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QA NEWS ได้นำเสนอตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน และกลุ่มตัวบ่งชี้

อัตลักษณ์มาตัง้ แต่ฉบับที่ 233 ตัวบ่งชีใ้ นการประเมินอีกกลุม่ หนึง่ คือ ตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชีท้ ป่ี ระเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผูก้ ำหนดแนวทาง
พัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคม
ที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้นำสังคมและแก้ปัญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นำเรื่องต่างๆ อาทิ
การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ โครงการรักชาติ การบำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ
ค่านิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ งู อายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคม
อาเซียน พลังงานสิง่ แวดล้อม อุบตั ภิ ยั สิง่ เสพติด ความฟุม่ เฟือย การแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสขุ และความปรองดอง
ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ

ตัวบ่งชีท้ ่ี 18 ผลการชีน้ ำ ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชีน้ ใ้ี ห้สถาบันอุดมศึกษาเลือกดำเนินการ 2 ประเด็นจากประเด็นชีน้ ำหรือแก้ปญ
ั หาสังคมในด้านต่างๆ โดยประเด็นทีเ่ ลือก
ดำเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบัน ตัวบ่งชีน้ จ้ี งึ ประกอบด้วยตัวบ่งชีย้ อ่ ย จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ่ี 18.1 และตัวบ่งชีท้ ่ี
18.2 ตามประเด็นทีเ่ ลือกดำเนินการ ทัง้ 2 ตัวบ่งชีม้ ปี ระเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนเช่นเดียวกัน

ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 80
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ได้รบั การยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน
นับจำนวนข้อทีผ่ ลการดำเนินงานเป็นไปตามประเด็นการพิจารณา แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
ปฏิบตั ไิ ด้ 1 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 2 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 3 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 4 ข้อ

5 คะแนน
ปฏิบตั ไิ ด้ 5 ข้อ

สำหรับตัวบ่งชีน้ ้ี ระดับคณะจะประเมินหรือไม่กไ็ ด้


QA NEWS ได้นำเสนอตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวบ่งชีข้ องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

ไปแล้วตัง้ แต่ฉบับที่ 233 ซึง่ บางตัวบ่งชีอ้ าจยังไม่ชดั เจนและอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงบ้าง ซึง่ ต้องติดตามการเปลีย่ นแปลงจาก สมศ.
ต่อไป
ในส่วนของการพิจารณาการรับรองคุณภาพมีการเปลีย่ นแปลงจากทีเ่ คยนำเสนอไป โดยการรับรองมาตรฐานคุณภาพยังคงมี 2
ลักษณะ คือ “รับรองมาตรฐาน” และ “ไม่รบั รองมาตรฐาน” และมีหน่วยในการประเมินเป็นคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน
การพิจารณาเพือ่ รับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจะพิจารณาการรับรองคุณภาพใน 2 ระดับ คือ
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1. ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2. ระดับสถาบัน

เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของ สมศ. ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ 2 ประการ ดังนี้
1. ผลการประเมินได้คะแนนเฉลีย่ จากตัวบ่งชีต้ ามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบ่งชีท้ ่ี 1 - 11) ตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป และ
2. ผลการประเมินได้คะแนนเฉลีย่ จากภาพรวมทุกตัวบ่งชีต้ ง้ั แต่ 3.51 ขึน้ ไป

การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อผลประเมินของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าได้คะแนนเฉลี่ย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทัง้ 2 ประการ

การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน
สถาบันจะได้รบั การรับรองมาตรฐาน เมือ่
1. ผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลีย่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทัง้ 2 ประการ และ
2. คะแนนผลการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเงือ่ นไข ดังนี้
2.1 สถาบันทีม่ จี ำนวน 1 - 3 คณะ ทุกคณะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 สถาบันทีม่ จี ำนวน 4 - 9 คณะ มีคณะทีไ่ ม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้เพียง 1 คณะ
2.3 สถาบันทีม่ คี ณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าจำนวนตัง้ แต่ 10 คณะขึน้ ไป มีคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตัง้ แต่รอ้ ยละ 90
ของจำนวนคณะทัง้ หมด

การรับรองการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ง้ั
ในกรณีทส่ี ถาบันใดมีการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ง้ั การรับรองการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ง้ั มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1. ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามที่สถาบันแจ้งและปรากฏรายชื่อในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เท่านัน้
2. หากการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นส่วนหนึ่งของคณะ จะประเมินรวมกับคณะ (นำผลการดำเนินงานมารวมกับ
ผลการดำเนินงานของคณะ) หากมิใช่จะนับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ (ประเมินตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
ที่ สมศ. กำหนดเช่นเดียวกับคณะ)
3. ถ้าผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ง้ั ไม่ผา่ นเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. จะไม่รบั รองมาตรฐานในระดับสถาบัน หาก
สถาบันการศึกษาพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ของ สกอ. แล้ว สมศ. จึงจะประเมินการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ง้ั
4. ถ้าพบหลักฐานภายหลังว่าสถาบันการศึกษามีการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ง้ั นอกเหนือจากทีส่ ถาบันแจ้ง สกอ. สมศ. จะ
ประกาศไม่รบั รองทัง้ สถาบัน กรณีท่ี สมศ. ให้การรับรองไปแล้วจะดำเนินการถอนการรับรอง
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สมศ. จะเข้าประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามสถาบันอุดมศึกษา รุน่ แรก ในปีงบประมาณ 2554 (สมศ. จะเข้าประเมินภายใน
เดือนสิงหาคม 2554) จำนวน 73 แห่ง และสถาบันเฉพาะทางด้านการพยาบาลทัง้ หมด ซึง่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ อยูใ่ นรายชือ่ สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะต้องได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ด้วย โดยการประเมินผลการดำเนินงานในส่วนของตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณจะเป็นผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2551 ถึง 2553
ส่วนตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพเป็นผลการดำเนินงานรอบปีการศึกษา 2553
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