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1.3) แผนการพัฒนาเพื ่อรองรับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม 

1.4) ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบัณฑิตปริญญาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา ในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ สิ ่งประดิษฐ์ใหม่ ผลงานนวัตกรรมระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง  
อย่างน้อย 3-5 ปี)   

1.5) ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด/ 
Exit Exam (ถ้ามี) 

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

1.7) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
 

2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1) ผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ทักษะในวิชาชีพ 

ไปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า 
2.2) ผู้บริหาร อาจารย์ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับประเด็นดังนี้ (1) การพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอกที่ เชื ่อมโยงของแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา และ  
(2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาเอกที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม 
 

ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 

 เจตนารมณ์ของด้านที่ 3  การสร้างสรรค์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศในอนาคต มุ่งพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม นวัตกรรมการศึกษาที่สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ เป็นไปตามทิศทางและบริบทเป้าหมาย ความเชี่ยวชาญที่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนด มีความเป็น
มืออาชีพทางการศึกษาในสาขานั้น ๆ โดยมีระบบกลไกในการดำเนินการ 
 

คำอธิบายของด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย  
ผลการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และนวัตกรรม เพื่อรองรับการ

พัฒนาประเทศในอนาคต ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นไปตามทิศทางและบริบทเป้าหมาย ความ
เชี่ยวชาญที่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนด มีความเป็นมืออาชีพทางการศึกษาในสาขานั้น ๆ โดยมีระบบกลไกใน
การดำเนินการตามบริบทและความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ตลอดจนการสร ้างให ้เก ิดความร ่วมมือของทุกฝ ่าย ทั ้งภาคร ัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และชุมชน  
โดยบูรณาการเข้ากับการนำ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนานวัตกรรม สามารถสร้างผลกระทบ 
(Impact) ให้แก่ประเทศได ้
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องค์ประกอบท่ี 3.1 คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มี 3 ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายขององค์ประกอบท่ี 3.1 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพัฒนา

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
รวมถึงผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์มีการอ้างอิงจากวารสาร วิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) และ
ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัล ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ 

ก. ประเด็นการพิจารณา 

1) (15) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบัน 
อุดมศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพ 
ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (15) 
การตัดสินผล คำอธิบาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันและตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด 
ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันและ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ  ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันและตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสถาบันและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีการ
กำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน

สร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ 
- มีแนวโน้มที ่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบันโดยมีแผนการ

ดำเนินงานในอนาคตที่มุ ่งเน้นด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที ่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื ่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ บาง
ประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนดไว้ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของ
สถาบันได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

2) (16) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
(Citation) โดยพิจารณาการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (ตามเกณฑ์ของ สกอ.) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (16) 
การตัดสินผล คำอธิบาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากการสารวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(Citation) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี ่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่ สถาบัน
กำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation)  หรือ 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

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

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจาก
วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ  เป้าหมาย
ของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจ ัยและผลงานสร้างสรรค์ที ่มี การอ้างอิงจาก
วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มี
การอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที ่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที ่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบัน โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการ
อ้างอิงจากวารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่(Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.  
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า - มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ

ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการ
อ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. 
หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที ่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที ่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนดไว้ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัย
และผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถ
บรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจ ัยและผลงานสร้างสรรค์ที ่มี การอ้างอิงจาก
วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 
 

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

 

เกณฑ์การประเมินของประเด็นการพิจารณาที ่3 (17) 
ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ที่ประกอบที่ 3.1 

การตัดสินผล คำอธิบาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี ่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่ สถาบัน
กำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ  ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. 
หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและบรบิท
ของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนด
ระดับคุณภาพของ สกอ. และ  
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ  เป้าหมาย

ของสถาบัน ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนด
ระดับคุณภาพของ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดย
พิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

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

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบัน โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
รางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ.  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
รางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

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

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนดไว้ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัย
และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หาก
มีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของ
สถาบันได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัย
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
จากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การ
กำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

1) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น 
1.1) คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษา  
1.2) ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการตอบโจทย์การ

พัฒนาประเทศกับแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม  

1.3) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัยประจำ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่อง
อย่างน้อย 3-5 ปี)   

1.4) การอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) หรือการจัดแสดง (กรณี
เป็นงานสร้างสรรค์) 

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

1.6) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

องค์ประกอบท่ี 3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม มี 3 ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายขององค์ประกอบท่ี 3.2 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพัฒนา

งานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ มีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น รวมถึงผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ และการพัฒนา
นวัตกรรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก 
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ก. ประเด็นการพิจารณา 
1) (18) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบท 

ของสถาบันอุดมศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ มีสิ ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (18) 

การตัดสินผล คำอธิบาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบัน 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด 
ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบท
ของสถาบัน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบัน 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดย
พิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและบริบท
ของสถาบัน ในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. 
และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสถาบัน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพฒันา
ประเทศโดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีการ
กำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบัน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ มี
สิ ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การ
กำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดีตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบัน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์
การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที ่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบันโดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบัน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ มี
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การ
กำหนดระดับคุณภาพของ สกอ.  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื ่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงานในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบัน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ มี
สิ ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศโดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การ
กำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบัน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์
การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ.  ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนดไว้ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบัน ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาผลงาน
ตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถาบัน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศโดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
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2) (19) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์
การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (19) 

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

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที ่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด 
ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร  เป็นต้น โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

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

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร 
เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน
ผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดย
พิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีการ
กำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ 
สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับ
คุณภาพของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที ่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบัน โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที ่มุ ่งเน้นในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ 
สกอ.  

ไม่
เป

็นไ
ปต

าม
มา

ตร
ฐา

นก
าร

อุด
มศ

ึกษ
า 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงาน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็น
ต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

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

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนดไว้ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนด
ระดับคุณภาพของ สกอ. หากมีการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบันได้ 

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

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
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3) (20) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ 
หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพ
ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  

 

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

- มีผลการดำเนินงานที ่มีความโดดเด่นและเป็นที ่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด 
ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือ
ได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านสัดส่วน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัย
พัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับ
คุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด โดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงาน
ตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตาม
เกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีการ
กำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก 
โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์

และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจาก
หน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที ่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบัน โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงานด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณา
ผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจาก
หน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. ใน
บางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนดไว้ ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อ
ยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ 
สกอ. หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของ
สถาบันได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านสัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาผลงาน
ตามเกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 3.2 
1) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น 

1.1) จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 
ปี) 
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1.2) จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี) 

1.3) จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 
3-5 ปี) 

1.4) จำนวนอาจารย์/นักวิจัยประจำทั้งหมด 
1.6) ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับแผนการพัฒนา

สถาบันที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเกี่ยวกับผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

1.7) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  
เจตนารมณ์ของด้านที่ 4 ผลของการดำเนินงานด้านบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีการดำเนินการใน 2 ประเภทที่เป็นไปตามทิศทางและบริบท 
เป้าหมาย ความเชี่ยวชาญที่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนด โดยมีระบบ กลไกในการดำเนินการ 

คำอธิบายของด้านที่ 4 ผลของการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่มีค วาม
หลากหลาย เช่น การให้คำปรึกษา ทำงานวิจัยเพื ่อตอบคำถามต่าง  ๆ หรือเพื ่อให้ข้อเสนอแนะสังคม  
อันก่อให้เกิดประโยชน์ของสถาบันในด้านเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การก้าวเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนิสิต นักศึกษา 
ในอนาคต หรือเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการ
ทางวิชาการด้วย การบริการวิชาการซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ การบริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน และการบริการ
วิชาการแบบให้เปล่า โดยมีการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการกับการ


