
ขั้นตอนการประเมิน
และการเตรียมความพร้อม

ก่อนการประเมิน
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)

ส านักประเมินและรับรอง
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)



แนวทางการน าเสนอ

• ขั้นตอนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
• การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
• องค์ประกอบของคณะผู้ประเมิน 
• รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา



Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
สถาบันอุดมศึกษาน าส่ง SAR 

และข้อมูลประกอบ
ผู้ประเมินวิเคราะห์เบื้องต้น 

(Pre Analysis)
สรุปผลการ Pre Analysis
และจัดท าแผนการประเมิน

Online/Onsite 
assessment

รายงานผล

SAR

สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการตามพันธ
กิจและมาตรฐาน
การอุดมศึกษา

IQA System

สถาบันด าเนินการ
ตามระบบประกัน

คุณภาพภายในและ
จัดท าประเมินตนเอง

ประจ าปี (SAR)

สถาบันพิจารณา
ความพร้อมในการ
ขอรับการประเมิน

และยื่นความประสงค์
ขอรับการประเมิน
จาก สมศ. และ

ยื่นเอกสารประกอบ
ผ่านระบบของ สมศ.

EQA System

EQA 
Data

ประชุมผู้ประเมินเพื่อพิจารณา

ผลการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 32 ประเด็น

พิจารณา ตามความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
พร้อมจัดท าแผนการประเมินเสนอ

มายัง สมศ.

ระบุประเด็นจุดแข็ง (เพื่อชื่นชม)

พิจารณาประเด็นปรับปรุง (พัฒนา/
ติดตาม)

ก าหนดวันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

การวิเคราะห์ข้อมูลข้ันต้น 
(Pre-analysis)

จาก SAR, Common data
ในระบบ IT (AQA)

วิเคราะห์ข้อมูลจาก PA2-1 และ 
PA2-2 ของสถาบันอุดมศึกษา

ก าหนดแหล่งสังเกต สัมภาษณ์ตาม
ประเด็นพิจารณา (ถ้ามี)

- พิจารณาจ านวนประเด็นการ
พิจารณาที่ยังไม่ชัดเจน และสรุปผล
ข้ันต้น และจัดท าแผนการประเมิน 

(Online/Onsite)

การประเมิน

สัมภาษณ,์ สังเกต, 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

รายงานผลข้ันต้นด้วยวาจาและจัดท า 
(ร่าง) รายงานผลการประเมิน

ให้สถาบัน

หน่วยงาน
ต้นสังกัด

รายงานผลการประเมิน
คณุภาพภายนอก

มิติการประเมิน
(output-outcome-impack)

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การต่อยอด การน าไปใช้ประโยชน์
ในมิติต่าง ๆ

ความเข้มแข็ง ความม่ันคง ความ
ยั่งยืน การมีส่วนรวม การพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

เป็น/ไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561

▪ แนวทางการประเมินของ 
สมศ.

▪ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561

▪ การเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล

ขั้นตอนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 

EQA System

สถาบันอุดม
ศึกษา

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ
ส าหรบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง



ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน

4

ระหว่างการประเมิน

ระยะเวลาด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก

59 วัน

Data + Pre analysis Assessment + Draft report

33 วัน
(+15)

Approved and Published 
report

37 วัน



ขั้นตอนกระบวนการประเมินคณุภาพภายนอก

สถาบันอุดมศึกษา สมศ. ผู้ประเมิน ต้นสังกัด

• แจ้งความประสงค์ขอรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก

• จัดส่งข้อมูลการประเมิน 
อาทิ SAR, CDS เข้าสู่
ระบบการประเมินของ 
สมศ. ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

• Download แบบฟอร์ม 
PA 2-1 และ PA 2-2 
เพื่อกรอกข้อมูลก่อนการ
ประเมิน 

• แจ้งระยะเวลาที่สะดวก
พร้อมรับการประเมิน

• จัดประชุมเพื่อสื่อสาร
แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก

• ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารประกอบการ
ประเมิน

• ประกาศรายชื่อสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ประสงค์ขอรับ
การประเมิน

• อบรมคณะผู้ประเมิน
ภายนอกและให้การรับรอง

• จัดคณะผู้ประเมนิ และส่ง
รายชื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
รับทราบ

• วิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน 
อาทิ SAR, CDS, เอกสาร PA2 
และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(Pre-analysis: PA)

• ประสานงานกับสถาบัน 
อุดมศึกษาเพ่ือขอข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ 
(เท่าที่จ าเป็น)

• จัดส่งผลการวิเคราะห์ PA 
และแผนการประเมิน 
ก าหนดการประเมินต่อ สมศ. 
และแจ้งต่อสถาบันอุดมศกึษา

• รับทราบการขอรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก

ก่อนการประเมิน

1 2 3 4



ขั้นตอนกระบวนการประเมินคณุภาพภายนอก

ต้นสังกัด สมศ. สถาบันอุดมศึกษา ผู้ประเมิน

• ประสานงานระหว่างคณะ
ผู้ประเมินและสถาบัน 
อุดมศึกษา

• อ านวยความสะดวกใน
การจัดประเมินคุณภาพ
ภายนอก

• รับการประเมินตามระยะเวลา
ที่ก าหนดในแผนการประเมิน

• จัดเตรียมข้อมูลหรือ
ประสานงานผู้ให้สัมภาษณ์ 
ในประเด็นการพิจารณาท่ี
ผู้ประเมินขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
(ถ้าม)ี

• พิจารณา (ร่าง) รายงานการ
ประเมิน (ยอมรับ/ยอมรับโดย
มีข้อแก้ไข/ไม่ยอมรับ)

• ประเมินคุณภาพภายนอก
ตามแผนการประเมินที่
ก าหนด

• สรุปผลการประเมิน
เบื้องต้นและน าเสนอผล
การประเมินด้วยวาจา

• จัดท า (ร่าง) รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกเสนอต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
พิจารณา

ระหว่างการประเมิน



ขั้นตอนกระบวนการประเมินคณุภาพภายนอก

ต้นสังกัด สมศ. สถาบันอุดมศึกษา ผู้ประเมิน

• พิจารณาและก ากับ
ติดตามการพัฒนาตนเอง
ของสถาบันอุดมศึกษา
ตามผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

• รับรองผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

• ส่งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้แก่สถาบัน 
อุดมศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

• ประเมินผู้ประเมินดว้ยระบบ 
QC100 ในระบบ AQA

• Download รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ระบบ AQA

• ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ให้แก่ สมศ. เพื่อรับรอง
ผลการประเมิน

หลังการประเมิน

4 3 2 1



• น าส่งข้อมูลประกอบการประเมินให้แก่ สมศ. ได้แก่
1. รายงานการประเมินตนเอง 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีล่าสุดที่มีการจัดท าประกัน

ภายใน
2. Common data sets: CDS 3 ปีย้อนหลัง
3. น าเสนอข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา บริบท ความเชี่ยวชาญ และการด าเนินงาน

ในด้านที่ 1 ในแบบฟอร์ม PA2-1 บทสรุปผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
4. น าเสนอข้อมูลแบบฟอร์ม PA2-2 แบบส ารวจความพร้อมรับการประเมิน 32

ประเด็นพิจารณาและระบุแหล่งข้อมูล
5. แจ้งช่วงระยะเวลาที่พร้อมรับการประเมินเบื้องต้น และรายชื่อผู้ประสานงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา

การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา



รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

รูปแบบการประเมิน Online/Onsite
จ านวนวัน

ประเมิน
หากมีผลการด าเนินงานที่เปน็ไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาร้อยละ 65 ขึ้นไปของประเด็นพิจารณา

1

หากมีผลการด าเนินงานที่เปน็ไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาร้อยละ 50 ขึ้นไปของประเด็นพิจารณา

2

หากมีผลการด าเนินงานที่เปน็ไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาต่ ากว่าร้อยละ 50 ของประเด็นพิจารณา

3

หมายเหตุ รูปแบบการประเมินพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre analysis)



01

03

0204

ประเภทที่ 1
ประธานคณะผู้ประเมิน

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือ
เคยด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือผู้บริหารองค์กร

ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

ประเภทที่ 2
กรรมการประเมิน

เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบ IQA
ของสถาบันอุดมศึกษา

ประเภทที่ 4
กรรมการและเลขานุการ

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์
ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

หรือการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทที่ 3
กรรมการประเมิน

เป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ระดับคณบดีขึ้นไป
ทั้งอดีตและปัจจุบัน หรือผู้บริหารองค์กร

ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

องค์ประกอบของคณะผู้ประเมินภายนอก 10



CONTACT US

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)
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


