว่ำงวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำเพื่อตัดสิน
รูปแบบกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) Non visit 2) Partial visit (1-2 วัน) และ 3) Full
visit (3 วัน)
ระหว่างการประเมิน
เมื่อคณะผู้ประเมินวิเครำะห์ ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำเพื่อตัดสินรูปแบบกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ ยม
(Site visit) จั ดทำแผนกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ ยม เพื่อเสนอให้ สมศ. รับทรำบ ผู้ ประเมินจะประสำนงำนกับ
สถำนศึกษำเพื่อจัดทำกำหนดกำรประเมิน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตำมแผนที่กำหนดไว้ โดยคณะผู้ประเมิน
จะมีกำรประชุมชี้แจงกับคณะผู้บริหำรและบุคลำกรของสถำนศึกษำ เพื่อ แจ้งกระบวนกำรและวัตถุประสงค์
ในกำรประเมิน/ตรวจเยี่ยม รวมทั้งเพื่อแจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับแผนและตำรำงกำรปฏิบัติงำนของคณะผู้ประเมิน
ภำยนอก ผู้ประเมินจะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ หรือจำกกำรวิเครำะห์เอกสำรหลักฐำน
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว คณะผู้ประเมินวิเครำะห์สรุปผลกำรตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ แล้ว
นำเสนอผลกำรประเมินด้วยวำจำ และให้โอกำสสถำนศึกษำชี้แจงในกรณีที่สถำนศึกษำมีข้อสังเกต หรือมี
เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม โดยขั้นตอนระหว่ำงกำรประเมินสถำนศึกษำต้องดำเนินกำรโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ระหว่างการประเมิน
อานวยความสะดวก

รอรับ (ร่าง) รายงาน

การให้ข้อมูลต่างๆ

ผลการประเมิน

ตรวจสอบ (ร่าง)
รายงานผลการประมิน

ประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้ประเมิน

• อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประเมินตำมควำมเหมำะสม อำทิ จัดเตรียมสถำนที่ที่คณะผู้ประเมินภำยนอก
จะสำมำรถทำงำนและประชุมหำรือ รวมทั้ง นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพิจำรณำตำมกรอบ
กำรประเมินฯ และนัดหมำยผู้ให้ข้อมูล อำทิ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริกำรวิชำกำร ศิษย์ปัจจุบั น
หรือศิษย์เก่ำ เป็นต้น (กรณีมีกำรลงพื้นที่ (Partial/Full visit) )
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• รั บ ฟั ง ผลกำรประเมิ น ด้ ว ยวำจำจำกคณะผู้ ป ระเมิ น ชี้ แ จงข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ ส ถำนศึ ก ษำ
มีข้อสังเกตว่ำมีข้อมูลบำงประเด็นไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
• รอรับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่จำกคณะผู้ประเมิน
- กรณีมีกำรลงพื้นที่ (Partial/Full visit) สถำนศึกษำต้องได้รับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมิน
จำกผู้ประเมิน ภำยใน 15 วัน หลังวันที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
- กรณีไม่มีกำรลงพื้นที่ (Non visit) สถำนศึกษำต้องได้รับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมินจำก
ผู้ประเมิน ภำยใน 15 วัน หลังวันที่คณะผู้ประเมินวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนเสร็จ
• ตรวจสอบและยื น ยั น (ร่ ำ ง) รำยงำนผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่ โดยตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกำรสรุปผลกำรประเมิน คุณภำพภำยนอกในภำพรวมและเป็นรำยประเด็นพิจำรณำ
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
ยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน
ไม่ยอมรับ (ร่าง) รายงานผล
การประเมิน
ไม่มีข้อแก้ไข
มีข้อแก้ไข
จั ด ท ำและส่ ง หนั ง สื อ ยอมรั บ (ร่ ำ ง) สอบถำมผู้ประเมินในประเด็นที่ต้องกำร จัดทำและส่งหนังสือ ไม่ยอมรับ (ร่ำง)
รำยงำนผลกำรประเมิ น ภำยใน 15 ให้ มี ข้ อ แก้ ไ ข พร้ อ มทั้ ง เตรี ย มข้ อ มู ล / รำยงำนผลกำรประเมิน มำยั ง สมศ.
วัน นับจำกวันที่ได้รับ (ร่ำง) รำยงำน เอกสำรหลั ก ฐำนประกอบที่ เ กี่ ย วข้อง เพือ่ เสนอคณะทำงำนอุทธรณ์ต่อไป
ผลกำรประเมิน ส่งให้กับผู้ประเมิน
เสนอผู้ ป ระเมิ น ตรวจสอบแก้ ไ ข เพื่ อ
พิจำรณำสรุปผลกำรประเมินใหม่อีกครัง้

• ประเมินกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมิน (QC 100)
หลังการประเมิน
คณะผู้ ป ระเมิน ภำยนอกจัดทำรำยงำนผลกำรประเมิน ภำยนอกฉบับสมบูรณ์ และเสนอต่อ สมศ.
เมื่อ สมศ. พิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินแล้วเสร็จ สมศ. จะแจ้งผลกำรประเมินและจัดส่งหนังสือ
รับรองให้แก่สถำนศึกษำ และจัดส่งผลกำรประเมินให้หน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อดำเนินกำรติดตำมกำกับ ดูแล
และยกระดับ มำตรฐำนและพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป โดยขั้นตอนหลั งกำรประเมิน
สถำนศึกษำต้องดำเนินกำรโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
หลังการประเมิน
รับรายงานผลการประเมิน
ฉบับสมบูรณ์

วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
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การดาเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ

การติดตามจากต้นสังกัด

• ดำวน์โหลดรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่และหนังสือรับรองจำกหน้ำเว็บไซต์ สมศ.
หรื อ ระบบ AQA ทั้ ง นี้ สถำนศึ ก ษำสำมำรถประชำสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ผ ลกำรประเมิ น ของตนเอง
ต่อสำธำรณชนตำมช่องทำงต่ำง ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น เว็บไซต์ของสถำนศึกษำ
• ควรนำข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน มำวิเครำะห์ เพื่อกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำหรือแผนพัฒนำ
คุณภำพของสถำนศึกษำ
• น ำแผนพัฒ นำคุณภำพสู่ กำรปฏิบั ติ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนที่ว ำงไว้ และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของแผนพัฒนำคุณภำพรำยงำนให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ เพื่อกำรกำกับ
ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพเป็นระยะต่อไป
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ส่วนที่ 3
หลักเกณฑ์การจัดคณะผู้ประเมินภายนอก
และการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การจัดคณะผู้ประเมินภายนอก
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก เป็นกำรประเมินเชิงคุณภำพ เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based)
ที่สะท้อนผลลัพธ์กำรดำเนินงำนโดยใช้กำรตัดสินใจของผู้เชี่ยวชำญ (Expert Judgment) และกำรตรวจทำนผล
กำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบ
องค์รวม (Holistic Approach) เป็นกระบวนกำรที่คณะผู้ประเมินภำยนอกดำเนินกำรประเมิน คุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ โดยกำรรวบรวมและศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ข้อมูลจำกเอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของสถำนศึ กษำ (ที่ ปรำกฏใน IQA) โดย สมศ. ให้ ควำมส ำคั ญ ในกำรด ำเนิ นกำรคั ดเลื อ กและกำรเตรี ย ม
คณะผู้ประเมินภำยนอกกับสถำบันอุดมศึกษำที่จะรับกำรประเมิน ผู้ประเมินภำยนอกทุกคนต้องผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินระดับอุดมศึกษำ และได้รับกำรรับรองจำก สมศ.
กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก เพื่อประเมินสถำนศึกษำตำมรอบกำรประเมิน และ/
หรือตำมที่สถำนศึกษำร้องขอ/ร้องเรียน ให้เข้ำประเมิน และ/หรือหน่วยงำนต้นสังกัดส่งรำยชื่อสถำนศึกษำที่
ประสงค์ขอรับกำรประเมินมำยัง สมศ. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ในการประชุมครั้งที่
8/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560) ได้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะผู้ประเมินภำยนอก ประกอบด้วย 3 คน คือ
คนที่ 1 เป็น ผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ. ปฏิบัติหน้ำที่เป็น ประธานคณะผู้ประเมิน
คนที่ 2 เป็น ผู้ประเมินจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ปฏิบัติหน้ำที่เป็น กรรมการ
คนที่ 3 เป็น ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญตำมกลุ่มหรือประเภทของสถำนศึกษำ
และเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำที่ประเมิน ปฏิบัติหน้ำที่เป็น กรรมการและเลขานุการ
2. กรณีที่ต้องมีผู้ประเมินภำยนอกมำกกว่ำ 3 คน ตำมประเด็นกำรพิจำรณำ ผู้ประเมินภำยนอก
ที่เพิ่มเติมนั้น ต้องเป็นผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ.
3. สำหรับระดับอุดมศึกษำสำนักงำนอนุมัติให้เพิ่มกรรมกำรและเลขำนุกำรได้อีก 1 คน ทั้งนี้ เป็น
บุ คคลที่ได้รั บกำรรั บรองจำก สมศ. โดยคณะผู้ ประเมิ นภำยนอกสำมำรถร้ องขอหรื อไม่ร้ องขอได้ ตำมควำม
เหมำะสม
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กำรจัดคณะผู้ ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ ดำเนินกำรภำยใต้ภำรกิจสำนักประเมินและรั บรอง
สถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (ภปอ.) ผ่ำนระบบ AQA โดยมีเงื่อนไขในกำรจัดคณะผู้ประเมินรำยละเอียด ดังนี้
1) เงื่อนไขของสถำนศึกษำ
1.1) ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
1.2) ผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ (รอบสอง และรอบสำม)
1.3) ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน (ตรี โท เอก)
1.4) ควำมเชี่ยวชำญสถำนศึกษำ
1.5) กลุ่มประเภทสถำนศึกษำ (มหำวิทยำลัยของรัฐ มหำวิทยำลัยในกำกับรัฐ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล มหำวิทยำลัย/สถำบันเอกชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ วิทยำลัยเอกชน)
1.6) ที่ตั้งสถำนศึกษำ (ภูมิภำค)
1.7) ช่วงเวลำที่พร้อมรับกำรประเมิน
2) เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ประเมิน
2.1) สถำนที่ทำงำนของผู้ประเมินปัจจุบัน
2.2) ตำแหน่งในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรประเมิน (ผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ. ทำหน้ำที่
ประธำน/ ผู้ประเมินภำยนอกจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ทำหน้ำที่กรรมกำร/ ผู้แทนจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่ไม่มี
ควำมทับซ้อน เป็นกรรมกำร/ผู้ เชี่ยวชำญกำรประกันคุณภำพหรือกำรเรียนกำรสอน ทำหน้ำที่กรรมกำรและ
เลขำนุกำร)
2.3) ประสบกำรณ์กำรประเมินที่ผ่ำนมำ
2.4) ควำมเชี่ยวชำญตำมบริบทของสถำนศึกษำ (กำรบริหำร/กำรสอน/วัดและประเมิน/
ระดับชั้นที่เปิดสอน/ระบบประกันภำยในของสถำนศึกษำ ฯลฯ)
2.5) สิทธิ์กำรประเมินของผู้ประเมิน ไม่เกินปีงบประมำณละ 2 แห่ง
2.6) พื้นที่ที่ผู้ประเมินสะดวกรับงำนประเมินตำมลำดับ
2.7) ช่วงระยะที่ผู้ประเมินสะดวกรับงำนประเมิน
2.8) ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น เพศ ประวัติอำชญำกรรม ประวัติกำรทำงำน
ประวัติกำรรับงำน ฯลฯ
3) เงื่อนไขของ สมศ. ระบบ AQA มีข้อมูลของสถำนศึกษำที่เชื่อมโยงมำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
โดย ภปอ. จัดทำรำยละเอียดยกร่ำงคณะผู้ประเมินเพื่อขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำร กพอ. แล้ว
เสนอผู้อำนวยกำร สมศ. พิจำรณำอนุมัติรำยชื่อคณะผู้ประเมินภำยนอกตำมรำยชื่อสถำนศึกษำและอนุมัติ
งบประมำณสำหรับกำรประเมินผ่ำนระบบ AQA ต่อไป
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การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ มีกำรเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด ไม่เน้นกำรทำงำนเอกสำร แต่นำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประเมิน
คุ ณ ภำพภำยนอก (AQA) มำขั บ เคลื่ อ นกำรด ำเนิ น งำน ลดวั น ในกำรตรวจเยี่ ย ม โดยเน้ น กำรประเมิ น
ตำมที่สภำพจริง และเรียบง่ำย
ด้ำน องค์ป ระกอบและประเด็น กำรพิจำรณำของกรอบแนวกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
สำมำรถใช้กับกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ออกแบบตำมบริบ ทของแต่ละสถำนศึกษำได้และใช้ต่อยอดผลกำร
ประเมินในเชิงบวก สถำนศึกษำทุกแห่งรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเพื่อรับรองมำตรฐำนตำมกฎหมำย
กำหนด นำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินไปพัฒนำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ และเป็นกำรคุ้มครองผู้เรียนให้ได้เข้ำ
ศึกษำในสถำนศึกษำที่ได้มำตรฐำน ทั้งนี้สถำนศึกษำที่มีศักยภำพสำมำรถสมัครขอรับกำรประเมินคุณภำพใน
ระดับสูงขึ้นเพื่อรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำระดับสำกล
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก
1. ควรมีกำรวำงแผนกำรประเมิน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง
2. ทำกำรประเมินตนเองดูว่ำในสถำนะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นอย่ำงไรบ้ำง อำทิ มีอะไรที่เป็น
แนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมที่ดี/เป็นเลิศบ้ำงหรือไม่ ผลกำรดำเนินงำนตำมบริบทของสถำนศึกษำอยู่ในระดับใด
จะต้องดำเนิ น กำรอย่ ำงไรจึ ง ได้ มำตรฐำน และทำอย่ำ งไรจะพัฒ นำสถำบัน สู่ ค วำมเป็น เลิ ศในทุ กภำรกิ จ
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ และมีคุณภำพระดับสำกล เป็นต้น
3. ควรมีกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมไม่สอดคล้องหรือปัญหำ และกำหนดแนวทำงในกำรแก้ไข
4. ผู้บริหำรได้รับทรำบถึงสถำนภำพและร่วมมือในกำรปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง
5. กำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิ น ตนเอง (SAR) ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น (CDS) และ
เอกสำรอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง ในระบบ CHEQA Online ของ สกอ. ให้มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเด็น
6. กรณีมีกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะผู้ประเมินภำยนอกตำมกำหนดกำร ทั้งนีค้ วรมีกำรเตรียมนำเสนอรำยงำนกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ
ของสถำนศึกษำโดยผู้บริหำร เปิดโอกำสให้ผู้ประเมินซักถำม หำกมีข้อมูลที่คณะผู้ประเมิน ภำยนอก ต้องกำร
เพิ่มเติมให้ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรดำเนินกำรต่อไป
7. หลังกำรประเมิน เมื่อรับรำยงำนผลกำรประเมินภำยนอกแล้ว ผู้บริหำร อำจำรย์และบุคลำกร
ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนพัฒนำของสถำบัน กำรนำแผนไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของ
กำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ
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ตัวอย่างรายการเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA)
ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศตำมบริบทและศักยภำพของ
สถำนศึกษำตำมแผนพัฒนำสถำบันตำมพันธกิจหลักของสถำนศึกษำ (เช่น แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี)
1.2 ข้อมูล เกี่ย วกั บ กำรทบทวนและปรั บวิสั ย ทั ศน์ห รื อ พัน ธกิจ ของสถำนศึ กษำเพื่ อ ก ำหนด
เป้ำหมำยกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน (เช่น รำยงำนประจำปี)
1.3 เอกสำรเกี่ยวกับโครงกำรและกำรจัดเตรียมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ
1.4 เอกสำรเกี่ยวกับโครงสร้ำง บุคลำกร หลักสูตร ทรัพยำกร กำรประเมินผล และเทคโนโลยีที่
ปรำกฏอยู่ในรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
1.5 รำยงำนกำรประชุม/แผนกำรดำเนินงำนของสภำสถำบัน
1.6 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
1.7 ข้อร้องเรียนต่ำง ๆ และกำรแก้ไขปัญหำของสถำนศึกษำ
1.8 ผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับบุคลำกร เช่น ผลกำรประเมินพนัก งำนมหำวิทยำลัย กำรดูแล
สวัสดิกำร กำรพัฒนำบุคลำกรประเภทต่ำง ๆ เป็นต้น
1.9 เอกสำรอื่น ๆ ที่เห็นว่ำมีควำมสำคัญต่อประเด็นพิจำรณำ
ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
2.1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
2.2 ผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำเกี่ยวกับแผนกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต
2.3 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษให้เป็นไปตำมหน่วยงำนต้นสังกัดหรือข้อมูล
Exit Exam (ถ้ำมี)
2.4 ผลงำนวิ จั ย ของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญำโท-ปริ ญ ญำเอก ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ผลกำรด ำเนิ น งำนของ
สถำนศึกษำเกี่ยวกับควำมสอดคล้องของแผนกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตกับแผนกำรพัฒนำ
ตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถของบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ ในกำรใช้ควำมรู้ขั้นสูงพัฒนำ
ปรับปรุงงำน (เช่น ผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์ ผลกำรปรับปรุงพัฒนำงำน เป็นต้น)
2.6 ข้อมูลจำนวนวิทยำนิพนธ์/ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี)
2.7 เอกสำรอื่น ๆ ที่เห็นว่ำมีควำมสำคัญต่อประเด็นพิจำรณำ
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ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย
3.1 คุณภำพงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของสถำนศึกษำ
3.2 ข้อมูล ที่ส ะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรตอบโจทย์กำรพั ฒ นำ
ประเทศกับ แผนกำรพัฒ นำตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ ตลอดจนแนวทำงกำร
ประยุกต์ใช้ผลกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยนอก หรือภำคอุตสำหกรรม
3.3 ผลงำนวิ จั ย และงำนสร้ ำงสรรค์ ข องอำจำรย์ /นั ก วิจั ยประจำ (ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ต่ อ เนื่ อง
อย่ำงน้อย 3-5 ปี)
3.4 กำรอ้ำงอิงจำกวำรสำรวิชำกำรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) หรือกำรจัดแสดง (กรณีเป็นงำน
สร้ำงสรรค์)
3.5 จ ำนวนโครงกำรวิจั ย ที่ ไ ด้ รั บรำงวัล ทุ น วิ จั ย จำกหน่ ว ยงำนภำยนอกในระดั บ ชำติ หรื อ
นำนำชำติ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3-5 ปี)
3.6 จำนวนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมของสถำนศึกษำที่มีกำรจดทะเบียน
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3-5 ปี)
3.7 จำนวนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมของสถำนศึกษำที่สำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนำต่อยอดจำกหน่วยงำนภำยนอก (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง
อย่ำงน้อย 3-5 ปี)
3.8 จำนวนอำจำรย์/นักวิจัยประจำทั้งหมด
3.9 เอกสำรอื่น ๆ ที่เห็นว่ำมีควำมสำคัญต่อประเด็นพิจำรณำ
ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ
4.1 ข้อมูลแสดงถึงควำมสำเร็จของสถำนศึกษำจำกข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกำร
ให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรที่ มุ่ ง สู่ ส ำธำรณะโดยเชื่ อ มโยงตำมแผนพั ฒ นำประเทศ เช่ น กำรจั ด
นิทรรศกำร ตำรำ คู่มือให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ แก่ประชำชน กำรเป็นศูนย์บริกำรวิชำกำร กำร
จัดสัมมนำวิชำกำรที่เปิดกว้ำง กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรให้คำปรึกษำ กำรวิจัยค้นคว้ำ
เป็นต้น โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นสำคัญ
4.2 จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service) ทั้งหมดของสถำนศึกษำ
4.3 ผลกำรบริกำรวิชำกำรหรือโครงกำรที่แสดงถึงผลกำรดำเนินงำนสำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value)
ทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง
4.4 หนังสือยืนยันถึงประโยชน์หรือคุณค่ำที่ชุมชน/องค์กรนั้น ๆ ได้รับ
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4.5 ผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service)
ของสถำนศึกษำ ที่เป็นกำรสร้ำงคุณค่ำ สำมำรถนำมำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม/
ผลกำรประเมิน กำรบริ กำรวิช ำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service) โดยคณะกรรมกำร
วิชำกำรของสถำนศึกษำ
4.6 เอกสำรอื่น ๆ ที่เห็นว่ำมีควำมสำคัญต่อประเด็นพิจำรณำ
ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน
5.1 ผลกำรดำเนินงำน เกี่ยวกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนั บ สนุ น กำรผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต รงหรื อ สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญำ ปณิ ธ ำน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น จุดเด่น และวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพ
งำนวิจัย กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรวิชำกำร และกำรรักษำควำมเป็นไทย รวมถึงกำร
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ ที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นระบบ ต่อเนื่อง ยั่งยืนใน
ระยะยำว หรือได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนหรือองค์กรในระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ
(ข้อมูลย้อนหลังอย่ำงน้อย 5 ปี)
5.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรเผยแพร่ ผ ลกำรประเมิ น และข้ อ มู ล สำรสนเทศสู่ ส ำธำรณชนอย่ ำ ง
ตรงไปตรงมำโดยมีช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงหลำกหลำย
5.3 ผลกำรประกัน คุ ณภำพ ระดับหลั กสู ต ร เช่น หลั กสู ตรทั้งหมดที่เปิดสอนและได้รั บ กำร
รับทรำบจำก สกอ./ ได้รับกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพ (ถ้ำมี) หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำก
องค์กรรับรองคุณภำพในระดับนำนำชำติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ำมี)
(ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3-5 ปี)
5.4 ผลกำรพัฒนำปรับปรุง พัฒนำ บริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ สกอ./
สภำวิชำชีพกำหนด (ถ้ำมี)
5.5 ผลกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รให้ อ งค์ ก รรั บ รองคุ ณ ภำพในระดั บ นำนำชำติ ( International
Accreditation Bodies) (ถ้ำมี)
5.6 เอกสำรอื่น ๆ ที่เห็นว่ำมีควำมสำคัญต่อประเด็นพิจำรณำ
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ส่วนที่ 4
เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
เครื่องมือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ สำหรับสถำนศึกษำ จัดทำขึ้นเพื่อ รวบรวม
ข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มำจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ เพื่อให้คณะผู้ประเมินได้
เข้ำใจบริ บ ทของสถำนศึก ษำให้ มำกขึ้น และใช้เป็นข้อมูล ประกอบพิจำรณำรูปแบบ/วิธีกำรกำรประเมิ น
(Non/Partial/Full Visit) โดย สมศ. ได้ออกแบบเครื่องมือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำที่ใช้
ร่วมกับกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ สำหรับสถำนศึกษำ ทั้งสิ้น 2 รำยกำร ดังนี้
รายการ

วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ

1. บทสรุปผู้บริหำรของ

เพื่อสรุปสำระสำคัญของสถำนศึกษำ ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ ข้อมูล

สถำนศึกษำ (PA2-1)

ในส่วนนี้กล่ำวถึง
1. ที่ตั้งและบริบทสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ เช่น ตั้งอยู่ในจังหวัด
ใด ภูมิภำคใด ในจังหวัดมีเขตอุตสำหกรรมหรือประกอบอำชีพใดเป็น
ส่วนใหญ่ แผนกำรพัฒนำประชำกรให้จังหวัดและภูมิภำคเป็นอย่ำงไร)
2. ประเภทและควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ/จุดเด่น/จุดเน้นของ
สถำนศึกษำ
3. แนวทำงกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำตำมวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/หลัก
ปรัชญำของสถำนศึกษำ
และสรุปสำระสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกำรดำเนินงำนด้ำนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เป็นข้อมูลสำคัญที่คณะผู้ประเมินจะใช้
วิเครำะห์เบื้องต้นร่วมกับ SAR และ CDS

2. แบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียม

เพื่อเตรียมควำมพร้อมตำมกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

ควำมพร้อมของสถำนศึกษำตำม

รอบสี่ สถำนศึกษำสำรวจตนเองถึงสถำนะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นว่ำเป็น

กรอบแนวทำงกำรประเมิน

อย่ำงไรบ้ำง พร้อมทั้งแสดงรำยกำรหลักฐำนของสถำนศึ กษำเบื้องต้น

คุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ.

ให้ทรำบ เพื่อให้ผู้ประเมินสำมำรถใช้ประกอบกำรพิจำรณำ

2559-2563) ระดับ อุดมศึกษำ
(PA2-2)
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วิธีการใช้เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
PA2-1 (ร่าง) บทสรุปผู้บริหารของสถานศึกษา (ภาคผนวก ก)

สถานศึกษาจะสามารถสรุปภาพรวมทั่วไปของสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินใน
ด้านที่ 1 (องค์ประกอบที่ 1.1 และ 1.2) เป็นหลัก
45

PA2-2 แบบสารวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข)
เป็นเครื่องมือประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา เครื่องมือชุดนี้ เป็นแบบสารวจตนเองเพื่อ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
ระดับอุดมศึกษา โดยสถานศึกษาจะจัดทาแบบสารวจดังกล่าวเพื่อเป็นการประเมินตนเองก่อนรับการประเมิน
และจะนาส่งผ่านระบบ Automated QA โดยผู้ประเมินจะต้องนาแบบสารวจตนเองของสถานศึกษาพร้ อ ม
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
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ส่วนที่ 5
ประเด็นคาถาม-คาตอบเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา

คาถาม

คาตอบ

1. การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่กับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามแตกต่างกัน
อย่างไร

- กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ หรือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
แนวใหม่ เป็ น กำรประเมิ น ที่ มุ่ ง เน้ น ผลลั พ ธ์ ข องกำรประกั น คุ ณ ภำพของ
สถำนศึกษำในระดับสถำบัน และมีกำรวิเครำะห์กระบวนกำร ปัจจัยสำคัญที่
ส่ งผลต่อผลลั พธ์กำรดำเนิน กำร เพื่ อนำไปสู่ กำรให้ ข้ อเสนอแนะเพื่ อ กำร
พัฒนำที่มีคุณค่ำต่อสถำนศึกษำ
- กำรประเมินของผู้ประเมินภำยนอกจะพิจำรณำผลลัพธ์กำรดำเนินงำน
ของสถำนศึ ก ษำที่ บ รรลุ ต ำมพั น ธกิ จ และเป้ ำ หมำยที่ ส ถำนศึ ก ษำก ำหนด
เป็นกำรตัดสินผลแบบองค์รวม (Holistic) เชิงคุณภำพ
- กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ไ ม่มีกำรตัดสินผลกำรประเมินว่ำ
“ได้-ตก” เพื่อให้กำรรับรอง (Accreditation) แต่จะเป็นกำรยืนยันกำรตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภำพ (Certification) เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพของ
สถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ
- คณะผู้ประเมินภำยนอก ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ได้มี
กำรกำหนดองค์ประกอบคณะผู้ประเมิน คือ
1) ผู้ประเมินภำยนอกกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ. ปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นประธำนคณะผู้ประเมิน
2) ผู้ ป ระเมิ น ภำยนอกกลุ่ ม ที่ 2 เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จำกหน่ ว ยงำนต้ น สั งกัด
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำร
3) ผู้ประเมินภำยนอกกลุ่มที่ 3 เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ตำมกลุ่ ม หรื อ ประเภทของสถำนศึ ก ษำ เป็ น อิ ส ระจำกสถำนศึ ก ษำ
ที่ประเมิน ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำร
4) ผู้ ป ระเมิ น ภำยนอกกลุ่ มที่ 4 เป็ น ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งกั บ กำรประกัน
คุณภำพหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
- ระยะเวลำในกำรประเมินจะขึ้นอยู่กับประเด็นกำรพิจำรณำที่ต้องประเมิน
โดยอยู่ในช่วง 0-3 วัน
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2. กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.
2559-2563) ระดับอุดมศึกษา
มีหลักการ หรือแนวคิดสาคัญคือ
อะไร

3. แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่มีลักษณะอย่างไร

คาตอบ
- กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่เน้นกำรดำเนินกำรผ่ำนระบบ AQA
(AUTOMATED QA) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนำเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ถือเป็นกำรประเมินบนฐำนของ IT-based
กำรพัฒ นำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ได้กำหนด
เป้ ำหมำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยเน้นกำรประเมินผลลั พธ์ตำม
พั น ธกิ จ และมำตรฐำนในระดั บ สถำบั น และมี ก ำรด ำเนิ น งำนร่ ว มกั น กั บ
หน่ ว ยงำนต้นสั งกัด เพื่อให้ มีควำมสอดคล้ องเชื่อมโยงแบบบูรณำกำรกั บ
นโยบำยของกระทรวง ศึกษำธิกำร และแนวคิดของสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) แผนยุทธศำตร์ชำติ 20 ปี มำตรฐำนกำรศึกษำชำติรวมถึงมี
ควำมสอดคล้ อ งกั บ มำตรฐำนกำรอุ ด มศึ ก ษำ บริ บ ทของสถำนศึ ก ษำ
ระดับอุดมศึกษำแต่ละกลุ่มประเภท ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้ำน ประกอบด้วย
1. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
2. คุณภำพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
3. งำนวิจัย
4. กำรบริกำรวิชำกำร
5. ผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน
โดยหลักกำรสำคัญในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ เน้นกำรตรวจ
ประเมินตำมเจตนำรมณ์ของกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) มำกกว่ำกำรตรวจประเมินตำมลำยลักษณ์อักษร
ซึ่งเจตนำรมณ์กำรประเมินของกรอบแนวทำงฯ มุ่งเน้นให้สถำนศึกษำมีกำร
บริหำรจัดกำรที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ รวมถึง
กำรผลิตคนให้เกิดควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
แนวทำงกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่ เน้ น กำรสะท้ อ นผลกำร
ดำเนินงำนตำมบริบทของสถำนศึกษำ โดยมีระดับคุณภำพ 5 ระดับคือ ดี
เยี่ยม ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง ทั้งนี้แต่ละระดับจะมีแนวทำงกำรพิจำรณำ
ตำมควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนเป็นสำคัญ
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4. การมีแนวโน้มที่ดี กับการรักษา - กำรมีแนวโน้มที่ดี หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำที่แสดงถึง
แนวโน้มที่ดีแตกต่างกันอย่างไร ควำมสำเร็จที่เป็นไปตำมเป้ำหมำยโดยมีแนวโน้มของควำมสำเร็จที่สูงขึ้นกว่ำ
กำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ
- กำรรักษำแนวโน้มที่ดี หมำยถึง กำรมีกลไกหรือกระบวนกำรเพื่อรักษำระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
5. นโยบายจากหน่วยงานต้น
หมำยถึง นโยบำยจำกกระทรวงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สังกัด/สานักงานคณะกรรมการ
ที่ ก ำหนดทิ ศทำงและนโยบำยอุ ดมศึ กษำเพื่ อให้ อุ ดมศึ กษำเป็ นกลไกในกำร
การอุดมศึกษา หมายถึงอะไร
ขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศเกิดกำรบรรลุวิสัยทัศน์ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
6. การใช้ข้อมูลจาก สกอ.เป็นฐาน กำรนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำก สกอ. มำเป็นฐำนในกำรพิจำรณำ
ในการพิจารณา หมายความว่า
ผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ โดยคณะผู้ประเมินภำยนอกจะเป็นผู้สืบ
อย่างไร
หำและวิเครำะห์กำรดำเนินกำรตำมพันธกิจของสถำนศึกษำตำมกรอบแนว
ทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่และตัดสินผลกำรดำเนินงำนตำม
ควำมสอดคล้องกับเกณฑ์ระดับคุณภำพของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
7. สถานศึกษาสามารถส่งข้อมูล สถำนศึกษำสำมำรถส่งได้ หำกข้อมูลนั้นมีควำมสำคัญต่อกำรประเมินคุณภำพ
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ภำยนอก ซึ่งระบบ Automated-QA ได้ออกแบบให้ระบบสำมำรถรองรับข้อมูล
การประเมินคุณภาพภายนอกได้ ของสถำนศึกษำ โดยสำมำรถนำส่งก่อนหรือระหว่ำงคณะผู้ประเมินจะลงพื้นที่ตรวจ
หรือไม่
เยี่ยมเพื่อสนับสนุนกำรประเมินได้ และต้องดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนผู้ประเมิน
นำเสนอผลกำรประเมินด้วยวำจำในกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในวันสุดท้ำยของกำรประเมิน
8. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เป็นกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลของสถำนศึกษำ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำนของ
(Pre – Analysis) คืออะไร
สถำนศึกษำ (CDS) รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ผลกำรประกัน
คุณภำพภำยใน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำมำรถนำเสนอกำรดำเนินงำนของ
สถำนศึกษำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินรูปแบบกำรลงพื้นที่ประเมิน
คุณภำพภำยนอก ทั้งนี้เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูล ย้อนหลังต่อเนื่อง 3 ปี
9. ผู้ประเมินแบบเชี่ยวชาญ
ผู้ประเมินแบบเชี่ยวชำญ (Expert Judgment) หมำยถึง ผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
(Expert Judgment) ในการ
เฉพำะในเรื่องกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีควำมเข้ำใจ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ในบริบทของสถำนศึกษำ พันธกิจ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรดำเนินกำร
คืออะไร
บริหำรสถำนศึกษำ ตลอดจนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่สถำนศึกษำ
เลือกใช้เป็นอย่ำงดี ประกอบกับต้องมีทักษะจำเป็นที่สำคัญในกำรประเมิน
อำทิ กำรสื่อสำรด้วยวำจำเชิงสร้ำงสรรค์ กำรวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลตำม
บริบทข้ำงต้นอย่ำงเชี่ยวชำญและเป็นรูปธรรม
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10. นิยามศัพท์การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ มีความ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
ภายในหรือไม่ อย่างไร

นิ ย ำมศัพท์ส ำหรับกำรประเมิ นคุ ณภำพภำยนอกรอบสี่ มีกำรนิยำมศั พ ท์
สอดคล้ อ งกั บ กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในของ สกอ. ในบำงค ำที่ มี ค วำม
เกี่ยวข้อง อำทิ หลักธรรมำภิบำล งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร
เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรนิยำมศัพท์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ จะ
เป็นนิยำมศัพท์ตำมบริบทกำรประเมิ นคุณภำพภำยนอกเป็นส ำคัญ โดยมี
รำยละเอียดปรำกฏในเล่มคู่มือกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ
11. พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ปรำกฏอยู่ ในด้ ำนที่ 5 ผลกำรประกั นคุ ณภำพภำยใน ซึ่ งเป็ นผลของกำร
เรื่องการบารุงศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อให้เกิดระบบกลไกในกำรบริหำร
ปรากฏในส่วนใดของเกณฑ์การ จัดกำรภำยในสถำนศึกษำ ที่เป็นรูปธรรมในด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร คุณภำพ
ประเมินคุณภายนอกรอบสี่
อำจำรย์ กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องกับทิศทำงและบริบทเป้ำหมำยของสถำนศึกษำจนเกิดกำรเชื่อมโยง
กำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรกำกับดูแลและขับเคลื่อนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
ของสถำนศึกษำ รวมถึงผลของกำรบริหำรงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน มุ่งเน้น
เต็มตำมศักยภำพบนฐำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ผลของกำร
ดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพภำยในสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำกำร
ดำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่และเป็นส่วน
ในกำรขับเคลื่อนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภำพในสถำนศึกษำมีกำรเผยแพร่
ผลกำรดำเนินงำนข้อมูลำรสนเทศสู่สำธำรณชน
12. การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหรือลง กำรลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มสถำนศึ ก ษำจะเป็ น กำรลงควำมเห็ น ของคณะ
ประเมิน มีการพิจารณากาหนดวัน ผู้ ป ระเมินภำยนอกหลั งจำกกำรวิเครำะห์ ข้ อมูล เบื้อ งต้น ของสถำนศึ ก ษำ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อย่างไร
(Pre – Analysis) โดยเป็นกำรลงควำมเห็นจำกกำรวิเครำะห์ผลลัพธ์ตำม
พั น ธกิ จ และเป้ ำ หมำยของสถำนศึ ก ษำเป็ น ส ำคั ญ ตำมหลั ก เกณฑ์ ก ำร
พิจำรณำรูปแบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษำ
13. เกณฑ์การประเมินระดับ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย (ระดับ C1-C3) เป็นเกณฑ์ส่งเสริม
ท้าทาย สถานศึกษาจาเป็นต้อง
กำรยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำสู่ส ำกลตำมควำมสมัครใจที่สถำบัน
ประเมินหรือไม่
แสดงควำมจำนงให้ สมศ. ประเมิน โดยควำมท้ำทำยดังกล่ำวเป็นกำรท้ำทำย
ควำมสำมำรถสู่ควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน
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คาตอบ

14. หากสถานศึกษาไม่มีการ
ดาเนินงานในบางประเด็น
พิจารณา สามารถงดเว้นการ
ประเมินได้หรือไม่

กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเน้นควำมเชื่อมโยงกับระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ สะท้อนผลลัพธ์จำกกำรประกันคุณภำพ
ภำยในเพื่อเชื่อมโยงผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำ เป็น
ส ำคั ญ ทั้ งนี้ กำรด ำเนิ นกำรของระบบกำรประกั นคุ ณภำพภำยในเน้ นกำร
ดำเนินงำนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ
พ.ศ.2554 ซึ่งหำกสถำนศึกษำไม่มีกำรดำเนินกำรในบำงประเด็น เช่น ไม่มีกำรเปิด
สอนในระดับปริญญำเอก ซึ่งเป็นกำรดำเนินกำรที่หน่วยงำนต้นสังกัดรับทรำบ
สถำนศึกษำสำมำรถงดเว้นกำรประเมินในประเด็นกำรพิจำรณำนั้นได้
15. ประเด็นการพิจารณาเรื่อง
กำรผลิตกำลังคนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ กำรผลิ ต
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
บัณฑิตที่มีคุณภำพ มีงำนทำและสำมำรถทำงำนได้จริงเป็นบทบำทสำคัญของ
หากสถานศึกษาไม่มีการดาเนินการ สถำนศึกษำระดั บอุ ดมศึ กษำ กำรให้ ควำมส ำคัญกับกำรพั ฒนำหรื อส่ งเสริ ม
จาเป็นต้องประเมินหรือไม่
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษคือกำรสนองตอบนโยบำยตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน นอกจำกกรอบแนวทำงกำรประเมิ น
คุณภำพภำยนอกรอบสี่ จะพิจำรณำถึงผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของนิสิ ต
นั กศึ กษำแล้ วยั งค ำนึ งถึ งระบบและกลไกที่ แสดงถึ งกำรมี แผนเพื่ อ พั ฒ นำ
ควำมสำมำรถทำงภำษำของนิสิตนักศึกษำอีกด้วย
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PA2-1
(ร่าง) บทสรุปผู้บริหาร

ของ (ชื่อสถานศึกษา...................................)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลในส่วนนี้กล่ำวถึง
1. ที่ตั้งและบริบทสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ เช่น ตั้งอยู่ในจังหวัดใด ภูมิภำคใด ในจังหวัดมีเขต
อุตสำหกรรมหรือประกอบอำชีพใดเป็นส่วนใหญ่ แผนกำรพัฒนำประชำกรให้จังหวัดและภูมิภำคเป็นอย่ำงไร)
2. ประเภทและควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ/จุดเด่น/จุดเน้นของสถำนศึกษำ
3. แนวทำงกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำตำมวิสัยทัศน์/พันธกิจ/หลักปรัชญำของสถำนศึกษำ
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ ก ล่ ำ วถึ ง กำรด ำเนิ น กำรของสถำนศึ ก ษำว่ ำ ได้ ด ำเนิ น กำรสอดคล้ อ งกั บ
แนวทำงกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล กำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคตตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กำรดำเนินงำนในปัจจุบัน และกำรดำเนินงำนใน
อนำคต โดยระบุว่ำ สถำนศึกษำวำงแผนกำรดำเนินงำนสอดคล้องกับแผนชำติฉบับใด เช่น แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 และแผนอุ ด มศึ ก ษา 15 ปี เป็ น ต้ น
โดยอธิบายให้ครอบคลุมการดาเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1.1 และ 1.2
องค์ ป ระกอบที่ 1 บริ บ ทของสถานศึ ก ษา (Organization Context) ที่ ต อบสนองต่ อ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ ก ล่ ำ วถึ ง กำรวิ เ ครำะห์ ว่ ำ สถำนศึ ก ษำได้ ต อบสนองต่ อ แผนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำหรือไม่ อย่ำงไร เช่น กำรเปิดหลักสูตรใดที่สอดคล้องกับกำรต้องกำร
กำลังคนของประเทศ หรือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของประเทศอย่ำงไร ที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัยภำยใต้พันธกิจหลักของสถำนศึกษำ 4 ด้ำน และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและ
ประเทศทั้งในเชิงภำรกิจและเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคตตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติตำมระบบหรือกลไกที่สถำนศึกษำกำหนดโดยนำแผนพัฒนำสถำนศึกษำไป
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ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติดาเนินการตามแผนชาติฉบับใด การดาเนินงานที่ผ่านมา การดาเนินงานในปัจจุบัน
เป็น อย่า งไร และวางแผนด าเนิน งานในอนาคตไว้อย่า งไร มี ร ะบบหรื อกลไกที่ สถาบัน กาหนดโดยน า
แผนพัฒนาสถานศึกษาไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างไร
ประเด็น พิจ ำรณำที่ 1.1 ผลกำรสั งเครำะห์ เชิง คุ ณภำพที่ส ถำนศึ ก ษำจั ดท ำ ในเรื่องกำร
ดำเนินงำนที่สะท้อนอัตลักษณ์ภำยใต้พันธกิจหลักของสถำนศึกษำ 4 ด้ำน และกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภำรกิจและเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศในอนำคตตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ การดาเนินงานที่ผ่านมา การดาเนินงานในปัจจุบัน เป็นอย่างไร
และวางแผนดาเนินงานในอนาคตไว้อย่างไร
ประเด็ น พิ จ ำรณำที่ 1.2 ผลกำรสั ง เครำะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภำพที่ ส ถำนศึ ก ษำจั ด ท ำในเรื่ อ งกำร
ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำบันตำมพันธกิจหลัก ของสถำนศึกษำตำมระบบหรือกลไกที่สถำบันกำหนด
โดยนำแผนพัฒนำสถำบันไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ
การด าเนินงานที่ผ่า นมา การด าเนิน งานในปัจจุบัน เป็นอย่า งไร และวางแผนดาเนิ นงานในอนาคตไว้
อย่างไร
องค์ประกอบที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลในส่วนนี้กล่ำวถึง ผลกำรดำเนินกำรกำรบริหำรสถำนศึกษำที่คานึงถึงการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตามแนวทางธรรมาภิบาล ว่ำมีผลอย่ำงไร โดยการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา การดาเนินงานในปัจจุบัน เป็นอย่างไร และวางแผนดาเนินงานในอนาคตไว้อย่างไร มีระบบหรือ
กลไกที่สถาบันกาหนดโดยนาแผนพัฒนาสถานศึกษาไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างไร
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.1 ผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลในส่วนนี้กล่ำวถึงกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสถำนศึกษำได้น้อมนำเอำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงไร การ
ดาเนินงานที่ผ่านมา การดาเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร และวางแผนดาเนินงานในอนาคตไว้อย่างไร
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.2 ผลกำรวิเครำะห์ ผลสั มฤทธิ์กำรบริหำรสถำนศึกษำตำมแนวทำง
ธรรมำภิบำล ข้อมูลในส่วนนี้กล่ำวถึงกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมแนวทำงธรรมำภิบำล โดยสถำนศึกษำได้น้อม
นำเอำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงไร การดาเนินงานที่ผ่านมา การดาเนินงาน
ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และวางแผนดาเนินงานในอนาคตไว้อย่างไร
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แบบสารวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย............................................................
ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
องค์ประกอบที่ 1.1 บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นพิจารณาที่ 1 (1)
 มี
ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพที่สถำนศึกษำ
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
จั ด ท ำในเรื่ อ งกำรด ำเนิ น งำนที่ ส ะท้ อ นอั ต
โปรดระบุ.................................................................................................
ลักษณ์ภำยใต้พันธกิจหลักของสถำนศึกษำ 4
................................................................................................................
ด้ ำ น และกำรตอบสนองควำมต้ อ งกำรของ
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
ท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภำรกิจและเชิง
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
พื้นที่เพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ
โปรดระบุ.................................................................................................
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคตตำมแผน
................................................................................................................
ยุทธศำสตร์ชำติ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ประเด็นพิจารณาที่ 2 (2)
 มี
ผลกำรสั งเครำะห์ เชิ งคุ ณภำพที่ สถำนศึ กษำ
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
จั ดท ำในเรื่ องกำรด ำเนิ นงำนตำมแผนพั ฒนำ
โปรดระบุ.................................................................................................
สถำบันตำมพันธกิจหลักของสถำนศึกษำตำม
................................................................................................................
ระบบหรื อ กลไกที่ ส ถำบั น ก ำหนดโดยน ำ
 หลักฐำนทีไ่ ด้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
แผนพัฒนำสถำบันไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที่
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำของ
โปรดระบุ.................................................................................................
ประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
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องค์ประกอบที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณาที่ 1 (3)
 มี
ผลกำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภำพเกี่ ย วกั บ
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ผลสั มฤทธิ์ กำรบริ หำรสถำนศึ กษำตำมหลั ก
โปรดระบุ.................................................................................................
ปรั ชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง (ข้ อมู ลเชิ ง
................................................................................................................
คุณภำพ)
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ประเด็นพิจารณาที่ 2 (4)
 มี
ผลกำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภำพเกี่ ย วกั บ
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ำรบริ ห ำรสถำนศึ ก ษำตำม
โปรดระบุ.................................................................................................
แนวทำงธรรมำภิบำล (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
................................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
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ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
องค์ประกอบที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี
ประเด็นพิจารณาที่ 1 (5)
 มี
กำรมี ง ำนท ำ หรื อ กำรศึ ก ษำต่ อ หรื อ
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี หลังสำเร็จ
โปรดระบุ.................................................................................................
กำรศึกษำ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
................................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ประเด็นพิจารณาที่ 2 (6)
 มี
ผลกำรประเมิ นควำมพึ ง พอใจของผู้ ใช้
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
บั ณ ฑิ ต ต ำ ม ก ร อบ ม ำ ต ร ฐ ำ น คุ ณ วุ ฒิ
โปรดระบุ.................................................................................................
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) (ข้อมูลเชิง
................................................................................................................
คุณภำพ)
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
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ประเด็นพิจารณาที่ 3 (7)
 มี
ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรด ำรงชี วิ ต ใน
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ศตวรรษที่ 21 อำทิ ทั กษะในกำรท ำงำน
โปรดระบุ.................................................................................................
Hard Skill Soft Skill IT Literacy ห รื อ
................................................................................................................
Digital Literacy จำกกำรสั ม ภำษณ์ ผู้ ใ ช้
 หลักฐำนทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
บัณฑิต หรือผลกำรปฏิบัติที่แสดงถึงทักษะ
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
ดังกล่ำว (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................

ประเด็นพิจารณาที่ 4 (8)
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
(ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ)

ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
 มี
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
...................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
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องค์ประกอบที่ 2.2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท
ประเด็นพิจารณาที่ 1 (9)
 มี
ผลกำรนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพไป
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำงำนโดยใช้ควำมรู้ขั้น
โปรดระบุ.................................................................................................
สูงในกำรปฏิบัติและพัฒนำงำนเพื่อให้งำนหรือ
................................................................................................................
องค์ กรเกิ ด ควำมก้ ำวหน้ ำในเชิ งนโยบำย
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
วิ ชำกำร หรือด้ ำนกำรบริหำรจั ดกำร โดยมี
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
คุ ณภำพผลงำนเป็ นที่ ยอมรั บเชิ งประจั กษ์
โปรดระบุ.................................................................................................
(ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ประเด็นพิจารณาที่ 2 (10)
 มี
สัดส่วนผลงำนของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำ
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ระดับปริญญำโทที่พัฒนำควำมเชี่ยวชำญ หรือ
โปรดระบุ.................................................................................................
กำรต่ อยอดควำมรู้ที่ สอดคล้ องกั บ (1) แนว
................................................................................................................
ทำงกำรวิ จั ยและพั ฒนำตำมควำมเชี่ ยวชำญ
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
ของสถำบั น หรื อ (2) แนวทำงกำรวิ จั ยและ
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
พัฒนำเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ หรือ (3)
โปรดระบุ.................................................................................................
งำนวิ จั ยที่ สำมำรถประยุ กต์ใช้ กับหน่วยงำน
................................................................................................................
ภำยนอก หรือภำคอุตสำหกรรม (ข้ อมู ลเชิ ง  ไม่มี เนื่องจำก
คุณภำพ)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
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ประเด็นพิจารณาที่ 3 (11)
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
(ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ)

 มี
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
โปรดระบุ.................................................................................................
..............................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 2.3 คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก
ประเด็นพิจารณาที่ 1 (12)
 มี
คุ ณ ภำพของงำนวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ระดับชำติ หรือ นำนำชำติ โดยพิจำรณำตำม
โปรดระบุ.................................................................................................
เกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
................................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ประเด็นพิจารณาที่ 2 (13)
 มี
สัดส่วนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรี ยน
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ระดับปริญญำเอกเป็นงำนวิจัยทีเ่ กิดองค์ควำมรู้ใหม่
โปรดระบุ.................................................................................................
หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 1) แนวทำงกำรวิจัย
................................................................................................................
และพัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน หรือ 2)
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อรองรับกำรพั ฒนำ
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
ประเทศ หรือ 3) งำนวิจัยที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับ
โปรดระบุ.................................................................................................
หน่วยงำนภำยนอก หรือภำคอุตสำหกรรม (ข้อมูล
................................................................................................................
เชิงคุณภำพ)
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 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ประเด็นพิจารณาที่ 3 (14)
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
(ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ)

 มี
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ด้านที่ 3 คุณภาพการวิจัย
องค์ประกอบที่ 3.1 คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประเด็นพิจารณาที่ 1 (15)
 มี
สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ที่
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
มี ค วำมสอดคล้อ งกั บบริบ ทของสถำนศึกษำ
โปรดระบุ.................................................................................................
และตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ (ข้อมูลเชิง
................................................................................................................
คุณภำพ)
 หลักฐำนทีไ่ ด้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
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ประเด็นพิจารณาที่ 2 (16)
 มี
สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำร
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
อ้ ำงอิ งจำกวำรสำรวิ ชำกำรที่ ตี พิ มพ์ เผยแพร่
โปรดระบุ.................................................................................................
(Citation) (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
................................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ประเด็นพิจารณาที่ 3 (17)
 มี
สั ดส่ วนผลงำนวิ จั ยและผลงำนสร้ ำงสรรค์ ที่
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ได้รับรำงวัล หรือทุนวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอกใน
โปรดระบุ.................................................................................................
ระดับชำติ หรือนำนำชำติ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
................................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
...................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
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องค์ประกอบที่ 3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นพิจารณาที่ 1 (18)
 มี
สั ดส่ วนผลงำนวิ จั ย เชิ งประยุ กต์ และกำร
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
พัฒนำนวัตกรรมที่มีควำมสอดคล้องกับบริ บท
โปรดระบุ.................................................................................................
ของสถำนศึกษำ ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่
................................................................................................................
มี สิ่ งประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ที่ ต อบโจทย์ ก ำรพั ฒนำ
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
ประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ประเด็นพิจารณาที่ 2 (19)
 มี
สั ดส่ วนผลงำนวิ จั ยเชิ งประยุ กต์ และกำร
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
พัฒนำนวัตกรรมจนมีกำรจดทะเบียนผลงำนจำก
โปรดระบุ.................................................................................................
หน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง อำทิ กำรจดสิ ทธิ บั ตร
................................................................................................................
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ประเด็นพิจารณาที่ 3 (20)

สั ดส่ วนผลงำนวิ จั ยเชิ งประยุ กต์ และ
กำรพั ฒ นำนวั ต กรรมที่ ส ำมำรถน ำมำ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ หรื อ ได้ ทุ น วิ จั ย พั ฒ นำต่ อ
ยอดจำกหน่ วยงำนภำยนอก (ข้อมูลเชิ ง
คุณภำพ)

 มี
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
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 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4.1 ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service)
ประเด็นพิจารณาที่ 1 (21)
 มี
ผลกำรประเมิ น งำนบริ ก ำรวิ ช ำกำรของ
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ผู้ รั บ บริ ก ำรที่ สำมำรถน ำไปใช้ ใ นกำรพั ฒนำ
โปรดระบุ.................................................................................................
หรื อประยุ กต์ ใช้ ส่ วนใดส่วนหนึ่ งได้ (ข้ อมู ลเชิ ง
................................................................................................................
คุณภำพ)
 หลักฐำนทีไ่ ด้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ประเด็นพิจารณาที่ 2 (22)
 มี
ผลกำรบริกำรวิชำกำรที่ สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
(Value) แก่ผู้รับบริกำร ชุมชน และสังคมได้ โดย
โปรดระบุ.................................................................................................
สำมำรถน ำผลจำกกำรบริก ำรวิ ชำกำรไปใช้
................................................................................................................
ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบ
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
เชิงบวกในวงกว้ำง (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
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ประเด็นพิจารณาที่ 3 (23)

ผลควำมพึงพอใจของผู้รั บบริ กำรต่ อ
กำรให้ บ ริ กำรวิช ำกำรของสถำนศึกษำ
โดยค ำนึ ง ถึ ง กำรใช้ นวั ตกรรมเพื่ อตอบ
โจทย์กำรพัฒนำ สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำง
สังคมคุณภำพ รองรับโอกำสและควำมท้ำ
ทำยในอนำคต (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)

 มี
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 4.2 ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)
ประเด็นพิจารณาที่ 1 (24)
 มี
ผลกำรประเมินงำนบริกำรวิชำกำรจำก
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
หน่ ว ยงำนที่ ร้ อ งขอสำมำรถท ำให้ เ กิ ด
โปรดระบุ.................................................................................................
ประโยชน์ได้จริง (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
................................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
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ประเด็นพิจารณาที่ 2 (25)
ผลงำนบริ ก ำรวิ ช ำกำรสำมำรถสร้ ำ ง
คุณค่ำ (Value) โดยพิจำรณำจำกผลที่คำด
ว่ำจะได้รับจำกผลกำรบริกำรวิชำกำรนั้น ๆ
(ข้อมูลเชิงคุณภำพ) ได้แก่
(1) In Cash คือ กำรสร้ำงคุณค่ำพิจำรณำ
ผ่ำนค่ำใช้จ่ำย/มูลค่ำ/รำยได้
(2) In Kind คือ กำรสร้ำงคุณค่ำทีไ่ ม่เน้น
มูลค่ำ/รำยได้อำทิ กำรสร้ำงควำมผูกพันต่อ
องค์กร กำรเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์
ควำมรู้ใหม่ เป็นต้น

 มี
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................

ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
 มี
ประเด็นพิจารณาที่ 3 (26)
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมินกำรบริกำรวิชำกำรแบบ
โปรดระบุ.................................................................................................
เฉพำะ (Specific Service) โดยคณะกรรมกำร
................................................................................................................
วิ ช ำกำรของสถำนศึ ก ษำ (ข้ อ มู ล เชิ ง
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
คุณภำพ)
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน
 มี
ประเด็นพิจารณาที่ 1 (27)
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ผลกำรประกัน คุณภำพภำยใน (IQA)
โปรดระบุ.................................................................................................
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ กำรบริ ห ำร
................................................................................................................
สถำนศึกษำ สำมำรถนำไปปรับปรุงพัฒนำ
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ข อ ง ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก

สถำนศึกษำได้ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)

โปรดระบุ.................................................................................................
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................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
 มี
ประเด็นพิจารณาที่ 2 (28)
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ผลกำรประกั น คุ ณภำพภำยใน (IQA)
โปรดระบุ.................................................................................................
จำกกำรด ำเนิ น กำรประกั น ภำยในโดย
................................................................................................................
สถำนศึกษำ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
 หลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รับจำก
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ประเด็นพิจารณาที่ 3 (29)

 มี
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ผลของกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ
โปรดระบุ.................................................................................................
ภำยใน (IQA) ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกำร
................................................................................................................
ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมคุ ณ ภำพ
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
ภำยในสถำนศึกษำ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
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องค์ประกอบที่ 5.2 ผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณาที่ 1 (30)
 มี
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
ผลของกำรน ำผลกำรปร ะเ มิ น
โปรดระบุ.................................................................................................
คุณภำพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนำ
................................................................................................................
แ ล ะ บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ห ลั ก สู ต ร ใ น
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
สถำนศึ ก ษำอย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรมและ
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศ (ข้อมูล
โปรดระบุ.................................................................................................
เชิงคุณภำพ)
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ประเด็นพิจารณาที่ 2 (31)

 มี
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
หลั กสู ตรได้รั บ กำรรั บ รองจำกสภำ
โปรดระบุ.................................................................................................
วิ ช ำชี พ (กรณี มี ส ภำวิ ช ำชี พ ) หรื อ
................................................................................................................
รับทรำบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (ข้อมูล
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลที่ได้รบั จำก
เชิงคุณภำพ)
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
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องค์ประกอบที่ 5.2 ผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณาที่ 3 (32)
 มี
 หลักฐำนของสถำนศึกษำ
หลั กสู ตรได้ รั บกำรรั บรองจำก
โปรดระบุ.................................................................................................
นำนำชำติ หรื อ มี ก ำรเที ย บเคี ย งกั บ
................................................................................................................
หลั กสู ตรนำนำชำติ (ข้อมูล เชิงปริ ม ำณ
 หลักฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ/ ได้รับกำรรับรอง/ รำงวัลทีไ่ ด้รบั จำก
และเชิงคุณภำพ)
หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอก
โปรดระบุ.................................................................................................
................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผลการวิเคราะห์ตนเอง
 ดีเยี่ยม  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

กำรประเมิ น คุ ณ ภำพระดั บ ท้ ำ ทำย (ระดั บ C1-C3) เป็ น กำรส่ ง เสริ ม กำรยกระดั บ คุ ณ ภำพของ
สถำนศึกษำสู่สำกล (ตำมสมัครใจที่สถำบันแสดงควำมจำนงให้ สมศ. ประเมิน) ควำมท้ำทำยดังกล่ำวเป็นกำร
ท้ำทำยควำมสำมำรถสู่ควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน
การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards)
 มีความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย
 ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน
 มำตรฐำนกำรดำเนินงำนระดับท้ำทำย C1 – C3
 ระดับ C3 World Class
 ระดับ C2 International/Regional Class
 ระดับ C1 National/Local Class
 ผลกำรดำเนินงำน
 มีหลักฐำนของสถำนศึกษำ (โปรดระบุ)
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
 ไม่มีหลักฐำนของสถำนศึกษำ เนื่องจำก
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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 ไม่มี ความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย เนื่องจำก
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

ข้อมูลสาคัญอื่นๆ (ถ้ามี)
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..................................................................
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่....../........................../2561
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ (ผู้อำนวยกำร สมศ.)
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)

คณะทางาน

ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ (รองผู้อำนวยกำร สมศ.)
นำงสำวนภำภร ส่งแสง (รักษำกำรหัวหน้ำสำนัก สปร.)
ดร.สุชญำ สังข์จรูญ (รักษำกำรหัวหน้ำ ภปอ.)
นำงสำวศุภรำงค์ อินทุณห์ (นักวิชำกำร ภปอ.)
นำงสำวอัญมณี วัฒนรัตน์ (นักวิชำกำร ภปอ.)
นำงสำวศรัญญำ รณศิริ (นักวิชำกำร ภปอ.)
นำงสำวจันทร์จิรำ อินทนำคม (นักวิชำกำร ภปอ.)

จัดทาต้นฉบับ

ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ (ภปอ.)
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