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2) ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมทั ้งรายงานสถานการณ์  
ด้านคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ข้อมูลแก่รัฐบาล ในการพิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนา ที่นำไปสู่การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย 
 มีมาตรฐานสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ต ิดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจ ัดการศ ึกษาของสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา โดยคำน ึงถ ึงบร ิบทของ
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐาระดับสากล พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื ่องทุกปี เพื ่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของประเทศ 
 การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based) ที่สะท้อนผลลัพธ์การดำเนินงาน โดยใช้การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) และการ
ตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ให้ครอบคลุม
องค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม (Holistic Approach) 
 

   แนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 
 

 
สรุปแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2565) 
 
 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ 1) เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั ้นพื ้นฐาน (Common 
Standards) ซึ่งประเมินตามพันธกิจและบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 2) เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้า
ทาย (Challenging Standards) สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards) 
นั ้นเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที ่ส ่งเสร ิมความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา  โดย
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกความท้าทายได้ตามศักยภาพและความสมัครใจ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั ้นพื ้นฐาน (Common Standards) ประกอบด้วย 5 ด้าน  
11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นการพิจารณา โดยความเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้ง 5 
ด้าน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยพิจารณาจากระบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมาจากคณะบุคคลที่ให้นโยบายหรือสภาสถาบันที่จะให้
การดูแลสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
จากการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรร
มาภิบาลที่แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านการ
ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก คุณภาพงานวิจัย และผลของการบริการวิชาการ รวมถึงการพิจารณาถึง
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ผลกระทบที่เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายในตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ของการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษา ที่จะส่งผลต่อทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 
1 และมีคำอธิบาย ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นการ
พิจารณา เชื่อมโยงความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคลอ้ง 

กับมาตรฐานการอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

1. ผลสัมฤทธิใ์นการ
บริหารจัดการตาม 
พันธกิจที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 

1.1 บริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา 
(Organization  
Context) ที่ตอบ 
สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
  
 

1) (1) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
ที ่สถาบันจัดทำในเรื ่องการดำเนินงาน 
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา และการตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
ทั ้งในเช ิงภารก ิจและเช ิงพื ้นที ่เพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เร ียนแบบ
บูรณาการเพื ่อให้มีคุณลักษณะที ่พึง
ประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและ
ความต้องการที่หลากหลายของประเทศ 
ท ั ้ ง ในด ้ านเศรษฐก ิจ  ส ั งคม และ
สิ ่งแวดล้อม โดยการมีส ่วนร่วมของ
ชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและภาค เอกชน 
   5.2 สถาบันอุดมศึกษามีการบริหาร 
งานตามพันธก ิจและว ิส ัยท ัศน์ของ
สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาตลอดจนม ีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากร 
การเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คำนึงถึงความหลากหลายและความ
เป็นอิสระทางวิชาการมีประสิทธิภาพ
และประส ิทธ ิผล ย ืดหย ุ ่นคล ่องตัว
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
และความรู้ด้านต่าง ๆ  ในการสร้างสัมมา
อาชีพความมั ่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม  

2) (2) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทำในเรื ่องการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันตาม
พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ระบบหรือกลไกที่สถาบันกำหนดโดยนำ
แผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู ่การ
ปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ของ 
การดำเนินงาน 
ด้านการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 
 

1) (3) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
เกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบัน 
อ ุดมศ ึกษา ตามหล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
2) (4) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบัน 
อุดมศึกษาตามแนวทางธรรมาภิบาล 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคลอ้ง 

กับมาตรฐานการอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเพียร มุ ่งมั ่น มานะ บากบั ่น และ 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.2 เป็นผู ้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการ
เปลี ่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
สามารถสร้างโอกาสเพิ ่มมูลค่าให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ   
  1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 
ร่วมมือรวมพลังเพื ่อสร้างสรรค์การ
พัฒนาและเสริมสร้างสันติส ุขอย่าง
ยั ่งยืน ทั ้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก 
 

มาตรฐานที ่  2 ด ้านการว ิจ ัยและ
นวัตกรรม 
  สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็น
การสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สิน
ทางป ัญญาท ี ่ เ ช ื ่ อม โยงก ับ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือ
สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและอัตลักษณ์
ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความ
ร ่วมม ือระหว่างสถาบันอ ุดมศ ึกษา 
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั ้งในและ
ต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ
จำเป็น ของสังคม ชุมชน ภาครัฐและ
เอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการ
วิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อ
การพัฒนาผู ้เรียน การสร้างคุณภาพ
ชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม 
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ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคลอ้ง 

กับมาตรฐานการอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

 
 
 

และขีดความสามารถของประเทศใน
การแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการ
เหมาะสม สอดคล้องก ับบริบทและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
ช ุมชน และส ังคม ตามระด ับความ
เชี ่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบ ันโดยม ีการบร ิหารจ ัดการที่  
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ  และมีความโปร่งใส 
ช ัดเจน และตรวจสอบได ้  ผลล ัพธ์  
ของการบริการว ิชาการนำไปสู ่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืน
ของผู ้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 

มาตรฐานที ่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้  
การวิจัย หรือการบริการวิชาการที่
นำไปสู ่การสืบสาน การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม 
ตามศ ั กยภาพและอ ัตล ั กษณ ์ของ
ประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เก ิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
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2. คุณภาพบัณฑิต  
(ตรี โท เอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตร ี
  
 
 
 
 
 
 
 

1) (5) การมีงานทำ หรือการศึกษาต่อ 
หรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
หลังสำเร็จการศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
   1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
และความรู้ด้านต่าง ๆ  ในการสร้างสัมมา
อาชีพความมั ่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม 
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.2 เป็นผู ้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความ สามารถ
ในการบูรณาการศาสตร์ต ่าง ๆ เพื่อ
พ ัฒนาหร ือแก ้ ไขป ัญหาส ั งคม มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก สามารถสร้างโอกาสเพิ่มมูลค่า
ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ   
  1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 
ร่วมมือรวมพลังเพื ่อสร้างสรรค์การ
พัฒนาและเสริมสร้างสันติส ุขอย่าง
ยั ่งยืน ทั ้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก 
 

มาตรฐานที ่  2 ด ้านการว ิจ ัยและ
นวัตกรรม 
  สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็น
การสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สิน
ทางป ัญญา ท ี ่ เช ื ่ อมโยงก ับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมศิลปวัฒนธรรม หรือ
สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและอัตลักษณ์
ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความ
ร ่วมม ือระหว่างสถาบันอ ุดมศ ึกษา 
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั ้งในและ
ต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
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ตอบสนองย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ความ
ต ้องการ จำเป ็นของส ังคม ช ุมชน 
ภาคร ั ฐและ เอกชน และปร ะเทศ 
ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมี
ผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การ
สร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส 
มูลค่าเพิ ่ม และขีดความสามารถของ
ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

มาตรฐานที ่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ 
การว ิจ ัย หร ือการบร ิการว ิชาการ 
ที่นำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพ และอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ ่มให้ก ับผู ้ เร ียน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

2) (6) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู ้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณว ุฒิระดับ อ ุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

3) (7) ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะในการ
ทำงาน Hard Skill Soft Skill IT Literacy 
หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณ์
ผู้ใช้บัณฑิตหรือผลการปฏิบัติที่แสดงถงึ
ทักษะดังกล่าว (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)     
4) (8) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
(ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
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2.2 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาโท 

1) (9) ผลการนำความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
โดยใช้ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบัติและ
พัฒนางานเพื่อให้งานหรือองค์กรเกิด
ความ ก้าวหน้าในเชิงนโยบาย วิชาการ 
หรือด้านการบริหารจัดการ โดยมี
ค ุณภาพผลงานเป ็นท ี ่ ยอมร ับเชิ ง
ประจักษ์ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
2) (10) สัดส่วนผลงานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทที ่พัฒนา
ความเช ี ่ยวชาญ หร ือการต ่อยอด
ความรู้ที่สอดคล้องกับ (1) แนวทางการ
วิจัยและพัฒนาตามความเชี ่ยวชาญ
ของสถาบัน หรือ (2) แนวทางการวจัิย
และพ ัฒนาเพ ื ่อรองร ับการพ ัฒนา
ประเทศ หรือ (3) งานวิจัยที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอกหรือ
ภาค อุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
3) (11) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  
(ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

2.3 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาเอก 

1) (12) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
2) (13) ส ัดส ่วนงานว ิจ ัยและงาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญา
เอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หร ือนว ัตกรรมที ่สอดคล้องก ับ 1) 
แนวทาง การวิจัยและพัฒนาตามความ
เชี ่ยวชาญของสถาบัน หรือ 2) แนว
ทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรบัการ
พัฒนาประเทศ หรือ 3) งานวิจัยที่
สามารถประย ุกต ์ใช ้ก ับหน่วยงาน
ภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) 
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3) (14) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
(ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

3. คุณภาพงานวิจัย 3.1  คุณภาพ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

1) (15) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ท ี ่ม ีความสอดคล้องกับ
บริบทของสถาบันอุดมศึกษาและตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ)  

มาตรฐานที ่  2 ด ้านการว ิจ ัยและ
นวัตกรรม 
  สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็น
การสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สิน
ทางป ัญญา ท ี ่ เช ื ่ อมโยงก ับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือ
สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและอัตลักษณ์
ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา 
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั ้งในและ
ต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนองย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ความ
ต ้องการ จำเป ็นของส ังคม ช ุมชน 
ภาคร ั ฐและ เอกชน และประเทศ 
ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมี
ผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การ
สร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส 
มูลค่าเพิ ่ม และขีดความสามารถของ
ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

2) (16) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที ่มีการอ้างอิงจากวารสาร 
วิชาการที ่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
3) 17) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัย
จากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

3.2 คุณภาพงานวิจัย
เชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรม 

1) (18) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที ่ม ีความ
สอดคล ้ องก ับบร ิบทของสถาบัน 
อุดมศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ มีสิ่ง ประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

2) (19) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบ ี ยนผลงานจากหน ่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
อน ุส ิทธ ิบ ัตร เป ็นต ้น (ข ้อม ูลเชิ ง
คุณภาพ) 
3) (20) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที ่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนา
ต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) 
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4. ผลของการบริการ
วิชาการ 

4.1 ผลของการ
บริการวิชาการสู่
สาธารณะ  
(Public Service) 

1) (21) ผลการประเมินงานบริการ
วิชาการของผู ้ร ับบริการที ่สามารถ
นำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ส่วนใดส่วนหน่ึงได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการ
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
ช ุมชน และสังคม ตามระดับความ
เชี ่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบันโดยม ีการบร ิหารจ ัดการที่
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ  และมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของ
ก า รบร ิ ก า รว ิ ช าก า รนำ ไปส ู ่ ก า ร
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืน
ของผู ้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 

มาตรฐานที ่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ 
การว ิจ ัย หร ือการบร ิการว ิชาการ 
ที่นำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม 
ตามศ ักยภาพและอ ัตล ักษณ ์ของ
ประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เก ิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการ

2) (22) ผลการบริการวิชาการที่สามารถ
สร้างคุณค่า (Value) แก่ผู ้รับบริการ 
ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถนำผล
จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบ
เชิงบวกในวงกว้าง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
3 )  ( 2 3 )  ผ ลคว ามพ ึ งพ อ ใ จของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการ
ของสถาบัน อุดมศึกษาโดยคำนึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพื ่อตอบโจทย์การ
พัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม
คุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทาย
ในอนาคต (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

4.2 ผลของการ
บริการวิชาการแบบ
เฉพาะ (Specific 
Service) 

1) (24) ผลการประเมินงานบริการ
ว ิชาการจากหน ่วยงานท ี ่ ร ้องขอ
สามารถทำให้เก ิดประโยชน์ได ้จริง 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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2) (25) ผลงานบริการวิชาการสามารถ
สร้างคุณค่า (Value) โดยพิจารณาจาก
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากผลการบริการ
วิชาการนั ้น ๆ (ข ้อมูลเช ิงคุณภาพ) 
ได้แก่  
(1 ) In Cash ค ือ การสร ้างค ุณค่า

พิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/
รายได ้ 

(2) In Kind คือ การสร้างคุณค่าที่ไม่
เน้นมูลค่า/รายได้ อาทิ การสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรการเกิด
วัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ความรู้
ใหม่ เป็นต้น (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

สร้างโอกาศและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรยีน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

3) (26) ผลการประเมินการบริการ
ว ิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)  
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบัน 
อุดมศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

5. ผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

1) (27) ผลการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) ท ี ่ก ่อให้เก ิดประโยชน์ต ่อการ
บริหาร สถาบันอุดมศึกษา สามารถ
นำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
ผ ู ้ เ ร ี ยนแบบบ ู รณาการ เพ ื ่ อ ให ้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั ้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   5 .3 สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาม ี ระบบ
ประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที ่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
กำก ับ ให ้ ก ารจ ั ดการ  ศ ึ กษาและ
ดำ เน ินงานตามพ ันธก ิจ เป ็นตาม
กฎกระทรวงการประก ันค ุณภาพ

2) (28) ผลการประกันคุณภาพภายใน 
( IQA)  จากการดำเน ินการประกัน
ภายในโดยสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) 
3) (29) ผลของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหน่ึง
ในการขับเคลื ่อนให้เก ิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถาบันอ ุดมศึกษา 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1) (30) ผลของการนำผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา 
และบริหารจัดการ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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2) (31) หลักสูตรได้รับการรับทราบ
จากหน่วยงานต ้นส ังก ัด หร ือการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภา
วิชาชีพ) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ ์ ม าตรฐานหล ั กส ู ต รระดับ 
อ ุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะด ั บอ ุ ดมศ ึ กษาแห ่ ง ชาต ิ  และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวง ศึกษาธิการ
กำหนด  

3) (32) หลักสูตรได้รับการรับรองจาก
องค ์ ก รร ับ รองค ุณภาพในระดับ
นานาชาติ(International Accreditation 
Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 
ตารางที่ 2 คำอธิบายกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ  

มีดังนี้  
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1. ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารจัดการ 
ตามพันธกิจที่
ตอบสนองต่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
และสังคมของ
ประเทศ 

ผลการดำเน ิ นงานของสถาบั น 
อุดมศึกษาด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษาที ่สะท้อนอัตลักษณ์ 
ภายใต้พันธกิจ ตามระบบหรือกลไก
ท ี ่สถาบัน อ ุดมศ ึกษากำหนดให้
สอดคล้องก ับบร ิบทของสถาบัน 
อุดมศึกษา โดยมีการนำแผนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติที ่เชื ่อมโยงและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ ิ ่น  และ
ประเทศทั ้งในเชิงภารกิจและเชิง
พ ื ้นท ี ่และการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา
ประ เท ศ ในอนาคต  ต ามแ ผน
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ม ีการบร ิหาร
จ ั ด ก า ร โ ดย ประย ุ ก ต ์ ใ ช ้ หลั ก
เ ศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย งตามความ
เหมาะสม และมีการบริหารตาม
แนวทางธรรมาภิบาล 

1.1 บริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา
(Organization 
Context) ที่
ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา การตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและประเทศเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและผลการ
ดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามแผน 
พ ัฒนาสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาตามพ ันธก ิจของ
สถาบันอุดมศึกษาตามระบบหรือกลไกที่สถาบัน 
อุดมศึกษากำหนด โดยนำแผนพัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษาไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ของ
การดำเนินงานด้าน
การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ ์ในการบริหารสถาบันอ ุดมศ ึกษา  
เพื ่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง การบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาได้ประยุกต์ใช้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทอย่าง
เหมาะสมและมีการบริหารตามแนวทางธรรมาภิบาล 
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2. คุณภาพ
บัณฑิต (ตรี โท 
เอก) 

ผลการดำเน ินงานของสถาบัน 
อุดม ศึกษาที ่เน้นการผลิตบัณฑิต
ขอ งสถาบ ั นอ ุ ดมศ ึ กษา ระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอกเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
มุ ่งผลิตกำลังคนสาขาต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้/ตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง การพัฒนาประเทศ ความ
ต้องการของท้องถิ ่นเป็นไปตาม
ทิศทาง เป้าหมาย ความเชี่ยวชาญที่
สถาบันอุดมศึกษากำหนดรวมถึง
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
สะท้อนความเป็นพลเมืองที่ดี ตื่นรู้
และมีจิตสาธารณะ มีความ สามารถ
ในการทำงานและการดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีระบบ 
กลไก ในการดำเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ สภาสถาบัน หรือสภา
วิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพกำหนด
เพิ่มเติมและสามารถสร้างนวัตกรรม
ท ี ่ ต รงตามความต ้ อ งกา รของ
ประเทศได้ 
 

 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตปริญญาตร ี

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี การมีงานทำ 
หรือการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาคุณลักษณะที่
พ ึ ง ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) และมีทักษะที่
จำเป็นตามคุณลักษณะที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ อาทิ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษา อังกฤษ เป็นต้น 

2.2 คุณภาพ
บัณฑิตปริญญาโท 

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญา
โทมีความรู้และทักษะในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบัติ
แ ล ะ พ ั ฒ น า ง า น เพ ื ่ อให ้ งาน/องค ์ กรเกิ ด
ความก้าวหน้า มีทักษะ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
รวมถึงผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ (1) 
แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ
ของสถาบัน หรือ (2) แนวทางการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ (3) 
งานว ิจ ัยที่สามารถประยุกต์ใช้ก ับหน่วยงาน
ภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม 

2.3 คุณภาพ
บัณฑิตปริญญาเอก 

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญา
เอกให้มีคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับ ชาติ/นานาชาติ และมีงานว ิจ ัย/งาน
สร้างสรรค์ของผู ้เรียนที่ เกิดองค์ความรู ้ใหม่/
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ (1) แนวทางการวิจัย
และพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ 
(2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศ หรือ (3) งานวิจัยที่สามารถ
ประย ุกต ์ ใช้ ก ั บหน ่วยงานภายนอก/ภาค 
อุตสาหกรรม รวมถึงมีทักษะการสื่อสารภาษา 
อังกฤษ 
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3. คุณภาพ
งานวิจัย 

ผลการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
นวัตกรรม เพื ่อรองรับการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ที่สามารถนำมา 
ใช้ประโยชน์ได้ เป็นไปตามทิศทาง
และบริบทเป้าหมาย ความเชี่ยวชาญ  
ที ่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนด มี
ความเป็นมืออาชีพทางการ ศึกษาใน
สาขานั้น ๆ โดยมีระบบกลไกในการ
ดำเนินการตามบริบทและความ
เชี ่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ ตลอดจนการสร้างให้เกิด
ความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และชุมชน 
โดยบูรณาการเข้ากับการนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนา
นวัตกรรม สามารถสร้างผล กระทบ 
(Impact) ให้แก่ประเทศได้ 

3.1 คุณภาพ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการพัฒนาผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน 
อุดมศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
รวมถึงผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ มีการอ้างอิง
จากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) 
และผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล 
ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ /
นานาชาต ิ 

3.2 คุณภาพ
งานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรม 

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการพัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์และ
การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ สิ่ง
ใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ มีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น รวมถึงผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ 
และการพ ัฒนานว ั ตกรรม สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจาก
หน่วยงานภายนอก  

4. ผลของการ
บริการวิชาการ 

ผลของการดำเนินงานด้านบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ 
การบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน 
และการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
โดยมีการนำความรู้และประสบการณ์ 
มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการกับพันธกิจ 
ของอุดมศึกษาด้านต่าง ๆ ทั ้งการ
บริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public 
Service) และ/หร ื อ การบร ิ การ
วิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) 
โดยสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ช ีว ิต โดยม ีการดำเน ินการใน 2 
ประเภทที่เป็นไปตามทิศทางและบรบิท 

 4.1 ผลของการ
บริการวิชาการสู่
สาธารณะ  
(Public Service) 

การดำเนินงานของสถาบันอ ุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการบริการวิชาการสู ่สาธารณะ 
(Public Service) ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการขององค์กรผู้ใช้บริการ เพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ 
รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต 

4.2 ผลของการ
บริการวิชาการ
แบบเฉพาะ  
(Specific 
Service) 

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการให้บริการวิชาการแบบเฉพาะ 
( Specific Service)  ต า ม ก า ร ร ้ อ ง ข อ ข อ ง
หน่วยงาน องค์กร โดยการบริการว ิชาการ
ดังกล่าวสามารถสร้างคุณค่า (Value) ให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  (1) In Cash คือ การ
สร้างคุณค่าพิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้ 
และ (2) In Kind คือ การสร้างคุณค่าที ่ไม่เน้น
มูลค่า/รายได้ อาทิ การสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร การเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์
ความรู้ใหม่ เป็นต้น 
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เป ้ าหมาย ค ว า ม เ ช ี ่ ย ว ช าญที่
สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนด โดยมี
ระบบ กลไกในการดำเนินการให้
สอดคล ้องก ับบร ิบทและความ
ต้องการขององค์กร ผู ้ใช้ บริการ 
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุน
ให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ 

5. ผลของการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

ผลของการดำเน ินงานด ้านการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อให้เกิด
ระบบกลไกในการบริหารจัดการ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา ที ่เป็น
รูปธรรมในด้านการบริหารหลักสูตร 
ค ุณภาพอาจารย ์  การทำน ุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดการ
เร ี ยนการสอนท ี ่สอดคล ้องกับ
ทิศทางและบริบทเป้าหมายของ
สถาบ ัน อ ุดมศ ึกษาจนเก ิดการ
เชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบ 
มีการกำกับดูแลและขับเคลื่อนให้
บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน 
อ ุดมศ ึกษา รวมถ ึงผลของการ
บริหารงานการประกันคุณภาพ
ภายใน มุ่งเน้นเต็มตามศักยภาพบน
ฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู ้เรียน
เป็นสำคัญสู่ผลของการดำเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพภายในสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการ
ด ำ เ น ิ นก า รต าม แนวทา งกา ร
ประเมินคุณภาพภายนอกและเป็น
ส่วนในการขับเคลื่อนก่อให้เกิดเป็น
ว ัฒนธรรมค ุณภาพในสถา บัน 
อุดมศึกษามีการเผยแพร่ผลการ
ดำเน ินงานข ้อม ูลสารสนเทศสู่
สาธารณชน 

5.1 ผลสัมฤทธิ์
ระบบประกนั
คุณภาพภายใน 

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการประกันคุณภาพภายใน ( IQA)  
ที ่ก ่อให้เก ิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน 
อุดมศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบัน อุดมศึกษา
ได้ และมีผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนได้นำผล
ของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
มาเป ็นส ่วนหน ึ ่ ง ในการข ับเคล ื ่อนให ้ เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 

5.2 ผลสมัฤทธิข์อง
หลักสตูรทั้งหมดของ
สถาบันอดุมศึกษา 

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในการนำผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหาร
จัดการหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
รวมถึงการควบคุมคุณภาพหลักส ูตรการจัด
การศึกษานอกสถานที ่ต ั ้ง (ถ ้าม ี)  จนทำให้
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือ
รับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนมี
หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรอง
ค ุณภาพในระด ับนานาชาต ิ  ( International 
Accreditation Bodies) 

 


