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การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึง่ กระทำโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มี
คุณภาพดียง่ิ ขึน้ ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดไว้วา่ ให้มกี ารประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในทุก 5 ปี
สมศ. ได้ประเมินคุณภาพภายนอกไปแล้ว 2 รอบ รอบแรก ระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2548 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อยืนยันสภาพ
การดำเนินงานทีแ่ ท้จริงของสถานศึกษา และรอบสอง ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2553 เป็นการประเมินเพือ่ การรับรองมาตรฐานตาม
มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม ซึ่งจะเริ่มประเมินตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไปนั้น ขณะนี้
คณะกรรมการบริหาร สมศ. ได้มีมติเห็นชอบกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และน้ำหนัก
การประเมินเรียบร้อยแล้ว เมือ่ คราวประชุมครัง้ ที่ 7/2552 วันที่ 22 กันยายน 2552 และครัง้ ที่ 8/2552 วันที่ 30 กันยายน 2552
QA News จึงขอสรุปสาระสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสามมาให้ทราบกันเพือ่ เป็นข้อมูล ดังนี้
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สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการประเมินภายนอก รอบสอง คือ
การแบ่งกลุม่ สถาบันอุดมศึกษา เดิม สมศ. แบ่งเป็น 4 กลุม่ สาขา
วิชา การประเมินรอบสาม สมศ. ได้แบ่งกลุม่ สถาบันตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ผนวกกับการจัดกลุ่มตามจุดเน้นตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดย สมศ. ได้แบ่งกลุ่มสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษากลุ ่ ม ที ่ เ น้ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และกลุ ่ ม สถาบั น
เฉพาะทางออกเป็นกลุ่มย่อยอีกกลุ่มละ 2 กลุ่มย่อย จึงมีกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา 5 กลุม่ (กลุม่ ก วิทยาลัยชุมชน
จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญา) ดังนี้
กลุม่ ข สถาบันทีเ่ น้นระดับปริญญาตรี
หมายถึง สถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
โดยเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทัง้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ได้มาตรฐาน
ตามคุณลักษณะทีเ่ ป็นจุดเน้นของสถาบันเป็นหลักในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาและเปลีย่ นแปลงในระดับท้องถิน่ และภูมภิ าค สถาบัน
มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั หน่วยงาน ธุรกิจ และ
บุคคลในท้องถิน่ และภูมภิ าค เพือ่ รองรับการดำรงชีพ การเรียนรู้
ตลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ อันจะนำไปสูค่ วามเข้มแข็งของท้องถิน่

และของภูมภิ าค รวมทัง้ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน สถาบันอาจมีการจัด
การเรี ย นการสอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยเฉพาะระดั บ
ปริญญาโทด้วยก็ได้ ทั้งนี้ สถาบันอาจจัดการศึกษาในระบบ
จำกัดรับหรือระบบเปิด รวมทัง้ ระบบการเรียนรูท้ างไกลได้
เมื่อพิจารณาจุดเน้นในการปฏิบัติพันธกิจของสถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี สามารถจำแนกกลุม่ สถาบันออกเป็น 2 ประเภท
คือ
ข (1) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ซึ่งหมายความถึง สถาบันที่เน้นการสอนระดับปริญญาตรีโดย
การวิจยั และประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและการประยุกต์
ความรูเ้ พือ่ ใช้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผูเ้ รืองปัญญาและคุณธรรม
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาทีเ่ น้นการบ่มเพาะและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาการ
และวิชาชีพต่าง ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ และความพร้อมทีจ่ ะตอบสนอง
สังคมได้
ข (2) สถาบันทีม่ งุ่ เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
และพัฒนาสังคม ซึง่ หมายความถึง สถาบันทีไ่ ด้ปฏิบตั พิ นั ธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เป็นส่วนใหญ่ และผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชา ให้เป็น
บัณฑิตที่เรืองปัญญาและคุณธรรมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นสถาบันที่เน้นการประเมินและ
การวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ การประยุกต์ความรูเ้ พือ่ ผลิตบัณฑิต
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และการพัฒนาสังคมโดยการบริการวิชาการแก่สงั คมด้วยสำนึก
แห่งความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ เป็นทีพ่ ง่ึ ของชุมชน
และสังคม เช่น การศึกษาต่อเนือ่ ง การพัฒนาชุมชนและสังคมและ
งานทีป่ รึกษาต่าง ๆ
กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง
หมายถึง สถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
โดยเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม่ สาขาวิชา เช่น
วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทัง้ สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง ซึง่ เป็นผูท้ ม่ี คี วามรู้
เฉพาะทีล่ มุ่ ลึกและเชีย่ วชาญตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ สถาบันอาจเน้นการทำวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือ
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงหรือเน้นทั้งสองด้าน
รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตทั้งด้าน
อุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุม่ นีจ้ ำแนกเป็น 2 ประเภท
คือ
ค (1) สถาบันทีเ่ น้นผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาและ
วิจยั เป็นสถาบันทีป่ ฏิบตั พิ นั ธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้น
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเฉพาะทางหรื อ เฉพาะ
กลุม่ สาขาวิชา วิจยั สร้างความรูใ้ หม่เพือ่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา และเผยแพร่องค์ความรู้
เฉพาะทางหรือกลุม่ สาขาวิชาสูภ่ าคการผลิตทัง้ อุตสาหกรรมและ
บริการ รวมทัง้ ผูใ้ ช้ทง้ั ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ค (2) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ ่ ม สาขาวิ ช าในระดั บ ปริ ญ ญาตรี เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้น
การสอนเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม่ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี
ประเมินและวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน รวมทัง้ การประยุกต์
ความรูเ้ พือ่ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาชาวิชาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรม
และบริการ รวมทัง้ สถาบันผลิตบัณฑิตภาคปฏิบตั ดิ ว้ ย
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หมายถึง สถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
สมบูรณ์แบบ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอกทีม่ คี วามลุม่ ลึก ดิง่ เดีย่ วและเชีย่ วชาญ และเป็นผูน้ ำ
ทางความคิดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา เน้นการทำวิทยานิพนธ์และการวิจยั รวมถึง
การวิ จ ั ย หลั ง ปริ ญ ญาเอก สถาบั น มุ ่ ง วิ จ ั ย ขั ้ น สู ง เพื ่ อ สร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ เพื่อ
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ความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และใช้การวิจัยเป็น
วิถีชีวิต เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ผู้ใช้ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ โดยมุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของ
การอุดมศึกษาของภูมภิ าคและของโลกได้


การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม
จะประเมินเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับสถาบัน
2. ระดับคณะวิชา
3. ระดับวิทยาเขตและวิทยาคาร (ศูนย์การจัดการศึกษา
นอกทีต่ ง้ั )
ซึ่งการประเมินทุกระดับจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
สถาบันจึงจะได้รบั การรับรองมาตรฐานด้วย

 
การให้คะแนนการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ในรอบสามจะ
แตกต่างจากการประเมินรอบสองซึ่งให้คะแนนเป็น 3 ส่วน คือ
คะแนนการบรรลุเป้าหมาย คะแนนอิงพัฒนาการ และคะแนนอิง
มาตรฐานของ สมศ. แต่ในรอบสามนีจ้ ะให้คะแนนโดยอิงเกณฑ์
มาตรฐานของ สมศ. เพียงอย่างเดียว


การตัดสินผลการประเมินรอบสาม จะแบ่งเป็น 1) รับรอง
มาตรฐาน 2) ไม่รบั รองมาตรฐาน และ 3) รับรองมาตรฐานแบบ
Outstanding

   
ตามทีว่ าระการดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสำนักงานมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้หมดวาระลง
การสรรหาผูอ้ ำนวยการ สมศ. คนใหม่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
โดยได้ ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สมศ.
ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ สำเร็จการศึกษาครุศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต (ศิ ล ปศาสตร์ ) จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ปริญญาเอก Ed.D (Art Education) จาก Illinois State University

สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เป็นผูร้ เิ ริม่ โครงการ “Art for All” โครงการดีเด่น
ของชาติ สาขาพั ฒ นาสั ง คม (ด้ า นพั ฒ นาผู ้ ด ้ อ ยโอกาส)
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