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คู่มือการใช้งานการใช้งานระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา
(HigherQA) 

 
1. การเข้าสู่ระบบ 
 การใช้งานระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา (HigherQA) สามารถเข้าหน้า
แรกของระบบ(INDEX) ไดท้ี่ www.higherqa.net  

ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ ให้ทำการคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  1 แสดงหน้าแรกของระบบ(INDEX) 

 

ระบบจะเลื่อนมาเพ่ือให้เลือก กลุ่มผู้ใช้งาน จากนั้นคลิกที่ กลุ่มผู้ใช้งาน “สถาบันอุดมศึกษา” 

 
รูปที่  2  แสดงหน้าจอ เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน 
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ขั้นตอนต่อไปเป็นการลงชื่อเข้าใช้งาน ระบบ HigherQA ให้ทำกรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านตามที่
ได้รับจาก สมศ. 

 
รูปที่  3 แสดงหน้าจอ ลงชื่อเข้าใช้งาน 

 

2. ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าแรกจะแสดงข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลพื้นฐาน  
2) ที่อยู่ 
3) ผู้ประสานงาน (สามารถ เพ่ิม แก้ไข และลบได้) 

 
รูปที่  4 แสดงหน้าจอ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
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รูปที่  5 แสดงหน้าจอ ข้อมูลที่อยู่ 

 

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลพ้ืนฐาน และที่อยู่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขท่ี 0 2216 3955 ต่อ 173, 174 
 

ทำการเพ่ิมข้อมูลผู้ประสานงาน โดยคลิก ปุ่ม  

 
รูปที่  6 แสดงหน้าจอ ผู้ประสานงาน 
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รูปที่  7 แสดงหน้าจอ เพ่ิมข้อมูลผู้ประสานงาน 

 
สามารถแก้ไขข้อมูลโดยคลิกปุ่ม และสามารถลบข้อมูลผู้ประสานงานได้ โดยคลิกปุ่ม  

 
รูปที่  8 แสดงหน้าจอ เมนูการเพิ่มและลบผู้ประสานงาน 
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หากต้องการลบ ให้ยืนยันที่ Pop up อีกครั้ง โดยคลิก ปุ่ม OK 

 
รูปที่  9 แสดงหน้าจอ การลบข้อมูลผู้ประสานงาน 

3. แนบไฟล์เอกสาร 
การแนบไฟล์เอกสารจะประกอบด้วย 2 ส่วน 
1) ไฟล์ SAR ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (กรณีอัพโหลดไฟล์ไม่ครบ 3 ไฟล์ จะมีผลให้ไม่สามารถส่งชื่อรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกได้) 
2) เอกสารประกอบการพิจารณา (กรณีอัพโหลดไฟล์ไม่ครบ 3 ไฟล์ จะมีผลให้ไม่สามารถส่งชื่อรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกได้) 

การอัพโหลดไฟล์ SAR ให้คลิกปุ่ม แนบไฟล์  

 
รูปที่  10 แสดงหน้าจอ แนบไฟล์เอกสาร 
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 ทำการเลือกไฟล์โดยคลิกปุ่ม  (การอัพโหลดไฟล์ SAR จะต้องเป็นไฟล์ นามสกุล PDF เท่านั้น) 

 
รูปที่  11 แสดงหน้าจอ การอัพโหลดไฟล์ SAR 

 เมื ่ออัพโหลดเสร็จสิ ้น ระบบ จะกำหนดชื่อไฟล์ ปีเดือนวันและเวลาดังรูป หากต้องการลบไฟล์ 
สามารถลบไฟล์ที่อัพโหลดได้โดยคลิกปุ่ม  

 
รูปที่  12 แสดงหน้าจอ การลบแนบไฟล์เอกสาร SAR 
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การอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา ให้ คลิกปุ่ม แนบไฟล์  

 
รูปที่  13 แสดงหน้าจอ การอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 

 
 เมื่ออัพโหลดเสร็จสิ้น ระบบ จะกำหนดชื่อไฟล์ ปีเดือนวันและเวลาดังรูป หากต้องการลบไฟล์ เอกสาร
ประกอบการพิจารณา สามารถลบไฟล์ที่อัพโหลดได้โดยคลิกปุ่ม  

 
รูปที่  14 แสดงหน้าจอการลบเอกสารประกอบการพิจารณา 
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4. กรอกข้อมูล CDS 
 ทำการดาวน์โหลด Template เมื่อดาวโหลดเสร็จจะได้ไฟล์ในรูปแบบ Excel เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว

ให้อัพโหลดไฟล์ excel โดยคลิกปุ่ม  เพ่ืออัพโหลดไฟล์ excel CDS 

 

รูปที่  15 แสดงหน้าจอ กรอกข้อมูล CDS 
 

เลือกไฟล์ Excel ทีท่ำการกรอกข้อมูล CDS 

 
รูปที่  16 แสดงหน้าจอ การอัพโหลดไฟล์ CDS 
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จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือประมวลผลข้อมูล CDS 

 
รูปที่  17 แสดงหน้าจอ การประมวลผลข้อมูล CDS 

 

 
รูปที่  18 แสดงหน้าจอ Dashboard ตัวชี้วัด 
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รูปที่  19 แสดงหน้าจอ ข้อมูล CDS ที่ทำการอัพโหลด 

 

5. ส่งชื่อประเมิน 
 ทางสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา สามารถ ดาวน ์ โหลดข ้อม ูล และพ ิมพ์แบบคำขอร ับการประเมิน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือทำการตรวจสอบข้อมูลได้ 

 
รูปที่  20 แสดงหน้าจอ ส่งชื่อประเมิน 
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 การส่งชื่อประเมิน ให้คลิกปุ่ม  (* ต้องแนบไฟล์เอกสารและกรอกข้อมูล CDS ครบถ้วนแล้ว)  

 
รูปที่  21 แสดงหน้าจอ การส่งชื่อประเมิน 

 
 เมื่อคลิกปุ่ม ส่งชื่อประเมินแล้ว จะต้องยืนยัน อีกครั้งโดยให้คลิกปุ่ม  

 
รูปที่  22 แสดงหน้าจอ การยืนยันส่งชื่อประเมิน 
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ระบบจะแจ้งเตือนกรณีที่ upload ไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน 

 
รูปที่  23 แสดงหน้าจอ กรณีอัพโหลดไฟล์เอกสารไม่ครบ 

 
 เมื่อส่งชื่อประเมินเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ส่งรายชื่อแล้ว” ดังรูป 

 
รูปที่  24 แสดงหน้าจอ ส่งรายชื่อแล้ว 
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6. ติดตามสถานะ 
 สำหรับดูรายชื่อคณะกรรมการประเมิน และติดตามสถานะการประเมิน

 
รูปที่  25 แสดงหน้าจอ ติดตามสถานะการประเมิน 

 

7. รายงานการประเมิน 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถดูรายงานประเมินคุณภาพภายนอกในแต่ละรอบการประเมินได้ 

 
รูปที่  26 แสดงหน้าจอ รายงานการประเมิน  
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8. การตรวจสอบเอกสารประกอบการประเมิน 
 สามารถตรวจสอบเอกสารการประเมิน ได้ที่เมนูแนบไฟล์เอกสาร หลังจาก ส่งรายชื่อแล้ว หากพบ

สถานะการตรวจสอบ แก้ไข ให้ปรับปรุงเอกสารตามเหตุผลที่ทาง สมศ.แจ้ง แล้วอัพโหลดไฟล์อีกครั้ง 

 

รูปที่  27 แสดงหน้าจอ การตรวจสอบเอกสารประกอบการประเมิน 
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