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QA NEWS ฉบับนีไ้ ดสรุปแนวทางการประเมินระดับประเด็นการพิจารณา และนําเกณฑการประเมินระดับองคประกอบ และระดับดาน
พรอมทั้งเกณฑการประเมินคุณภาพสําหรับสถานศึกษาที่ประสงคที่จะรับการประเมินระดับทาทายมานําเสนอ

สรุปแนวทางการประเมินุณภาพระดับประเด็นการพิจารณา
ระดับ
ดีเยี่ยม มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก

แนวทางการประเมินระดับคุณภาพ
มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ที่ดีเยี่ยมในเรื่องที่มีความสําคัญ
ครบตามประเด็นการพิจารณา
องคประกอบ โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษชัดเจน
มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ไดรับการยอมรับจากผูอื่น มีการรายงานผลการดําเนินการ
ที่ดีในเรื่องที่มีความสําคัญครบ
มากกวาเกณฑ
วามีแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นการพิจารณา
องคประกอบ โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษชัดเจน
การดําเนินการเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษาและหนวยงาน
มีการรายงานถึงระดับผล
ตนสังกัดกําหนด ครบตามประเด็นการพิจารณา องคประกอบ การดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่อง
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษชัดเจน
ที่มีความสําคัญตอสถานศึกษา

มีผลการดําเนินการที่แสดงถึง
ความเปนผูนําในวงการศึกษา และ
เปนระดับเทียบเคียงใหสถานศึกษา
อื่นในหลายเรื่อง

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีของ
ผลการดําเนินงานไวได
อยางตอเนื่องในเรื่องที่สําคัญ
ทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถานศึกษา
ผลการดําเนินการสามารถ
ดี
แสดงถึงแนวโนมที่ดีอยางชัดเจน
ในเรื่องตางๆ ที่มีความสําคัญ
ตอการบรรลุพันธกิจของ
สถานศึกษา
พอใช มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ/ มีหลักฐานเชิงประจักษ มีการรายงานผลลัพธเพียง
ผลลัพธการดําเนินการมีคุณภาพ
แตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินการแตไมครบ
บางเรื่องที่มีความสําคัญตอ
ไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข
ถวนตามประเด็นการพิจารณา องคประกอบ
การบรรลุพันธกิจของสถานศึกษา หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถ
ทําใหมีคุณภาพเพียงพอได
ปรับปรุง ไมปรากฏผลการดําเนินการ (ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐาน
มีผลลัพธที่ไมดีตามประเด็น
ผลลัพธการดําเนินการมีคุณภาพ
เชิงประจักษ)/ ไมมีการรายงานผลการดําเนินการ
การพิจารณา องคประกอบ/ ไมมี ไมเพียงพออยางชัดเจน ตอง
การรายงานผลลัพธในเรื่อง
ปรับปรุงแกไข หรือพัฒนา
ที่สําคัญตอการบรรลุพันธกิจของ โดยเรงดวน
สถานศึกษา
ดีมาก

เกณฑการประเมินคุณภาพของแตละองคประกอบ
การประเมินคุณภาพของแตละองคประกอบ พิจารณาจาก
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของทุ ก ประเด็ น การพิ จ ารณาใน
องคประกอบนั้น ๆ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
ดีเยี่ยม
มีผลการดําเนินงาน ดีเยี่ยมทุกประเด็น

ระดับคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
ดีมาก
มีผลการดําเนินงาน ดีมากทุกประเด็น หรือ
สูงกวาดีมาก
ดี

มีผลการดําเนินงาน ดีทุกประเด็น หรือ
สูงกวาดี

QA-NEWS : KMUTNB ฉบับที่

ระดับคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
พอใช
มีผลการดําเนินงาน พอใชบางประเด็น
ปรับปรุง มีผลการดําเนินงาน ปรับปรุงบางประเด็น
การตัดสินผลการประเมินแตละองคประกอบ พิจารณาจาก
ระดับคุณภาพต่ําสุดของประเด็นการพิจารณาในองคประกอบ
โดยระดั บ คุ ณ ภาพที่ ต่ํ า สุ ด ของประเด็ น การพิ จ ารณาใน
องคประกอบจะเปนระดับคุณภาพขององคประกอบนั้นๆ
เกณฑการประเมินคุณภาพของแตละดาน
การประเมินคุณภาพแตละดาน พิจารณาจากผลการประเมิน
คุณภาพของทุกองคประกอบในดานนั้น ๆ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
ดีเยี่ยม
มีผลการดําเนินงาน ดีเยี่ยมทุกองคประกอบ
ดีมาก
มีผลการดําเนินงาน ดีมากทุกองคประกอบ
หรือสูงกวาดีมาก
ดี
มีผลการดําเนินงาน ดีทุกองคประกอบ หรือ
สูงกวาดี
พอใช
มีผลการดําเนินงาน พอใชบางองคประกอบ
ปรับปรุง มีผลการดําเนินงาน ปรับปรุงบาง
องคประกอบ
นั่นคือ การตัดสินผลการประเมินแตละดาน จะพิจารณาจาก
ระดับคุณภาพต่ําสุดขององคประกอบในดานนั้นๆ
เมื่ อ พิ จ ารณาเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง ระดั บ
องคประกอบ และระดับดานแลว จะเห็นไดวา ระดับคุณภาพต่ําสุด
ของประเด็นการพิจารณาในแตละดานจะเปนระดับคุณภาพของ
ดานนั้น ๆ

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับทาทาย
Standards)

(Challenging

การประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ ท า ทายเป น การประเมิ น เพื่ อ
ส ง เสริ ม การยกระดั บ คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาสู ส ากลเป น
ความทาทายความสามารถสูความเปนเลิศของสถานศึกษาเพื่อ
สรางความสามารถในการแขงขันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางยั่งยืน เปนการประเมินโดยความสมัครใจ โดยสถานศึกษา
มีโอกาสเลือกความทาทายไดตามศักยภาพ สถาบันอุดมศึกษา
ที่ประสงคจะขอรับการประเมินคุณภาพระดับทาทายสามารถ
เสนอผลการดําเนินงานไปยัง สมศ. โดยผานการรับรองจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับทาทายแบงเปน 3 ระดับ
ดังนี้
1. ความทาทายระดับ C3 World Class เปนสถานศึกษาทีม่ ผี ล
การจัดอันดับสถานศึกษาระดับโลกอยูในอันดับ 250 อันดับแรก
ของการจัดอันดับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ
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หรือมีบุคลากรประจําในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงทางวิชาการ
ระดับโลก
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพระดับทาทายระดับ
C3 ตองแสดงผลการดําเนินงานประกอบการพิจารณา ไดแก
ผลการพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยและนวัตกรรมที่สง
ผลเชิงบวกตอสถานศึกษาทําใหมีชื่ิเสียงระดับโลก โดยพิจารณา
จากผลการจั ด อั น ดั บ สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในระดั บ
นานาชาติ หรือรางวัล Nobel Prize เปนตน
2. ความทาทายระดับ C2 International/Regional Class
เป น สถานศึ ก ษาที่ มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนและการให
บริการการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของบริบทเชิงพื้นที่
ระดับนานาชาติ และระดับภูมภิ าค เชน กลุม อาเซียน อาทิ การศึกษา
ขามพรมแดน (Cross Border Education) การเคลื่อนยายผูเรียน
(Student Mobility) การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความหลาก
หลาย (Multiculture Education) รวมถึงการมีงานทําในกลุม
ภูมิภาคอาเซียน
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพระดับทาทายระดับ
C2 ตองแสดงผลการดําเนินงานประกอบการพิจารณา ไดแก
1) สัดสวนอาจารยชาวตางชาติ (International Faculty)
นักศึกษาตางชาติ (International Students) นักศึกษาแลก
เปลี่ยนตางชาติ (Exchange Students - Inbound) นักศึกษา
ที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Students - Outbound) ตอบสนองความตองการของบริบทเชิงพื้นที่ (ภูมิภาค
อาเซียน)
2) การให บ ริ ก ารการศึ ก ษาที่ อํ า นวยความสะดวกต อ
อาจารยชาวตางชาติ นักศึกษาตางชาติ และนักศึกษาที่เขารวม
โครงการแลกเปลี่ยน หรือการเปนศูนยกลางของขอมูลหรือการ
บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน
3) การมีงานทําในกลุมภูมิภาคอาเซียนของบัณฑิต
3. ความทาทายระดับ C1 National/Local Class เปน
สถานศึ ก ษาที่ เ ป น องค ก รที่ี มี ค วามเชี่ ย วชาญเป น พลั ง
ในการขับเคลื่อนประเทศ มุงเนนผลผลิตและผลลัพธที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิผล รวมถึงมีการใชเครือขายการเปนมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยงในการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดความรูและนวัตกรรม
ใหมๆ สงผลถึงเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิน่ และระดับชาติ
เชน ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพระดับทาทายระดับ
C1 ตองแสดงผลการดําเนินงานประกอบการพิจารณา ดังนี้
1) สถานศึ ก ษามี น วั ต กรรมที่ จ ดสิ ท ธิ บั ต รหรื อ งานวิ จั ย
ที่นําไปประยุกตในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายชาติ
2) สถานศึ ก ษาสามารถยกระดั บ สถาบั น เครื อ ข า ย
ให มี คุ ณ ภาพด า นการจั ด การเรี ย นการสอนส ง ผลให ผู เ รี ย นมี
ผลการเรียนที่ดีขึ้น



