
หลักการ แนวคิด ทิศทาง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ 
รุ่นท่ี 1 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ 
ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 



SIMPLE 

SUFFIEIENT 

FLIP 

FLEXIBLE 

CONNECTIVE 

COLLABORATIVE 

SUSTAINABLY HAPPY 

“เรียบง่ายด้วยใจ 
พอเพียงกับความต้องการ 

ลดงานด้วยเทคโนโลย ี
ยืดหยุ่นทุกคน เชื่อมโยงทุกอย่าง 

ร่วมมือสู่มาตรฐานการศึกษา 
อย่างเป็นสุขและยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์ของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ 

ผู้อ านวยการ สมศ. 



จากวิสัยทัศนเ์ชื่อมโยงสู่การประเมิน 

• เรียบง่าย 

ส่งผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเมินโดยเชื่อมโยงกบัฐานขอ้มูล 
ของหน่วยงานต้นสังกดั 

ร่วมพัฒนากับหน่วยงานต้นสังกัด 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจ 
สถานศึกษามีคุณภาพ 

• ลดภาระด้านเอกสาร 

• ร่วมมือสู่มาตรฐาน 

• ประเมินภายนอกอย่างมีสุข 
และยั่งยืน 



การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒) 

สมศ. สังกัดส านักนายก ในก ากับของนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกฯ 
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
 

พันธกิจ สมศ.:  

     พัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และท าการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยค านึงถึง
ความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
          - การศึกษาปฐมวัย  (Early Childhood Education) 
          - การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (Basic Education) 
          - การอาชีวศึกษา  (Technical and Vocational Education) 
          - การอุดมศึกษา  (Higher Education) 



พ.ศ.2561  
สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นปีที่ 18  

ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของประเทศไทย 



จุดเปลี่ยน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

• ลดภาระเอกสาร 
• เพิ่มเทคโนโลยี 
• เชื่อมโยง สอดคล้องประกัน

คุณภาพภายใน 
• การประเมินเชิงคุณภาพ 
• Expert Judgement 
• Holistic Approach 



สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
(พ.ศ. 2544-2548) 

- ยืนยันสภาพจริง 
- สร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 
- รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง  
(พ.ศ. 2549-2553) 

- ใช้ผลการประเมินภายนอกจากรอบแรก 
- ประเมินโดย 3A  

(Awareness, Attempt, Achievement) 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม 
(พ.ศ. 2554-2558) 

- เน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (3D KPI) 
- อัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ 
(พ.ศ. 2559-2563) 

- ประเมินระดับสถานศึกษา 
- ประเมินโดยใช้ IT-Based Assessment 
- ประเมินคุณภาพภายนอกตั้งอยู่บนเกณฑ์และ

มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 1-4 



จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับ รอบแรก รอบสอง รอบสาม รอบสี่ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก ไม่มีการประเมิน 21,036 21,256 

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

36,007 37,375 36,347 36,839 

การอาชีวศึกษา 754 803 782 784 

อุดมศึกษา 237 254 260 266 

รวม 36,998 38,432 58,425 59,145 



ระดับ รอบแรก รอบสอง รอบสาม รอบสี่ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก ไม่มีการประเมิน 557 480 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,532 2,848 2,484 1,300 

ด้านการอาชีวศึกษา 539 298 244 180 

ระดับอุดมศึกษา 384 424 319 60 

รวม 6,455 3,570 3,604 2,020 

จ านวนผู้ประเมินภายนอก 



Key Themes of 
IQA and EQA 

รอบแรก 
(2544-2548) 

รอบสอง 
(พ.ศ.2549-2553) 

รอบสาม 
(พ.ศ.2554-2558) 

รอบสี ่
(พ.ศ.2559-2563) 

1. เป้าหมาย เร่ิมต้น พัฒนา ส่งเสริม 
เทียบเคียงกับนโยบายชาติ

และบริบทสากล 

2. เกณฑ ์
การประกันคุณภาพภายใน เน้นปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ 

การประเมินคุณภาพภายนอก เน้น ผลลผลิต และผลลัพธ์ 

ใช้ฐานการประเมินตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

3. ผู้ประเมิน  ผู้เช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี 
ประสบการณ์สูง 

4. IT 
IQA = paper-based  
EQA = paper-based  

IQA = paper + IT-based 
EQA = paper-based  

IQA = IT-based 
EQA = paper + IT-based 

IQA = IT-based 
EQA =IT-based 

5. การตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา 

สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดร้ับการตรวจเยี่ยมทั้งจากการประกนัคุณภาพภายใน 
 และการประเมินคุณภาพภายนอก 

ไม่มีการตรวจเยี่ยม 
 Non visit  

ตรวจเยี่ยมบางส่วน  
Partial visit 

ตรวจเยี่ยมเต็มรูปแบบ   
Full visit 

จากจุดเริ่มต้น...ถึงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

Remarks 
ONESQA’s 4th round has been reformed the quality assurance system since  2016-now   



External Quality Assessment Procedure 

The National Edu. Strategic Plan No.6   Integrate IQA & EQA  Monitor and Assessment  Focus on Efficiency   Improving QA   
 Simply the best   Emphasize on institution’s context  & Philosophy  The alignment to the National and International  



หลักเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่

ระดับอุดมศึกษา 

 มี ระดับคุณภาพ 5  ระดับ  ในแต่ ละระดับคุณภาพ 
เป็นการตัดสินเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ดังนี้ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 



- มีผลการด าเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนว
ปฏิบัติระดับโลก 

- มีผลการด าเนินงานท่ีมีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดง
ถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษา และมีผลการด าเนินงานที่ดี
เยี่ยมอย่างชัดเจน ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

- ผลการด าเนินงานโดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่าง
ให้แก่สถานศึกษาอื่นในด้านต่าง ๆ  

ดีเยี่ยม 



- มีผลการด าเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติ
ระดับชาติ 
- มีผลการด าเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดโดย
พิจารณาตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา  
- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
เป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก 



- มีผลการด าเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
- มีผลการด าเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
เป้าหมายของสถานศึกษา 

ดี 



- มีการวางแผนแต่ยังไม่ด าเนินงาน หรือมีหลักฐานการด าเนินงาน
แต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผน  
- มีผลการด าเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา
บางประเด็น 
- มีผลการด าเนินการที่หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาได้ 

พอใช ้



- ไม่มีการวางแผนการด าเนินงาน หรือผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุพันธกิจเป้าหมายของสถานศึกษา 
- มีผลการด าเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา
โดยเร่งด่วน  

ปรับปรุง 



i1 

i2 

i3 

3 levels of i 

internal Correction 
(แก้ไขปัญหาตนเอง) 
 
improvement 
(ปรับปรุงให้ดีขึ้น) 
 
innovation 
(นวัตกรรม)  



รูปแบบรายงานการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบสี ่



รูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 



รูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 



   ประเมินระดับสถานศึกษา (Institution) 
 ไม่มีการ “รับรอง” หรือ “ไม่รับรอง” สถานศึกษา 

 แต่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่



1) Global QA 
Mind map of ISO 19011 

(for EU : Education Institution Unit) 

2nd P (RB) 
  (กระทรวง) 

3rd P (GB) 

(รัฐบาล) 

(สังคม) 

(นานาชาติ) 

EQA 

(EB) = Education Body 
(RB) = Regulation Body 

(GB) = Government Body 
(IB) = Independent Body 

1st P (EB) 

(โรงเรียน) 

หน่วยอิสระ 
(สมศ.) (IB) 

EQA 

IQA 



 External  
 Assessment 

 Internal 
 Assessment 

  INPUT 
  PROCESS 
  OUTPUT 
 Management 
 Performance 
 Financial 

  มาตรฐาน 
 หลักสูตร 
 การจัดการเรียนการสอน 
 ครู/ผู้บริหาร 
 มาตรฐานชาติ 

  OUTCOME / IMPACT 
 IQA 
 นโยบาย ศธ.  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ 

รายงานผล 
การประเมิน 

(IQA) 

(EQA) 

(EB) (RB&GB) 

(IB) 

2) IQA + EQA Alignment 



3) Phases Of Assessment And Improvement 

เป้าหมาย 
การประเมิน 

ระยะ 1 
สมศ. 

ระยะ 2 
ต้นสังกัด 

ประเมินเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ติดตามเพื่อพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 



ระบบการ
ประเมิน 

ประเมินเพื่อพัฒนา 
ประเมินเพ่ือตรวจ

ตดิตามผล 

มาตรฐานการประเมิน 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 

3rd P 

(รัฐบาล) 

นโยบาย/จุดเน้น ศธ. 

2nd P 

(กระทรวง ศธ.) 
 

IQA 1st P 

(สถานศึกษา) 

 

Assessment Standards 



1. ด้าน 

2. องค์ประกอบ 

3. ประเด็นพิจารณา 

กรอบแนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายนอก  

ประกอบด้วย 



คณะผู้ประเมิน ประกอบด้วย 3 ประเภท  ดังนี้ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ. 
2. ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด  
3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นอิสระจากการประเมิน 

 

คณะผู้ประเมินของ สมศ. และ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ในกรณีมีความจ าเป็นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



คณะผู้ประเมินด าเนินการประเมิน
สถานศึกษาตามกระบวนการที่  

สมศ. ก าหนด 
(สังเกต สัมภาษณ์ รายงานด้วยวาจา) 

วิธีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก 

จัดคณะผู้ประเมนิภายนอกตามเกณฑ์ 
ที่ สมศ.ก าหนดผ่านระบบ AQA 

ประกาศรายชื่อสถานศึกษา 
ที่จะได้รับการประเมิน    

เสนอผู้อ านวยการ สมศ. พิจารณา
เห็นชอบ รายชื่อคณะผู้ประเมินและ

รายชื่อสถานศึกษา 

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาและ 
คณะผู้ประเมินภายนอก 

ขั้น Pre-Analysis 
ผู้ประเมินวิเคราะห์ SAR  

ของสถานศึกษา 
(Non, Partial, Full Visit) 

สถานศึกษาตรวจสอบ (ร่าง) รายงาน 
ผลการประเมิน และประเมินผู้

ประเมิน ผ่านระบบ AQA 

ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบ 
คุณภาพรายงาน (e-Report) และน าส่งพร้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (e-Document)  
 เข้าระบบ  AQA 

ระหว่างการประเมิน 

หลังการประเมิน 

ก่อนการประเมิน 



• บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานต้นสังกัด 

• สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 

• การติดตามและพัฒนาจากผลการประเมิน สรุปการพัฒนาเป็น 3 รูปแบบ 
โดยหลัก 3i ดังนี ้
1. การแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน 

(Internal Correction) 
2. การปรับปรุงประเด็นต่างๆ ให้ดีขึ้น (Improvement) 
3. การพัฒนานวัตกรรมจากประเด็นต่างๆ (Innovation) 

ระยะ 2 : การติดตามและพัฒนา 



   สมศ. มีเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อให้ สมศ. เป็นองค์กรการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่มีคุณภาพระดับชาติ และระดับสากล ได้แก่  

• การปรับปรุงองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล อ้างอิงมาตรฐาน ISO  

• การจัดท าหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประเมินภายนอกเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับต้นจึงถึงระดับมืออาชีพ รวมทั้ง การพัฒนาสื่อและ
เครื่องมือการอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน  

• ระบบเทคโนโลยี AQA – Big Data & Learner Analytic 

• ต้นแบบองค์กรอัจฉริยะ 4.0  

แนวคิดที่ สมศ. จะด าเนินการในอนาคต 





•การสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา 
http://aqa.onesqa.or.th/ 

•E-mail ผู้อ านวยการ สมศ. 
namon2015@gmail.com 
 

 

ช่องทางการตดิต่อ 

http://aqa.onesqa.or.th/
mailto:namon2015@gmail.com
mailto:namon2015@gmail.com
mailto:namon2015@gmail.com


 
กรอบแนวทาง 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา 

34 



แนวคิดหลัก 
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การประเมินคุณภาพภายนอก 

ต้องมีความเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายมาตรฐานที่ก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability) 

ต้องมีความท้าทายและช่วยกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการส่งเสริมการยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาสู่สากลตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment) 
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การพัฒนากรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ. 2559-2563)  
ระดับอุดมศึกษา 
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ประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในระดับสถาบัน ตามพันธกิจของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท ความเชี่ยวชาญของสถานศึกษาแต่ละกลุ่มประเภท ความ
ต้องการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการวิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์การด าเนินการ เพื่อน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อสถานศึกษา  

ใช้ข้อมูลพื้นฐานร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกัด การประเมินคุณภาพภายนอกสามารถ
ตอบสนองกับการประกันคุณภาพภายในที่มีความหลากหลาย พิจารณาประเด็นความเป็น
นานาชาติ และการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Diversity of Knowledge) ของสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 

ไม่มีการตัดสินผลการประเมินว่า “ได้-ตก” เพื่อให้การรับรอง (Accreditation) แต่จะ
เป็นการยืนยันการตรวจประเมินคุณภาพ (Certification) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
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แผนการศึกษา
แห่งชาต ิ

 

ปัญหา 

 32 ประเด็น 
การพิจารณา 

 

โอกาส
ทางการ
ศึกษา 

คุณภาพ
การศึกษา 

ประสิทธิภาพ
การจัด

การศึกษา 

สถานศึกษา 
Input 

 

Process 
  

Output  
 
 
 
 
 
 
 
 

Management 

Performance 

Financial 

11 
องค์ประกอบ 

 

 

5  
ด้าน  

 
 2 องค์ประกอบ 

3 องค์ประกอบ 

2 องค์ประกอบ 

2 องค์ประกอบ 

2 องค์ประกอบ 

4 ประเด็นพิจารณา 

10 ประเด็นพิจารณา 

6 ประเด็นพิจารณา 

6 ประเด็นพิจารณา 

6 ประเด็นพิจารณา 

ด้านที่ 1  

ด้านที่ 2 

ด้านที่ 3 

ด้านที่ 4 

ด้านที่ 5  

หมายเหตุ  
ก) เกณฑ์การพิจารณา ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ข) ทีมผู้ประเมิน ประกอบด้วย 1) สมศ. 2) ต้นสังกัด 3) ผู้บริหารสถานศึกษา 
ค) ระยะที1่ เป็นการตรวจพร้อมสรุปรายงานแผนปรับปรงุ (ถ้ามี) ระยะที่ 2 การติดตามผลการปรบัปรุงและพัฒนา 

Outcome - Impact 

นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2ndP 

แผนการศึกษา
แห่งชาต ิ

 มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

 มาตรฐาน 
ระดับสากล 

3rd P 
 

มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน 

1stP 

Internal 
Audit External Audit 

Holistic Approach 

Outcome-Based Assessment 
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กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา 

ประกอบด้วย  
5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นการพิจารณา มีดังนี้ 
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กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา 
 
ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพนัธกิจที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) 
ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย 
ด้านที่ 4 ผลของการบรกิารวิชาการ 
ด้านที่ 5 ผลของการประกันคณุภาพภายใน 
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ตัวอย่างกรอบแนวทางฯ ระดับอุดมศึกษา 

ด้านที่ 1  
ผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารจัดการ
ตามพันธกิจที่
ตอบ สนองต่อ

การพัฒนา
เศรษฐกิจและ

สังคมของ
ประเทศ 

องค์ประกอบที่ 1.1 (1) 
บริบทของสถานศึกษา 

(Organization 
Context) ที่ตอบสนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ  1.1.2 (2) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดท าใน

เรื่องการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของ
สถานศึกษาตามระบบหรือกลไกที่สถาบันก าหนดโดยน าแผน 
พัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 1.1.1 (1) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดท าใน
เรื่องการด าเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของ
สถานศึกษา ๔ ด้าน และการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ินและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

1.2.2 (4) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การ
บริหารสถานศึกษาตามแนวทางธรรมาภิบาล  
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

1.2.1 (3) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

Outcome-based with Holistic Approach 

องค์ประกอบที่ 1.2 (2) 
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานด้านการ
บริหารสถานศึกษา 
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แผนการ 
ศึกษา

แห่งชาติ 

สถานศึกษา 

ต้น
สังกัด 



แนวทางการพิจารณา 
ของแต่ละองค์ประกอบ 
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เอกสารอ้างอิง 
ที่เกี่ยวข้อง  

(ที่ปรากฎใน IQA) 

 

การสัมภาษณ์ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
ในระดับสถาบัน / ด้าน / องค์ประกอบ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับสถาบัน  

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับสถาบัน  
จะน าเสนอผลการประเมินผลของการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาเป็นรายประเด็น ทั้ง 32 ประเด็น
พิจารณา เพื่อสะท้อนผลการด าเนนิงานตามบริบทและ
กลุ่มประเภทของสถานศกึษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง พัฒนา  
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ระดับท้าทาย 
(ระดับ C1 – C3 
เป็นเกณฑ์ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่สากลตามสมัครใจ
ที่สถาบันแสดงความจ านง เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีผลการจัดอันดับสถานศึกษาระดับโลกอยู่ในอันดบั 250 อันดับ
แรก ของการจัดอันดับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดบันานาชาติ  หรือมี
บุคลากรประจ าในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงทางวิชาการระดับโลก 

  

สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนและการให้บริการการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่ ระดับนานาชาติ และระดับ
ภูมิภาค เช่น กลุ่มอาเซียน อาทิ การศึกษาข้ามพรมแดน (Cross border 
Education) การเคลื่อนย้ายผู้เรียน (Student Mobility) การจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อความหลากหลาย (Multicultural Education) รวมถึงการมีงาน
ท าในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 

  

สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศ มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงมี
การใช้เครือข่ายการเป็นมหาวิทยาลัยพี่ เลี้ยงในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้
เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลถึงเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติ เช่น ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

ระดับ ความท้าทาย 
 

C3 
 

World Class 
  

    

 
 

C2 

 
International 

/ Regional  
Class  

  

    

 
 

C1 

 
National/ Local 

Class 
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Q & A 
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51 

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ส านักประเมินและรบัรอง 

Email: highered@onesqa.or.th, 
highered.onesqa@gmail.com  

Tel: 02 216 3955 ต่อ 280, 282, 284 

mailto:highered@onesqa.or.th
mailto:highered.onesqa@gmail.com

