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ภาคผนวก ก นิยามศัพท์  
ลำดับ คำศัพท์ ความหมาย 

 ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
ของประเทศ 

1 ผลส ัมฤทธ ิ ์ ในการบร ิหาร
จัดการตามพันธกิจที ่ตอบ 
สนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

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

2 บริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
(Organization Context) 
 
 

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

3 ความเป็นผู้นำ 
 

สถาบันอุดมศึกษามีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่
ยอมรับในด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนสำเร็จตามเป้าหมายและทิศทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 ระดับเทียบเคียงให้แก่
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
(Benchmark) 

ความสำเร็จของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สามารถเป็นคู่เทียบเคียง 
ตัวอย่างให้แก่สถาบันอุดมศึกษาอื่นในด้านแนวทาง วิธีการดำเนินงาน
ที่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้ 
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ลำดับ คำศัพท์ ความหมาย 
5 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

ด ้ านการบร ิ หารสถาบั น 
อุดมศึกษา 

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

6 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(หลักการ) 

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

เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตัวอย่างเช่น 
- ดำเนินงานโดยยึดหลักความพอดีในการบริหารจัดการ ไม่เน้น

กำไรและเติบโตรวดเร็วจนเกินไป จนก่อให้เกิดการเบียดเบียนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- คำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ให้ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญและ

เต็มศักยภาพ 
- ส่งเสริมให้บุคลากรดำรงชีพอย่างประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เน้น

การออมทรัพย์เพ่ือใช้จ่ายตามความจำเป็น 
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ลำดับ คำศัพท์ ความหมาย 

▪ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี ่ยวกับระดับของความ
พอเพียงนั ้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ ตัวอย่างเช่น 
- การบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ต้องมีการศึกษาและวางแผน

อย่างรอบคอบ 
- วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังและเจ้าหน้าที่ สำหรับรองรับ

การพัฒนาในระยะยาว 
- พัฒนางานด้านต่างๆ อาทิ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียนการ

สอนให้ทันสมัยมีคุณภาพเป็นสากลและการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ 

- พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับสภาพความต้องการของตลาด แรงงาน
ในปัจจุบันและอนาคต 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและสถาบัน 
อุดมศึกษาอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเสริมสร้าง
จุดแข็ง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ 

- ติดตามผลและพัฒนาปรับปรุงนโยบาย ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

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

การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งรับมือ
กับปัญหาที่เกิดขึ้น 

- การจัดการสถาบันมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการติดตาม
ประเมินผลงาน และแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

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

อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
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เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น 
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรเพื่อให้ได้คณาจารย์และ

บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อนำความรู้มาใช้ในการทำงาน เช่น การ
สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ฯลฯ 

- ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หลากหลาย และทั่วถึงแก่คนใน
สถาบันฯ 

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

บุคลากร คณาจารย์และนิสิต นักศึกษา ในการอยู่ร่วมกัน 
- มุ่งให้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวม สร้างเสริมความสามัคคี ความ

เพียร และความซื่อสัตย์ 
7 หลักธรรมาภิบาล  

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

ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี 
8 ค ุณล ักษณะบ ัณฑ ิตท ี ่ พึ ง

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

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

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

A1 ผ ู ้ เร ี ยนสามารถใช ้ และเข ้ าใจประโยคง ่ าย  ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู ้อื ่น ทั ้งยัง
สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน 
รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยัง
สามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน 

A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันใน
ระดับกลางเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจัดจ่ายใช้
สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทำงาน และสามารถสื่อสารใน
ประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและการใช้ชีวิตประ
วัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ 
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ 
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B1 ผู ้เร ียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของ
ข้อความทั่ว ๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ ้นเคย หรือสนใจ 
เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที ่ เก ิดขึ ้นระหว่างการเดินทางใน
ประเทศที ่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได ้

B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้
ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื ่อง อย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและทำความเข้าใจ
บทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 

C1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อ 
ที ่หลากหลาย และเข ้าใจความแฝงได ้สามารถแสดง
ความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่
ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคม
การทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน
และถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้
คำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 ผู ้เร ียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี ่ยม
ใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง
สละสลวย ถูกต ้องตามจุดประสงค์ท ี ่จะส ื ่อสารได้ดี  
สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้
ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

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



101   
 

ลำดับ คำศัพท์ ความหมาย 

 
10 ได้รับการยอมรับ 

 
ความสำเร็จด้านการมีงานทำ หรือการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาโดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ 
สกอ. สำเร็จตามเป้าหมายและทิศทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

12 
 

เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หมายถึง ผลลัพธ์การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ของ สกอ. 

13 การรู้ดิจิทัล (Digital literacy) 
 
 
 
 

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

14 สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
(1) การทดสอบด้านภาษา 
อังกฤษก่อนจบการศึกษา 
(Exit Exam) 
 

เสนอพิจารณา 2 แนวทาง ดังนี้ 
การทดสอบด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 
โดยผลการทดสอบสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานสากล หรือ
เกณฑ์ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด/สภาวิชาชีพ/สถาบัน อุดมศึกษา
กำหนด เพ่ือรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา    

(2) ทักษะความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ  
(English Proficiency)  

ความสามารถด ้ านท ั กษะการใช ้ภาษาอ ั งกฤษของบ ัณฑิ ต 
เป็นการสื่อสารในด้านการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน 
 

380 ป.ตรี 

450 

520

ป.โท 

ป.เอก 
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15 ความรู ้ข ั ้นสูงในการปฏิบัติ

และพัฒนางาน 
 

ความรู้และทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมาก โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาความชำนาญทางด้านการวิจัยหรือพัฒนาความ
ชำนาญระดับสูงทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

16 สัดส่วนผลงานของผู ้ เร ียน
และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  

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

17 จำนวนปีที่ใช้ข้อมูล  ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาย้อนหลัง 3 ปีต่อเนื่อง 
18 คุณภาพงานวิจ ัยที ่ต ีพ ิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ สกอ.  

ผลลัพธ์การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของ สกอ. 

19 การนำปริญญานิพนธ์ไปใช้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

การนำความรู้การประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ เช่น เชิง
นโยบาย วิชาการ การบริหารจัดการ ฯลฯ ไม่นับงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการ 
โครงการวิจัย และรายงานการวิจัย 

ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย 
20 คุณภาพงานวิจัย   การที ่สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวิถีการเรียนรู้  

“การศึกษาวิจัย การสร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไก
การเรียนรู้” เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ 

21 งานวิจัย  
 

กระบวนการที ่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา 
หรือการเสาะหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่าน
กระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล 
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

22 งานสร้างสรรค์  
 

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

23 นวัตกรรม 
 

ส ิ ่ งใหม ่ท ี ่ เก ิ ดจากการใช ้ความร ู ้ และความค ิดสร ้ างสรรค์  
ที ่ม ีประโยชน์ต ่อเศรษฐกิจและสังคม แบ่งออกเป็น 4 ร ูปแบบ  
1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 2) นวัตกรรม
ด้านการบริการ (Service Innovation) 3) นวัตกรรมด้านกระบวนการ
ผล ิต (Business Process Innovation)  4) ร ูปแบบธ ุรก ิจใหม่  
(Business Model Innovation)  

24 ส ัดส ่ วนผลงานว ิ จ ั ยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที ่มีความ
สอดคล ้องก ับบร ิบทของ
สถาบันอุดมศึกษาและตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ โดย 
พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ.   

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศที่เป็นตามเป้าหมายกับทิศทางและแผนการขับเคลื่อนด้าน
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา 

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

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานวิจ ัยเช ิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที ่ม ีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ ที่เป็นตามเป้าหมายกับทิศทางและแผนการขับเคลื่อน
ด้านงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา 
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26 งานวิจัยเชิงประยุกต์  ผลงานวิจัยที ่มุ ่งเสาะแสวงหาความรู ้ และประยุกต์ใช้ความรู ้หรือ

วิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัย 
ที่นำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัย
พ้ืนฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษา
โรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น 

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

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

28 การนำไปใช้ประโยชน์  
 
 

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

29 สิทธิบัตร  
 

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

30 ลิขสิทธิ์  
 

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ 
ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะ
อุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน
โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์  
ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์
โดยไม่ต้องจดทะเบียน 

31 อนุสิทธิบัตร  
 

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

32 ส ัดส ่ วนผลงานว ิ จ ั ย เชิ ง
ประย ุกต ์และการพ ัฒนา
นวัตกรรมที ่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัย
พัฒนาต่อยอดจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ สกอ. 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที ่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนว ิจัยพัฒนา 
ต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. 
ที่เป็นตามเป้าหมายกับทิศทางและแผนการขับเคลื่อนด้านงานวิจัย
ของสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาท ี ่ม ีความสอดคล ้องก ับบร ิบทของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ 
33 ผลของการบริการวิชาการ   ผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของ “การ

สร้างวิถีการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยผลของ
การบริการวิชาการต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1) การบริการวิชาการ
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 2) การศึกษาวิจัย การสร้างเสริม 
สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ และ 3) การสร้างและ
การจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม สถาบันอุดมศึกษาควร
มีการบริการวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
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สถาบันอุดมศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที ่เอื ้อต่อ
กระบวนการเร ียนรู ้ภายในชุมชนและให้บริการวิชาการที ่ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ ทั้งนี้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ต้องมีความปลอดภัย มีสันติสุขและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
        สถาบันอุดมศึกษาควรมีการศึกษาว ิจ ัย การสร ้างเสริม 
สนับสนุนแหล่งการเรียนรู ้และกลไกการเรียนรู ้โดยสำรวจ จัดหา 
พัฒนาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระดมทรัพยากร สร้าง
ความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่ายในการสร้างและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ทุกรูปแบบ มีกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
         สถาบันอุดมศึกษาสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุก
มิติของสังคม โดยครอบครัว ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ปราชญ์
ชาวบ้านและครูภูมิปัญญามีบทบาทในการพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอด
องค์ความรู้ มีการสร้าง พัฒนา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือการเรียนรู้ที่กว้างขวางและหลากหลาย   

34 การบริการวิชาการ 
 

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

35 การบริการวิชาการ 
สู่สาธารณะ 
 

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

36 ผลการประเมินการบริการ
วิชาการแบบเฉพาะ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ ่มเป้าหมายต่อการบริการ
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
หรือสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 

37 การบริการวิชาการ 
แบบเฉพาะ 
 

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

38 คณะกรรมการวิชาการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการที ่มีเร ียกชื ่ออย่างอ่ืน 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐาน และ
ให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น   

ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน 
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ลำดับ คำศัพท์ ความหมาย 
39 ผลของการประกันคุณภาพ 

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

40 แนวโน้ม (Trends) 
 

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

41 การรับรองจากองค์กร 
รับรองนานาชาต ิ 

องค์กรที่มีมาตรฐานและความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 


