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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดพฒ
ั นากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา เพือ่ ใชประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในชวง พ.ศ.2559-2563 ซึง่ คณะกรรมการ
บริหาร สมศ. ไดมีมติเห็นชอบกรอบมาตรฐานการประเมินนี้ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
หลักการสําคัญที่ใชในการพัฒนากรอบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ คือ ตองมีความเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึ ก ษาและหน ว ยงานต น สั ง กั ด ในการปฏิ บั ติ
หนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุถึงเปาหมายมาตรฐานที่กําหนด และ
ตองมีความทาทายและชวยกระตุนหนวยงานที่เกี่ยวของใหเกิด
การส ง เสริ ม การยกระดั บ คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาสู ส ากล
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
การพัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา กําหนดเปาหมายการประเมินโดยมุงเนน
การประเมินผลลัพธของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ในระดั บ สถาบั น ตามพั น ธกิ จ ของสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ

บริ บ ทความเชี่ ย วชาญของสถานศึ ก ษาแต ล ะกลุ ม ประเภท
และความตองการตามแผนยุทธศาสตรชาติ และมีการวิเคราะห
กระบวนการ และปจจัยสําคัญที่สงผลตอผลลัพธการดําเนินการ
เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารให ข อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาที่ มี คุ ณ ค า ต อ
สถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เปนการประเมิน
ในภาพรวมของสถาบัน ไมประเมินแยกตามกลุมสาขาวิชา คณะ/
สาขาวิชาดังเชนการประเมินรอบที่ผานมา
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ จ ะไม มี ก ารตั ด สิ น
ผลการประเมินวา “ได-ตก” เพื่อใหการรับรอง (Accreditation)
แตจะเปนการยืนยันการตรวจประเมินคุณภาพ (Certification)
เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาและคุ ณ ภาพ
การศึกษาของประเทศ

กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน 11 องคประกอบ 32 ประเด็นการพิจารณา
(การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เรียกประเด็นการพิจารณาแทนตัวบงชี้) ดังนี้
ดาน
องคประกอบ
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลสัมฤทธิ์
1.1 บริบทของสถานศึกษา
1. ผลการสังเคราะหเชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดทําในเรื่องการดําเนินงาน
ในการบริหารจัดการ
(Organization Context)
ที่สะทอนอัตลักษณภายใตพันธกิจหลักของสถานศึกษา 4 ดาน และ
ตามพันธกิจ
ที่ตอบสนองตอ
การตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศ ทั้งในเชิงภารกิจและ
ที่ตอบสนองตอ
แผนยุทธศาสตรชาติ
เชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในอนาคตตามแผนยุทธศาสตรชาติ
และสังคมของ
2. ผลการสังเคาะหเชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดทําในเรื่องการดําเนินงานตาม
ประเทศ
แผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของสถานศึกษาตามระบบหรือกลไก
ที่สถาบันกําหนด โดยนําแผนพัฒนาสถาบันไปถายทอดสูการปฏิบัติที่เชื่อมโยง
กับเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนิน 1. ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษาตาม
งานดานการบริหารสถาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษา
2. ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษาตาม
แนวทางธรรมาภิบาล

QA-NEWS : KMUTNB ฉบับที่

ดาน
2. คุณภาพบัณฑิต
(ตรี โท เอก)

องคประกอบ
2.1 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตรี

2.2 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาโท

2.3 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาเอก

3. คุณภาพงานวิจัย

3.1 คุณภาพงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิง
ประยุกตและการพัฒนา
นวัตกรรม
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ปกษหลัง พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ประเด็นการพิจารณา
1. การมีงานทํา หรือการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
หลังสําเร็จการศึกษา
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
3. ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีพในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะในการทํางาน
Hard Skill Soft Skill IT Literacy หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณ
ผูใชบัณฑิต หรือผลการปฏิบัติที่แสดงถึงทักษะดังกลาว
4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
1. ผลการนําความรูและทักษะในวิชาชีพไปประยุกตใชในการพัฒนางานโดยใช
ความรูขั้นสูงในการปฏิบัติและพัฒนางานเพื่อใหงานหรือองคกรเกิด
ความกาวหนาในเชิงนโยบาย วิชาการ หรือดานการบริหารจัดการ โดยมี
คุณภาพผลงานเปนที่ยอมรับเชิงประจักษ
2. สัดสวนผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนา
ความเชี่ยวชาญหรือการตอยอดความรูที่สอดคลองกับ (1) แนวทางการวิจัย
และพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ (2) แนวทางการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ (3) งานวิจัยที่สามารถประยุกตใช
กับหนวยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม
3. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
1. คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดย
พิจารณาตามเกณฑของ สกอ.
2. สัดสวนงานวิจัยและงานสรางสรรรคของผูเรียนระดับปริญญาเอกเปน
งานวิจัยที่เกิดองคความรูใหม หรือนวัตกรรมที่สอดคลองกับ (1) แนวทาง
การวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ (2) แนวทาง
การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ (3) งานวิจัย
ที่สามารถประยุกตใชกับหนวยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม
3. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
1. สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่มีความสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
2. สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่มีการอางอิงจากวารสารวิชาการ
ที่ตีพิมพเผยแพร (Citation)
3. สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่ไดรับรางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ
1. สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา กอใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหม มีสิ่งประดิษฐ
คิดคนที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
2. สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน
ผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธ อนุสิทธิบัตร
เปนตน
3. สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนํามา
ประยุกตใช หรือไดรับทุนวิจัยพัฒนาตอยอดจากหนวยงานภายนอก

(ตอฉบับหนา)


