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ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  

 เจตนารมณ์ของด้านที่ 5 ผลของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้เกิดระบบกลไก 
ในการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทิศทางและบริบท
เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นเต็มตามศักยภาพบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ผล
ของการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการดำเนินการตามแนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายนอกและเป็นส่วนในการขับเคลื่อนก่อให้เกิดคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษามีการ
เผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศสู่สาธารณชน 

คำอธิบายของด้านที่ 5 ผลของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้เกิดระบบกลไก 
ในการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรมในด้านการบริหารหลักสูตร คุณภาพอาจารย์  
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทิศทางและบริบทเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษาจนเกิดการเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการกำกับดูแลและขับเคลื่อนให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงผลของการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน มุ่งเน้นตามศักยภาพบน
ฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ผลของการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในสามารถเป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและเป็นส่วนในการขับเคลื่อน
ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศสู่
สาธารณชน 

 

องค์ประกอบที ่5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน มี 3 ประเดน็การพิจารณา 

คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 5.1 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาในการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ และมีผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ได้รับจากหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนได้นำผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 

ก. ประเด็นการพิจารณา 
1) (27) ผลการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ที ่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน 

อุดมศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาได้  (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (27) 
การตัดสินผล คำอธิบาย 
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า - มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านผลการ

ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน สามารถนำไป
ปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันได ้หรือ 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที ่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง

การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด 
ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที ่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน 
สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันได้ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน สามารถนำไปปรับปรุง
พัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันได้ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถาบัน ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารสถาบัน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันได้ 
และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบันด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน 
สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันได้   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีการ
กำหนดทิศทางหรือความชัดเจนในด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารสถาบันได ้ และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันได้ และ 

- มีแนวโน้มที ่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบัน โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ ่งเน้น ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที ่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารสถาบันได ้
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื ่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที ่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารสถาบันได้  หรือ 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน 

(IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันได้  ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านผลการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันได้ หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย
สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถาบัน ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
สถาบัน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถาบันได ้ หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

2) (28) ผลการประก ันค ุณภาพภายใน ( IQA) จากการดำเน ินการประก ันภายในโดย
สถาบันอุดมศึกษา พิจารณาตามเกณฑ์ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา 2) (28) 

การตัดสินผล คำอธิบาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านผลการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายใน โดยสถาบัน ตามเกณฑ์ 
สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที ่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด 
ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดยสถาบัน ตาม
เกณฑ์ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายใน โดยสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถาบัน ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกัน
ภายในโดยสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. และ  
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ

สถาบัน ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดย
สถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีการ
กำหนดทิศทางหรือความชัดเจนด้านผลการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) จากการ
ดำเนินการประกันภายในโดยสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดยสถาบันตามเกณฑ์ สกอ. และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบัน โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการ
ประกันภายในโดยสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื ่อมโยงกับการ
ปฏิบัต ิหรือแผนการดำเนินงาน ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) จากการ
ดำเนินการประกันภายในโดยสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดยสถาบันตามเกณฑ์ สกอ. ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านผลการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดยสถาบันตามเกณฑ์ สกอ. หากมีการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดย
สถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

3) (29) ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้
เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา 3) (29) 
การตัดสินผล คำอธิบาย 
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า - มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านผลของการ

บริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถาบัน  หรือ 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการศึกษา 

และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านผลของ
การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถาบัน หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่โดดเด่นสามารถเป็นคู่ เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลของการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถาบัน หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและบริบท
ของสถาบัน ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบัน และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบัน   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีการ
กำหนดทิศทางหรือความชัดเจน ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบัน และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านผลของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายใน
สถาบัน และ 

- มีแนวโน้มที ่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบันโดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้น ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบัน 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงาน ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบัน หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบัน ในบาง
ประเด็น และ 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านผลของการบริหารงานประกัน

คุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบัน 
หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบัน  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 5.1 

1) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น 
1.1) ผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ตรงหรือสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดเน้น จุดเด่น และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย การพัฒนา
คุณภาพงานบริการวิชาการ และการรักษาความเป็นไทย รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ ต่อเนื่อง ยั่งยืนในระยะยาว หรือได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรใน
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี) 

1.2) ข้อมูลเกี ่ยวกับการเผยแพร่ผลการประเมินและข้อมูลสารสนเทศสู ่สาธารณชน 
อย่างตรงไปตรงมาโดยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอย่างหลากหลาย 

1.3) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1) คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นักศึกษา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา มี 3 ประเด็นการ

พิจารณา 
คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 5.2 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับ อุดมศึกษาในการนำ

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการควบคุมคุณภาพหลักสูตรการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง (ถ้ามี) จนทำให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนมีหลักส ูตรได ้ร ับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ ( International 
Accreditation Bodies) 
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ก. ประเด็นการพิจารณา 
1) (30) ผลของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหาร

จัดการ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (30) 
การตัดสินผล คำอธิบาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ด้านผลของการ
นำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการศึกษา 
และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านผลของ
การนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่โดดเด่นสามารถเป็นคู่ เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลของการนำผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและบริบท
ของสถาบัน ด้านผลของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารจัดการ และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านผลของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหาร
จัดการ   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ด้านผลของ
การนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ  และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านผลของการนำผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบัน ด้านผลของการนำผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
หรือแผนการดำเนินงานในด้านผลของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนา และบริหารจัดการ  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน ด้านผลของการนำผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ ในบางประเด็น และ 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านผลของการนำผลการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันได้ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านผลของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหาร
จัดการ หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

2) (31) หลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ  
(กรณีมีสภาวิชาชีพ) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (31) 

การตัดสินผล คำอธิบาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกด้านหลักสูตร
ได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภา
วิชาชีพ) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการศึกษา 
และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านหลักสูตร
ได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชพี) 
หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู ่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่ สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านหลักสูตร
ได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภา
วิชาชีพ) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและบริบท
ของสถาบัน ด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภา
วิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภา
วิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)   
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ด้าน

หลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
(กรณีมีสภาวิชาชีพ)  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบ
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบัน ด้านหลักสูตร
ได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภา
วิชาชีพ)  
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื ่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)  หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) ในบางประเด็น 
และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านหลักสูตรได้รับการ
รับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) หาก
มีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
ได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านหลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการรับรองจากสภา
วิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 

3) (32) หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่3 (32) 

การตัดสินผล คำอธิบาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดีเยี ่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก หรือมี
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 องค์กร ด้าน
หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) หรือ 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในวง

การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี ่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบัน
กำหนด ด้านหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ 
(International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอ่ืนได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติด้านหลักสูตร
ได้ร ับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ ( International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถาบัน ด้านหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับ
นานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) และ  

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถาบัน ด้านหลักสูตรได้ร ับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับ
นานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี)   

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ด้าน
หล ักส ูตรได ้ร ับการร ับรองจากองค ์กรร ับรองค ุณภาพในระด ับนานาชาติ  
(International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านหลักสูตรได้รับการรับรอง
จากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation Bodies) 
(ถ้ามี) และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบันด้านหลักสูตร
ได ้ร ับการร ับรองจากองค์กรร ับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ  (International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี)   

ไม่
เป

็นไ
ปต

าม
มา

ตร
ฐา

นก
าร

อุด
มศ

ึกษ
า 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนการดำเนินงาน ด้านหลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรอง
คุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันด้านหลักสูตรได้รับการรับรอง
จากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation Bodies) 
(ถ้ามี) ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ด้านหลักสูตรได้รับการ
รับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
Bodies) (ถ้ามี) หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบันได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถาบัน ด้านหลักสูตรได้ร ับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับ
นานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี)  หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   
 
ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 5.2 

1) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น 
1.1) ผลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เช่น หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนและได้รับ 

การรับทราบจาก สกอ./ ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรอง
คุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี) 

1.2) ผลการพัฒนาปรับปรุง พัฒนา บริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
ที่ สกอ./ สภาวิชาชีพกำหนด (ถ้ามี)  

1.3) ผลการพัฒนาหลักสูตรให้องค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) 

1.4) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 
2) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1) คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นักศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


