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หวัข้อน ำเสนอ

1
แนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2565)

2
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

รับการประเมินคุณภาพภายนอกและ
การเตรียมความพร้อม
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การประเมินคุณภาพภายนอกเน้นผลลพัธ์ที่เกิดกับผู้เรียน
(Outcome -based education)

การประเมินคุณภาพภายนอกตอ้งมีความท้าทายและยกระดับคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาสู่สากลตามนโยบายของรัฐบาล

2

1

ประเมินตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

3

ใช้ข้อมูลพื้นฐานร่วมกัน ตอบสนองกับการประกันคุณภาพภายใน
ที่มีความหลากหลาย และพิจารณาประเด็นความเป็นนานาชาติ

และการเรียนรู้ที่หลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา

4

ศักยภาพองค์กร
แนวคิดระบบ

เกณฑ์การประเมิน

1
แนวคิดหลัก การประเมินคุณภาพภายนอก
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การรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

มีวิธีการด าเนินการสรุปผลการประเมินของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสะท้อนผลการด าเนินงาน
ตามบริบทและกลุ่มประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เป็นรายประเด็นพิจารณา

โดยมีลักษณะการตัดสินผลการรับรอง ดังนี้

oการรับรองสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกว่า
เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

oการไม่รับรองสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การไม่รับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก
เนื่องจากไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
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Assessment Standards

ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)

ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญ

ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ.

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
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กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ.

5 ด้าน  

11 องค์ประกอบ  

32 ประเด็นพิจารณา  

ประกอบด้วย

มุ่งสะท้อนผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

6



Outcome-based with Holistic Approach

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ด้านที่ 1

7

แผนอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

สถาบัน
อุดมศึกษา

1.1.1 (1) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาจัดท าใน
เร่ืองการด าเนินงานที่สะท้อนอัตลกัษณ์ภายใต้พันธกจิหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน และการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองตอ่
การเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพฒันาประเทศในอนาคตตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

องค์ประกอบที่ 1.1 
(1) บริบทของ

สถาบันอุดมศึกษา 
(Organization 
Context) ที่

ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบที่ 1.2 
(2) ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานด้าน

การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหาร
จัดการตาม

พันธกิจ
ที่ตอบสนอง
ต่อศักยภาพ
และความ
เชี่ยวชาญ

ด้านที่ 1

1.1.2 (2) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาจัดท าใน
เร่ืองการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกจิหลกัของ
สถาบันอุดมศึกษาตามระบบหรือกลไกทีส่ถาบันก าหนดโดยน า
แผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู่การปฏบิัตทิี่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

1.2.1 (3) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การ
บริหารสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

1.2.2 (4) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาตามแนวทางธรรมาภิบาล 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)



กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ด้านที่ 2

Outcome-based with Holistic Approach

2.1.1 (5) การมีงานท า หรือการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

องค์ประกอบที่ 2.1 
(3) คุณภาพบัณฑิต

ปริญญาตรี

คุณภาพ
บัณฑิต

(ตรี โท เอก)

ด้านที่ 2
2.1.2 (6) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

2.1.3 (7) ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
อาทิ ทักษะในการท างาน Hard Skill Soft Skill IT Literacy 
หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต หรือผล
การปฏิบัติที่แสดงถึงทักษะดังกล่าว (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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2.1.4 (8) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ)

แผนอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

สถาบัน
อุดมศึกษา



กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ด้านที่ 2

Outcome-based with Holistic Approach

2.2.1 (9) ผลการน าความรู้และทักษะในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนางานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบัติและพัฒนา
งานเพื่อให้งานหรือองค์กรเกิดความก้าวหน้าในเชิงนโยบาย 
วิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ โดยมีคุณภาพผลงานเป็น
ที่ยอมรับเชิงประจักษ์ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

องค์ประกอบที่ 2.2 
(4) คุณภาพบัณฑิต

ปริญญาโท

คุณภาพ
บัณฑิต

(ตรี โท เอก)

ด้านที่ 2

2.2.2 (10) สัดส่วนผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ที่
สอดคล้องกับ (1) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ (2) แนวทางการวิจัยและพัฒนา
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ (3) งานวิจัยที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

2.2.3 (11) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ)
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แผนอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

สถาบัน
อุดมศึกษา



กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ด้านที่ 2

Outcome-based with Holistic Approach

2.3.1 (12) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ)

องค์ประกอบที่ 2.3 
(5) คุณภาพบัณฑิต

ปริญญาเอก

คุณภาพ
บัณฑิต

(ตรี โท เอก)

ด้านที่ 2

2.3.2 (13) สัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ระดับปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 1) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ 2) แนวทางการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ 3) งานวิจัยที่
สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอก หรือ
ภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

2.3.3 (14) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ)
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แผนอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

สถาบัน
อุดมศึกษา



กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ด้านที่ 3

Outcome-based with Holistic Approach

3.1.1 (15) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 

องค์ประกอบที่ 3.1 
(6) คุณภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

คุณภาพ
งานวิจัยและ
นวัตกรรม

ด้านที่ 3

3.1.2 (16) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการ
อ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

3.1.3 (17) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
รางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ)
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แผนอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

สถาบัน
อุดมศึกษา



กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ด้านที่ 3

Outcome-based with Holistic Approach

3.2.1 (18) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

องค์ประกอบที่ 3.2 
(7) คุณภาพงานวิจัย

เชิงประยุกต์และ
การพัฒนานวัตกรรม

คุณภาพ
งานวิจัยและ
นวัตกรรม

ด้านที่ 3

3.2.1 (18) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

3.2.3 (20) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อ
ยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
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แผนอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

สถาบัน
อุดมศึกษา



กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ด้านที่ 4

Outcome-based with Holistic Approach

4.1.1 (21) ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการ
ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วน
หนึ่งได้ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

องค์ประกอบ 4.1 (8)
ผลของการบริการ
วิชาการสู่สาธารณะ 
(Public Service)

ผลของ
การบริการ
วิชาการ

ด้านที่ 4

4.1.2 (22) ผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า 
(Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถน า
ผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

4.1.3 (23) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาโดยค านึงถึงการใช้นวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม
คุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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แผนอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

สถาบัน
อุดมศึกษา



กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ด้านที่ 4

Outcome-based with Holistic Approach

4.2.1 (24) ผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานท่ี
ร้องขอสามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้จริง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

องค์ประกอบ 4.2 (9)
ผลของการบริการ
วิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service)

ผลของ
การบริการ
วิชาการ

ด้านที่ 4
4.2.2 (25) ผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า 
(Value) โดยพิจารณาจากผลที่คาดว่าจะได้รับจากผลการ
บริการวิชาการนั้น ๆ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ได้แก่ 

(1) In Cash คือ การสร้างคุณค่าพิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/
มูลค่า/รายได้ 

(2) In Kind คือ การสร้างคุณค่าท่ีไม่เน้นมูลค่า/รายได้
อาทิ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร การเกิดวัฒนธรรมองค์กร 
หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น 

4.2.3 (26) ผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

14

แผนอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

สถาบัน
อุดมศึกษา



กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ด้านที่ 5

Outcome-based with Holistic Approach

5.1.1 (27) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สามารถน าไป
ปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

องค์ประกอบ 5.1 
(10) ผลสัมฤทธิ์

ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน

ผลของ
การประกัน
คุณภาพ 
ภายใน

ด้านที่ 5

5.1.2 (28) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการ
ด าเนินการประกันภายในโดยสถาบันอุดมศึกษาโดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

5.1.3 (29) ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) ที่เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
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แผนอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

สถาบัน
อุดมศึกษา



กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ด้านที่ 5

Outcome-based with Holistic Approach

5.2.1 (30) ผลของการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไป
ใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตร (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ)

องค์ประกอบ 5.2 
(11) ผลสัมฤทธิ์

ของหลักสูตรทั้งหมด
ขอสถาบันอุดมศึกษา

ผลของ
การประกัน
คุณภาพ 
ภายใน

ด้านที่ 5

5.2.2 (31) หลักสูตรได้รับการรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด
หรือการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ)

5.2.3 (32) หลักสูตรได้รับการรับรองจากนานาชาติ
(International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ)
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แผนอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

สถาบัน
อุดมศึกษา



แนวทางการพิจารณา
ของแต่ละประเด็นพิจารณา

เกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับสถาบันจะน าเสนอผลการประเมิน
ผลของการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา เป็นรายประเด็น

เป็นรายประเด็น ทั้ง 32 ประเด็นพิจารณา เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงาน
ตามบริบทและกลุ่มประเภทของสถาบันอุดมศึกษา และตัดสินผลว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ต่อสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
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ผลการประเมิน ความสอดคล้อง

• มีผลการด าเนินงานสอดล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และ
• มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่สถาบันก าหนด และ
• มีแนวโน้มที่ดีของผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของสถาบัน
• มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกในการด านินงานให้บรรลุตามเป้าหมายสถาบัน

เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

• ไม่มีการวางแผนการด าเนินงาน หรือผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายของสถาบัน หรือ
• มีการวางแผนแต่ยังไม่ด าเนินงาน หรือมีหลักฐานการด าเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผน  หรือ
• ไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกในการด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของสถาบัน

ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
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CONTACT US

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)
ส านักประเมินและรับรอง (สปร.)

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2216 3955 ต่อ 280-284
โทรสาร : 0 2216 5044-6
อีเมล์ : heis@onesqa.or.th
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