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 ค าน า 

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำเกณฑ์ วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดกำรตรวจสอบและติดตำมคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยมุ่งเน้น

ค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับต ำมที่ก ำหนดไว้ใน

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่บรรลุตำมพันธกิจและส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ส ำนักงำนได้จัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ ส ำหรับสถำนศึกษำ เพ่ือให้

สถำนศึกษำสำมำรถเตรียมพร้อมและปฏิบัติตำมขั้นตอนประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

และท ำควำมเข้ำใจวิธีกำรใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รวมถึงบรรลุเป้ำหมำยตำม

เจตนำรมณ์ที่ตั้งไว้  

ส ำนักงำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้สำมำรถช่วยให้สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำเข้ำใจระบบและ

ขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้เป็นอย่ำงดีและเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร 

ขอขอบคุณหน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ ผู้ประเมินภำยนอก และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนในควำมร่วมมือไว้  

ณ ที่นี้ด้วย  
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ส่วนที่ 1  
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดบัอุดมศึกษา 

 

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เรียกโดยย่อว่ำ สมศ.  
จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ 49 ก ำหนดให้
ส ำนักงำนท ำหน้ำที่พัฒนำเกณฑ์ วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำ
ในแต่ละระดับ ซึ่งกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเป็นกระบวนกำรที่มีควำมส ำคัญในกำรยืนยันถึงควำมส ำเร็จ  
ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ตลอดจนเป้ำหมำย 
ในกำรพัฒนำคุณภำพและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้กับผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  

กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ สมศ. 
ได้น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
(รัชกำลที่ 10) โดยมีใจควำมส ำคัญว่ำกำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้ผู้เรียน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้ำนเมือง 2) พ้ืนฐำนชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีคุณธรรม 3) มีอำชีพ – มีงำนท ำ และ 4) เป็นพลเมืองดี 
มำพัฒนำเป็นกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในด้ำนคุณภำพบัณฑิต ประกอบกับกรอบนโยบำย
ปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกระดับ เพ่ือก ำหนดเป็นหลักกำร
ส ำคัญในกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก คือ มีควำมเชื่อมโยงกับระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ไม่สร้ำงภำระงำนให้กับสถำนศึกษำ โดยเฉพำะภำระงำนด้ำนเอกสำร มีควำม
สอดคล้องกับบริบทสะท้อนคุณภำพของสถำนศึกษำตำมประเภทหรือกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ สะท้อนผลลัพธ์
จำกกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือเชื่อมโยงผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำทั้ง ในระดับสถำบัน คณะ 
หลักสูตร รวมถึงกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน ข้อมูลสำรสนเทศสู่สำธำรณะอย่ำงถูกต้องและโปร่งใส เพ่ือให้เกิด
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ส่งผลต่อกำรมีก ำลังคนที่มี
สมรรถนะสูงเพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจตำมแนวคิดประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและ
สังคมโลกเกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้  ตลอดจนกำรยกระดับมำตรฐำนเข้ำสู่สำกลตำมนโยบำยของรัฐบำล และ
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 5 ที่ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 34 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีหน้ำที่พิจำรณำเสนอมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร  
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ โดยค ำนึงถึง 
ควำมเป็นอิสระและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของสถำบันอุดมศึกษำ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงได้จัดท ำ
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และระดับ
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หน่วยงำน เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำยของสถำบันอุดมศึกษำในกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำต่อไป  
โดยมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำประกอบด้วย มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
อุดมศึกษำ และมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้  รวมทั้ง ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2554 ได้ประกำศมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ
ด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของอุดมศึกษำ ประกอบด้วย มำตรฐำนย่อยด้ำนต่ำง ๆ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม และด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 ข้อ 2 ได้ก ำหนดนิยำม “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมำยควำมว่ำ กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุมตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำ  
ที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชน  
ว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และบรรลุเป้ำประสงค์  
ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  

 ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) จะท ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
ประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำร
ประเมินและกำรติดตำมตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำน 
ที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำนั้น ๆ เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ต่อไป 

ดังนั้น กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ 
จึงก ำหนดเป้ำหมำยกำรประเมินเพื่อ 

 

“มุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในระดับสถาบัน  
และมีการวิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การด าเนินการ เพื่อน าไปสู ่
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อสถานศึกษา”  

 

ในที่นี้ กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ไม่มีกำรตัดสินผลกำรประเมินว่ำ “ได้-ตก” เพ่ือให้กำรรับรอง 
(Accreditation) แต่จะเป็นกำรยืนยันกำรตรวจประเมินคุณภำพ (Certification) เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพ
ของสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ โดยกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนร่วมกันกับหน่วยงำนต้นสังกัด และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงแบบบูรณำกำรกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และแนวคิดของสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
บริบทของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำแต่ละกลุ่มประเภท ตลอดจนได้น ำข้อเสนอแนะกำรก ำหนด 
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในกำรประชุม 
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559 มำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
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ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ ได้แก่ 1) กำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ตำมพันธกิจ 4 ด้ำนของกำรอุดมศึกษำ และ 2) กำรด ำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้องกันระหว่ำงกำรประกันคุณภำพ
ภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ไม่จ ำเป็นต้องใช้ตัวบ่งชี้เหมือนกัน แต่เป็นกำรใช้ข้อมูลพ้ืนฐำนร่วมกัน 
สำมำรถตอบสนองกับกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีควำมหลำกหลำย รวมถึงอำจพิจำรณำประเด็นควำมเป็น
นำนำชำติและกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ  

 
ทั้งนี้หลักการส าคัญในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เน้นการตรวจประเมินตามเจตนารมณ์

ของกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559- 2563) มากกว่าการตรวจประเมิน 
ตามลายลักษณ์อักษร 
 

กรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับ 
อุดมศึกษา 
 

สรุปกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559-2563) 
 

กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ  
ที่พัฒนำขึ้น มีกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ 1) เกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพมำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน (Common Standards) ซึ่งประเมินตำมพันธกิจและบริบทของสถำนศึกษำ 
2) เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย (Challenging Standards) ส ำหรับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
ระดับท้ำทำย (Challenging Standards) นั้นเป็นแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ของสถำนศึกษำ โดยสถำนศกึษำสำมำรถเลือกควำมท้ำทำยได้ตำมศักยภำพและควำมสมัครใจ 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน (Common Standards) ประกอบด้วย 5 ด้ำน 
11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นกำรพิจำรณำ โดยควำมเชื่อมโยงของกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ ทั้ง 5 ด้ำน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจ 
ที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ซึ่งมำจำกคณะบุคคลที่ให้นโยบำยหรือสภำสถำบันที่จะให้กำรดูแลสถำนศึกษำ เพ่ือสะท้อนถึงควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงนโยบำยและกำรปฏิบัติของสถำนศึกษำจำกกำรตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ชำติ กำรบริหำรจัดกำร 
โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมำภิบำลที่แสดงถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ส่งผลต่อผลลัพธ์  
ที่เกิดจำกพันธกิจของสถำนศึกษำ ได้แก่ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตในระดับปริญญำตรี โท เอก คุณภำพงำนวิจัย และ
ผลของกำรบริกำรวิชำกำร รวมถึงกำรพิจำรณำถึงผลกระทบที่เชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพภำยในตำมระบบ 
ที่สถำนศึกษำเลือกใช้ ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน โดยพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำ ที่จะส่งผลต่อทิศทำงกำรขับเคลื่อน
ประเทศ มีรำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 1 และมีค ำอธิบำย ดังตำรำงที่ 2 
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ตารางที่ 1 กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ ทั้ง 5 ด้ำน 11 
องค์ประกอบ 32 ประเด็นกำรพิจำรณำ เชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคลอ้ง 

กับมาตรฐานการอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

1. ผลสัมฤทธิใ์นกำร
บริหำรจัดกำรตำม 
พันธกิจที่ตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 

1.1 บริบทของ
สถำนศึกษำ 
(Organization  
Context) ที่ตอบ 
สนองต่อแผน
ยุทธศำสตร์ชำต ิ
 
  
 

1) (1) ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพ 
ที่สถำนศึกษำจัดท ำในเร่ืองกำรด ำเนินงำน
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ภำยใต้พันธกิจหลัก
ของสถำนศึกษำ 4 ด้ำน และกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประเทศ
ทั้ ง ในเชิ งภำรกิจและเชิ งพื้นที่ เพื่ อ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคตตำม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหาร
จัดการ 
   5.1 สถำบันอุดมศึกษำมีหลักสูตร
และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
แบบบูรณำกำรเพื่อให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศำสตร์
ชำติและควำมต้องกำรที่หลำกหลำย
ของประเทศ ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถำน
ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ทั้ ง ภ ำ ค รั ฐ แ ล ะ
ภำคเอกชน 
   5 .2 สถำบันอุดมศึกษำมีกำร
บริหำรงำนตำมพันธกิจและวิสัยทัศน์
ของสถำบันอุดมศึกษำตลอดจนมี
กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและ
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้เป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล ค ำนึงถึงควำม
หลำกหลำยและควำมเป็นอิสระทำง
วิ ช ำ ก ำ ร มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ แ ล ะ
ประสิทธิ ผล  ยืดห ยุ่นคล่ อ งตั ว
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 1 .1  เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำม 
สำมำรถ และควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ในกำร
สร้ำงสัมมำอำชีพควำมมั่นคงและ
คุณภำพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม มีทักษะกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ควำม
เพียร มุ่งมั่น มำนะ บำกบ่ัน และยึดมั่น
ในจรรยำบรรณวิชำชีพ 

2) (2) ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพที่
สถำนศึกษำจัดท ำในเร่ืองกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำสถำบันตำมพันธกิจ
หลักของสถำนศึกษำตำมระบบหรือ
กลไกที่สถำบันก ำหนดโดยน ำแผนพัฒนำ
สถำบันไปถ่ ำยทอดสู่ กำรปฏิ บัติที่
เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

1.2 ผลสัมฤทธิ ์
ของกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 
 

1) (3) ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ
เ กี่ ย ว กั บ ผลสั ม ฤท ธิ์ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
สถำนศึกษำ ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
2) (4) ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ
เ กี่ ย ว กั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
สถำนศึกษำตำมแนวทำงธรรมำภิบำล 
(ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
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ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคลอ้ง 

กับมาตรฐานการอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 . 2  เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์
นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21  
มีควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำร
ศำสตร์ต่ำงๆ เพื่อพัฒนำหรือแก้ไข
ปัญหำสังคม มีคุณลักษณะควำม
เป็นผู้ประกอบกำร รู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
สำมำรถสร้ำงโอกำสเพิ่มมูลค่ำให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ   
  1.3 เป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง มี
ควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม ยึดมั่น
ในควำมถูกต้อง รู้คุณค่ำและรักษ์
ควำมเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อ
ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ล ะ
เสริมสร้ำงสันติสุขอย่ำงย่ังยืน ทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชำคมโลก 
 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
  สถำบันอุดมศึกษำมีผลงำนวิจัย 
ที่เป็นกำรสร้ำงและประยุกต์ใช้องค์
ควำมรู้ใหม่ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ห รื อ ท รั พ ย์ สิ น ท ำ ง ปั ญ ญ ำ  
ที่เชื่อมโยงกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
ตำมศักยภำพและอัตลักษณ์ของ
ประเภทสถำบัน มีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ 
องค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่ ำ งประ เทศ ผลงำนวิ จัยและ
นวัตกรรมตอบสนองยุทธศำสตร์
ชำติ ควำมต้องกำร จ ำเป็นของ
สังคม ชุมชน ภำครัฐและเอกชน 
และประเทศ ผลลัพธ์ของกำรวิจัย
และนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อ
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กำรพัฒนำผู้เรียน กำรสร้ำงคุณภำพ
ชีวิต หรือกำรสร้ำงโอกำส มูลค่ำเพิม่ 
และขีดควำมสำมำรถของประเทศ
ในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการ
วิชาการ 
   สถำบันอุดมศึกษำให้บริกำรวิชำกำร
เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
ชุมชน และสังคม ตำมระดับควำม
เชี่ยวชำญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถำบันโดยมีกำรบริหำรจัดกำรที่
ประสำนควำมร่ วมมื อระหว่ ำง
สถำบันอุ ดมศึ กษำ ภำครั ฐและ
ภำคเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ  และ
มีควำมโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบ
ได้ ผลลัพธ์ของกำรบริกำรวิชำกำร
น ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
ควำมย่ังยืนของผู้ เรียน ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
  สถำบันอุดมศึกษำมีกำรจัดกำร
เรียนรู้  กำรวิ จัย หรือกำรบริกำร
วิชำกำรที่น ำไปสู่กำรสืบสำน กำรสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศิลปวัฒนธรรม 
กำรปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม
ทั้ งของไทยและต่ำงประเทศอย่ำง
เหมำะสม ตำมศักยภำพและอัตลักษณ์
ของประเภทสถำบัน ผลลัพธ์ของกำร
จัดกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมท ำให้เกิด
ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย หรือ
กำรสร้ำงโอกำสและมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ  
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2. คุณภำพบัณฑิต 
(ตรี โท เอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 คุณภำพบัณฑิต
ปริญญำตร ี

1) (5) กำรมีงำนท ำ หรือกำรศึกษำต่อ 
หรือประกอบ อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
หลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 1 . 1  เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถ และควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ   
ในกำรสร้ำงสัมมำอำชีพควำมมั่นคง
และคุณภำพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม มีทักษะกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ควำม
เพียร มุ่งมั่น มำนะ บำกบ่ัน และยึดมั่น
ในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  1 . 2  เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์
นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21  มี
ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำร
ศำสตร์ต่ำงๆ เพื่อพัฒนำหรือแก้ไข
ปัญหำสังคม มีคุณลักษณะควำม
เป็นผู้ประกอบกำร รู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
สำมำรถสร้ำงโอกำสเพิ่มมูลค่ำให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ   
  1.3 เป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง มี
ควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม ยึดมั่น
ในควำมถูกต้อง รู้คุณค่ำและรักษ์
ควำมเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อ
ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ล ะ
เสริมสร้ำงสันติสุขอย่ำงย่ังยืน ทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชำคมโลก 
 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
  สถำบันอุดมศึกษำมีผลงำนวิจัยที่
เป็นกำรสร้ำงและประยุกต์ใช้องค์
ควำมรู้ใหม่ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ห รื อ ท รั พ ย์ สิ น ท ำ ง ปั ญ ญ ำ  
ที่เชื่อมโยงกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม
ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
ตำมศักยภำพและอัตลักษณ์ของ
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ประเภทสถำบัน มีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ 
องค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่ ำ งประ เทศ ผลงำนวิ จัยและ
นวัตกรรมตอบสนองยุทธศำสตร์
ชำติ ควำมต้องกำร จ ำเป็นของ
สังคม ชุมชน ภำครัฐและเอกชน 
และประเทศ ผลลัพธ์ของกำรวิจัย
และนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อ
กำรพัฒนำผู้เรียน กำรสร้ำงคุณภำพ
ชีวิต หรือกำรสร้ำงโอกำส มูลค่ำเพิม่ 
และขีดควำมสำมำรถของประเทศ
ในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
  สถำบันอุดมศึกษำมีกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวิจัย หรือกำรบริกำร
วิชำกำรที่น ำไปสู่กำรสืบสำน กำร
ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม รู้  ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ ใน
ศิลปวัฒนธรรม  ก ำ รป รับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและต่ำงประเทศอย่ำงเหมำะสม 
ตำมศักยภำพและอัตลักษณ์ของ
ประเภทสถำบัน ผลลัพธ์ของกำร
จัดกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมท ำให้เกิด
ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
หรือกำรสร้ำงโอกำศและมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับผู้ เ รียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ 
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2) (6) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษำแห่งชำติ  
(TQF) (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

 

3) (7) ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 อำทิ ทักษะในกำร
ท ำงำน Hard Skill Soft Skill IT Literacy 
หรือ Digital Literacy จำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ใช้บัณฑิตหรือผลกำรปฏิบัติที่แสดงถงึ
ทักษะดังกล่ำว (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)     
4) (8) ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
(ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ) 

2.2 คุณภำพบัณฑิต
ปริญญำโท 

1) (9) ผลกำรน ำควำมรู้ และทักษะใน
วิชำชีพไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำงำน
โดยใช้ควำมรู้ขั้นสูงในกำรปฏิบัติและ
พัฒนำงำนเพื่อให้งำนหรือองค์กรเกิด
ควำม ก้ำวหน้ำในเชิงนโยบำย วิชำกำร 
หรือด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยมี
คุณภำพผลงำนเ ป็นที่ ยอมรับเชิ ง
ประจักษ์ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
2) (10) สัดส่วนผลงำนของบัณฑิตที่จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำโทที่พัฒนำ
ควำมเชี่ ยวชำญ หรือกำรต่อยอด
ควำมรู้ที่สอดคล้องกับ (1) แนวทำงกำร
วิจัยและพัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญ
ของสถำบัน หรือ (2) แนวทำงกำรวิจัย
และพัฒนำเพื่อรอง รับกำรพัฒนำ
ประเทศ หรือ (3) งำนวิจัยที่สำมำรถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนภำยนอกหรือ
ภำคอุตสำหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
3) (11) ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ  
(ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ) 

2.3 คุณภำพบัณฑิต
ปริญญำเอก 

1) (12) คุณภำพของงำนวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ 
(ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
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 2) (13) สัดส่วนงำนวิ จัยและงำน
สร้ำงสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญำ
เอกเป็นงำนวิจัยที่เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ 
หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 1) แนว
ทำงกำรวิ จัยและพัฒนำตำมควำม
เชี่ยวชำญของสถำบัน หรือ 2) แนวทำง 
กำรวิ จัยและพัฒนำเพื่อรองรับกำร
พัฒนำประเทศ หรือ 3) งำนวิจัยที่สำมำรถ 
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนภำยนอก หรือ
ภำคอุตสำหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
3) (14) ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
(ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ) 

3. คุณภำพงำนวิจัย 3.1  คุณภำพ
งำนวิจัยและ 
งำนสร้ำงสรรค์ 

1) (15) สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำน
สร้ำงสรรค์ที่มีควำมสอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำและตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)  

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
  สถำบันอุดมศึกษำมีผลงำนวิจัย 
ที่เป็นกำรสร้ำงและประยุกต์ใช้องค์
ควำมรู้ใหม่ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ห รื อ ท รั พ ย์ สิ น ท ำ ง ปั ญ ญ ำ  ที่
เชื่อมโยงกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
ตำมศักยภำพและอัตลักษณ์ของ
ประเภทสถำบัน มีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ 
องค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่ ำ งประ เทศ ผลงำนวิ จัยและ
นวัตกรรมตอบสนองยุทธศำสตร์
ชำติ ควำมต้องกำร จ ำเป็นของ
สังคม ชุมชน ภำครัฐและเอกชน 
และประเทศ ผลลัพธ์ของกำรวิจัย
และนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อ
กำรพัฒนำผู้เรียน กำรสร้ำงคุณภำพ
ชี วิ ต  ห รื อ ก ำ ร ส ร้ ำ ง โ อ ก ำ ส 
มูลค่ำเพิ่ม และขีดควำมสำมำรถ
ของประเทศในกำรแข่งขันระดับ
นำนำชำติ 
 

 2) (16) สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำน
สร้ำงสรรค์ที่มีกำรอ้ำงอิงจำกวำรสำร 
วิชำกำรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
(ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

 3) (17) สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับรำงวัล หรือทุนวิจัย
จำกหน่วยงำนภำยนอกในระดับชำติ 
หรือนำนำชำติ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

3.2 คุณภำพงำนวิจัย
เชิงประยุกต์และกำร
พัฒนำนวัตกรรม 

1) (18) สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์
และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่มีควำม
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่ง 
ประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

2 )  (19 )  สั ดส่ วนผลงำนวิ จัย เ ชิ ง
ประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมจน
มีกำรจดทะเบียนผลงำนจำกหน่วยงำน
ที่ เกี่ ยวข้อง  อำทิ  กำรจดสิทธิ บัตร 
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น (ข้อมลูเชงิ
คุณภำพ) 
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3) (20) สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์
และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สำมำรถ
น ำมำประยุกต์ ใช้  หรือได้ทุนวิ จัย
พัฒนำต่อยอดจำกหน่วยงำนภำยนอก 
(ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

4. ผลของกำรบริกำร
วิชำกำร 

4.1 ผลของกำร
บริกำรวิชำกำรสู่
สำธำรณะ  
(Public Service) 

1) (21) ผลกำรประเมินงำนบริกำร
วิชำกำรของผู้ รับบริกำรที่สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำหรือประยุกต์ใช้
ส่วนใดส่วนหน่ึงได้ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการ
วิชาการ 
   สถำบันอุดมศึกษำให้บ ริกำร
วิชำกำรเหมำะสม สอดคล้องกับ
บริบทและตอบสนองควำมต้องกำร
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตำม
ระดับควำมเชี่ยวชำญและอัตลักษณ์
ของประเภทสถำบันโดยมีกำร
บริหำรจัดกำรที่ประสำนควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ 
ภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ  และมีควำมโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์
ของกำรบริกำรวิชำกำรน ำไปสู่กำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำม
ย่ังยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชำติ 
 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
  สถำบันอุดมศึกษำมีกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวิจัย หรือกำรบริกำร
วิชำกำรที่น ำไปสู่กำรสืบสำน กำร
ส ร้ ำ ง ค ว ำม รู้  ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ ใน
ศิลปวัฒนธรรม กำรป รับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไ ท ย แ ล ะ ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ อ ย่ ำ ง
เหมำะสม ตำมศักยภำพและอัต
ลักษณ์ของประเภทสถำบัน ผลลัพธ์
ของกำรจัดกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม

2)  (22 )  ผลกำรบริกำรวิชำกำรที่
ส ำมำรถส ร้ำง คุณค่ำ  (Value)  แก่
ผู้รับบริกำร ชุมชน และสังคมได้ โดย
สำมำรถน ำผลจำกกำรบริกำรวิชำกำร
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
เ ป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้ำง 
(ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
3 )  ( 2 3 )  ผ ลคว ำมพึ งพ อ ใ จข อ ง
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรวิชำกำร
ของสถำนศึกษำโดยค ำนึงถึงกำรใช้
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำ
สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำงสังคมคุณภำพ 
รอง รับโอกำสและควำมท้ำทำยใน
อนำคต (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

4.2 ผลของกำร
บริกำรวิชำกำรแบบ
เฉพำะ (Specific 
Service) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) (24) ผลกำรประเมินงำนบริกำร
วิ ช ำก ำ รจำกห น่วยงำนที่ ร้ อ งขอ
สำมำรถท ำให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
(ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
2) (25) ผลงำนบริกำรวิชำกำรสำมำรถ
สร้ำงคุณค่ำ (Value) โดยพิจำรณำจำก
ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกผลกำรบริกำร
วิชำกำรน้ัน ๆ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
ได้แก่  
(1 )  In Cash คือ  กำรส ร้ำง คุณค่ำ

พิจำรณำผ่ำนค่ำใช้ จ่ำย/มูลค่ำ/
รำยได ้ 
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(2) In Kind คือ กำรสร้ำงคุณค่ำที่ไม่
เน้นมูลค่ำ/รำยได้ อำทิ กำรสร้ำง
ควำมผูกพันต่อองค์กรกำรเกิด
วัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ควำมรู้
ใหม่ เป็นต้น (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

ท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจในควำม
เป็นไทย หรือกำรสร้ำงโอกำศและ
มูลค่ำเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชำติ 

3) (26) ผลกำรประเมินกำรบริกำร
วิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service) 
โ ดยคณะกรรมกำรวิ ช ำก ำ รขอ ง
สถำนศึกษำ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

5. ผลของกำรประกัน
คุณภำพภำยใน 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบ
ประกันคุณภำพ
ภำยใน 

1) (27) ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน 
( IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำร
บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถน ำไป
ปรับปรุงพัฒนำและเป็นส่วนหน่ึงของ
กำรบริหำรสถำนศึกษำได้ (ข้อมูลเชิง
คุณภำพ) 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหาร
จัดการ 
   5.1 สถำบันอุดมศึกษำมีหลักสูตร
และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ เน้นกำร
พัฒนำผู้เรียนแบบบูรณำกำรเพื่อให้
มี คุณลั ก ษณะอั นพึ ง ป ร ะ ส ง ค์  
ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติและ
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของ
ประเทศ ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน สังคม สถำนประกอบกำร
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   5.3 สถำบันอุดมศึกษำมีระบบ
ประกันคุณภำพ มีกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำระดับหลักสูตร คณะ 
และสถำบันที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล มีกำรก ำกับให้กำรจัด
กำรศึกษำและด ำเนินงำนตำมพันธ
กิจเป็นตำมกฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 
สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ กรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

2) (28) ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน 
( IQA)  จำกกำรด ำ เ นินกำรประกัน
ภำยในโดยสถำนศึกษำ (ข้อมูลเชิง
คุณภำพ) 
3) (29) ผลของกำรบริหำรงำนประกัน
คุณภำพภำยใน (IQA) ที่เป็นส่วนหน่ึง
ในกำรขับเคลื่อนให้ เกิดวัฒนธรรม
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (ข้อมูลเชิง
คุณภำพ) 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรทั้งหมดของ
สถำนศึกษำ 

1) (30) ผลของกำรน ำผลกำรประเมิน
คุณภำพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนำ 
และบริหำรจัดกำร (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
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2) (31) หลักสูตรได้รับกำรรับทรำบ
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด  ห รือกำร
รับรองจำกสภำวิชำชีพ (กรณีมีสภำ
วิชำชีพ) (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

แห่งชำติ  และมำตรฐำนอื่นๆ ที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  

 3) (32) หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำก
อ ง ค์ ก ร รั บ รอ ง คุณภำพ ในระดั บ
นำนำชำติ (International Accreditation 
Bodies) (ถ้ำมี) (ข้อมูลเชิงปริมำณและ
คุณภำพ) 

 
ตารางท่ี 2 ค ำอธิบำยกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ  
ทั้ง 5 ด้ำน 11 องค์ประกอบ มีดังนี้  

ด้าน ค าอธิบายของแต่ละดา้น องค์ประกอบ 
ค าอธิบายของ 

แต่ละองค์ประกอบ 
1. ผลสัมฤทธิ์ใน
กำรบริหำรจัดกำร 
ตำมพันธกิจที่
ตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ 
และสังคมของ
ประเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ด้ ำ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร แ ล ะ ก ำ ร จั ด
กำร ศึกษำที่ สะท้ อนอั ตลักษณ์  
ภำยใต้พันธกิจ 4 ด้ำน ตำมระบบ
หรือกลไกที่สถำนศึกษำก ำหนดให้
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
โดยมีกำรน ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
ไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที่เชื่อมโยง 
และตอบสนองควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น  และประเทศทั้ ง ในเชิ ง
ภำ รกิ จและ เชิ งพื้ นที่ แ ล ะก ำ ร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ
ทิ ศทำ งกำรพัฒนำประ เทศใน
อนำคต ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ มี
กำรบริหำรจัดกำรโดยประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงตำมควำม
เหมำะสม และมีกำรบริหำรตำม
แนวทำงธรรมำภิบำล 

1.1 บริบทของ
สถำนศึกษำ
(Organization 
Context) ที่
ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศำสตร์ชำต ิ

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ภำยใต้พันธกิจของสถำนศึกษำ 
4 ด้ำน กำรตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น
และประเทศเพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคตตำม
แผนยุทธศำสตร์ชำติและผลกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำเป็นไปตำมแผน พัฒนำสถำนศึกษำ
ตำมพันธกิจของสถำนศึกษำตำมระบบหรือกลไก 
ที่ สถำนศึกษำก ำหนด โดยน ำแผน พัฒนำ
สถำนศึกษำไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที่เชื่อมโยง
กับเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

กำรด ำ เ นินงำนของสถำนศึกษำที่ สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อใช้ใน
กำรป รับป รุง คุณภำพกำรด ำ เ นินงำนของ
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง กำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำได้ประยุกต์ใช้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงตำมบริบทอย่ำงเหมำะสมและ
มีกำรบริหำรตำมแนวทำงธรรมำภิบำล 

2. คุณภำพ
บัณฑิต (ตรี โท 
เอก) 

ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่
เน้นกำรผลิตบัณฑิตของสถำนศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และ

 2.1 คุณภำพ
บัณฑิตปริญญำตร ี

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในกำรพัฒนำ
คุณภำพบัณฑิตปริญญำตรี กำรมีงำนท ำ หรือ
กำรศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน  
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ด้าน ค าอธิบายของแต่ละดา้น องค์ประกอบ 
ค าอธิบายของ 

แต่ละองค์ประกอบ 
ปริญญำเอกเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ประเทศ มุ่ งผลิตก ำลังคนสำขำ 
ต่ ำ ง  ๆ  ให้ สอดคล้ อ งกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้/ตลำดแรงงำนที่
สอดคล้องกับทิศทำง กำรพัฒนำ
ประเทศ ควำมต้องกำรของท้องถิ่น
เป็นไปตำมทิศทำง เป้ำหมำย ควำม
เชี่ยวชำญที่สถำนศึกษำก ำหนด
รวมถึงบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย สะท้อนควำมเป็นพลเมืองที่ดี 
ตื่นรู้และมีจิตสำธำรณะ มีควำม 
สำมำรถในกำรท ำงำนและกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี
ระบบ กลไก ในกำรด ำเนินกำรตำม
ก รอบมำตรฐำน คุณวุฒิ ร ะดั บ 
อุดมศึกษำแห่งชำติ สภำสถำบัน 
หรือสภำวิชำชีพ หรือองค์กรวิชำชีพ
ก ำหนดเพิ่มเติมและสำมำรถสร้ำง
นวัตกรรมที่ตรงตำมควำมต้องกำร
ของประเทศได้ 
 

1 ปี หลังส ำเ ร็จกำรศึกษำ คุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดั บ 
อุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) และมีทักษะที่จ ำเป็น
ตำมคุณลักษณะที่เป็นควำมต้องกำรของประเทศ 
อำทิ มีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต มีทักษะ
ในกำรปฏิบัติงำน มีทักษะในกำรสื่อสำรภำษำ 
อังกฤษ เป็นต้น 

2.2 คุณภำพ
บัณฑิตปริญญำโท 

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำ
ในกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตปริญญำโทมีควำมรู้
และทักษะในวิชำชีพไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
งำนโดยใช้ควำมรู้ขั้นสูงในกำรปฏิบัติและพัฒนำ
งำนเพื่อให้งำน/องค์กรเกิดควำมก้ำวหน้ำ  
มีทักษะในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ รวมถึง
ผลงำนของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำ
โทที่พัฒนำขึ้นมีควำมสอดคล้องกับ (1) แนว
ทำงกำรวิจัยและพัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญของ
สถำบัน หรือ (2) แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำ
เพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ หรือ (3) งำนวิจัย
ที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนภำยนอก/
ภำคอุตสำหกรรม 

2.3 คุณภำพ
บัณฑิตปริญญำเอก 

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ในกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตปริญญำเอกให้มี
คุณภำพของงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ 
ชำติ/นำนำชำติ และมีงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์
ของผู้ เ รียนที่ เกิดองค์ควำมรู้ใหม่/นวัตกรรม 
ที่สอดคล้องกับ (1) แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำ
ตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน หรือ (2) แนว
ทำงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ประเทศ หรือ (3) งำนวิจัยที่สำมำรถประยุกต์ใช้
กับหน่วยงำนภำยนอก/ภำคอุตสำหกรรม รวมถึง
มีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 

3. คุณภำพ
งำนวิจัย 

ผลกำรพัฒนำผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ 
และผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และ
นวัตกรรม เพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ประเทศในอนำคต ที่สำมำรถน ำมำ 
ใช้ประโยชน์ได้ เป็นไปตำมทิศทำง
และบริบทเป้ำหมำย ควำมเชี่ยวชำญ 

3.1 คุณภำพ
งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ 

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ในกำรพัฒนำผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและตอบ
โจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมถึงผลงำนวิ จัย/
ผลงำนสร้ำงสรรค์มีกำรอ้ำงอิงจำกวำรสำรวิชำกำร 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) และผลงำนวิจัย/
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ด้าน ค าอธิบายของแต่ละดา้น องค์ประกอบ 
ค าอธิบายของ 

แต่ละองค์ประกอบ 
ที่สถำนศึกษำได้ก ำหนด มีควำมเป็น
มืออำชีพทำงกำร ศึกษำในสำขำน้ัน ๆ 
โดยมีระบบกลไกในกำรด ำเนินกำร
ตำมบริบทและควำมเชี่ยวชำญของ
สถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ ตลอดจนกำร
สร้ำงให้เกิดควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย 
ทั้งภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ ภำคเอกชน 
และชุมชน โดยบูรณำกำรเข้ำกับ
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
และพัฒนำนวัตกรรม สำมำรถสร้ำงผล 
กระทบ (Impact) ให้แก่ประเทศได้ 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ ได้ รับรำงวัล ทุนวิ จัยจำก
หน่วยงำนภำยนอกในระดับชำติ/นำนำชำต ิ 

3.2 คุณภำพ
งำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และกำร
พัฒนำนวัตกรรม 

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ในกำรพัฒนำงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ
ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ มีกำรจด
ทะเบียนผลงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ 
กำรจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
รวมถึงผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์ และกำรพัฒนำ
นวัตกรรมสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้หรือได้ทุน
วิจัยพัฒนำต่อยอดจำกหน่วยงำนภำยนอก  

4. ผลของกำร
บริกำรวิชำกำร 

ผลของกำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำร
วิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร ซ่ึงมี 2 ประเภท ได้แก่ 
กำรบริกำรวิชำกำรที่มีค่ำตอบแทน 
และกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ 
โดยมีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ 
มำใช้พัฒนำหรือบูรณำกำรกับพันธกิจ 
ของอุดมศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ทั้งกำร
บริกำรวิชำกำรสู่สำธำรณะ (Public 
Service)  และ/หรือ กำรบริกำร
วิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service) 
โดยสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน
ให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และมี
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
โดยมีกำรด ำเนินกำรใน 2 ประเภทที่
เป็นไปตำมทิศทำงและบริบท เป้ำหมำย 
ควำมเชี่ยวชำญที่สถำนศึกษำได้
ก ำหนด โดยมีระบบ กลไกในกำร
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับบริบท
และควำมต้องกำรขององค์กร ผู้ใช้ 
บริกำร เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำ 
สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำงสังคมคุณภำพ 

4.1 ผลของกำร
บริกำรวิชำกำรสู่
สำธำรณะ  
(Public Service) 

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ในกำรบริกำรวิชำกำรสู่สำธำรณะ  (Public 
Service)  ที่ สอดคล้ อ งกับบ ริบทและควำม
ต้องกำรขององค์กรผู้ใช้บริกำร เพื่อตอบโจทย์
กำรพัฒนำ สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำงสังคม
คุณภำพ รองรับโอกำสและควำมท้ำทำยใน
อนำคต 

4.2 ผลของกำร
บริกำรวิชำกำร
แบบเฉพำะ  
(Specific 
Service) 

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific 
Service) ตำมกำรร้องขอของหน่วยงำน องค์กร  
โดยกำรบริกำรวิชำกำรดังกล่ำวสำมำรถสร้ำง
คุณค่ำ  (Value)  ให้ กั บสถำนศึกษำ  ได้แก่    
(1) In Cash คือ กำรสร้ำงคุณค่ำพิจำรณำผ่ำน
ค่ำใช้จ่ำย/มูลค่ำ/รำยได้ และ (2) In Kind คือ 
กำรสร้ำงคุณค่ำที่ไม่เน้นมูลค่ำ/รำยได้ อำทิ กำร
สร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร กำรเกิดวัฒนธรรม
องค์กร หรือองค์ควำมรู้ใหม่ เป็นต้น 
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ด้าน ค าอธิบายของแต่ละดา้น องค์ประกอบ 
ค าอธิบายของ 

แต่ละองค์ประกอบ 
5. ผลของกำร
ประกันคุณภำพ
ภำยใน 

ผลของกำรด ำเ นินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพภำยในเพื่อให้เกิด
ระบบกลไกในกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในสถำนศึกษำ ที่เป็นรูปธรรมใน
ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร คุณภำพ
อำจำรย์ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่สอดคล้องกับทิศทำงและบริบท
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำจนเกิด
กำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนอย่ำงเป็น
ร ะ บ บ  มี ก ำ ร ก ำ กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ขับเคลื่อนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
ของสถำนศึกษำ รวมถึงผลของกำร
บริหำรงำนกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน มุ่งเน้นเต็มตำมศักยภำพบน
ฐำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นส ำคัญสู่ผลของกำรด ำเนินงำน
ด้ำนประกันคุณภำพภำยในสำมำรถ
เป็นส่วนหน่ึงในกำรพิจำรณำกำร
ด ำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
และเ ป็นส่ วนในกำรขับเคลื่ อน
ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภำพใน
สถำนศึกษำมีกำรเผยแพร่ผลกำร
ด ำ เ นิ น ง ำนข้ อ มู ล ำ รสน เทศสู่
สำธำรณชน 

5.1 ผลสัมฤทธิ์
ระบบประกนั
คุณภำพภำยใน 

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ในกำรประกันคุณภำพภำยใน (IQA) ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถ
น ำไปปรับปรุงพัฒนำและเป็นส่วนหน่ึงของกำร
บริหำรสถำนศึกษำได้ และมีผลกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ( IQA) ที่ได้รับจำกหน่วยงำน 
ต้นสังกัด ตลอดจนได้น ำผลของกำรบริหำรงำน
ประกันคุณภำพภำยใน (IQA) มำเป็นส่วนหน่ึงใน
กำรขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

5.2 ผลสมัฤทธิข์อง
หลักสตูรทั้งหมดของ
สถำนศึกษำ 

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำ
ในกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรไปใช้
ปรับปรุง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรหลักสูตรใน
สถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำประเทศ รวมถึงกำรควบคุมคุณภำพ
หลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง (ถ้ำมี) 
จนท ำ ใ ห้ ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ รั บก ำ ร รั บ รอ งจ ำ ก 
สภำวิชำชีพ หรือรับทรำบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
ตลอดจนมีหลักสูตรได้ รับกำร รับรองจำก 
องค์กร รับรองคุณภำพในระดับนำนำชำติ  
(International Accreditation Bodies) 
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การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน (Common Standards) 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกมีวิธีกำรด ำเนินกำรสรุปผลกำรประเมินของสถำนศึกษำ 

เพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนตำมบริบทและกลุ่มประเภทของสถำนศึกษำ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนำ เป็นรายประเด็นพิจารณา  ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย  
ดีเยี่ยม 

(Excellent) 
 

- มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแนวกำรปฏิบัติที่ดี เยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก 
หรือ 

- มีผลกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำใน
วงกำรศึกษำ และมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีเยี่ยมอย่ำงชัดเจน สูงกว่ำเป้ำหมำย 
ที่สถำนศึกษำก ำหนด หรือ 

- ผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่นสำมำรถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่ำงให้แก่สถำนศึกษำ
อ่ืนในด้ำนต่ำง ๆ  

ดีมาก 
(Very Good) 

- มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแนวกำรปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชำติ หรือ 
- มีผลกำรด ำเนินงำนที่สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดโดยพิจำรณำตำม

ศักยภำพและบริบทของสถำนศึกษำ และ 
- สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดีอย่ำงต่อเนื่องของผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 

เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
ดี 

(Good) 
- มีผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด

ก ำหนด และ 
- มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดี ตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด และ 
- มีแนวโน้มที่ดีของผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 

พอใช้ 
(Fair) 

- มีกำรวำงแผนแต่ยังไม่ด ำเนินงำน หรือมีหลักฐำนกำรด ำเนินงำนแต่ไม่เชื่อมโยง
กับกำรปฏิบัติหรือแผน หรือ 

- มีผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุพันธกิจ เป้ำหมำยของสถำนศึกษำบำงประเด็น และ  
- มีผลกำรด ำเนินกำรที่หำกมีกำรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำเล็กน้อยสำมำรถ

บรรลุพันธกิจ เป้ำหมำยของสถำนศึกษำได้ 
ปรับปรุง 

(Improvement 
Required) 

- ไม่มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน หรือไม่มีผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุพันธกิจ 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ หรือ 

- มีผลกำรด ำเนินกำรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำโดยเร่งด่วน  
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ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำพิจำรณำจำกผลของกำรประกันคุณภำพภำยในที่สถำนศึกษำ
เลือกใช้ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด ครบตำม
ประเด็นกำรพิจำรณำ ในส่วนของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมกรอบแนวทำงของ สมศ.นั้น ผู้ประเมิน
ภำยนอกต้องยึดหลักกำรส ำคัญที่เน้นกำรตรวจประเมินตำมเจตนำรมณ์ ไม่เน้นการตรวจเอกสาร แต่เป็นการ
สุ่มตรวจเอกสารส าคัญหรือที่อ้างอิงตามระบบ IQA และเน้นใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยัน
ผลลัพธ์การด าเนินงาน รวมถึงมีการวิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การด าเนินงาน
ดังกล่าวมากกว่าการตรวจประเมินตามลายลักษณ์อักษร 
 ทั้งนี้ ผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น หน่วยงำนต้นสังกัดสำมำรถพิจำรณำด ำเนินกำรใน  
กำรส่งเสริม สนับสนุน และให้กำรช่วยเหลือในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำแต่ละแห่ง ได้ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
ดีเยี่ยม (Excellent)  ควรได้รับกำรส่งเสริมให้เป็นต้นแบบ 
ดีมาก (Very Good)  ควรได้รับกำรส่งเสริมเพ่ือยกระดับมำตรฐำน 

ดี (Good)  ต้องได้รับกำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำ 
พอใช้ (Fair)  ต้องได้รับกำรช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุง 

ปรับปรุง (Improvement Required)  ต้องได้รับกำรช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหำอย่ำงเร่งด่วน 
 
 

ตัวอย่าง กำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของมหำวิทยำลัย ก. มีดังนี้ 
 
1. ตำรำงแสดงผลของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเป็นรายประเด็นพิจารณา  

ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์
ในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจ 
ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศ 

องค์ประกอบท่ี 1.1 
บริบทของสถำนศึกษำ 
(Organization 
Context)  
ที่ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 (1) 
ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพที่สถำนศึกษำจัดท ำในเรื่อง
กำรด ำเนินงำนท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ภำยใต้พันธกิจหลักของ
สถำนศึกษำ 4 ด้ำน และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภำรกิจและเชิงพื้นที่เพื่อ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศในอนำคตตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ  

 
 
 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (2) 
ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพที่สถำนศึกษำจัดท ำในเรื่อง
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำบันตำมพันธกิจหลัก
ของสถำนศึกษำตำมระบบหรือกลไกท่ีสถำบันก ำหนดโดย
น ำแผนพัฒนำสถำบันไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที่เช่ือมโยง
กับเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำร ศึกษำของประเทศ  

 
 
 
ด ี
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ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1.2 
ผลสัมฤทธ์ิของกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 (3) 
ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์กำรบริหำร
สถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
พอใช้ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 (4) 
ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์กำรบริหำร
สถำนศึกษำตำมแนวทำงธรรมำภิบำล 

 
ด ี

ด้านที่ 2 คุณภาพ
บัณฑิต (ตรี โท เอก) 

องค์ประกอบท่ี 2.1 
คุณภำพบณัฑิต 
ระดับปริญญำตร ี

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 (5) 
กำรมีงำนท ำ หรือกำรศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (6) 
ผลกำรประเมินควำมพึ งพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิตตำม 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF)  

 
ดีมำก 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (7) 
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อำทิ 
ทักษะในกำรท ำงำน Hard Skill Soft Skill IT Literacy 
หรือ Digital Literacy จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้บัณฑิต หรือ
ผลกำรปฏิบัติที่แสดงถึงทักษะดังกล่ำว  

 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 (8) 
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ  

 
ด ี

 องค์ประกอบท่ี 2.2 
คุณภำพบณัฑิต 
ระดับปริญญำโท 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 (9) 
ผลกำรน ำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพไปประยุกต์ใช้ใน
กำรพัฒนำงำนโดยใช้ควำมรู้ขั้นสูงในกำรปฏิบัติและพัฒนำ
งำนเพื่อให้งำนหรือองค์กรเกิดควำม ก้ำวหน้ำในเชิงนโยบำย 
วิชำกำร หรือด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยมีคุณภำพผลงำน
เป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์  

 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 (10) 
สัดส่วนผลงำนของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท
ที่พัฒนำควำมเช่ียวชำญ หรือกำรต่อยอดควำมรู้ที่
สอดคล้องกับ (1) แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำตำมควำม
เช่ียวชำญของสถำบัน หรือ (2) แนวทำงกำรวิจัยและ
พัฒนำเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ หรือ (3) งำนวิจัยที่
สำมำรถประยุ กต์ ใ ช้ กั บหน่ วยงำนภำยนอก หรื อ
ภำคอุตสำหกรรม  

 
ดีมำก 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 (11) 
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ  
 

 
ด ี
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ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 2.3 
คุณภำพบณัฑิต 
ระดับปริญญำเอก 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 (12) 
คุณภำพของงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ของ สกอ. 

 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (13) 
สัดส่วนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนระดับ
ปริญญำเอกเป็นงำนวิจัยที่ เกิดองค์ควำมรู้ ใหม่ หรือ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ (1) แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำ
ตำมควำมเช่ียวชำญของสถำบัน หรือ (2) แนวทำงกำร
วิจัยและพัฒนำเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ หรือ (3) 
งำนวิจัยท่ีสำมำรถประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนภำยนอก หรือ
ภำคอุตสำหกรรม 

 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 (14) 
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ  

 
พอใช้ 

3. คุณภาพงานวิจัย องค์ประกอบท่ี 3.1 
คุณภำพงำนวิจยั 
และงำนสร้ำงสรรค ์

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 (15) 
สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีควำม
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ 

 
พอใช้ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 (16) 
สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรอ้ำงอิงจำก
วำรสำรวิชำกำรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation)  

 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 (17) 
สัดส่วนผลงำนวิจยัและผลงำนสรำ้งสรรค์ทีไ่ด้รับรำงวัล 
หรือทุนวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอกในระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ 

 
พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3.2 
คุณภำพงำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และกำร
พัฒนำนวัตกรรม 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 (18) 
สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่มี
ควำมสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ก่อให้เกิดกำร
สร้ ำงสรรค์สิ่ งใหม่  มีสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นที่ ตอบโจทย์ 
กำรพัฒนำประเทศ  

 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 (19) 
สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมจนมี
กำรจดทะเบียนผลงำนจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง อำทิ  
กำรจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 (20)  
ปรับปรุง 
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ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนำต่อยอดจำก
หน่วยงำนภำยนอก  

4. ผลของการ
บริการวิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ผลของกำรบริกำร 
วิชำกำรสู่สำธำรณะ 
(Public Service) 
 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 (21) 
ผลกำรประเมินงำนบริกำรวิชำกำรของผู้รับบริกำร 
ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำหรือประยุกต์ใช้ส่วนใด
ส่วนหน่ึงได้  

 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 (22) 
ผลกำรบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value) แก่
ผู้รับบริกำร ชุมชน และสังคมได้ โดยสำมำรถน ำผลจำก
กำรบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้ำง  

 
ดีมำก 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 (23) 
ผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรวิชำกำร
ของสถำนศึกษำโดยค ำนึงถึงกำรใช้นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์กำรพัฒนำ สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำงสังคมคุณภำพ 
รองรับโอกำสและควำมท้ำทำยในอนำคต 

 
ด ี

องค์ประกอบท่ี 4.2 
ผลของกำรบริกำร
วิชำกำรแบบเฉพำะ 
(Specific Service) 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 (24) 
ผลกำรประเมินงำนบริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนท่ีร้องขอ
สำมำรถท ำให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
 
 

 
ปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 (25) 
ผลงำนบริกำรวิชำกำรสำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value) โดย
พิจำรณำจำกผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกผลกำรบริกำร
วิชำกำรนั้น ๆ ได้แก่  
     (1 )  In Cash คือ กำรสร้ำงคุณค่ ำพิจำรณำผ่ำน
ค่ำใช้จ่ำย/มูลค่ำ/รำยได้  
     (2) In Kind คือ กำรสร้ำงคุณค่ำที่ไมเ่น้นมูลค่ำ/รำยได้ 
อำทิ กำรสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร กำรเกิดวัฒนธรรม
องค์กร หรือองค์ควำมรู้ใหม่ เป็นต้น 

ด ี

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 (26) 
ผลกำรประเมินกำรบริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific 
Service) โดยคณะกรรมกำรวิชำกำรของสถำนศึกษำ  

 
ด ี

องค์ประกอบท่ี 5.1 ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 (27) ด ี
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ด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
5. ผลของการ
ประกัน 
คุณภาพภายใน 

ผลสัมฤทธ์ิระบบ
ประกันคณุภำพ
ภำยใน 

ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถน ำไปปรับปรุงพัฒนำ
และเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรสถำนศึกษำได้ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 (28) 
ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน (IQA) จำกกำรด ำเนินกำร
ประกันภำยในโดยสถำนศึกษำ  

 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 (29) 
ผลของกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยใน (IQA) ที่
เป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

 
ด ี

องค์ประกอบท่ี 5.2 
ผลสัมฤทธ์ิของ
หลักสตูรทั้งหมดของ
สถำนศึกษำ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 (30) 
ผลของกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนำ และบริหำรจัดกำร 

 
ดีมำก 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 (31) 
หลักสูตรได้รับกำรรับทรำบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือ
กำรรับรองจำกสภำวิชำชีพ (กรณีมีสภำวิชำชีพ)  

 
ด ี

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 (32) 
หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำกองค์กรรับรองคุณภำพใน
ระดับนำนำชำติ (International Accreditation Bodies) 
(ถ้ำมี)  

 
พอใช้ 

2. ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรำยประเด็นพิจำรณำ 

 ระดับคุณภาพ 
ประเด็น 

จ านวนประเด็นรายดา้น ด้านที่ 
1 

ด้านที่ 
2 

ด้านที่ 
3 

ด้านที่ 
4 

ด้านที่ 
5 

ดีเยีย่ม - - - - - - 
ดีมาก - 2 - 1 1 4 ประเด็น 

ด ี 3 7 3 4 4 21 ประเด็น 
พอใช ้ 1 1 2 1 1 6 ประเด็น 

ปรับปรุง - - 1 - - 1 ประเด็น 
รวม 32 ประเด็น 

 
 

2. การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards) 
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  เจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards) เป็นกำรประเมิน 
ที่มุ่งส่งเสริมศักยภำพของสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ และกระตุ้นให้เกิดผลกระทบต่อกำรยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำสู่ระดับชำติและสำกล ตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ภำยในบริบท ศักยภำพและ
ควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ 

 กำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย เป็นกำรประเมินเพ่ือส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำ 
สู่สำกล ซึ่งควำมท้ำทำยดังกล่ำวเป็นกำรท้ำทำยควำมสำมำรถสู่ควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน โดยสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีโอกำส
เลือกควำมท้ำทำยได้ตำมศักยภำพ  

 สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำที่ประสงค์ขอรับกำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย สำมำรถเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนมำยัง สมศ. โดยหลักฐำนที่ต้องกำร คือ 1) กำรได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน 2) มำตรฐำน
กำรด ำเนินงำนระดับท้ำทำย C1 – C3 ของสถำนศึกษำ และ 3) ผลกำรด ำเนินงำน  

  ส าหรับการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (ระดับ C1-C3) เป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษาสู่สากล (ตามสมัครใจที่สถาบันแสดงความจ านงให้ สมศ. ประเมิน) ความท้าทายดังกล่าว
เป็นการท้าทายความสามารถสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
   

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 
C3 World Class 

 
สถำนศึกษำมีผลกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับโลกอยู่ในอันดับ 250 อันดับแรก 
ของกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำในระดับนำนำชำติ  หรือมีบุคลำกร
ประจ ำในสถำนศึกษำที่มีชื่อเสียงทำงวิชำกำรระดับโลก 

 

C2 International 
/ Regional  

Class 
 

 

สถำนศึกษำมีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับนำนำชำติ และระดับภูมิภำค เช่น กลุ่ม
อำเซียน อำทิ กำรศึกษำข้ำมพรมแดน (Cross border Education) กำรเคลื่อนย้ำย
ผู้เรียน (Student Mobility) กำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อควำมหลำกหลำย 
(Multicultural Education) รวมถึงกำรมีงำนท ำในกลุ่มภูมิภำคอำเซียน 

 

C1 National/ 
Local 
Class 

 

สถำนศึกษำเป็นองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ 
มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิผล รวมถึงมีกำรใช้
เครือข่ำยกำรเป็นมหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงในกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมรู้
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลถึงเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชำติ เช่น ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทายในแต่ละระดับ มีดังนี ้



 

24 
 

 

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 

C3 World Class สถำนศึกษำมีผลกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับโลกอยู่ในอันดับ 250 อันดับ
แรก ของกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำในระดับนำนำชำติ  หรือมี
บุคลำกรประจ ำในสถำนศึกษำท่ีมีชื่อเสียงทำงวิชำกำรระดับโลก 

 

หำกสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้าทาย C3 ต้องแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่ ผลกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลเชิง
บวกต่อสถำนศึกษำท ำให้มีชื่อเสียงระดับโลก โดยพิจำรณำจำกผลกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำใน
ระดับนำนำชำติ หรือรำงวัล Nobel Prize เป็นต้น  

 

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 

C2 International 
/ Regional  

Class 

สถำนศึกษำมีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับนำนำชำติ และระดับภูมิภำค เช่น  
กลุ่ มอำเซียน อำทิ  กำรศึกษำข้ำมพรมแดน (Cross border Education) 
กำรเคลื่อนย้ำยผู้เรียน (Student Mobility) กำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อ
ควำมหลำกหลำย (Multicultural Education) รวมถึงกำรมีงำนท ำในกลุ่มภูมิภำค
อำเซียน 

 

หำกสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้าทาย C2 ต้องแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่ 

1) สัดส่วนชำวต่ำงชำติ ได้แก่ อำจำรย์ต่ำงชำติ (International Faculty)  นักศึกษำต่ำงชำติ  
(International Students)  นักศึกษำแลกเปลี่ยนต่ำงชำติ (Exchange Students – Inbound) นักศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรแลกเปลี่ยน (Exchange Students – Outbound) ตอบสนองควำมต้องกำรของบริบทเชิงพ้ืนที่ (ภูมิภำค
อำเซียน) 

2) กำรให้บริกำรกำรศึกษำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่ออำจำรย์ต่ำงชำติ (International Faculty)  
นักศึกษำต่ำงชำติ (International Students)  นักศึกษำแลกเปลี่ยนต่ำงชำติ (Exchange Students – Inbound) 
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยน (Exchange Students – Outbound) หรือกำรเป็นศูนย์กลำงของข้อมูล
หรือกำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน  

3) กำรมีงำนท ำในกลุ่มภูมิภำคอำเซียนของบัณฑิต 
 
 
 

 

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 
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C1 National/  
Local 
Class 

 

สถำนศึกษำเป็นองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญเป็นพลังในกำรขับเคลื่อน
ประเทศ มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิผล รวมถึงมี
กำรใช้เครือข่ำยกำรเป็นมหำวิทยำลัยพ่ีเลี้ยงในกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือให้เกิด
ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลถึงเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น 
และระดับชำติ เช่น ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

 
หำกสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้าทาย C1 ต้องแสดงผลกำร

ด ำเนินงำนประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่ 
1) สถำนศึกษำมีนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตร หรืองำนวิจัยที่น ำไปประยุกต์ในภำคอุตสำหกรรม 

ตำมนโยบำยชำติ  
2) สถำนศึกษำสำมำรถยกระดับสถำบันเครือข่ำยให้มีคุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลกำรเรียนที่ดีขึ้น 
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นิยามศัพท์  

ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 
 ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
ของประเทศ 

1 ผลสัมฤทธิ์ ในกำรบริหำร
จัดกำรตำมพันธกิจที่ตอบ 
สนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

 ระดับควำมส ำเร็จของแนวกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึ กษำ 
ที่แสดงถึงกำรมีกระบวนกำร ระบบ กลไก ก ำกับควบคุมในกำร
ด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิด “กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน และ
กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพ” ดังต่อไปนี้  
1) กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้ และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนำตำมควำมถนัด และเต็มตำมศักยภำพบนฐำนผลลัพธ์กำร
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ  และ 2) กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีธรรมำภิบำล 

2 บริบทของสถำนศึกษำ  
(Organization Context) 
 
 

กำรเขียนอธิบำยภำพรวมของสถำนศึกษำที่แสดงถึงกำรด ำเนินงำนและ
บ่งบอกปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดควำมท้ำทำยในอนำคตของสถำนศึกษำ  
ซึ่งมีรำยละเอียดประกอบด้วย ควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัจจัยภำยนอกที่แสดงถึงควำม
เชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนแต่ละส่วนภำยในสถำนศึกษำ กำรน ำนโยบำย 
แผน ลงสู่กำรปฏิบัติที่ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประเทศ 
ทั้งในเชิงภำรกิจและเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงและทิศทำง 
กำรพัฒนำประเทศในอนำคตตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี   
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 
1 2  ( พ . ศ . 2 56 0  – 2564 )   แ ล ะแผน อุ ด มศึ ก ษ ำ  1 5  ปี   
(พ.ศ. 2551- 2565) ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อกำรยกระดับ
และกำรแข่งขันเพ่ือสร้ำงศักยภำพของประเทศในระยะยำว  

3 ควำมเป็นผู้น ำ 
 

สถำนศึกษำมีผลกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ
ในด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยและทิศทำงที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4 ระดับเทียบเคียงให้แก่
สถำนศึกษำอ่ืน (Benchmark) 

ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถเป็นคู่เทียบเคียง 
ตัวอย่ำงให้แก่สถำนศึกษำอ่ืนในด้ำนแนวทำง วิธีกำรด ำเนินงำน 
ที่บรรลุเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้ 

5 ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ
โดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำร
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ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 
ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือขับเคลื่อนสถำนศึกษำตำม
นโยบำยระดับชำติและนำนำชำติที่เกิดผลลัพธ์อย่ำงเป็นรูปธรรม
และเกิดควำมยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำและกำร
เปลี่ยนแปลงประเทศในอนำคต 

6 กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(หลักกำร) 

กำรน ำเอำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำปรับใช้ในกำร
บริหำรสถำนศึกษำตำมบริบทและศักยภำพของสถำนศึกษำ  
โดยค ำนึงถึงควำมพอเพียง พอประมำณ มีเหตุผล รวมถึงควำม
จ ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ทั้งนี้ จะต้อง
อำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งใน
กำรน ำวิชำกำรต่ำง ๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำร  
ซึ่งหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ  
2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและควำมรู้ 

7 หลักธรรมำภิบำล  
 

กำรปกครอง กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรควบคุม ดูแลกิจกำร 
ต่ำง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม หลักกำรธรรมำภิบำลของกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ที่เหมำะสมจะน ำมำปรับใช้ในภำครัฐ 
มี 10 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลัก
ประสิทธิภำพ (Efficiency) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) 
หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability)  หลักควำมโปร่ ง ใส 
(Transparency) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) หลักกำร
กระจำยอ ำนำจ(Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
หลักควำมเสมอภำค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus 
Oriented) โดยด ำเนินงำนในทุกมิติอย่ำงมีพลวัต 

ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี 
8 คุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์  
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้ที่มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมที่ประเทศต้องกำร ให้เป็น “พลเมืองดี มีทักษะกำรเรียนรู้ 
พ่ึงพำตนเองได้” โดยบัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้   
1) ผู้มีควำมเป็นพลเมืองดี  2) ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ผู้สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม และ 4) ผู้มีทักษะทำงสังคมและกำรด ำรงชีวิต ทั้งนี้
สถำนศึกษำในฐำนะสถำนที่บ่มเพำะผู้เรียนให้เกิดเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ด้วยกำรถ่ำยทอดและปลูกฝังผ่ำนกระบวนกำรกำรเรียนรู้ 
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ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 
ที่จัดขึ้นเพ่ือให้บัณฑิตเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี โดยคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่ประเทศต้องกำร ผู้มีควำมมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัยและมีจิตสำธำรณะ เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ สำมำรถ
อ่ำนออกเขียนได้ ค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบ มีวิจำรณญำณ
และทักษะในกำรแก้ปัญหำ มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ 
และรู้เท่ำทันสื่อ ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ มีภำวะผู้น ำ  
มีทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมและมีกำรประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเพ่ือกำรท ำงำน มีทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็น
ทีม และทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรมต่ำงกระบวนทัศน์ 
และสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ เห็นคุณค่ำของกำรท ำงำนแบบร่วมมือ
รวมพลังในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม และประเทศชำติต่อไป 

9 กรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล 
(The Common European 
Framework of Reference 
for Languages: CEFR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบอ้ ำง อิ งควำมสำมำรถทำงภำษำอั งกฤษที่ เป็ นสำกล  
ที่มุ่งเน้นในกำรพัฒนำ “ทักษะกำรใช้ภำษำ (English Proficiency)” 
ได้แบ่งควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษออกเป็น 6 ระดับ  ดังนี ้

ระดับ ค าอธิบาย 
A1 ผู้เรียนสำมำรถใช้และเข้ำใจประโยคง่ำย ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 

สำมำรถแนะน ำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสำมำรถตั้งค ำถำมเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้  เ ช่น เขำอยู่ที่ ไหน รู้จักใครบ้ำง มีอะไรบ้ำง  
และตอบค ำถำมเหล่ำนี้ได้ ทั้งยังสำมำรถเข้ำใจบทสนทนำ 
เมื่อคู่สนทนำพูดช้ำและชัดเจน 

A2 ผู้ เรียนสำมำรถใช้และเข้ำใจประโยคในชีวิตประจ ำวันใน
ระดับกลำงเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว กำรจัดจ่ำยใช้สอย 
สถำนที่ ภูมิศำสตร์ กำรท ำงำน และสำมำรถสื่อสำรในประโยค
ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและกำรใช้ชีวิตประวัน สำมำรถ
บรรยำยควำมฝัน ควำมคำดหวัง ประวัติ  สิ่งแวดล้อม และ 
สิ่งอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ 

B1 ผู้เรียนสำมำรถพูด เขียน และจับใจควำมส ำคัญของข้อควำมทั่ว 
ๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น กำรท ำงำน 
โรงเรียน เวลำว่ำง ฯลฯ สำมำรถจัดกำรกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงในประเทศที่ใช้ภำษำได้ สำมำรถ
บรรยำยประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมฝัน ควำมหวัง พร้อมให้
เหตุผลสั้น ๆ ได้ 
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B2 ผู้ เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำในระดับดี สำมำรถ 
ใช้ภำษำ พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่ำงถูกต้องและ
คล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสำมำรถจะอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ
บทควำมที่มีเนื้อหำยำกข้ึนได้ 

C1 ผู้ เรียนสำมำรถเข้ำใจข้อควำมยำวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อ 
ที่หลำกหลำย และเข้ำใจควำมแฝงได้สำมำรถแสดงควำมคิด
ควำมรู้สึกของตนได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ โดยไม่ต้องหยุดคิด 
หำค ำศัพท์ สำมำรถใช้ภำษำทั้งในด้ำนสังคมกำรท ำงำน หรือ
ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพูดและเขียน
ข้อควำมที่ซับซ้อนได้อย่ำงชัดเจนและถูกต้องตำมโครงสร้ำง
ไวยำกรณ์ พร้อมทั้งสำมำรถใช้ค ำเชื่อมประโยคได้อย่ำงถูกต้อง 

C2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำได้อย่ำงดีเยี่ยมใกล้เคียง
เจ้ำของภำษำ สำมำรถใช้ภำษำมำตรฐำนได้อย่ำงสละสลวย 
ถูกต้องตำมจุดประสงค์ที่จะสื่อสำรได้ดี  สำมำรถอ่ำน บทควำมที่เป็น
ภำษำต้นฉบับ (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวรรณกรรม) ได้ เข้ำใจ 
สำมำรถ และเลือกใช้ภำษำส ำหรับพูดและเขียนได้อย่ำงเหมำะสม 

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

10 ได้รับกำรยอมรับ 
 

ควำมส ำเร็จด้ำนกำรมีงำนท ำ หรือกำรศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำโดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ของ 
สกอ. ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและทิศทำงท่ีวำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

11 พิจำรณำตำมเกณฑ์ของ สกอ.  ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์ร้อยละของบัณฑิตปริญญำ
ตรีที่ได้งำนท ำ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  ของ สกอ. 

380 ป.ตรี 

450 

520* 

ป.โท 

ป.เอก 
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12 
 

เป็นไปตำมเกณฑ์ของ สกอ. หมำยถึง ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์คุณภำพบัณฑิต
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  ของ สกอ. 

13 กำรรู้ดิจิทัล (Digital 
literacy) 
 
 
 
 

ควำมสำมำรถส ำหรับกำรเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
ใช้ (Use) หมำยถึง ควำมคล่องแคล่วทำงเทคนิคที่จ ำเป็นในกำรใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เข้ำใจ (Understand) คือควำม 
สำมำรถที่จะเข้ำใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินสื่อดิจิทัล สร้ำง 
(Create) คือ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเนื้อหำที่มีประสิทธิภำพ โดยใช้
สื่อดิจิทัลในรูปแบบต่ำง ๆ   

14 สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ 
(1) กำรทดสอบด้ำนภำษำ 
อังกฤษก่อนจบกำรศึกษำ 
(Exit Exam) 
 

เสนอพิจำรณำ 2 แนวทำง ดังนี้ 
กำรทดสอบด้ำนภำษำอังกฤษก่อนจบกำรศึกษำของนิสิต นักศึกษำ 
โดยผลกำรทดสอบสำมำรถเทียบเคียงกับเกณฑ์มำตรฐำนสำกล 
หรือเกณฑ์ตำมที่หน่วยงำนต้นสังกัด/สภำวิชำชีพ/สถำนศึกษำ
ก ำหนด เพ่ือรับรองควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของนิสิต 
นักศึกษำ    

(2) ทักษะควำมสำมำรถ 
ด้ำนภำษำอังกฤษ (English 
Proficiency)  

ควำมสำมำรถด้ ำนทักษะกำรใช้ภำษำ อังกฤษ ของบัณฑิ ต 
เป็นกำรสื่อสำรในด้ำนกำรปฏิบัติงำนและในชีวิตประจ ำวัน 
 

15 ควำมรู้ขั้นสูงในกำรปฏิบัติ
และพัฒนำงำน 
 

ควำมรู้และทักษะทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพในระดับที่สูงมำก โดย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมช ำนำญทำงด้ำนกำรวิจัยหรือพัฒนำควำม
ช ำนำญระดับสูงทั้งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

16 สัดส่วนผลงำนของผู้ เรียน
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท  

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลงำนของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโทกับเป้ำหมำย หรือทิศทำงด้ำนผลงำนของบัณฑิตระดับ
ปริญญำโทของสถำบัน ใน 3 แนวทำงคือ 1) แนวทำงกำรวิจัยและ
พัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน  2) แนวทำงกำรวิจัยและ
พัฒนำเพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศ หรือ 3) งำนวิจัยที่สำมำรถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนภำยนอกหรือภำคอุตสำหกรรม 

17 จ ำนวนปีที่ใช้ข้อมูล  ข้อมูลที่ใช้ในกำรพิจำรณำย้อนหลัง 3 ปีต่อเนื่อง 
18 คุณภำพงำนวิจัยที่ ตี พิมพ์

เผยแพร่ในระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ โดยพิจำรณำตำม
เกณฑ์ของ สกอ.  

ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์ผลงำนของนักศึกษำและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของ สกอ. 
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19 กำรน ำปริญญำนิพนธ์ไปใช้

อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
 

กำรน ำควำมรู้กำรประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติต่ำงๆ เช่น เชิง
นโยบำย วิชำกำร กำรบริหำรจัดกำร ฯลฯ ไม่นับงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำร 
โครงกำรวิจัย และรำยงำนกำรวิจัย 

ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย 
20 คุณภำพงำนวิจัย   กำรที่ สถำนศึกษำเป็นส่ วนหนึ่ งของกำรสร้ ำงวิ ถี กำรเรี ยนรู้   

“กำรศึกษำวิจัย กำรสร้ำงเสริม สนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้และกลไก
กำรเรียนรู้” เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศ 

21 งำนวิจัย  
 

กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของปัญหำ 
หรือกำรเสำะหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำน
กระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูล 
ตลอดจนสรุปผลอย่ำงเป็นระบบ 

22 งำนสร้ำงสรรค์  
 

ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่ำง ๆ ที่มีควำมเป็นนวัตกรรม 
โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของ
งำนศิลปะ ซึ่งมีแนวทำงกำรทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิด
สร้ำงสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำรบุกเบิก
ศำสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชำชีพตำมกำรจัดกลุ่มศิลปะของอำเซียน งำนสร้ำงสรรค์ทำง
ศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual  Arts) ประกอบด้วย ผลงำนด้ำน
จิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์  ภำพถ่ ำย ภำพยนตร์   
สื่ อประสม สถำปัตยกรรมและงำนออกแบบประเภทอ่ืน ๆ  
( 2 )  ศิ ล ป ะ ก ำ ร แ ส ด ง  ( Performing Arts)  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
ดุริยำงคศิลป์ นำฏยศิลป์ รวมถึงกำรแสดงรูปแบบต่ำง ๆ และ  
(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวี
นิพนธ์รูปแบบต่ำง ๆ 

23 นวัตกรรม 
 

สิ่ ง ใหม่ ที่ เ กิ ดจ ำกกำร ใช้ ควำมรู้ และควำมคิ ดสร้ ำ งส รรค์ 
ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ  
1) นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 2) นวัตกรรม
ด้ ำนกำรบริ ก ำ ร  ( Service Innovation)  3 )  นวั ตกร รมด้ ำน
กระบวนกำรผลิต (Business Process Innovation)  4) รูปแบบ
ธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)  
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24 สัดส่วนผลงำนวิจยัและผลงำน

สร้ำงสรรค์ท่ีมีควำมสอดคล้อง
กับบริบทของสถำนศึกษำ
และตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ โดย พิจำรณำตำม
เกณฑ์ของ สกอ.   

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีควำม
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศที่เป็นตำมเป้ำหมำยกับทิศทำงและแผนกำรขับเคลื่อนด้ำน
งำนวิจัยของสถำนศึกษำที่ มีควำมสอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ 

25 สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์
และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่มี
ควำมสอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำ ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ มี
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์ 
กำรพัฒนำประเทศ โดย
พิจำรณำตำมเกณฑ์ของ สกอ.  

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำ
นวัตกรรมที่มีควำมสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ ที่เป็นตำมเป้ำหมำยกับทิศทำงและแผนกำรขับเคลื่อนด้ำน
งำนวิจัยของสถำนศึกษำที่มีควำมสอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ 
 
 

26 งำนวิจัยเชิงประยุกต์  ผลงำนวิจัยที่มุ่งเสำะแสวงหำควำมรู้ และประยุกต์ใช้ควำมรู้หรือ
วิทยำกำรต่ำง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทำงปฏิบัติหรือเป็นกำรวิจัย 
ที่น ำผลที่ได้ไปแก้ปัญหำโดยตรง กำรวิจัยประเภทนี้อำจน ำผลกำรวิจัย
พ้ืนฐำนมำวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น กำรวิจัยเกี่ยวกับอำหำร ยำรักษำ
โรค กำรเกษตร กำรเรียนกำรสอน เป็นต้น 

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

กำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรมจำกวิสำหกิจชุมชน/วิสำหกิจขนำด
ใหญ่ ขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจเพ่ือ
กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนในสถำนศึกษำที่มีบทบำทด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำ เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
ชุมชน ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศที่สำมำรถสร้ำงผลกระทบ 
(Impact) ให้แก่ประเทศ ตลอดจนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พำณิชย์ 

28 กำรน ำไปใช้ประโยชน์  
 
 

กำรน ำผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ตอบโจทย์กำรพัฒนำ ส่งเสริมควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่ งขั นของประเทศ (Growth and Competitiveness) 
สนับสนุนให้เกิดควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันในสังคม (Inclusive 
growth) เพ่ือมุ่งให้ประชำชนและสังคมมีคุณภำพและเป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (Green growth) ก่อให้ เกิดกำรเติบโตอย่ ำงยั่ งยืน 
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(Sustainable growth) รวมถึงสำมำรถสร้ำงผลกระทบ ( Impact)  
เชิงบวก โดยกำรใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนพำณิชย์ ด้ำน
นโยบำย ด้ำนสำธำรณะ ด้ำนชุมชนพ้ืนที่ ด้ำนวิชำกำร  

29 สิทธิบัตร  
 

หนังสือส ำคัญที่รัฐออกแบบให้เพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์ (Invention) 
หรือกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตำมที่
กฎหมำยก ำหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้ำ จ ำหน่ำยสินค้ำแต่เพียงผู้
เดียว ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง กำรประดิษฐ์ ( Invention) หมำยถึง 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้ำงหรือกลไก
ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในกำรผลิตกำรรักษำ หรือปรับปรุง
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขี้น หรือท ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ 
ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม และเน้นกำรประดิษฐ์ที่มีลักษณะของกำรแก้ไข
ปัญหำทำงเทคนิคที่ไม่สำมำรถคิดค้นขึ้นโดยง่ำย เช่น กลไกของ
เครื่องยนต์ ยำรักษำโรค วิธีกำรในกำรเก็บรักษำพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่ำ
เสียเร็วเกินไป เป็นต้น 

30 ลิขสิทธิ์  
 

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท ำกำรใด ๆ เกี่ยวกับงำนที่ผู้สร้ำงสรรค์ 
ได้ริเริ่มโดยกำรใช้สติปัญญำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมวิริยะ
อุตสำหะของตนเองในกำรสร้ำงสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงำนของผู้อ่ืน
โดยงำนที่สร้ำงสรรค์ต้องเป็นงำนตำมประเภทที่กฎหมำยลิขสิทธิ์ 
ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้ำงสรรค์จะได้รับควำมคุ้มครองทันทีที่สร้ำงสรรค์
โดยไม่ต้องจดทะเบียน 

31 อนุสิทธิบัตร  
 

หนังสือส ำคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ำย
กับกำรประดิษฐ์ เป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่มีระดับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีไม่สูงมำก หรือเป็นกำรประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมี
ประโยชน์ใช้สอยมำกขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในกำรผลิตกำรรักษำหรือ
ปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้น
ใหม่ ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยำรักษำโรค 
วิธีกำรในกำรเก็บรักษำพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่ำเสียเร็วเกินไป เป็นต้น 

32 สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และกำรพัฒนำ
นวัตกรรมที่สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัย

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำ
นวัตกรรมที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนำ 
ต่อยอดจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ของ สกอ. 
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พัฒนำต่อยอดจำกหน่วยงำน
ภำยนอก โดยพิจำรณำตำม
เกณฑ์ของ สกอ. 

ที่เป็นตำมเป้ำหมำยกับทิศทำงและแผนกำรขับเคลื่อนด้ำนงำนวิจัย
ของสถำนศึกษำท่ีมีควำมสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ 
33 ผลของกำรบริกำรวิชำกำร   ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ “กำรสร้ำงวิถี

กำรเรียนรู้ และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยผลของกำร
บริกำรวิชำกำรต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1) กำรบริกำรวิชำกำรและ
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชนให้เป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 2) กำรศึกษำวิจัย กำรสร้ำงเสริม สนับสนุน
แหล่งกำรเรียนรู้และกลไกกำรเรียนรู้ และ 3) กำรสร้ำงและกำรจัดกำร
ควำมรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม สถำนศึกษำควรมีกำรบริกำร
วิชำกำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อกระบวนกำรเรียนรู้ภำยใน
ชุมชนและให้บริกำรวิชำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำชุมชน และ
ประเทศชำติ ทั้งนี้ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ต้องมีควำมปลอดภัย มีสันติ
สุขและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
        สถำนศึกษำควรมีกำรศึกษำวิจัย กำรสร้ำงเสริม สนับสนุน
แหล่งกำรเรียนรู้และกลไกกำรเรียนรู้โดยส ำรวจ จัดหำ พัฒนำและ
จัดตั้งแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ระดมทรัพยำกร สร้ำงควำมร่วมมือ
ทั้งจำกภำยในและภำยนอกเครือข่ำยในกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งกำร
เรียนรู้ทุกรูปแบบ มีกลไกกำรเรียนรู้ทุกประเภทเพ่ือให้ผู้เรียนเข้ำถึง
สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
         สถำนศึกษำสร้ำงและกำรจัดกำรควำมรู้ในทุกระดับทุกมิติของ
สังคม โดยครอบครัว ชุมชน องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลำยเป็นวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้ ปรำชญ์
ชำวบ้ำนและครูภูมิปัญญำมีบทบำทในกำรพัฒนำต่อยอดและถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ มีกำรสร้ำง พัฒนำ และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เพ่ือกำรเรียนรู้ที่กว้ำงขวำงและหลำกหลำย   

34 กำรบริกำรวิชำกำร 
 

กำรที่สถำนศึกษำให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม ในรูปแบบต่ำง ๆ 
ตำมควำมถนัดและควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ รวมถึงเป็นแหล่ง
อ้ำงอิงทำงวิชำกำร หรือท ำหน้ำที่ใด ๆ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำชุมชน 
สังคมในด้ำนวิชำกำรหรือกำรพัฒนำควำมรู้ ตลอดจนควำมเข้มแข็ง
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ประเทศชำติและนำนำชำติ กำรบริกำรวิชำกำรเป็นกำรบริกำรที่มี
ค่ำตอบแทน และบริกำรวิชำกำรให้เปล่ำ โดยมีกำรน ำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์มำใช้พัฒนำหรือบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัย อำทิ บทควำม ต ำรำ หนังสือ รำยวิชำหรือหลักสูตร เป็นต้น 
ประกอบด้วย กำรบริกำรวิชำกำรสู่สำธำรณะและกำรบริกำรวิชำกำร
เฉพำะกลุ่มชุมชน/องค์กำร 

35 กำรบริกำรวิชำกำร 
สู่สำธำรณะ 
 

กำรที่สถำนศึกษำมีกำรให้บริกำรวิชำกำรที่มุ่งเน้นสู่สำธำรณะ  
โดยผู้รับบริกำรที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำหรือประยุกต์ใช้ส่วนใด
ส่วนหนึ่งได้ สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value) แก่ผู้รับบริกำร ชุมชน และ
สังคมได้ น ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิง
บวกในวงกว้ำง 

36 ผลกำรประเมินกำรบริกำร
วิชำกำรแบบเฉพำะ 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยต่อกำรบริกำร
วิชำกำรของสถำนศึกษำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยเป็นหลัก 

37 กำรบริกำรวิชำกำร 
แบบเฉพำะ 
 

กำรที่สถำนศึกษำมีกำรบริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะมุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง เป็นผลงำนบริกำรวิชำกำรสำมำรถสร้ำงคุณค่ำ 
(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  

38 คณะกรรมกำรวิชำกำร 
ของสถำนศึกษำ 

คณะกรรมกำรวิชำกำรหรือคณะกรรมกำรที่มี เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน 
ในสถำนศึกษำที่มีหน้ำที่ เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดนโยบำยและ
แผนพัฒนำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ก ำกับดูแลคุณภำพมำตรฐำน และ
ให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น    

ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน 
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40 ผลของกำรประกันคุณภำพ 

ภำยใน   
ผลของกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่สอดคล้องตำมมำตรฐำน
ของกระทรวงที่ก ำกับดูแล โดยเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติ ที่มุ่งให้เกิดระบบกลไกในกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ
ที่มุ่งให้เกิด “กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน และกำร
บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพ” ในประเด็นดังนี้ 
1) กำรพัฒนำผู้บริหำร ครู อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ให้เป็นมืออำชีพทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพ และ 
2) กำรมีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนกำรบริหำรจัดกำร หมำยรวมถึง กำรที่สถำนศึกษำให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู อำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้เป็นมืออำชีพทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมี
คุณภำพ  เพ่ือก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  
รวมถึงผู้บริหำร ครู อำจำรย์ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็น
แบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ด ำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งสถำนศึกษำจัดให้มี
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำร
จัดกำรสถำบัน 

41 แนวโน้ม (Trends) 
 

สำรสนเทศ สถิติ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นทิศทำง อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง 
ควำมเคลื่อนไหวของผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ตำมล ำดับ
ช่วงเวลำที่เปลี่ยนไป ท ำให้เห็นทิศทำงของผลกำรด ำเนินงำนน ำไปสู่กำร
ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำ เพ่ือประโยชน์ต่อกำรคำดกำรณ์  
กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

42 กำรรับรองจำกองค์กร 
รับรองนำนำชำต ิ 

องค์กรที่มีมำตรฐำนและควำมเชื่อมั่นในระดับนำนำชำติ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล 
 
 

การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย 
43 กำรศึ กษำข้ ำมพรมแดน  

(Cross border Education) 
(C2) 

กำรจัดกำรศึกษำข้ำมพรมแดนมีกำรด ำเนินกำรในหลำยรูปแบบ 
เช่น กำรอนุญำตให้สถำนศึกษำจำกต่ำงประเทศเข้ำมำเปิดวิทยำเขต
ในประเทศ กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลหรือกำรศึกษำออนไลน์ทั่วโลก 
กำรจัดหลักสูตรร่วม กำรท ำวิจัยร่วม โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ 
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ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ
บริกำร (General Agreement on Trade in Services :  GATS) 
ขององค์กรกำรค้ำโลก (WTO) ที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก ข้อตกลง
ดังกล่ำวมี 4 ประเภท (Mode) คือ (1) กำรให้บริกำรข้ำมพรมแดน 
(Cross border delivery) เช่น กำรศึกษำทำงไกล บริกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ กำรศึกษำผ่ำนอินเตอร์เน็ต (2) กำรบริโภคใน 
ต่ำงแดน (Consumption abroad) เช่น กำรที่นักศึกษำไทยไป
ศึกษำในสหรัฐอเมริกำ (3) กำรจัดหน่วยกำรศึกษำเชิงพำณิชย์ 
(Commercial presence)  เช่น กำรให้บริกำรกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยของสหรัฐอเมริกำในไทย ซึ่งอำจจะเป็นกำรจัดตั้ง 
วิทยำเขตหรือสำขำหรือกำรให้สัมปทำน และ (4) กำรให้บริกำรโดย
ชำวต่ำงชำติ (Presence of natural persons) เช่น โครงกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำและอำจำรย์ นอกจำกนี้ ยังรวมถึงกำรที่
สถำนศึกษำจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนในต่ำงประเทศ หรือกำรไปจัดตั้ง
สำขำของสถำนศึกษำในต่ำงประเทศ (Branch Campus) หรือกำร
จัดท ำควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำในประเทศกับต่ำงประเทศ 
อำทิ กำรจัดหลักสูตรควบสองปริญญำ หลักสูตรแฟรนไชส์ กำรโอน
หน่วยกิตกำรเรียนกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ เป็นต้น 

43 กำรเคลื่อนย้ำยผู้เรียน  
(Student Mobility) 
(C2) 

ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษำที่เคลื่อนย้ำยไปศึกษำกับสถำนศึกษำอ่ืน
ภำยในหรือภำยนอกประเทศ ภำยใต้กรอบระยะเวลำที่ก ำหนด  
โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยน จ ำนวนนักศึกษำ
ต่ำงชำติ ทั้งนักศึกษำแลกเปลี่ยน ( Inbound/Outbound) และ
จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำของคณะ/สถำบัน 
เช่น กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำระยะสั้น กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและ
บุคลำกรของสถำนศึกษำไทยกับต่ำงประเทศ เป็นต้น 

44 กำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนอง
ต่อควำมหลำกหลำย  
(Multicultural Education) 
(C2) 

กำรจัดกำรศึกษำที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เช่น เชื้อชำติ 
สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร หรือช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรจัด
กำรศึกษำ เป็นต้น ควำมหลำกหลำยทำงกำรศึกษำควรตั้งอยู่บน
พ้ืนฐำนของหลักควำมยุติธรรมทำงสังคม และกำรจัดกำรศึกษำที่มีผล
ต่อคนส่วนใหญ่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ท ำให้ผู้เรียนได้รู้และเห็นคุณค่ำ
ของพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรมของนักศึกษำต่ำงวัย ต่ำงภูมิหลังและ
สังคม รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ หลักสูตรสองภำษำ เป็นต้น  
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ส่วนที่ 2  
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และ สมศ.  

 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก คือ กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม กำรตรวจสอบ

คุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ ซึ่งกระท ำโดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

(องค์กำรมหำชน) หรือที่เรียกว่ำ สมศ. โดยมีกำรเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ

สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้ำหมำยมำตรฐำนที่ก ำหนด

และร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำที่เกิดขึ้น อีกทั้งกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต้องมีควำมท้ำทำย 

และช่วยกระตุ้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เกิดกำรส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำสู่ สำกล 

ตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำของรัฐบำล เพ่ือมุ่งให้มีกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น และ

บรรลุเป้ำหมำยทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ  

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ เป็นกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นฐำน (IT based Assessment) โดยส ำนักงำนได้น ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก หรือที่เรียกว่ำ Automated QA (AQA)  มำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

ทั้งหมด เพ่ือพัฒนำวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกรูปแบบกระดำษ (Paper-based EQA) ไปสู่ระบบไอที 

สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ท ำให้กำรด ำ เนินงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกมีควำม

สะดวกและรวดเร็วต่อผู้ใช้งำน ซึ่งข้ันตอนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ แสดงดังภำพที่ 1   
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1.

ประกำศรำยช่ือสถำนศ ึกษำ
ที่จะได้รับกำรประเมิน 

(30 ว ัน)

2.
จัดคณะผู้ประเมินภำยนอกตำมเกณฑ์ที่ สมศ.

ก ำหนด ผ่ำนระบบ AQA
(30 วัน)

3.
เสนอผ ู้อ ำนวยกำร สมศ. พิจำรณำเห็นชอบ

รำยช ื่อคณะ ผู้ประ เมินและรำยช ื่อสถำนศึกษำ

(7 วัน)

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

4.
ประกำศรำยช่ือสถำนศ ึกษำและ

คณะผู้ประเมินภำยนอก (ไม่ระบุวันเข้ำประเมิน) 
(3 วัน)

5.
ผู้ประเมินวิเครำะห์ SAR ร่วมกับผลกำร

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเบื้องต้นของสถำนศึกษำ 
พร้อมท้ังขอหลักฐำนเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

(15-30 วัน)

6.
คณะผู้ประเมินด ำเนินกำรประเมินสถำนศึกษำตำม

กระบวนกำรท่ี สมศ. ก ำหนด 
(1-3 วัน)

7.
ผู้ประเมินสรุปผลกำรประเมิน ตรวจสอบ

คุณภำพรำยงำน (E-Report) และน ำส่งพร้อม
เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง (E-Document)

เข้ำระบบ AQA  (15 วัน) 

8.
สถำนศึกษำตรวจสอบ (ร่ำง) รำยงำน

ผลกำรประเมิน และประเมินผู้ประเมิน
ผ่ำนระบบ AQA 

(15 วัน)

ลงพื้นที่ตรวจเย่ียม (Site visit)

ไม
่ลง

พื้น
ที่ต

รว
จเ

ยี่ย
ม (

No
n 

vis
it)

ยอมรับ
โดยไม่มีข้อแ ก้ไข

9.
เสนอคณะท ำงำนอุทธรณ์

ผลกำรประเมิน 
(30 วัน)

ไม่ยอมรับ

10.
สมศ.แจ้งผลกำรพิจำรณำข้ออุทธรณ์

ผลกำรประเมิน
 (7 วัน)

11.
เสนอผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน และระยะเวลำ

ในกำรพัฒนำ ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
และคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. เพ่ือรับรองผลกำรประเมิน 

พร้อมท้ังจ ัดท  ำบ ันทึกเผยแพร่ผลกำรประเมินให้ฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรต่อ 

(30 วัน)

12.
เผยแพร่รำยงำนผลกำรประเม ินในระบบ 

AQA / เว็บไซต์ สมศ. (ภทส.)
(7 วัน)

13.
จัดส่งหนังส ือรับรองให้แก่สถำนศึกษำ และ
จัดส่งผลกำรประเม ินให้ต้นสังกัด (ภอก.) 

(7 วัน)

16.
สังเครำะห ์ผลกำรประเม ิน

เพ่ือจัดท  ำข้อเสนอ เชิงนโยบำยเสนอ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (สนย.) 

(ทุก  6 เดือน)

14.
ระบบกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำหลังกำรประเมิน 
ร ่วมก ับหน ่วยงำนต้นสัง กัด (Quali ty Development) 

(ระยะเวลาขึ้นอย ู่กับผลการประเมิน)

15.
ระบบตรวจสอบคุณภำพรำยงำน เพ่ือ น ำไปพัฒนำ

คุณภำพผู้ประเมิน 
(30 วัน หลังจากกรรมการบริหาร สมศ.ใ ห้การรับรอง

ผลการประเมิน)

END

สรุป
ระยะเวลาด าเนินงานรวมตั งแต่ก่อนการประเมิน - หลังการประเมิน จ านวน  7  วัน
กรณีไม่มีข้อท ักท้วง ใ ้ระยะเวลาด าเนินการตั งแต่เริ่มลงพื นท่ี – ได้รับผลการประเมิน จ านวน   -7  วัน  Flow 6-8,11-13)
กรณีมีข้อท ักท้วง  ใ ้ระยะเวลาด าเนินการตั งแต่เริ่มลงพื นท ี่ – ได้รับผลการประเมิน จ านวน 105-1   วัน (Flow 6-13)

3.
หลังประเมิน

(37 วัน)

1.
ก่อนประเมิน

(100 วัน)

2.
ระหว่ำงประเมิน

(33 ว ัน)

กรณีมีข้อท ักท้วง
( 37 วัน )

ยอมรับ
โดยมีข้อแก้ไข

 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนก่อนกำรประเมิน 

 
 

ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และ สมศ.  

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีขั้นตอนหลักที่ส ำคัญ 3 ขั้นตอน (ดังภำพที่ 1) คือ ขั้นตอนก่อนกำร

ประเมิน ขั้นตอนระหว่ำงกำรประเมิน และข้ันตอนหลังกำรประเมิน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นมีผู้เกี่ยวข้องกับกำร

ประเมิน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) สถำนศึกษำ        2) สมศ.         และ  3) ผู้ประเมิน        ซึ่งมี

รำยละเอียดต่อไปนี้  

1. ขั้นตอนก่อนการประเมิน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ขั้นที่ 4 ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำและคณะผู้ประเมินท่ีได้รับกำร

แต่งตั้งหลังจำกได้รับควำมเห็นชอบ และแจ้งเงื่อนไขพร้อมท้ังสิทธิ์กำรเข้ำ

ใช้งำนระบบ AQA กับสถำนศึกษำและผู้ประเมินภำยนอก  

สถำนศึกษำ : จัดท ำ PA2-1 และ PA2-2 เข้ำสู่ระบบ 

 

ขั้นที่ 5 ผู้ประเมินภำยนอกวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ จำก

ระบบ AQA (Pre-Analysis)  อำทิ รำยงำนกำรประเมินตนเองของ

สถำนศึกษำ (SAR) ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ (CDS) ประเด็นจำก

หน่วยงำนต้นสังกัด และเอกสำรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำวิเครำะห์ผล

กำรด ำเนินงำน และพิจำรณำก ำหนดรูปแบบกำรประเมิน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

3 รูปแบบ คือ 1) non visit  2) partial visit (1-2 วัน) และ 3) full visit 

(3 วัน) ในกรณีข้อมูลไม่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ ผู้ประเมินภำยนอก

สำมำรถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกสถำนศึกษำโดยกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์

หรือกำรประชุมทำงไกล (Tele Conference)    

1. 
ประกำศรำยชื่อสถำนศกึษำ 

ที่จะได้รับกำรประเมิน (30 วนั) 

2. 
จัดคณะผู้ประเมนิตำมเกณฑ์ที่ สมศ.ก ำหนด

ผ่ำนระบบ AQA  
(30 วัน) 

 

3. 
เสนอผู้อ ำนวยกำร สมศ. พิจำรณำเห็นชอบ

รำยชื่อคณะผู้ประเมินและรำยชือ่
สถำนศกึษำ 

(7 วัน) 

4.  
ประกำศรำยชื่อสถำนศกึษำและ 

คณะผู้ประเมิน (ไมร่ะบุวันเข้ำประเมนิ) 
(3 วัน) 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 

5. 
ผู้ประเมินวิเครำะห์ SAR ร่วมกับผลกำร 

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเบื้องต้นของสถำนศึกษำ
พร้อมทั้งขอหลักฐำนเพิ่มเติม (ถ้ำมี)  

(15-30 วัน) 
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2. ขั้นตอนระหว่างการประเมิน มี 3-5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 6 คณะผู้ประเมินด ำเนินกำรประเมินสถำนศึกษำตำม

กระบวนกำรท่ีส ำนักงำนก ำหนด และตำมแผนท่ีวำงไว ้ 
 

ขั้นที่ 7  ผู้ประเมินภำยนอกจัดส่ง (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกให้สถำนศึกษำภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวัน

สุดท้ำยของกำรประเมิน รวมถึงจัดส่งเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ให้แก่ส ำนักงำน อำทิ แบบบันทึกภำคสนำม (ร่ำง) รำยงำนผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก 
 

ขั้นที่ 8 สถำนศึกษำตรวจสอบ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมินและ

ประเมินกำรปฎิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก (QC100) ภำยใน 

15 วัน นับถัดจำกวันท่ีได้รับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมิน  

     - กรณีสถำนศึกษำยอมรับ โดยไม่มีข้อแก้ไข ให้จัดท ำหนังสือ

ยอมรับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมินส่งให้ผู้ประเมินภำยนอก  

โดยผู้ประเมินภำยนอกสำมำรถจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินฉบับ

สมบูรณ์ และแนบหนังสือยอมรับให้แก่ สมศ.  

     - กรณีสถำนศึกษำยอมรับ โดยมีข้อแก้ไข จัดท ำหนังสือใน

ประเด็นท่ีต้องกำรแก้ไขเสนอผู้ประเมินภำยนอก และย้อนกลับไป

ด ำเนินกำรในขั้นท่ี 7  

     - กรณีสถำนศึกษำไม่ยอมรับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมิน  

ให้จัดท ำหนังสือทักท้วงมำยัง สมศ. เพื่อเสนอต่อคณะท ำงำนอุทธรณ์  

 

** ขั้นที่ 9 -10 (ถ้ำมี) สมศ.ประสำนคณะท ำงำนอุทธรณ์ เพื่อ

วินิจฉัยผลกำรทักท้วง แล้วแจ้งผลกำรพิจำรณำให้คณะผู้ประเมิน

และสถำนศึกษำเป็นรำยกรณีตำมควำมเหมำะสม  

 

6. 
คณะผู้ประเมินด ำเนนิกำรประเมนิสถำนศึกษำ

ตำมกระบวนกำรที่ สมศ. ก ำหนด  
(1-3 วัน) 

 

8. 
สถำนศกึษำตรวจสอบ (ร่ำง) รำยงำนผล

กำรประเมนิ และประเมนิผู้ประเมิน    
ผ่ำนระบบ AQA 

(15 วัน) 

7. 
คณะผู้ประเมินสรุปผลกำรประเมนิ ตรวจสอบ
คุณภำพรำยงำน (E-Report) และน ำส่งพรอ้ม 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง (E-Document)  
(15 วัน) 

ยอมรบั 

โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ยอมรบั 

โดยมีข้อแก้ไข 

ไม่ยอมรบั 

9. 
เสนอคณะท ำงำนอุทธรณ ์

ผลกำรประเมิน 
(30 วัน) 

10. 
สมศ.แจ้งผลกำรพิจำรณำขอ้อทุธรณ์ 

ผลกำรประเมิน 
(7 วัน) 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนระหว่ำงกำรประเมิน 
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ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนหลังกำรประเมิน 

 
 

3. ขั้นตอนหลังการประเมิน มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 11  สมศ. ด ำเนินกำรพิจำรณำรับรองผลกำรประเมิน และจัดเตรียมกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินต่อสำธำรณะ  
 

ขั้นที่ 12  สมศ. เผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในรูปแบบบทสรุปผู้บริหำรในเว็บไซต์ สมศ. (www.onesqa.or.th) 

และระบบ AQA ต่อสำธำรณะ  
 

ขั้นที่ 13  สมศ. ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือรับรองให้แก่สถำนศึกษำและจัดส่งผลกำรประเมินให้ต้นสังกัด  
 

** ขั้นตอนที่ 14-16 เป็นกำรด ำเนินงำนของ สมศ. ในกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกไปใช้ 
 

11. 
เสนอผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน และระยะเวลำ 

ในกำรพฒันำ ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ 
และคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. เพือ่รับรองผลกำรประเมิน 

พร้อมทั้งจดัท ำบันทกึเผยแพร่ผลกำรประเมนิให้ฝ่ำยที่เกีว่ขอ้งด ำเนินกำรต่อ 
(30 วัน) 

12. 
เผยแพรร่ำยงำนผลกำรประเมนิในระบบ 

AQA/เว็บไซต์ สมศ. 
(7 วัน) 

13. 
จัดส่งหนังสอืรับรองให้แก่สถำนศึกษำ และ 

จัดส่งผลกำรประเมนิให้ต้นสังกัด 
(7 วัน) 

END 

14. 
ระบบกำรพฒันำคุณภำพสถำนศกึษำหลังกำรประเมิน 
ร่วมกับหน่วยงำนตน้สังกัด (Quality Development) 

(ระยะเวลำขึน้อยู่กับผลกำรประเมิน) 

15. 
ระบบตรวจสอบคุณภำพรำยงำนเพือ่น ำไปพัฒนำ

คุณภำพผู้ประเมิน 
(30 วัน หลังจำกกรรมกำรบริหำร สมศ. ให้กำรรับรอง

ผลกำรประเมิน) 

16. 
สังเครำะห์ผลกำรประเมิน 

เพื่อจัดท ำขอ้เสนอเชิงนโยบำยเสนอ 
ผู้เกี่ยวขอ้ง 
(ทุก 6 เดือน) 
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รายละเอียดขั้นตอนที่ส าคัญในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส าหรับสถานศึกษา  
 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นฐำน ( IT based 

Assessment) โดย สมศ. ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (Automated QA 

(AQA) ) โดยมีกำรเชื่อมโยงรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) และข้อมูลพ้ืนฐำนของ

สถำนศึกษำ (CDS) จำกระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (CHEQA) ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ทั้งนี้สถำนศึกษำด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ผ่ำน

ระบบ AQA ซึ่งจะได้รับ Username & Password ในกำรเข้ำถึงระบบ AQA จำก สมศ. ภำยหลังจำกกำร

ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องรับกำรประเมินในรอบปีนั้น ๆ  โดยมีรำยละเอียดขั้นตอนที่ส ำคัญในกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ ส ำหรับสถำนศึกษำ รวม 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก่อนกำรประเมิน  

2) ระหว่ำงกำรประเมิน/กำรลงพ้ืนที่ และ 3) หลังกำรประเมิน/กำรลงพ้ืนที ่ดังนี้ 
 

1) ก่อนการประเมิน  

 เป็นขั้นตอนกำรวำงแผนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ส ำคัญ คณะผู้ประเมินที่ได้รับกำรรับรองและ

มอบหมำยให้เป็นผู้ประเมินภำยนอก ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ (Pre-Analysis) 

อำทิ รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลพ้ืนฐำน (CDS) บทสรุปผู้บริหำร (PA2-1) แบบส ำรวจตนเองฯ 

(PA2-2) และเอกสำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถำนศึกษำ เพ่ือก ำหนดรูปแบบกำรประเมินหรือกำรลงพ้ืนที่ 

ตรวจเยี่ยม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  

  1) ไม่ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม Non visit   

  2) ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมในบำงประเด็น Partial visit (1-2 วัน)  

  3) ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเต็มรูปแบบ Full visit (3 วัน)  

ทั้งนี้ผู้ประเมินภำยนอกจะประสำนงำน/ชี้แจงกำรลงพ้ืนทีไ่ปยังสถำนศึกษำ และด ำเนินกำรประเมินตำมแผนที่วำงไว้  
 

ส ำหรับสถำนศึกษำมีรำยละเอียดขั้นตอนที่ควรด ำเนินกำร ดังนี้   

 

 

 

• ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อำทิ รำยชื่อผู้บริหำร ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ทีเ่ลือกใช้ จุดเด่นหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำท่ีเปิดสอน เป็นต้น 

• ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร 2 ฉบับ (Download ได้จำกระบบ AQA)  ได้แก่  

1)   PA2-1 : (ร่ำง) บทสรุปผู้บริหำรของสถำนศึกษำ (ด้ำนที่ 1) 

ตรวจสอบและ

บันทึกข้อมูล

จัดท าเอกสาร

PA2-1 และ PA2-2

ตรวจสอบ

รายชื่อผู้ประเมิน

เตรียมรับ

การสัมภาษณ์

ก่อนการประเมิน 
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2)  PA2-2 :  แบบส ำรวจตนเองเ พ่ือเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำตำมกรอบ 

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ             

• ตรวจสอบรำยชื่อคณะผู้ประเมิน โดยด ำเนินกำรตอบรับยืนยันรำยชื่อคณะประเมินดังกล่ำว กรณี 

ไม่เห็นชอบรำยชื่อผู้ประเมินภำยนอก ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรส่งหนังสือทักท้วงพร้อมระบุเหตุผล 

ในกำรขอเปลี่ยนแปลงมำยัง สมศ. เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

• เตรียมรับกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์หรือกำรประชุ มทำงไกล (Tele Conference) ในกรณีที่ 

ผู้ประเมินภำยนอกต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ

เพ่ือตัดสินรูปแบบกำรประเมินหรือกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  

 

2) ระหว่างการประเมิน  

 เมื่อคณะผู้ประเมินวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ เพ่ือตัดสินรูปแบบกำรประเมินหรือกำรลง

พ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) จัดท ำแผนกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม เพ่ือเสนอให้ สมศ. รับทรำบ ผู้ประเมินภำยนอก

จะประสำนงำนกับสถำนศึกษำเพ่ือจัดท ำก ำหนดกำรประเมิน และกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

โดยคณะผู้ประเมินจะมีกำรประชุมชี้แจงกับคณะผู้บริหำรและบุคลำกรของสถำนศึกษำ เพ่ือแจ้งกระบวนกำร

และวัตถุประสงค์ในกำรประเมิน/กำรตรวจเยี่ยม รวมทั้งเพ่ือแจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับแผนและตำรำงกำร

ปฏิบัติงำนคณะผู้ประเมินจะรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ หรือจำกกำรวิเครำะห์เอกสำร

หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว คณะผู้ประเมินวิเครำะห์สรุปผลกำรประเมิน/กำรตรวจเยี่ยม

และให้ข้อเสนอแนะ โดยน ำเสนอผลกำรประเมินด้วยวำจำ และเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำชี้แจงในกรณีที่

สถำนศึกษำมีข้อสังเกต หรือมีเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติม ส ำหรับสถำนศึกษำมีรำยละเอียดขั้นตอนที่ควร

ด ำเนินกำร ดังนี้   

 

 

  

   

กรณีมีกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Partial/Full visit) 

• อ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะผู้ประเมินตำมควำมเหมำะสม อำทิ จัดเตรียมสถำนที่ที่คณะผู้ประเมิน

สำมำรถท ำงำนและประชุมหำรือ รวมทั้งน ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพิจำรณำตำมกรอบกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก  

 

อ านวยความสะดวก

การให้ข้อมูลต่างๆ

รอรับ (ร่าง) รายงาน

ผลการประเมิน  

ตรวจสอบ (ร่าง) 
รายงานผลการประมิน

ประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้ประเมินภายนอก

ระหว่างการประเมิน 
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• นัดหมำยผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เกี่ยวข้อง อำทิ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริกำรวิชำกำร ศิษย์ปัจจุบัน  
ศิษย์เก่ำ เป็นต้น  

• รับฟังผลกำรประเมินด้วยวำจำจำกคณะผู้ประเมิน  

• ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่สถำนศึกษำมีข้อสังเกตว่ำมีข้อมูลบำงประเด็นไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน 

• รอรับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกคณะผู้ประเมิน  
- กรณีมีกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Partial/Full visit) สถำนศึกษำต้องได้รับ (ร่ำง) รำยงำนผล

กำรประเมินจำกผู้ประเมินภำยนอก ภำยใน 15 วัน นับถัดวันกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

- กรณีไม่มีกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Non visit) สถำนศึกษำต้องได้รับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำร

ประเมินจำกผู้ประเมินภำยนอก ภำยใน 15 วัน หลังวันที่คณะผู้ประเมินวิเครำะห์ข้อมูลของ

สถำนศึกษำ (Pre-Analysis) เสร็จ 

• ตรวจสอบและยืนยัน (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยตรวจสอบควำมถูกต้องของ

กำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในภำพรวมและเป็นรำยประเด็นพิจำรณำ พร้อมทั้ง

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ  

ยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน  ไม่ยอมรับ (ร่าง)  
รายงานผลการประเมิน ไม่มีข้อแก้ไข มีข้อแก้ไข 

จัดท ำและส่งหนังสือยอมรับ (ร่ำง)
รำยงำนผลกำรประเมิน ภำยใน  
15 วัน นับจำกวันที่ ได้ รับ (ร่ ำง) 
รำยงำนผลกำรประเมิน ส่งให้กับผู้
ประเมินภำยนอก 

สอบถำมผู้ประเมินภำยนอกในประเด็นท่ี
ต้องกำรให้มีข้อแก้ไข พร้อมทั้งเตรียม
ข้อมูล/เอกสำรหลักฐำนประกอบที่
เ กี่ ย วข้ อง เสนอผู้ประเมินภำยนอก
ตรวจสอบแก้ไข เพื่อพิจำรณำสรุปผลกำร
ประเมินใหม่อีกครั้ง  

จัดท ำและส่งหนังสือไม่ยอมรับ (ร่ำง)
รำยงำนผลกำรประเมิน มำยัง สมศ. 
เพื่อเสนอคณะท ำงำนอุทธรณ์ต่อไป 

 

• ประเมินกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก (QC 100)  
 

3) หลังการประเมิน 

 คณะผู้ประเมินจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินภำยนอกฉบับสมบูรณ์ และเสนอต่อ สมศ. เมื่อ สมศ. 

พิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินภำยนอกแล้วเสร็จ ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือรับรองให้แก่สถำนศึกษำ 

และจัดส่งผลกำรประเมินให้หน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือด ำเนินกำรติดตำมก ำกับ ดูแล และยกระดับมำตรฐำนและ

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป ส ำหรับสถำนศึกษำมีรำยละเอียดขั้นตอนที่ควรด ำเนินกำร ดังนี้  

   

 

 

  

รับรายงานผลการประเมิน
ฉบับสมบูรณ์

วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ

การติดตามจากต้นสังกัด

หลังการประเมิน 
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• ดำวน์โหลดรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและหนังสือรับรองจำกหน้ำเว็บไซต์ สมศ. หรือ

ระบบ AQA ทั้งนี้ สถำนศึกษำสำมำรถประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ

ตนเองต่อสำธำรณชนตำมช่องทำงต่ำง ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น เว็บไซต์ของสถำนศึกษำ 

• ควรน ำข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมินมำวิเครำะห์ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำหรือแผนพัฒนำ

คุณภำพของสถำนศึกษำ  

• น ำแผนพัฒนำคุณภำพสู่กำรปฏิบัติ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ และ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแผนพัฒนำคุณภำพรำยงำนให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ เพ่ือกำรก ำกับ

ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพเป็นระยะต่อไป 
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ส่วนที่ 3  
หลักเกณฑ์การจัดคณะผู้ประเมิน  

และการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

หลักเกณฑ์การจัดคณะผู้ประเมิน  

 กำรประเมินคุณภำพภำยนอก เป็นกำรประเมินเชิงคุณภำพ เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based)    

ที่สะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนโดยใช้กำรตัดสินใจของผู้เชี่ยวชำญ (Expert Judgment) และกำรตรวจทำนผล

กำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบ

องค์รวม (Holistic Approach) เป็นกระบวนกำรที่คณะผู้ประเมินด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

โดยกำรรวบรวมและศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ข้อมูลพ้ืนฐำน และรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ

สถำนศึกษำ (ที่ปรำกฏใน IQA) โดย สมศ. ให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรคัดเลือกและกำรเตรียมคณะผู้ประเมิน

กับสถำบันอุดมศึกษำที่จะรับกำรประเมิน  ผู้ประเมินภำยนอกทุกคนต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน

ภำยนอกระดับอุดมศึกษำ และได้รับกำรรับรองจำก สมศ.  

 กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก เพ่ือประเมินสถำนศึกษำตำมรอบกำรประเมิน และ/

หรือตำมที่สถำนศึกษำร้องขอ/ร้องเรียน ให้เข้ำประเมิน และ/หรือหน่วยงำนต้นสังกัดส่งรำยชื่อสถำนศึกษำที่

ประสงค์ขอรับกำรประเมินมำยัง สมศ. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 

8/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560) ได้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก ดังนี้ 

 1.  องค์ประกอบของคณะผู้ประเมินภำยนอก ประกอบด้วย 3 คน คือ 

 คนที่ 1 ผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ. ปฏิบัติหน้ำที่เป็น ประธานคณะผู้ประเมิน 

 คนที่ 2 ผู้ประเมินภำยนอกจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ปฏิบัติหน้ำที่เป็น กรรมการ  

 คนที่ 3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญตำมกลุ่มหรือประเภทของสถำนศึกษำ และ

เป็นอิสระจำกสถำนศึกษำท่ีประเมิน ปฏิบัติหน้ำที่เป็น กรรมการและเลขานุการ 

 2. กรณีท่ีต้องมีผู้ประเมินภำยนอกมำกกว่ำ 3 คน ตำมประเด็นกำรพิจำรณำ ผู้ประเมินภำยนอก 

ที่เพ่ิมเติมนั้น ต้องเป็นผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ.  

 3. ส ำหรับระดับอุดมศึกษำส ำนักงำนอนุมัติให้เพ่ิมกรรมกำรและเลขำนุกำรได้อีก 1 คน ทั้งนี้ เป็น

บุคคลที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. โดยคณะผู้ประเมินสำมำรถร้องขอหรือไม่ร้องขอได้ตำมควำมเหมำะสม 

 กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอกระดับอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรภำยใต้ภำรกิจส ำนักประเมินและรับรอง
สถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (ภปอ.) ผ่ำนระบบ AQA โดยมีรำยละเอียดเงื่อนไขในกำรจัดคณะผู้ประเมิน ดังนี้ 

  1)  เงื่อนไขของสถำนศึกษำ 



 

48 
 

 1.1)  ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 1.2) ผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ (รอบสองและรอบสำม) 
 1.3) ระดับกำรศึกษำท่ีเปิดสอน (ตรี โท เอก) 
 1.4)  ควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ 
 1.5)  กลุ่มประเภทของสถำนศึกษำ (มหำวิทยำลัยของรัฐ มหำวิทยำลัยในก ำกับรัฐ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล มหำวิทยำลัย/สถำบันเอกชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ วิทยำลัยเอกชน)  
 1.6)  ที่ตั้งสถำนศึกษำ (ภูมิภำค) 
 1.7)  ช่วงเวลำที่พร้อมรับกำรประเมิน 

 2)  เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ประเมินภำยนอก 
 2.1) สถำนที่ท ำงำนของผู้ประเมินภำยนอก (ปัจจุบัน)  
 2.2) ต ำแหน่งในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรประเมิน  
 2.3) ประสบกำรณ์กำรประเมินที่ผ่ำนมำ 
 2.4) ควำมเชี่ยวชำญตำมบริบทของสถำนศึกษำ (กำรบริหำร/กำรสอน/วัดและประเมิน/
ระดับชั้นที่เปิดสอน/ระบบประกันภำยในของสถำนศึกษำ ฯลฯ) 
 2.5) สิทธิ์กำรประเมินของผู้ประเมินภำยนอก ไม่เกินปีงบประมำณละ 2 แห่ง 
 2.6) พ้ืนที่ที่ผู้ประเมินภำยนอกสะดวกรับงำนประเมินตำมล ำดับ 
 2.7) ช่วงระยะท่ีผู้ประเมินภำยนอกสะดวกรับงำนประเมิน  
 2.8) ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น เพศ ประวัติอำชญำกรรม ประวัติกำร
ท ำงำน ประวัติกำรรับงำน  ฯลฯ 

 3) เงื่อนไขของ สมศ. (ระบบ AQA มีข้อมูลของสถำนศึกษำท่ีเชื่อมโยงมำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด) 

โดย ภปอ. จัดท ำรำยละเอียดยกร่ำงคณะผู้ประเมินเพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำร กพอ. แล้ว

เสนอผู้อ ำนวยกำร สมศ. พิจำรณำอนุมัติรำยชื่อคณะผู้ประเมินภำยนอกตำมรำยชื่อสถำนศึกษำที่รับกำร

ประเมินและขออนุมัติงบประมำณส ำหรับกำรประเมินต่อไป 

 

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  

 กำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ มีกำรเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด ไม่เน้นกำรท ำงำนเอกสำร แต่น ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก (AQA) มำขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ลดจ ำนวนวันในกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยเน้น

กำรประเมินตำมสภำพจริง และเรียบง่ำย  
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ด้ำน องค์ประกอบ และประเด็นกำรพิจำรณำ ของกรอบแนวกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สำมำรถใช้

กับกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ออกแบบตำมบริบทของแต่ละสถำนศึกษำได้ และสำมำรถต่อยอดผลกำร

ประเมินในเชิงบวก สถำนศึกษำทุกแห่งรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพ่ือน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน

ไปพัฒนำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ และเป็นกำรคุ้มครองผู้เรียนให้ได้เข้ำศึกษำในสถำนศึกษำที่ได้มำตรฐำน ทั้งนี้

สถำนศึกษำที่มีศักยภำพสำมำรถสมัครขอรับกำรประเมินคุณภำพในระดับสูงขึ้น เพ่ือรับรองมำตรฐำน

กำรศึกษำระดับสำกล 

 แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก 

1. ควรมีกำรวำงแผนกำรประเมิน โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง 

2. ท ำกำรประเมินตนเองดูว่ำในสถำนะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่ำงไรบ้ำง อำทิ มีอะไรที่เป็น

แนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมที่ดี/เป็นเลิศบ้ำงหรือไม่ ผลกำรด ำเนินงำนตำมบริบทของสถำนศึกษำอยู่ในระดับใด 

จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรจึงได้มำตรฐำน และท ำอย่ำงไรจะพัฒนำสถำบันสู่ควำมเป็นเลิศในทุกภำรกิจ          

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ และมีคุณภำพระดับสำกล เป็นต้น 

3. ควรมีกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมไม่สอดคล้องหรือปัญหำ และก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไข 

4. ผู้บริหำรได้รับทรำบถึงสถำนภำพและร่วมมือในกำรปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง 

5. กำรบันทึกข้อมูลจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลพ้ืนฐำน (CDS) และ

เอกสำรอ้ำงอิงที่เก่ียวข้อง ในระบบ CHEQA Online ของ สกอ. ให้มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเด็น  

6. กรณีมีกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ

คณะผู้ประเมินภำยนอกตำมก ำหนดกำร  ทั้งนีค้วรมีกำรเตรียมน ำเสนอรำยงำนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำโดยผู้บริหำร เปิดโอกำสให้คณะผู้ประเมินซักถำม หำกมีข้อมูลที่คณะผู้ประเมินต้องกำร

เพ่ิมเติมให้ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

7. หลังกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เมื่อได้รับรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกแล้ว 

ผู้บริหำร อำจำรย์และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท ำแผนพัฒนำของสถำบัน กำรน ำแผนไปถ่ำยทอดสู่กำร

ปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ 

ตัวอย่างรายการเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ  

สังคมของประเทศ 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศตำมบริบทและศักยภำพของ

สถำนศึกษำตำมแผนพัฒนำสถำบันตำมพันธกิจหลักของสถำนศึกษำ (เช่น แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี)  
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1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรทบทวนและปรับวิสัยทัศน์หรือพันธกิจของสถำนศึกษำเพ่ือก ำหนด

เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน (เช่น รำยงำนประจ ำปี) 

1.3 เอกสำรเกี่ยวกับโครงกำรและกำรจัดเตรียมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ 

1.4 เอกสำรเกี่ยวกับโครงสร้ำง บุคลำกร หลักสูตร ทรัพยำกร กำรประเมินผล และเทคโนโลยีที่

ปรำกฏอยู่ในรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

1.5 รำยงำนกำรประชุม/แผนกำรด ำเนินงำนของสภำสถำบัน 

1.6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

1.7 ข้อร้องเรียนต่ำง ๆ และกำรแก้ไขปัญหำของสถำนศึกษำ 

1.8 ผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับบุคลำกร เช่น ผลกำรประเมินพนักงำนมหำวิทยำลัย กำรดูแล

สวัสดิกำร กำรพัฒนำบุคลำกรประเภทต่ำง ๆ เป็นต้น 

1.9 เอกสำรอื่น ๆ ที่เห็นว่ำมีควำมส ำคัญต่อประเด็นพิจำรณำ 
  

ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) 

 2.1  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

 2.2  ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเก่ียวกับแผนกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 

 2.3  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษให้เป็นไปตำมหน่วยงำนต้นสังกัดหรือข้อมูล 

Exit Exam (ถ้ำมี) 

 2.4  ผลงำนวิจัยของบัณฑิตปริญญำโท-ปริญญำเอก ที่สะท้อนถึงผลกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำเกี่ยวกับควำมสอดคล้องของแผนกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตกับแผนกำรพัฒนำ

ตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ 

 2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ในกำรใช้ควำมรู้ขั้นสูงพัฒนำ

ปรับปรุงงำน (เช่น ผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์ ผลกำรปรับปรุงพัฒนำงำน เป็นต้น) 

 2.6  ข้อมูลจ ำนวนวิทยำนิพนธ์/ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี)  

 2.7  เอกสำรอื่น ๆ ที่เห็นว่ำมีควำมส ำคัญต่อประเด็นพิจำรณำ 
ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย 

3.1  คุณภำพงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของสถำนศึกษำ  

3.2 ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรตอบโจทย์กำรพัฒนำ

ประเทศกับแผนกำรพัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ ตลอดจนแนวทำงกำร

ประยุกต์ใช้ผลกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยนอก หรือภำคอุตสำหกรรม  
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3.3  ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์/นักวิจัยประจ ำ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง 

อย่ำงน้อย 3-5 ปี)   

3.4  กำรอ้ำงอิงจำกวำรสำรวิชำกำรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) หรือกำรจัดแสดง (กรณีเป็นงำน

สร้ำงสรรค์) 

3.5 จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับรำงวัล ทุนวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอกในระดับชำติ หรือ

นำนำชำติ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3-5 ปี)   

3.6 จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมของสถำนศึกษำที่มีกำรจดทะเบียน

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3-5 ปี) 

3.7 จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมของสถำนศึกษำที่สำมำรถน ำมำ

ประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนำต่อยอดจำกหน่วยงำนภำยนอก (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง

อย่ำงน้อย 3-5 ปี) 

3.8 จ ำนวนอำจำรย์/นักวิจัยประจ ำทั้งหมด 

3.9  เอกสำรอื่น ๆ ที่เห็นว่ำมีควำมส ำคัญต่อประเด็นพิจำรณำ 

 

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ 

 4.1 ข้อมูลแสดงถึงควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำจำกข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกำร

ให้บริกำรวิชำกำรที่มุ่งสู่สำธำรณะโดยเชื่อมโยงตำมแผนพัฒนำประเทศ เช่น กำรจัด

นิทรรศกำร ต ำรำ คู่มือให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ แก่ประชำชน กำรเป็นศูนย์บริกำรวิชำกำร กำร

จัดสัมมนำวิชำกำรที่เปิดกว้ำง กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรให้ค ำปรึกษำ กำรวิจัยค้นคว้ำ  

เป็นต้น โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เป็นส ำคัญ 

 4.2 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service) ทั้งหมดของสถำนศึกษำ 

 4.3 ผลกำรบริกำรวิชำกำรหรือโครงกำรที่แสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value) 

ท ำให้เกิดประโยชน์ได้จริง  

 4.4 หนังสือยืนยันถึงประโยชน์หรือคุณค่ำท่ีชุมชน/องค์กรนั้น ๆ ได้รับ  

 4.5 ผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service) 

ของสถำนศึกษำ ที่เป็นกำรสร้ำงคุณค่ำ สำมำรถน ำมำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม/

ผลกำรประเมินกำรบริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service) โดยคณะกรรมกำร

วิชำกำรของสถำนศึกษำ 

 4.6 เอกสำรอื่น ๆ ที่เห็นว่ำมีควำมส ำคัญต่อประเด็นพิจำรณำ 
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ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 5.1  ผลกำรด ำเนินงำน เกี่ยวกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสำย

สนับสนุน กำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ตรงหรือสอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน/

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น จุดเด่น และวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพ

งำนวิจัย กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรวิชำกำร และกำรรักษำควำมเป็นไทย รวมถึงกำร

ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ ที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นระบบ ต่อเนื่อง ยั่งยืนใน

ระยะยำว หรือได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนหรือองค์กรในระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ 

(ข้อมูลย้อนหลังอย่ำงน้อย 5 ปี) 

 5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินและข้อมูลสำรสนเทศสู่สำธำรณชนอย่ำง

ตรงไปตรงมำโดยมีช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงหลำกหลำย 

 5.3 ผลกำรประกันคุณภำพ ระดับหลักสูตร เช่น หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนและได้รับกำร

รับทรำบจำก สกอ./ ได้รับกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพ (ถ้ำมี ) หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำก

องค์กรรับรองคุณภำพในระดับนำนำชำติ ( International Accreditation Bodies) (ถ้ำมี) 

(ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3-5 ปี) 

 5.4 ผลกำรพัฒนำปรับปรุง พัฒนำ บริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ สกอ./ 

สภำวิชำชีพก ำหนด (ถ้ำมี)  

 5.5 ผลกำรพัฒนำหลักสูตรให้องค์กรรับรองคุณภำพในระดับนำนำชำติ ( International 

Accreditation Bodies) (ถ้ำมี) 

 5.6 เอกสำรอื่น ๆ ที่เห็นว่ำมีควำมส ำคัญต่อประเด็นพิจำรณำ 
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ส่วนที่ 4  

เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอดุมศึกษา ส าหรับสถานศึกษา 
 

เครื่องมือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ ส ำหรับสถำนศึกษำ จัดท ำขึ้นเพ่ือรวบรวม

ข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มำจัดท ำเป็นข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ เพ่ือให้คณะผู้ประเมินได้

เข้ำใจบริบทของสถำนศึกษำมำกขึ้น และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำรูปแบบกำรประเมิน/กำรลงพ้ืนที่

ตรวจเยี่ยม (Non/Partial/Full Visit)  โดย สมศ. ได้ออกแบบเครื่องมือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

ระดับอุดมศึกษำที่ใช้ร่วมกับกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ ส ำหรับสถำนศึกษำ 

ทั้งสิ้น 2 รำยกำร ดังนี้ 
 

รายการ วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ 

1. บทสรุปผู้บริหำรของสถำนศึกษำ 

(PA2-1) 

 

เพ่ือข้อมูลทั่วไป สรุปสำระส ำคัญของสถำนศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย 

  1. ที่ตั้งและบริบทสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ เช่น ตั้งอยู่ใน

จังหวัดใด ภูมิภำคใด ในจังหวัดมีเขตอุตสำหกรรมหรือประกอบอำชีพ

ใดเป็นส่วนใหญ่ แผนกำรพัฒนำประชำกรให้จังหวัดและภูมิภำคเป็น

อย่ำงไร)  

  2. ประเภทและควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ/จุดเด่น/จุดเน้นของ

สถำนศึกษำ  

  3. แนวทำงกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำตำมวิสัยทัศน์/พันธกิจ/หลัก

ปรัชญำของสถำนศึกษำ 

และสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกรอบสี่ ด้ำนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจที่

ตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  

2. แบบส ำรวจตนเองเพ่ือเตรียม

ควำมพร้อมของสถำนศึกษำตำม

กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) 

ระดับอุดมศึกษำ (PA2-2) 

เพ่ือให้สถำนศึกษำท ำกำรประเมินตนเองดูว่ำในสถำนะที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบันเป็นอย่ำงไรบ้ำง อำทิ มีอะไรที่เป็นแนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมที่

ดี/เป็นเลิศบ้ำงหรือไม่ ผลกำรด ำเนินงำนตำมบริบทของสถำนศึกษำอยู่

ในระดับใด พร้อมทั้งแสดงรำยกำรหลักฐำนของสถำนศึกษำเบื้องต้น

ให้ทรำบ  
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วิธีการใช้เคร่ืองมือการประเมินคุณภาพภายนอก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

PA2-1 (ร่าง) บทสรุปผู้บริหารของสถานศึกษา (ภาคผนวก ก) 

 
 

 
สถานศึกษาจะสามารถสรุปภาพรวมทั่วไปของสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินใน 

ด้านที่ 1 (องค์ประกอบที่ 1.1 และ 1.2) เป็นหลัก 
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PA2-2 แบบส ารวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข) 

 

 

 
 

 

 

เป็นเคร่ืองมือประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา เคร่ืองมือชุดนี้เป็นแบบส ารวจตนเองเพ่ือ

เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) 

ระดับอุดมศึกษา โดยสถานศึกษาจะจัดท าแบบส ารวจดังกล่าวเพ่ือเป็นการประเมินตนเองก่อนรับการประเมิน 

และจะน าส่งผ่านระบบ Automated QA โดยผู้ประเมินภายนอกจะต้องน าแบบส ารวจตนเองของสถานศึกษา

พร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที่ 5 

ค าถาม-ค าตอบเรือ่งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศกึษา 
 

 

 

ค าถาม ค าตอบ 

1. การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบส่ีกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามแตกต่างกัน
อย่างไร 

- กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ หรือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
แนวใหม่ เป็นกำรประเมินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำในระดับสถำบัน และมีกำรวิเครำะห์กระบวนกำร ปัจจัยส ำคัญที่
ส่งผลต่อผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำร
พัฒนำที่มีคุณค่ำต่อสถำนศึกษำ  

- กำรประเมินของผู้ประเมินภำยนอกจะพิจำรณำผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำที่บรรลุตำมพันธกิจและเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด  
เป็นกำรตัดสินผลแบบองค์รวม (Holistic) เชิงคุณภำพ 

- กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ไม่มีกำรตัดสินผลกำรประเมินว่ำ 
“ได้-ตก” เพ่ือให้กำรรับรอง (Accreditation) แต่จะเป็นกำรยืนยันกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ (Certification)  เ พ่ือให้ เกิดกำรพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ 

- คณะผู้ประเมินภำยนอก ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ได้มี
กำรก ำหนดองค์ประกอบคณะผู้ประเมิน คือ  
1)  ผู้ประเมินภำยนอกกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ. ปฏิบัติ

หน้ำที่เป็นประธำนคณะผู้ประเมิน 
2)  ผู้ประเมินภำยนอกกลุ่มที่ 2 เป็นผู้ประเมินจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำร  
3)  ผู้ประเมินภำยนอกกลุ่มที่ 3 เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญ

ตำมกลุ่ม หรือประเภทของสถำนศึกษำ เป็นอิสระจำกสถำนศึกษำ 
ที่ประเมิน ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำร 

4) ผู้ประเมินภำยนอกกลุ่มที่ 4 เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรประกัน
คุณภำพหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

-  ระยะเวลำในกำรประเมินจะขึ้นอยู่กับประเด็นกำรพิจำรณำที่ต้องประเมิน 
โดยอยู่ในช่วง 0-3 วัน 
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ค าถาม ค าตอบ 

-  กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่เน้นกำรด ำเนินกำรผ่ำนระบบ  AQA 
(AUTOMATED QA) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนำเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ถือเป็นกำรประเมินบนฐำนของ IT-based   

2. กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.
2559-2563) ระดับอุดมศึกษา  
มีหลักการ หรือแนวคิดส าคัญคือ
อะไร 
 

กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ได้ก ำหนด
เป้ำหมำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยเน้นกำรประเมินผลลัพธ์ตำม 
พันธกิจและมำตรฐำนในระดับสถำบัน และมีกำรด ำเนินงำนร่วมกันกับ
หน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงแบบบูรณำกำรกับ
นโยบำยของกระทรวง ศึกษำธิกำร และแนวคิดของสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) แผนยุทธศำตร์ชำติ 20 ปี มำตรฐำนกำรศึกษำชำติรวมถึงมี
ควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ บริบทของสถำนศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำแต่ละกลุ่มประเภท ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้ำน ประกอบด้วย  

1. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

2. คุณภำพบัณฑิต (ตรี โท เอก) 
3. งำนวิจัย 
4. กำรบริกำรวิชำกำร 
5. ผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน 
โดยหลักกำรส ำคัญในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ เน้นกำรตรวจ

ประเมินตำมเจตนำรมณ์ของกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) มำกกว่ำกำรตรวจประเมินตำมลำยลักษณ์อักษร 
ซึ่งเจตนำรมณ์กำรประเมินของกรอบแนวทำงฯ มุ่งเน้นให้สถำนศึกษำมีกำร
บริหำรจัดกำรที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ รวมถึง
กำรผลิตคนให้เกิดควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

3. แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ีมีลักษณะอย่างไร 

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  เน้นกำรสะท้อนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมบริบทของสถำนศึกษำ โดยมีระดับคุณภำพ 5 ระดับคือ ดี
เยี่ยม ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง ทั้งนี้แต่ละระดับจะมีแนวทำงกำรพิจำรณำ
ตำมควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนเป็นส ำคัญ 

 
 

 

4. การมีแนวโน้มที่ดี กับการรักษา  
 แนวโน้มที่ดีแตกต่างกันอย่างไร 

- กำรมีแนวโน้มที่ดี หมำยถึง ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่แสดงถึง
ควำมส ำเร็จที่เป็นไปตำมเป้ำหมำยโดยมีแนวโน้มของควำมส ำเร็จที่สูงขึ้นกว่ำ
กำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ  
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- กำรรักษำแนวโน้มที่ดี หมำยถึง กำรมีกลไกหรือกระบวนกำรเพื่อรักษำระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

5. นโยบายจากหน่วยงานต้น
สังกัด/ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หมายถึงอะไร 

หมำยถึง นโยบำยจำกกระทรวงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ที่ก ำหนดทิศทำงและนโยบำยอุดมศึกษำเพ่ือให้อุดมศึกษำเป็นกลไกในกำร
ขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศเกิดกำรบรรลุวิสัยทัศน์ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 

6. การใช้ข้อมูลจาก สกอ.เป็นฐาน
ในการพิจารณา หมายความว่า
อย่างไร 

กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำก สกอ. มำเป็นฐำนในกำรพิจำรณำ
ผลกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ โดยคณะผู้ประเมินภำยนอกจะเป็นผู้สืบ
หำและวิเครำะห์กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจของสถำนศึกษำตำมกรอบแนว
ทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่และตัดสินผลกำรด ำเนินงำนตำม
ควำมสอดคล้องกับเกณฑ์ระดับคุณภำพของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

7. สถานศึกษาสามารถส่งข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
การประเมินคุณภาพภายนอกได้
หรือไม่ 

สถำนศึกษำสำมำรถส่งได้ หำกข้อมูลนั้นมีควำมส ำคัญต่อกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ซึ่งระบบ Automated-QA ได้ออกแบบให้ระบบสำมำรถรองรับข้อมูล
ของสถำนศึกษำ โดยสำมำรถน ำส่งก่อนหรือระหว่ำงคณะผู้ประเมินจะลงพ้ืนที่ตรวจ
เยี่ยมเพ่ือสนับสนุนกำรประเมินได้ และต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนผู้ประเมิน
น ำเสนอผลกำรประเมินด้วยวำจำในกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมในวันสุดท้ำยของกำรประเมิน 

8. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
(Pre – Analysis) คืออะไร   

เป็นกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลของสถำนศึกษำ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำนของ
สถำนศึกษำ (CDS) รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ผลกำรประกัน
คุณภำพภำยใน หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำมำรถน ำเสนอกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำได้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินรูปแบบกำรลงพ้ืนที่ประเมิน
คุณภำพภำยนอก ทั้งนี้เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง 3-5 ปี  

9. ผู้ประเมินแบบเชี่ยวชาญ 
(Expert Judgment) ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
คืออะไร 

ผู้ประเมินแบบเชี่ยวชำญ (Expert Judgment) หมำยถึง ผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะในเรื่องกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีควำมเข้ำใจ
ในบริบทของสถำนศึกษำ พันธกิจ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรด ำเนินกำร
บริหำรสถำนศึกษำ ตลอดจนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่สถำนศึกษำ
เลือกใช้เป็นอย่ำงดี ประกอบกับต้องมีทักษะจ ำเป็นที่ส ำคัญในกำรประเมิน 
อำทิ กำรสื่อสำรด้วยวำจำเชิงสร้ำงสรรค์ กำรวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลตำม
บริบทข้ำงต้นอย่ำงเชี่ยวชำญและเป็นรูปธรรม  

10. นิยามศัพท์การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี มีความ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
ภายในหรือไม่ อย่างไร 

นิยำมศัพท์ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ มีกำรนิยำมศัพท์
สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพภำยในของ สกอ. ในบำงค ำที่มีควำม
เกี่ยวข้อง อำทิ หลักธรรมำภิบำล งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร 
เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรนิยำมศัพท์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ จะ



 

59 
 

ค าถาม ค าตอบ 

เป็นนิยำมศัพท์ตำมบริบทกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเป็นส ำคัญ โดยมี
รำยละเอียดปรำกฏในเล่มคู่มือกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ 

11. พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
เรื่องการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปรากฏในส่วนใดของเกณฑ์การ
ประเมินคุณภายนอกรอบส่ี 

ปรำกฏอยู่ ในด้ำนที่  5 ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน ซึ่งเป็นผลของกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือให้เกิดระบบกลไกในกำรบริหำร
จัดกำรภำยในสถำนศึกษำ ที่เป็นรูปธรรมในด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร คุณภำพ
อำจำรย์ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องกับทิศทำงและบริบทเป้ำหมำยของสถำนศึกษำจนเกิดกำรเชื่อมโยง
กำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรก ำกับดูแลและขับเคลื่อนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
ของสถำนศึกษำ รวมถึงผลของกำรบริหำรงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน มุ่งเน้น
เต็มตำมศักยภำพบนฐำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญสู่ผลของกำร
ด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพภำยในสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำกำร
ด ำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่และเป็นส่วน
ในกำรขับเคลื่อนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภำพในสถำนศึกษำมีกำรเผยแพร่
ผลกำรด ำเนินงำนข้อมูลำรสนเทศสู่สำธำรณชน 

12. การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหรือลง
ประเมิน มีการพิจารณาก าหนดวัน
ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม อย่างไร  

กำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำจะเป็นกำรลงควำมเห็นของคณะ 
ผู้ประเมินภำยนอกหลังจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ  
(Pre – Analysis)  โดยเป็นกำรลงควำมเห็นจำกกำรวิเครำะห์ผลลัพธ์ตำม
พันธกิจและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำเป็นส ำคัญ ตำมหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำรูปแบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษำ  

13. เกณฑ์การประเมินระดับ 
ท้าทาย สถานศึกษาจ าเป็นต้อง
ประเมินหรือไม่ 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย (ระดับ C1-C3) เป็นเกณฑ์ส่งเสริม
กำรยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำสู่สำกลตำมควำมสมัครใจที่สถำบัน
แสดงควำมจ ำนงให้ สมศ. ประเมิน โดยควำมท้ำทำยดังกล่ำวเป็นกำรท้ำทำย
ควำมสำมำรถสู่ควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน  
 

14. หากสถานศึกษาไม่มีการ
ด าเนินงานในบางประเด็น
พิจารณา สามารถงดเว้นการ
ประเมินได้หรือไม่ 

กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเน้นควำมเชื่อมโยงกับระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ สะท้อนผลลัพธ์จำกกำรประกันคุณภำพ
ภำยในเพ่ือเชื่อมโยงผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำ เป็น
ส ำคัญ ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเน้นกำร
ด ำเนินงำนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 
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พ.ศ.2554 ซึ่งหำกสถำนศึกษำไม่มีกำรด ำเนินกำรในบำงประเด็น เช่น ไม่มีกำรเปิด
สอนในระดับปริญญำเอก ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรที่หน่วยงำนต้นสังกัดรับทรำบ 
สถำนศึกษำสำมำรถงดเว้นกำรประเมินในประเด็นกำรพิจำรณำนั้นได้ 

15. ประเด็นการพิจารณาเรื่อง  
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  
หากสถานศึกษาไม่มีการด าเนินการ 
จ าเป็นต้องประเมินหรือไม่ 

กำรผลิตก ำลังคนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ กำรผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภำพ มีงำนท ำและสำมำรถท ำงำนได้จริงเป็นบทบำทส ำคัญของ
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำหรือส่งเสริม
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษคือกำรสนองตอบนโยบำยตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  นอกจำกกรอบแนวทำงกำรประเมิ น
คุณภำพภำยนอกรอบสี่ จะพิจำรณำถึงผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของนิสิต
นักศึกษำแล้วยังค ำนึงถึงระบบและกลไกที่แสดงถึงกำรมีแผนเพ่ือพัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงภำษำของนิสิตนักศึกษำอีกด้วย 
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PA2-1 ส ำหรับสถำนศึกษำ 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัย ............................................................  

ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง 

         เอกสำรฉบับนี้เพ่ือให้สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของตนเอง ตำมกรอบแนว

ทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ และตำม

แนวนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ทั้งนี้เพ่ือให้คณะผู้ประเมินภำยนอกใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร

พิจำรณำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและกำรให้ข้อเสนอแนะ เท่ำนั้น ห้ามเผยแพร่ 

 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 

 ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำน 

 สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำร

ตำมพันธกิจที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตำม

กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ เท่ำนั้น 

 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนอ่ืน ๆ (ด้ำนที่ 2-5) ตำมกรอบแนวทำงกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกรอบสี่ ผู้ประเมินภำยนอกศึกษำวิเครำะห์จำกรำยงำนกำร

ประเมินตนเอง ของสถำนศึกษำ (SAR) 

 

ภาคผนวก ก 
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บทสรุปผู้บริหาร 

(ชื่อสถานศึกษา...................................) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

 ข้อมูลในส่วนนี้กล่ำวถึง 

 1. ที่ตั้ งและบริบทสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ เช่น ตั้ งอยู่ ในจังหวัดใด ภูมิภำคใด  
ในจังหวัดมีเขตอุตสำหกรรมหรือประกอบอำชีพใดเป็นส่วนใหญ่ แผนกำรพัฒนำประชำกรให้จังหวัดและ
ภูมิภำคเป็นอย่ำงไร)  
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
 

 2. ประเภทและควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ/จุดเด่น/จุดเน้นของสถำนศึกษำ 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 3. แนวทำงกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำตำมวิสัยทัศน์/พันธกิจ/หลักปรัชญำของสถำนศึกษำ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ  

 ข้อมูลในส่วนนี้กล่ำวถึง กำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำว่ำได้ด ำเนินกำรสอดคล้องกับ 
แนวทำงกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล กำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคตตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน และกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต โดยระบุว่ำ สถำนศึกษำวำงแผนกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับแผนชำติฉบับใด เช่น แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 และแผนอุดมศึกษา 15 ปี เป็นต้น  
โดยอธิบายให้ครอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ี 1.1 และ 1.2 

องค์ประกอบที่  1 บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อมูลในส่วนนี้กล่ำวถึง  กำรวิ เครำะห์ว่ำสถำนศึกษำได้ตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำหรือไม่ อย่ำงไร เช่น กำรเปิดหลักสูตรใดที่สอดคล้องกับกำรต้องกำร
ก ำลังคนของประเทศ หรือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของประเทศอย่ำงไรที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยภำยใต้พันธกิจหลักของสถำนศึกษำ 4 ด้ำน และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและ
ประเทศทั้งในเชิงภำรกิจและเชิงพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคตตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติตำมระบบหรือกลไกที่สถำนศึกษำก ำหนดโดยน ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำไป
ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติด าเนินการตามแผนชาติฉบับใด การด าเนินงานที่ผ่านมา การด าเนินงานในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร และวางแผนด าเนินงานในอนาคตไว้อย่างไร มีระบบหรือกลไกที่สถาบันก าหนดโดยน า
แผนพัฒนาสถานศึกษาไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างไร 
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ประเด็นพิจำรณำที่ 1.1 ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพที่สถำนศึกษำจัดท ำ ในเรื่องกำรด ำเนินงำนที่
สะท้อนอัตลักษณ์ภำยใต้พันธกิจหลักของสถำนศึกษำ 4 ด้ำน และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและ
ประเทศทั้งในเชิงภำรกิจและเชิงพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคตตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ การด าเนินงานที่ผ่านมา การด าเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร และ
วางแผนด าเนินงานในอนาคตไว้อย่างไร 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... ....................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... .................................... 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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 ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพที่สถำนศึกษำจัดท ำในเรื่องกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำสถำบันตำมพันธกิจหลัก ของสถำนศึกษำตำมระบบหรือกลไกที่สถำบันก ำหนดโดยน ำแผนพัฒนำ
สถำบันไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ การด าเนินงานที่
ผ่านมา การด าเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร และวางแผนด าเนินงานในอนาคตไว้อย่างไร  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. . 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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องค์ประกอบท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา  

 ข้อมูลในส่วนนี้กล่ำวถึง ผลกำรด ำเนินกำรกำรบริหำรสถำนศึกษำที่ค านึงถึงการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตามแนวทางธรรมาภิบาล ว่ำมีผลอย่ำงไร โดยการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา การด าเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร และวางแผนด าเนินงานในอนาคตไว้อย่างไร มีระบบหรือ
กลไกที่สถาบันก าหนดโดยน าแผนพัฒนาสถานศึกษาไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างไร 

  ประเด็นพิจำรณำที่ 2.1 ผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลในส่วนนี้กล่ำวถึงกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสถำนศึกษำได้น้อมน ำเอำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงไร  
การด าเนินงานที่ผ่านมา การด าเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร และวางแผนด าเนินงานในอนาคตไว้
อย่างไร  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... ..... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ .................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... ............................... 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. ............................................ 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
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ประเด็นพิจำรณำที่  2.2 ผลกำรวิ เครำะห์ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรสถำนศึกษำตำมแนวทำง 
ธรรมำภิบำล ข้อมูลในส่วนนี้กล่ำวถึงกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมแนวทำงธรรมำภิบำล โดยสถำนศึกษำได้น้อม
น ำเอำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงไร การด าเนินงานที่ผ่านมา การด าเนินงานใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร และวางแผนด าเนินงานในอนาคตไว้อย่างไร  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ .............. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... ........................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................... ........................................ 
 

ลงช่ือ .................................................................. 

(..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 

วันที่....../........................../.......... 
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แบบส ารวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม 

มหาวิทยาลัย............................................................ 

ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

ค าชี้แจง 
1) เพ่ือให้สถำนศึกษำส ำรวจควำมพร้อมของตนเองก่อนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำม 

กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ เท่ำนั้น 

ห้ามเผยแพร่ 

2) เพ่ือให้สถำนศึกษำท ำกำรประเมินตนเองว่ำ มีผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำ ตำมบริบท

ของสถำนศึกษำหรือไม่ และอยู่ในระดับคุณภำพใด พร้อมทั้งแสดงรำยกำรหลักฐำน/ผลกำร

ด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องให้คณะผู้ประเมินใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบกับรำยงำนกำรประเมิน

ตนเอง (SAR) ส ำหรับกำรวิเครำะห์และประเมินคุณภำพภำยนอก      

     ** กรณีไม่มีผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามประเด็นพิจารณา โปรดระบุเหตุผลประกอบ 

3) โปรดบันทึกข้อมูลให้ครบทุกประเด็นพิจำรณำตำมกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ 

ภาคผนวก ข 
PA2-2 ส ำหรับสถำนศึกษำ 
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ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
องค์ประกอบที่ 1.1  บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (1) ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพที่สถำนศึกษำจัดท ำในเรื่องกำรด ำเนินงำนที่สะท้อน 
อัตลักษณ์ภำยใต้พันธกิจหลักของสถำนศึกษำ 4 ด้ำน และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประเทศ 
ทั้งในเชิงภำรกิจและเชิงพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคตตำม  
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
................................................................................... ............................................................................................. 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2) (2) ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพที่สถำนศึกษำจัดท ำในเรื่องกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำสถำบันตำมพันธกิจหลักของสถำนศึกษำตำมระบบหรือกลไกที่สถำบันก ำหนดโดยน ำแผนพัฒนำ
สถำบันไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................. ................................................................................................................... 
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ประเดน็การพิจารณาที่ 1 (3) ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรสถำนศึกษำตำม 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................... ................................................................................................................. 

 
ประเดน็การพิจารณาที ่2 (4) ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรสถำนศึกษำตำม
แนวทำงธรรมำภิบำล 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................................. 
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ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) 
องค์ประกอบที ่2.1 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี 

ประเดน็การพิจารณาที่ 1 (5) กำรมีงำนท ำ หรือกำรศึกษำต่อ หรือประกอบ อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  
หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
................................................................................... ............................................................................................. 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
................................................................ ................................................................................................................ 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

ประเดน็การพิจารณาที ่2 (6) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
........................................................................................... ..................................................................................... 
.......................................................................................................... ................................................................ ...... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
........................................................................ ........................................................................................................ 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
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ประเดน็การพิจารณาที่ 3 (7) ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อำทิ ทักษะในกำรท ำงำน  
Hard Skill Soft Skill IT Literacy หรือ Digital Literacy จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้บัณฑิตหรือผลกำรปฏิบัติที่
แสดงถึงทักษะดังกล่ำว 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
........................................................................... ..................................................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

ประเดน็การพิจารณาที่ 4 (8) ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
....................................................................... ......................................................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
................................................................................................................................................................................ 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
..................................................................................................... .......................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
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ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) 
องค์ประกอบที ่2.2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (9) ผลกำรน ำควำมรู้ และทักษะในวิชำชีพไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำงำนโดยใช้
ควำมรู้ขั้นสูงในกำรปฏิบัติและพัฒนำงำนเพ่ือให้งำนหรือองค์กรเกิดควำม ก้ำวหน้ำในเชิงนโยบำย วิชำกำร หรือ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยมีคุณภำพผลงำนเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.................................................................................................... ............................................................................ 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (10) สัดส่วนผลงำนของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่พัฒนำควำม
เชี่ยวชำญ หรือกำรต่อยอดควำมรู้ที่สอดคล้องกับ (1) แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญของ
สถำบัน หรือ (2) แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศ หรือ (3) งำนวิจัยที่สำมำรถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนภำยนอกหรือภำคอุตสำหกรรม  
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
...................................................................................... ..........................................................................................   
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
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ประเดน็การพิจารณาที่ 3 (11) ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.................................................................................................. .............................................................................. 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
............................................................................... ................................................................................................. 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 
ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) 
องค์ประกอบที ่2.3 คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก 

ประเดน็การพิจารณาที่ 1 (12) คุณภำพของงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
........................................................... ..................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................... ...................................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

 

 



 

76 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (13) สัดส่วนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญำเอกเป็นงำนวิจัยที่
เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 1) แนวทำง กำรวิจัยและพัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญของ
สถำบัน หรือ 2) แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศ หรือ 3) งำนวิจัยที่สำมำรถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนภำยนอก หรือภำคอุตสำหกรรม 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................... ...................................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

ประเด็นการพิจารณาที ่3 (14) ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ  
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.................................................................................... ............................................................................................   
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................... ...................................................................... 
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ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3.1  คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (15) สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีควำมสอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำและตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
..................................................................................................... ........................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
............................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (16) สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรอ้ำงอิงจำกวำรสำร วิชำกำรที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
................................................................................................... ............................................................................. 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
............................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

 

 



 

78 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (17) สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับรำงวัล หรือทุนวิจัยจำก
หน่วยงำนภำยนอกในระดับชำติ หรือนำนำชำติ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
..................................................................................... ........................................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3.2 คุณภำพงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรม 

ประเด็นการพิจารณาที ่1 (18) สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่มีควำมสอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
........................................................................................................ ........................................................................ 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
..................................................................................... ........................................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (19) สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมจนมีกำรจดทะเบียน
ผลงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
......................................................... ....................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
....................................................................................... ........................................................................................ 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (20) สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนำต่อยอดจำกหน่วยงำนภำยนอก 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
................................................................. .............................................................................................................. 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
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ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที ่4.1 ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (21) ผลกำรประเมินงำนบริกำรวิชำกำรของผู้รับบริกำรที่สำมำรถน ำไป ใช้ในกำร
พัฒนำหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.................................................................................. ..............................................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (22) ผลกำรบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value) แก่ผู้รับบริกำร ชุมชน 
และสังคมได้ โดยสำมำรถน ำผลจำกกำรบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบ  
เชิงบวกในวงกว้ำง 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.................................................................................................... ............................................................................ 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
................................................................................. ............................................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (23) ผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
โดยค ำนึงถึงกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำสนับสนุนให้ชุมชนสร้ำงสังคมคุณภำพ รองรับโอกำสและ 
ควำมท้ำทำยในอนำคต 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.................................................................................................. .............................................................................. 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
............................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4.2 ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (24) ผลกำรประเมินงำนบริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนที่ร้องขอสำมำรถท ำให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.............................................................................................. ..................................................................................  
.......................................................................................................... ................................................................... ... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (25) ผลงำนบริกำรวิชำกำรสำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value) โดยพิจำรณำจำกผลที่คำด
ว่ำจะได้รับจำกผลกำรบริกำรวิชำกำรนั้น ๆ  ได้แก่  (1) In Cash คือ กำรสร้ำงคุณค่ำพิจำรณำผ่ำนค่ำใช้จ่ำย/
มูลค่ำ/รำยได้ (2) In Kind คือ กำรสร้ำงคุณค่ำที่ไม่เน้นมูลค่ำ/รำยได้ อำทิ กำรสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กรกำร
เกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ควำมรู้ใหม่ เป็นต้น 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.................................................................................. .............................................................................................. 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

ประเด็นการพิจารณาที่  3)(26) ผลกำรประเมินกำรบริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service)  
โดยคณะกรรมกำรวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
........................................................ ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
....................................................................................... ......................................................................................... 
.......................................................................................................... ............................................................ .......... 
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ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที ่5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (27) ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำร
สถำนศึกษำ สำมำรถน ำไปปรับปรุงพัฒนำและเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรสถำนศึกษำได ้
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
........................................................................................................ ........................................................................ 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
..................................................................................... ........................................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (28) ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน ( IQA) จำกกำรด ำเนินกำรประกันภำยใน 
โดยสถำนศึกษำ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................... ................................................................................................................. 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (29) ผลของกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยใน ( IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในกำร
ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
................................................................................................ ................................................................................ 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (30) ผลของกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนำ และ
บริหำรจัดกำร 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
......................................................................... ...................................................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (31) หลักสูตรได้รับกำรรับทรำบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือกำรรับรองจำกสภำ
วิชำชีพ (กรณีมีสภำวิชำชีพ) 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
............................................................................ ................................................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (32) หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำกองค์กรรับรองคุณภำพในระดับนำนำชำติ
(International Accreditation Bodies) (ถ้ำมี)  
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง  
ผลการด าเนินการ/หลักฐานของสถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 มีกำรด ำเนินกำร  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ......................................................................  
.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก 
.................................................................. ............................................................................................................. 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
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สรุปผลกำรประเมินกำรส ำรวจตนเองตำมกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ จาก 32 ประเด็นพิจารณา ของมหำวิทยำลัย............................... 
ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ จ านวน 
ดีเยี่ยม .........ประเด็นพิจำรณำ 
ดีมำก .........ประเด็นพิจำรณำ 

ดี .........ประเด็นพิจำรณำ 
พอใช้ .........ประเด็นพิจำรณำ 

ต้องปรับปรุง .........ประเด็นพิจำรณำ 
** ไม่มีกำรด ำเนินกำร .........ประเด็นพิจำรณำ 
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 กำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย (ระดับ C1-C3) เป็นกำรประเมินเพ่ือส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพ
ของสถำนศึกษำสู่สำกล ซึ่งควำมท้ำทำยดังกล่ำวเป็นกำรท้ำทำยควำมสำมำรถสู่ควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำ 
เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน โดยสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
มีโอกำสเลือกควำมท้ำทำยได้ตำมศักยภำพ  
 สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำที่ประสงค์ขอรับกำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย สำมำรถเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนมำยัง สมศ. โดยหลักฐำนที่ต้องกำร คือ 1) กำรได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน 2) มำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำนระดับท้ำทำย C1 – C3 ของสถำนศึกษำ และ 3) ผลกำรด ำเนินงำน โดยมีแนวทำงกำรประเมินดังนี้ 
 

การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards) 
 มีความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย 
 ไม่มีความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย เนื่องจำก
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ................................................... 
กรณีมีความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย () 
 ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน 
 มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนระดับท้ำทำย C1 – C3 

        ระดับ C3 World Class  
ค าอธิบาย  สถำนศึกษำมีผลกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับโลกอยู่ในอันดับ 250 อันดับแรก ของ

กำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำในระดับนำนำชำติ  หรือมีบุคลำกรประจ ำในสถำนศึกษำที่มีชื่อเสียง
ทำงวิชำกำรระดับโลก 

 ระดับ C2 International/Regional Class 
ค าอธิบาย สถำนศึกษำมีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่ตอบสนองควำม

ต้องกำรของบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับนำนำชำติ และระดับภูมิภำค เช่น กลุ่มอำเซียน อำทิ กำรศึกษำข้ำมพรมแดน 
(Cross border Education) กำรเคลื่อนย้ำยผู้เรียน (Student Mobility) กำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อ
ควำมหลำกหลำย(Multicultural Education) รวมถึงกำรมีงำนท ำในกลุ่มภูมิภำคอำเซียน 

 ระดับ C1 National/Local Class 
ค าอธิบาย  สถำนศึกษำเป็นองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ มุ่งเน้น

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิผล รวมถึงมีกำรใช้เครือข่ำยกำรเป็นมหำวิทยำลัยพ่ีเลี้ยงในกำร
วิจัยและพัฒนำเพ่ือให้เกิดควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลถึงเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชำติ เช่น ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)          
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 ผลกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับระดับควำมท้ำทำย 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

ข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ ประกอบการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (ถ้ามี)  

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 

ลงช่ือ .................................................................. 

(..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 

วันที่....../........................../.......... 
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คณะผู้จัดท า 

ทีป่รึกษา  นำงสำวขนิษฐำ ตั้งวรสิทธิชัย (รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ.) 

   คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.) 

คณะท างาน  ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ (รองผู้อ ำนวยกำร สมศ.) 

   ดร.นภำภร ส่งแสง (หัวหน้ำส ำนักประเมินและรับรอง) 

   ดร.สุชญำ สังข์จรูญ (หัวหน้ำ ภปอ.) 

นำงสำวศุภรำงค์ อินทุณห์ (นักวิชำกำร ภปอ.) 

นำงสำวอัญมณี วัฒนรัตน์ (นักวิชำกำร ภปอ.) 

นำงสำวศรัญญำ รณศิริ (นักวิชำกำร ภปอ.) 

จัดท าต้นฉบับ  ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ (ภปอ.) 

 

 


