
๑ 
 

 
 
 
 
 

  กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
(คณะกรรมการบริหาร สมศ. มมีตเิห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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๒ 
 

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 

(คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
๑. แนวคิดหลัก ๑) การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ 

ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายมาตรฐานที่ก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability) 
๒) การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความท้าทายและช่วยกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา 

สู่สากลตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล เพ่ือการบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment) 
 

๒. วัตถุประสงค์ ๑) สร้างมาตรฐานการตรวจประเมิน (Quality Code/ Criteria/ Guideline) และส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ทุกระดับและทุกกลุ่มประเภท และสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับสถานศึกษาทุกระดับและทุกกลุ่มประเภทเพ่ือให้
เกิดกลไกการขับเคลื่อนจากผู้มีหน้าที่ในการสร้าง “วัฒนธรรมคุณภาพ” ภายในสถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล  
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและความคาดหวังของประเทศ  

๒) ประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมทั้ง รายงานสถานการณ์ด้านคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลแก่รัฐบาล 
ในการพิจารณาก าหนดนโยบายการพัฒนา ที่น าไปสู่การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๓. เป้าหมาย มีมาตรฐานส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยค านึงถึงบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ  
 
 
 
 



๓ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
๔. การแบ่งกลุ่มประเภท

สถานศึกษา 
๓ กลุ่ม ตามการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม: การศึกษา
ปฐมวัย 
 

๑) ศูนย์พัฒนาเด็ก 
๒) โรงเรียนอนุบาล 
๓) อ่ืนๆ ที่ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานเด็กเล็กแห่งชาติ 
 

พื้นฐานทั่วไป  
๗ ขนาด สังกัด สพฐ. สช. อปท. 
ขนาด ๑ ผู้เรียน ๐-๑๒๐ คน 
ขนาด ๒ ผู้เรียน ๑๒๑-๒๐๐ คน 
ขนาด ๓ ผู้เรียน ๒๐๑-๓๐๐ คน 
ขนาด ๔ ผู้เรียน ๓๐๑-๔๙๙ คน 
ขนาด ๕ ผู้เรียน ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน 
ขนาด ๖ ผู้เรียน ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ คน 
ขนาด ๗ ผู้เรียน ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป 
๓ ขนาด สังกัด กทม. 
ขนาดเล็ก ผู้เรียน ๐-๔๐๐ คน 
ขนาดกลาง ผู้เรียน ๔๐๑-๘๐๐ คน 
ขนาดใหญ่ ผู้เรียน ๘๐๑ คนขึ้นไป 
พื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ 
๒ กลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 
๑. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็น

การศึกษาในระบบ 
๒. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษา

นอกระบบหรือตามอัธยาศัย 

๓ ประเภท ตามแนว พ.ร.บ.  
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

๑) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถานศึกษาอ่ืนที่จัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาในระบบ 
และระบบทวิภาคี 

๒) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถานศึกษาอ่ืนที่จัดการเรียน 
การสอนอาชีวศึกษานอกระบบ 
(หลักสูตรระยะสั้น) 

๓) สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัด 
การเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ  

 

๔ กลุ่ม ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง

และผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก  

 



๔ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
๕. มาตรฐานการประเมิน     
๕.๑ แนวทางพัฒนา

หลักเกณฑ์การ
ประเมิน 

 

๑) ใช้กลไกการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่อกระตุ้นและจูง
ใจให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

๒) เน้นการประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพของระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษาและต้นสังกัด
รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
และมีความพร้อมในการ
แข่งขันในระดับสากล  

๓) ให้ความส าคัญกับการประเมิน
ที่มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ด าเนินชีวิตในอนาคต และ

๑) ใช้กลไกการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่อกระตุ้นและจูง
ใจให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

๒) เน้นการประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพของระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษาและต้นสังกัด
รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
และมีความพร้อมในการ
แข่งขันในระดับสากล  

๓) ให้ความส าคัญกับการประเมิน
ที่มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ด าเนินชีวิตในอนาคต และ

๑) การประเมินคุณภาพภายนอก
ต้องมีความเชื่อมโยงกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและหน่วยงาน 
ต้นสังกัดในรูปแบบของการ
ตรวจทานซ้ า (Double Check) 

๒) การประเมินคุณภาพภายนอก
ต้องส่งเสริมให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานใน
ระดับสากล 

๑) ประเมินตามพันธกิจของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

๒) ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานร่วมกัน และ
การประเมินคุณภาพภายนอก
ต้องสามารถตอบสนองกับการ
การประกันคุณภาพภายในที่มี
ความหลากหลาย และ
พิจารณาประเด็นความเป็น
นานาชาติ และการเรียนรู้ที่
หลากหลาย (Diversity of 
Knowledge) ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 



๕ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
สถานศึกษามีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต 

๔) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสร้าง
ความโดดเด่นเฉพาะทาง หรือ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

สถานศึกษามีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต 

๔) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสร้าง
ความโดดเด่นเฉพาะทาง หรือ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

๕.๒ ด้าน 
 

๓ ด้าน 
๑) ความเหมาะสม และความ

เป็นไปได้ของระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

๒) ความเชื่อถือได้ของระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

๓) ประสิทธิผลของระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เกิดกับเด็ก   

 

๓ ด้าน 
๑) ความเหมาะสม และความ

เป็นไปได้ของระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

๒) ความเชื่อถือได้ของระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

๓) ประสิทธิผลของระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เกิดกับ
ผู้เรียน 

 

๒ ด้าน 
๑) ด้านประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอน 
๒) ด้านประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการศึกษา 

๕ ด้าน  
๑) ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ

ตามพันธกิจที่ตอบ สนองต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ 

๒) คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) 
๓) คุณภาพงานวิจัย 
๔) ผลของการบริการวิชาการ 
๕) ผลของการประกันคุณภาพ

ภายใน 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
๕.๓ องค์ประกอบ 
 

- - 
 
 

(๔ องค์ประกอบ) 
 

ด้านที่  ๑  ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ ๒ คุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน 
 
ด้านที่  ๒  ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศึกษา 
องค์ประกอบที่ ๓ คุณภาพการ

บริหารจัดการศึกษา 
องค์ประกอบที่ ๔ คุณภาพการ

ประกันคุณภาพภายใน 
 

(๑๑ องค์ประกอบ) 
 

ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ 
องค์ ประกอบที่  ๑.๑ บริ บทของ

ส ถ า น ศึ ก ษ า  ( Organization 
Context) ที่ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

องค์ประกอบที่ ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร
บริหารสถานศึกษา 

 

ด้านที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท 
เอก) 

องค์ประกอบที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตรี 

องค์ประกอบที่ ๒.๒ คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาโท 

องค์ประกอบที่ ๒.๓ คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาเอก 

 
 
 



๗ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
ด้านที่ ๓ คุณภาพงานวิจัย 
องค์ประกอบที่ ๓.๑ คุณภาพงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 
องค์ประกอบที่ ๓.๒ คุณภาพงานวิจัย

เชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรม 

 

ด้านที่ ๔ ผลของการบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่  ๔.๑ ผลของการ

บริการวิชาการสู่สาธารณะ 
(Public Service) 

องค์ประกอบที่  ๔.๒ ผลของการ
บริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service) 

 

ด้ านที่  ๕ ผลของกา รปร ะกั น
คุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที่ ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา 

 
 
 



๘ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
๕.๔ ประเด็นการ

พิจารณา 
 

(๘ ประเด็นการพิจารณา) 
 

ด้านที่ ๑ ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ของระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
๑) การพิจารณาความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ให้
เป็นไปตามบริบทที่สถานศึกษา
ด าเนินการ โดยใช้การตัดสิน
คุณภาพในภาพรวม 

 

ด้านที่  ๒ ความเชื่อถือได้ของ
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
๑) ความเชื่อถือได้ของกระบวนการ

ประเมิน  
๒) ความเชื่อถือได้ของผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

(๖ ประเด็นการพิจารณา) 
 

ด้านที่ ๑ ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
๑) ความเหมาะสม และความ

เป็นไปได้ของระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

 

ด้านที่  ๒ ความเชื่อถือได้ของ
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
๑) ความเชื่อถือได้ของกระบวนการ

ประเมิน 
๒) ความเชื่อถือได้ของผลการ

ประเมิน 
 

ด้านที่  ๓ ประสิทธิผลของระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เกิดกับ
ผู้เรียน 
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้ เรียน และพัฒนาการของ
ผลสัมฤทธิ์ ตามหลักสูตร 

๒) คุณลักษณะ ค่านิยมอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับทิศทาง
ของหลักสูตร 

(๑๔ ประเด็นการพิจารณา) 
 

องค์ประกอบที่  1 คุณภาพ
ผู้เรียน   
๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับ

จ านวนผู้เข้าเรียน 
๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า 

ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษา
ต่อ ภายใน 1 ปี 

๓) ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

องค์ประกอบที่ ๒ คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
๑) การจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 
๒) การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ม

วิชา 

๓) การจัดการศึกษา 

๔) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓๒ ประเด็นการพิจารณา) 
 

องค์ประกอบที่  ๑.๑ บริบทของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ( Organization 
Context)  ที่ ตอบสนองต่ อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
๑) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่

ส ถ านศึ กษ าจั ดท า ใ น เ รื่ อ ง 
การด าเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์
ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา 
๔ ด้าน และการตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศทั้ง
ในเชิงภารกิจและเชิงพ้ืนที่ เพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๒) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่
สถานศึกษาจัดท าในเรื่องการ
ด า เนิ น งานตามแผนพัฒนา
สถาบันตามพันธกิจหลักของ
สถานศึกษาตามระบบหรือกลไก
ที่ ส ถ า บั น ก า ห น ด โ ด ย น า
แผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอด 



๙ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
ด้านที่ ๓ ประสิทธิผลของระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เกิดกับ
เด็ก   
๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

สมวัย 
๒) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์

และจิตใจสมวัย  
๓) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและ

วินัยสมวัย  
๔) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

สมวัย  
๕) เด็กได้รับความคุ้มครองและ

ความปลอดภัย 
  
 
 
 
 
 
   

๓) ทั กษะส าคัญตามหลั กสู ตร
ก าหนด ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น และตามบริบทของ
สถานศึกษา  

 
 
 

องค์ประกอบที่ ๓ คุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
๑)การด า เนิ นการบริ หารจั ด

การศึกษาตามแนวทางสถาน 
ศึกษาคุณธรรม 

๒) การด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

๓) การบริหารจัดการด้าบุคลากร 
๔) การบริหารจัดการด้านการเงิน 
๕) การบริหารจัดการด้านอาคาร

สถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

๖) การประสานความร่วมมือเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา 

 

องค์ประกอบที่ ๔ คุณภาพการ
ประกันคุณภาพภายใน 
๑) การประกันคุณภาพภายใน 
 
 

สู่ ก า รปฏิ บั ติ ที่ เ ชื่ อม โ ย งกั บ
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
การศึกษาของประเทศ (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) 

 

องค์ประกอบที่ ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานด้านการบริหาร
สถานศึกษา 
๑) ผลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) 

๒) ผลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางธรร
มาภิบาล (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

องค์ประกอบที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตรี 
๑) การมีงานท า หรือการศึกษาต่อ 

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
๑  ปี  หลั ง ส า เ ร็ จ กา รศึ กษา 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 



๑๐ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
๒) ผลการประเมินความพึงพอใจ

ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุ ดม ศึ ก ษ าแ ห่ ง ช าติ  ( TQF) 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๓) ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี ๒๑ อาทิ ทักษะใน
การท างาน Hard Skill Soft 
Skill IT Literacy หรือ Digital 
Literacy จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้
บัณฑิต  หรือผลการปฏิบัติที่
แสดงถึงทักษะดังกล่าว (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) 

๔) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
(ข้ อมู ล เ ชิ งปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพ)     

 

องค์ประกอบที่ ๒.๒ คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาโท 
๑) ผลการน าความรู้และทักษะใน

วิชาชีพไปประยุกต์ ใช้ ในการ
พัฒนางานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงใน
การปฏิบัติและพัฒนางานเพ่ือให้
ง า น ห รื อ อ ง ค์ ก ร เ กิ ด ค ว า ม 



๑๑ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
ก้าวหน้าในเชิงนโยบาย วิชาการ 
หรือด้านการบริหารจัดการ โดยมี
คุณภาพผลงานเป็นที่ยอมรับเชิง
ประจักษ์ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๒) สัดส่วนผลงานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่
พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการ
ต่อยอดความรู้ที่สอดคล้องกับ (๑) 
แนวทางการวิจัยและพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ 
(๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
หรือ (๓) งานวิ จั ยที่ สามารถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอก 
หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 

๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
(ข้ อมู ล เชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ) 

 
 
 
 



๑๒ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
องค์ประกอบที่ ๒.๓ คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาเอก 
๑) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ ในระดับชาติ  หรื อ
นานาชาติ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ  สกอ. (ข้อมูล เชิ ง
คุณภาพ) 

๒ )  สั ด ส่ ว น ง า นวิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้ างสรรค์ ของผู้ เรี ยนระดับ
ปริญญาเอกเป็นงานวิจัยทีเ่กิดองค์
ความรู้ ใหม่  หรือนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับ ๑) แนวทางการวิจัย
และพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ
ของสถาบัน หรือ ๒) แนวทางการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับการ
พัฒนาประเทศ หรือ ๓) งานวิจัยที่
สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ภายนอก หรือภาค อุตสาหกรรม 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
(ข้ อมู ล เ ชิ งปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพ) 

 
 



๑๓ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
องค์ประกอบที่ ๓.๑ คุณภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
๑) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน

สร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๒) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจาก
วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
(Citation) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๓) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือ
ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

องค์ ประกอบที่  ๓ . ๒  คุณภาพ
งานวิจัยเชิ งประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรม 
๑) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์

และการพัฒนานวัตกรรมที่มี
ความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึ กษา  ก่ อ ให้ เ กิ ดกา ร



๑๔ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๒) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบียนผลงานจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์  อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๓) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และการพัฒนานวัตกรรมที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ หรือ
ได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจาก
หน่วยงานภายนอก (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 

 

องค์ประกอบท่ี ๔.๑ ผลของการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร สู่ ส า ธ า ร ณ ะ 
(Public Service) 
๑) ผลการประเมินงานบริการ

วิ ช าการของผู้ รั บบริ ก ารที่
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
หรือประยุกต์ ใช้ส่วนใดส่วน
หนึ่งได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 



๑๕ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
๒) ผลการบริการวิชาการที่สามารถ

ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า  ( Value)  แ ก่
ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ 
โดยสามารถน าผลจากการบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิง
บวกในวงกว้าง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๓) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการวิชาการของ
สถานศึกษาโดยค านึงถึงการใช้
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
ความท้าทายในอนาคต (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) 

 

องค์ประกอบท่ี ๔.๒ ผลของการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ บ บ เ ฉพ า ะ 
(Specific Service) 
๑) ผลการประเมิ นงานบริ การ

วิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอ
สามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้
จริง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 



๑๖ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
๒) ผลงานบริการวิชาการสามารถ

สร้างคุณค่า (Value) โดยพิจารณา
จากผลที่คาดว่าจะได้รับจากผล
การบริการวิชาการนั้น ๆ (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ) ได้แก่  
(๑) In Cash คือ การสร้างคุณค่า

พิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/
รายได ้ 

(๒) In Kind คือ การสร้างคุณค่าที่
ไม่เน้นมูลค่า/รายได้อาทิ การ
สร้างความผูกพันต่อองค์กร 
การเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือ
องค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น 

๓) ผลการประเมินการบริการวิชาการ
แบบเฉพาะ (Specific Service) 
โดยคณะกรรมการวิชาการของ
สถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

องค์ประกอบที่  ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
๑) ผลการประกันคุณภาพภายใน 

(IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารสถานศึกษา สามารถน าไป
ปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่ง



๑๗ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
ของการบริหารสถานศึกษาได้ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๒) ผลการประกันคุณภาพภายใน 
( IQA)  จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ประกันภายในโดยสถานศึกษา 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๓) ผลของการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วน
หนึ่ งในการขั บเคลื่ อนให้ เกิ ด
วั ฒนธ ร รมคุ ณภ าพภาย ใ น
สถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

องค์ประกอบที่ ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา 
๑) ผลของการน าผลการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนา  และบริ ห า รจั ดกา ร
หลักสูตรในสถานศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ) 

๒) หลักสูตรได้รับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) 
หรือรับทราบจากหน่วยงานต้น



๑๘ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
สังกัด (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๓) หลักสูตรได้รับการรับรองจาก
องค์กรรับรองคุณภาพในระดับ
น า น า ช า ติ  ( International 
Accreditation Bodies) (ถ้ามี) 
(ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๖. เกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพรายด้านหรือ
องค์ประกอบ 

    

๖.๑ เกณฑ์พื้นฐาน 
(Common Standards) 
 
 

 ดีเยี่ยม (Excellent)  
 ดีมาก (Very Good) 
 ดี (Good) 
 พอใช้ (Fair)  
 ปรับปรุง (Improvement 

Required) 

 ดีเยี่ยม (Excellent)  
 ดีมาก (Very Good) 
 ดี (Good) 
 พอใช้ (Fair)  
 ปรับปรุง (Improvement 

Required) 

 ดีเยี่ยม (Excellent)  
 ดีมาก (Very Good) 
 ดี (Good) 
 พอใช้ (Fair)  
 ปรับปรุง (Improvement 

Required) 

 ดีเยี่ยม (Excellent)  
 ดีมาก (Very Good) 
 ดี (Good) 
 พอใช้ (Fair)  
 ปรับปรุง (Improvement 

Required) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
๖.๒ เกณฑ์ท้าทาย 
(Challenging 

Standards) 

C3 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับ
การยอมรับระดับนานาชาติ 
(Achieved International 
Issues) 

C2 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติ (Achieved 
National Issues) 

C1 เป็นต้นแบบหรือโดดเด่นระดับ
ภูมิภาค/ท้องถิ่น (Achieved 
Community Issues) 

 
 

C3 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับ
การยอมรับระดับนานาชาติ 
(Achieved International 
Issues) 

C2 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติ (Achieved 
National Issues) 

C1 เป็นต้นแบบหรือโดดเด่นระดับ
ภูมิภาค/ท้องถิ่น (Achieved 
Community Issues) 

 
 

C3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
องค์กรในระดับนานาชาติ 
(International Accreditation) 

C2 มีผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายระดับชาติ 
(National Aspiration) 

C1 มีผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายของ 
หน่วยงานต้นสังกัด 
(National Needs) 

C3 มีผลการจัดอันดับสถานศึกษา
ระดับโลก (World Class) 

C2 มีหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การให้บริการการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของ
บริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับนานาชาติ 
ระดับภูมิภาค เช่น กลุ่มอาเซียน 
(International/Regional Class) 

C1 มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบสนอง
เศรษฐกิจและสังคมระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ เช่น
ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 
4.0) (National/ Local Class) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๐ 
 

ประเด็น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
๗. วิธีการประเมิน การประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลลัพธ์การด าเนินงาน โดยใช้

การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) 
ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม (Holistic Approach) โดยมีองค์ประกอบของวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้ 

๑) การศึกษาข้อมูลด้านบริบทพ้ืนฐานของสถานศึกษา (Organization Context) 
๒) การศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) 
๓) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) 

๘. ขั้นตอนด าเนินงาน ๑) สถานศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน แล้วจัดส่งรายงาน
การประเมินตนเองที่ได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัดให้ สมศ. ตามระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีก าหนด 

๒) สมศ. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (Pre-Analysis) จากฐานข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านปัจจัยการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นต้นตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ก าหนด 

๓) คณะผู้ประเมินภายนอกประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานการประเมินตนเองร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
(Pre-Assessment) เพ่ือวางแผนการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งระบุประเด็นจุดแข็ง 
ประเด็นปรับปรุง และก าหนดวันลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 

๔) คณะผู้ประเมินภายนอกลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพ่ือประชุมเสวนาสร้างสรรค์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพกับบุคลากร หลักฐานเชิงประจักษ์ และหน่วยงาน/บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม รวมทั้งท าการรายงานผลประเมินด้วยวาจา 

๕) คณะผู้ประเมินภายนอกจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (EQA Report) พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แล้วจัดส่งให้ สมศ. เพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการประเมิน จากนั้น สมศ. จะจัดส่งให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป ภายในระยะเวลา ๗ วัน นบัถัดจากวันที่คณะกรรมการบริหาร สมศ. ให้การ
รับรองผลการประเมิน 

 


