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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้เผยแพร่ตวั บ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน
และเกณฑ์ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558)
แล้ว QA NEWS จึงนำมาเผยแพร่ให้ทราบนับตัง้ แต่ฉบับนีเ้ ป็นต้นไป
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ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีจำนวน
18 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ตัวบ่งชีพ้ น้ื ฐาน กลุม่ ตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์ และกลุม่ ตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีพ
้ น้ื ฐาน มีคา่ น้ำหนักร้อยละ 75 เป็นตัวบ่งชีท้ ป่ี ระเมิน
ภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยกำหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประเมินพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่ง
สามารถชี้ผลลัพธ์หรือผลกระทบได้ดี และมีความเชื่อมโยงกับ
การประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชีท้ ่ี
1 ถึง 11 จัดเป็นตัวบ่งชีต้ ามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีค่าน้ำหนักร้อยละ 15 เป็นตัวบ่งชี้ที่
ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสำเร็จตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา
โดยได้รบั การอนุมตั จิ ากสภาสถาบันและต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีค่าน้ำหนักร้อยละ 10 เป็น
ตั ว บ่ ง ชี ้ ท ี ่ ป ระเมิ น ผลการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษา โดย
สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถ
ปรับเปลีย่ นได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป โดยมี
เป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้นำสังคมและแก้ปัญหาสังคม
ของสถาบันอุดมศึกษาในการชีน้ ำเรือ่ งต่างๆ

กำหนดค่าน้ำหนักของตัวบ่งชีท้ กุ ตัวเท่ากันหมด โดยกำหนด
ให้ตวั บ่งชีแ้ ต่ละตัวบ่งชีม้ คี ะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้คา่ คะแนนตัง้ แต่
0 ถึง 5 (ตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณมีคะแนนเป็นจุดทศนิยมได้)
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ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ให้ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานเฉลี่ย 3
ปีการศึกษาย้อนหลังก่อนปีทป่ี ระเมิน (กรณีสถาบันเปิดใหม่ทม่ี ี
การดำเนินงานไม่ครบ 3 ปีการศึกษา ใช้ขอ้ มูลผลการดำเนินงาน
เฉลี่ย 2 ปีการศึกษาล่าสุด หรือหากมีการดำเนินงานไม่ครบ 2
ปีการศึกษาให้ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน 1 ปีการศึกษาล่าสุด
ก่อนการประเมิน) ส่วนตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพ ใช้ผลการดำเนินงาน
1 ปี ก่อนปีทป่ี ระเมิน โดยนับตามปีการศึกษาหรือปฏิทนิ ย้อนหลัง
ก่อนหน้าปีที่ประเมิน


ผลการประเมินคุณภาพภายนอก นำเสนอผลเป็นรายตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานตามกฎกระทรวง รวมทัง้ นำเสนอผล
การประเมินตัวบ่งชีพ้ นั ธกิจหลักของสถานศึกษา และในภาพรวม
โดยพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี ่ ย ผลการประเมิ น ในแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี ้
การคำนวณใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งทีส่ าม
มีคา่ ตัง้ แต่ .005 ขึน้ ไปให้ปดั ขึน้ นอกจากนีใ้ ห้ปดั เศษทิง้ โดยมี
เกณฑ์การตัดสินผล ดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
4.51 - 5.00
ดีมาก
3.51 - 4.50
ดี
2.51 - 3.50
พอใช้
1.51 - 2.50
ควรปรับปรุง
0.00 - 1.50
ต้องปรับปรุง
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การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา
มีหน่วยในการประเมินเป็นคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
มีเกณฑ์ในการพิจารณารับรองคุณภาพการจัดการศึกษา 2 ระดับ
คือ ระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน
โดยแบ่งผลการรับรองมาตรฐานเป็น 2 ลักษณะ คือ “ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน สมศ.” และ “ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.”
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ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาในระดับ
คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.”
เมือ่ พิจารณาคะแนนผลการประเมินแล้วมีคา่ เฉลีย่ ในภาพรวม
ตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป และมีคา่ เฉลีย่ รวมของตัวบ่งชีพ
้ นั ธกิจหลัก
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ของสถานศึกษา (ตัวบ่งชีท้ ่ี 1 - 11) ตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป หาก
พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ข้างต้นถือว่า “ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.”


การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน พิจารณาจาก
สัดส่วนของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน สมศ. กับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าทั้งหมด
หากพิจารณาจากสัดส่วนของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. เทียบกับคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าทั้งหมด ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับ
สถาบัน “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.” เมือ่

1. สถาบันที่มีคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตั้งแต่ 11
คณะวิชาขึน้ ไป และมีคณะวิชาทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.
ไม่เกินร้อยละ 10 ของคณะวิชาทัง้ หมด
2. สถาบันทีม่ คี ณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตัง้ แต่ 4 - 10
คณะวิชา และมีคณะวิชาทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. ไม่เกิน
1 คณะวิชา
3. สถาบันทีม่ คี ณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตัง้ แต่ 1 - 3
คณะวิชา และไม่มคี ณะวิชาทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.
หากสัดส่วนของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน สมศ. ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ถือว่า “ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน สมศ.”
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ตัวบ่งชี้

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวง
ด้านคุณภาพบัณฑิต
ผลการจัด
1. บัณฑิตปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
การศึกษาและ
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ดุ มศึกษาแห่งชาติ การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
3. ผลงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
5. งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยทีน่ ำไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
กลุม่ ตัวบ่งชี้
8. ผลการนำความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
พืน้ ฐาน
การเรียนการสอนหรือการวิจยั
9. ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้าความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
10.การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11.การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัมนธรรม
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
การบริหาร
12.การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องสภาสถาบัน
จัดการศึกษา
13.การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถาบัน
14.การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
การประกัน
15.ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
คุณภาพภายใน
กลุม่ ตัวบ่งชี้
16.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถาบัน ผลการจัด
อัตลักษณ์
17.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
การศึกษาและ
กลุม่ ตัวบ่งชี้
18.ผลการชีน้ ำ ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมในด้านต่างๆ
การจัดการเรียน
มาตรการส่งเสริม
การสอนฯ
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