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      กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี  
(พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุมศึกษำจึงก ำหนดเป้ำหมำยกำรประเมินเพื อ 
“มุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำใน
ระดับสถำบันและมีกำรวิเครำะห์กระบวนกำร ปัจจัยส ำคัญที ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร เพื อน ำไปสู่กำรให้ข้อเสนอแนะเพื อกำรพัฒนำที มี
คุณค่ำต่อสถำนศึกษำ” 
  
         กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี  (พ.ศ.2559-
2563) ระดับอุดมศึกษำที พัฒนำขึ้น มีกรอบแนวทำงกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ 
1. เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนขั้น พ้ืนฐำน (Common 
Standards) ซึ งประเมินตำมพันธกิจและบริบทของสถำนศึกษำ 
2. เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย (Challenging Standards) 
ส ำหรับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย นั้นเปนนแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกที ส่งเสริมควำมเปนนเลิศของสถำนศึกษำ โดย
สถำนศึกษำสำมำรถเลือกควำมท้ำทำยได้ตำมศักยภำพและควำมสมัคร
ใจ 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี  ขับเคลื อนด้วยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเปนนฐำน (IT based Assessment) โดย สมศ.ได้พัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (Automated QA 
(AQA) ) โดยมีกำรเชื อมโยงรำยงำนกำรประเมินตนเอง และข้อมูล
พ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ จำกระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับอุมศึกษำ (CHEQA) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) ทั้งนี้สถำนศึกษำด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ผ่ำนระบบ AQA ซึ งจะดั้บ Username & Password ให้กำรเข้ำถึง
ระบบจำก สมศ. ภำยหลังจำกกำรประกำศรำยชื อสถำนศึกษำที ต้องรับ
กำรประเมินในรอบปีนั้น ๆ โดยมีขั้นตอนที ส ำคัญในกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ ส ำหรับสถำนศึกษำ รวม 3 ขั้นตอน
ได้แก่ 

ก ำ ร พั ฒ น ำ ก ร อ บ แ น ว
ทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี  (พ.ศ. 2559-
2563) ระดับ อุมศึกษำจึง
ก ำ ห น ด เป้ ำ ห ม ำ ย ก ำ ร
ประเมินเพื อ 
“มุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของ
กำรประกันคุณ ภำพของ
สถำนศึกษำในระดับสถำบัน
แ ล ะ มี ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์
กระบวนกำร ปัจจัยส ำคัญที 
ส่ ง ผ ล ต่ อ ผ ล ลั พ ธ์ ก ำ ร
ด ำเนินกำร เพื อน ำไปสู่กำร
ให้ ข้ อ เสนอแนะเพื อกำร
พั ฒ น ำ ที มี คุ ณ ค่ ำ ต่ อ
สถำนศึกษำ” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 

1. ก่อนกำรประเมิน 
 เปนนขั้นตอนกำรวำงแผนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที ส ำคัญ 
คณะผู้ประเมินที ได้รับกำรรับรองและมอบหมำย ให้เปนนผู้ประเมิน
ภำยนอก ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ อำทิ 
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลเบื้องต้น (CDS) บทสรุป
ผู้บริหำร (PA2-1) แบบส ำรวจตนเองฯ (PA2-2) และเอกสำรอื นๆ ที 
เกี ยวข้อง เพื อก ำหนดรูปแบบ/วิธีกำรประเมินกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ซึ งมีรูปแบบกำรประเมินแบ่งเปนน 3 รูปแบบ คือ  
1. ไม่ลงพ้ืนที ตรวจเยี ยม Non visit 
2. ลงพื้นที ตรวจเยี ยมในบำงประเด็น Partial visit (1-2 วัน) 
3. ลงพื้นที ตรวจเยี ยมเต็มรูปแบบ Full visit (3 วัน) 
 ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะประสำนงำน/ชี้แจงกำรลงพ้ืนที ไปยังสถำนศึกษำ 
และด ำเนินกำรประเมินตำมแผนที วำงไว้ 
2. ระหว่ำงประเมิน 
ขั้นตอนระหว่ำงกำรประเมินสถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
- อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประเมินตำมควำมเหมำะสม อำทิ จัดเตรียม
สถำนที ที คณะผู้ประเมินภำยนอกจะสำมำรถท ำงำนและประชุมหำรือ 
รวมทั้งน ำเสนอข้อมูลที เกี ยวข้องกับประเด็นพิจำรณำตำมกรอบกำร
ประเมินฯ และนัดหมำยผู้ให้ข้อมูล อำทิ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริกำร
วิชำกำร ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่ำ เปนนต้น 
- รับฟังผลกำรประเมินด้วยวำจำจำกคณะผู้ประเมิน ชี้แจงข้อมูล
เพิ มเติมในกรณีที สถำนศึกษำมีข้อสังเกตว่ำมีข้อมูลบำงประเด็นไม่
ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน 
- รอรับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี จำกคณะ
ผู้ประเมิน 
- ตรวจสอบและยืนยัน (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี  โดยตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกในภำพรวมและเปน น รำยประเด็ น พิ จำรณ ำพร้อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะเพื อปรับปรุงและพัฒนำ 
3. หลังการประเมิน 
  คณะผู้ประเมินภำยนอกจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินภำยนอกฉบับ
สมบูรณ์ และเสนอต่อ สมศ. เมื อ สมศ. พิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำร
ประเมินแล้วเสร็จ สมศ. จะแจ้งผลกำรประเมินและจัดส่งหนังสือรับรอง
ให้แก่สถำนศึกษำ และจัดส่งผลกำรประเมินให้หน่วยงำนต้นสังกัดเพื อ
ด ำเนินกำรติดตำม ก ำกับ ดูแล และยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป 

ขั้นตอนี ส ำคัญในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก มี 
3 ขั้นตอน คือ  
1. ก่อนกำรประเมิน 
2. ระหว่ำงประเมิน 
3. หลังกำรประเมิน 



       แนวปฏิบัติของสถำนศึกษำเพื อกำรเตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 
1. ควรมีกำรวำงแผนกำรประเมิน โดยก ำหนดผู้ รับผิดชอบหรือ
คณะท ำงำนที เกี ยวข้อง 
2. ท ำกำรประเมินตนเองดูว่ำในสถำนะที เปนนอยู่ในปัจจุบันเปนนอย่ำงไร
บ้ำง อำทิ มีอะไรที เปนนแนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมที ดี/เปนนเลิศบ้ำงหรือไม่ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมบริบทของสถำนศึกษำอยู่ในระดับใด จะต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไรจึงได้มำตรฐำน และท ำอย่ำงไรจะพัฒนำสถำบันสู่
ควำมเปนนเลิศในทุกภำรกิจ อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ และมีคุณภำพ
ระดับสำกล เปนนต้น 
3. ควรมีกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมไม่สอดคล้องหรือปัญหำ และ
ก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไข 
4. ผู้บริหำรได้รับทรำบถึงสถำนภำพและร่วมมือในกำรปรับปรุงแก้ไขใน
สิ งที บกพร่อง 
5. กำรบันทึกข้อมูลจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูล
เบื้ องต้น (CDS) และเอกสำรอ้ำงอิงที เกี ยวข้องในระบบ CHEQA 
Online ของ สกอ. ให้มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเด็น 
6. กรณีมีกำรลงพ้ืนที ตรวจเยี ยม ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรปฏิบัติหน้ำที ของคณะผู้ประเมินภำยนอกตำมก ำหนดกำร ทั้งนี้ควรมี
กำรเตรียมน ำเสนอรำยงำนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำโดยผู้บริหำร เปิดโอกำสให้ผู้ประเมินซักถำม หำกมีข้อมูลที 
คณะผู้ประเมินภำยนอก ต้องกำรเพิ มเติมให้ประสำนงำนกับหน่วยงำนที 
เกี ยวข้อง เพื อกำรด ำเนินกำรต่อไป 
7. หลังกำรประเมิน เมื อรับรำยงำนผลกำรประเมินภำยนอกแล้ว 
ผู้บริหำร อำจำรย์และบุคลำกรที เกี ยวข้องร่วมจัดท ำแผนพัฒนำของ
สถำบัน กำรน ำแผนไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที เชื อมโยงกับเป้ำหมำยของ
กำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        
 
 
1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

-   เพื อให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญเกี ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในมหำวิทยำลัยฯ  และ สร้ำงควำมร่วมมือและแลกเปลี ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์ระหว่ำง
คณำจำรย์และบุคลำกรด้ำน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตำร
ฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

 
2.  สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร  

-   เกิดกำรแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่ำง คณำจำรย์ และ บุคลำกรบุคลำกรด้ำน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  
3.  สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
    -   ไม่ม ี 
 
4.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 
     -  สำมำรถน ำควำมรู้ที ได้จำกกำรแลกเปลี ยนเรียนรู้ไปพัฒนำงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 
5.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ 

-   พัฒนำควำมรู้ ด้ำนประกันคุณของบุคลำกร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR)  
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