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แนวความคดิเกีย่วกบัมหาวทิยาลยั 

• สมยัก่อน 

• ปัจจุบนั 

• ในสงัคมไทย 



ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

1.   มหาวิทยาลยัวจิยั (Research University) 

2.   มหาวิทยาลยัทาํการสอน  (Teaching University) 

3.   วทิยาลยัชุมชน  (Community College) 



การปฏิรูปอุดมศึกษา 

1.   การปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจดัการ 

2.   การพฒันาระบบต่าง ๆ 

3.   การพฒันากระบวนการจดัการดา้นคุณภาพ และการ

พฒันากลไกคุณภาพ 

4.   การปฏิรูปการเรียนการสอนและการวิจยั 

5.   การพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร 

 



พนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

1. ผลิตบณัฑิต 

2. สร้างงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

3. ใหบ้ริการวชิาการ 

4. ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 



การประเมนิคุณภาพภายนอก 

   เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อให้มีการพฒันาคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน และให้มีการ
พฒันาคุณภาพ และมาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองตามเอกลกัษณ์ของสถาบนั 



หลกัการในการตดัสินคุณภาพ 

1.     มีความตระหนกัถึงความสาํคญั (awareness) 

2.     มีความพยายาม (attempt) 

3.     บรรลุผลสาํเร็จ  (achievement) 



จุดมุ่งหมายของการประเมนิภายนอก 

1.    เพื่อยนืยนัสภาพจริงในการดาํเนินงานของสถาบนั และประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

2.    ช่วยสะทอ้นจุดเด่น และจุดท่ีควรพฒันาของสถาบนั 

3.    ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และพฒันา 

 



การประเมนิคุณภาพภายนอก 

1.    รอบแรก: พ.ศ. 2542 – 2548 

 -  เพื่อพฒันา โดยใหส้ถาบนัไดป้ระเมินตนเอง และใหค้นอ่ืน

 ประเมินสถาบนั 

2.    รอบสอง: พ.ศ. 2549 – 2553 

 -  เพื่อการพฒันา โดยใหมี้การรับรองมาตรฐานการศึกษาของ   

        สถาบนั (มาตรา 51) 



การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
1. การปรับมาตรฐานจาก 8 เป็น 7 มาตรฐาน 

2. การปรับลดจาํนวนนิยามของการประกนัคุณภาพภายนอก 

3. ใหค่้านํ้าหนกัของแต่ละมาตรฐาน 

4. การกาํหนดเกณฑก์ารประเมินในแต่ละตวับ่งช้ี 

5. การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดบัสถาบนัและกลุ่มสาขาวิชา 

 



การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ (ต่อ) 

6. การจดัทาํฐานขอ้มูลร่วม (common data set) 

7. การคาํนึงถึงความแตกต่างของสถาบนั 

8. ความสอดคลอ้งของตวับ่งช้ี 

 



รอบแรก รอบสอง 

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 

2. มาตรฐานดา้นการเรียนรู้ 

3. มาตรฐานดา้นการสนบัสนุนการ

เรียนรู้ 

4. มาตรฐานดา้นการวิจยัและงาน

สร้างสรรค ์

5. มาตรฐานดา้นการบริการวชิาการ 

6. มาตรฐานดา้นการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม 

7. มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 

8. มาตรฐานดา้นระบบการประกนั

คุณภาพ 

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 

2. มาตรฐานดา้นงานวจิยัและงาน

สร้างสรรค ์

3. มาตรฐานดา้นการบริการวชิาการ 

4. มาตรฐานดา้นการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

5. มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนั

และบุคลากร 

6. มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการ

เรียนการสอน 

7. มาตรฐานดา้นประกนัคุณภาพ 

 

การปรับมาตรฐานจาก 8 แป็น 7 มาตรฐาน 



การเปรียบเทยีบการประเมินรอบแรก (2544 – 2548) 

การประเมนิรอบ

แรก 

การประเมนิรอบทีส่อง 

1.  ส่ิงท่ีตอ้งการ

ประเมิน 

คุณภาพของสถาบนั

โดยรวม 

คุณภาพของสถาบนัและของกลุ่มสาขาวิชา 

2.  มาตรฐานคุณภาพ 8 มาตรฐาน 28 ตวั บ่งช้ี 

(ใชเ้หมือนกนัทุก

สถาบนั) 

7 มาตรฐาน 39 ตวับ่งช้ีร่วมและ 9 ตวับ่งช้ี

เฉพาะ 

-  นํ้าหนกั กรอบมาตรฐานและ 

    ตวับ่งช้ีผนัแปรตามกลุ่มสถาบนั 

-   มีตวับ่งช้ีเฉพาะตามจุดเนน้ของ 

    กลุ่มสถาบนัดว้ย 

3.  จุดประสงคข์อง

การประเมิน 

เพ่ือการพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานของ

สถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 

เพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนั 

     หวงัวา่จะกระตุน้ใหส้ถาบนัคุณภาพและ

มาตรฐานอยา่งกา้วกระโดดและเป็นไปอยา่ง

ต่อเน่ือง 

4.  เกณฑก์ารรับรอง

มาตรฐานคุณภาพ 

ไม่มีเกณฑ ์ กาํหนดเกณฑท์ั้งระดบั กลุ่มสาขา และระดบั

สถาบนั 



หลกัการประเมินคุณภาพภายนอก 
• คาํนึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการ และแนวทางการจดัการศึกษา ตาม

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

• คาํนึงถึงเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

• พฒันาคุณภาพใหสู้งกวา่มาตรฐานอุดมศึกษาของประเทศ 

• มุ่งเนน้พฒันามาตรฐานอุดมศึกษาสู่ระดบัสากล 

• ส่งเสริมใหส้ถาบนัพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในใหส้อดคลอ้ง
กบัระบบประเมินคุณภาพภายนอก 

• เนน้การประเมินแบบกลัยาณมิตร ท่ีเท่ียงตรงและโปร่งใสตรวจสอบได ้



การแบ่งกลุ่มสาขาวชิา (10 กลุ่ม จัดโดย สมศ.) 

1.       วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

2.       วทิยาศาสตร์กายภาพ 

3.       วศิวกรรมศาสตร์ 

4.       สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

5.       เกษตรศาสตร์ 

6.       บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการท่องเทีย่ว และ
เศรษฐศาสตร์ 

7.       ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 

8.       ศิลปกรรม วจิิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 

9.       มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

10.     สหวทิยาการ 

 



การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
1.   กลุ่มสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิต และวิจยั 

2.   กลุ่มสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิต และพฒันาสงัคม 

3.   กลุ่มสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิต และพฒันาศิลปะและวฒันธรรม 

4.   กลุ่มสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิต 

5.   กลุ่มสถาบนัวิทยาลยัชุมชน ซ่ึงเนน้การจดัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา เป็น
การเปิดโอกาสทางการศึกษา และสนองตอบความตอ้งการของชุมชน
ในดา้นการมีงานทาํและอาชีพ 



การจัดกลุ่มสถาบันตามพนัธกจิหลกั 
กลุ่มสถาบนัตามจุดเน้น 

 

การปฏิบตัติามพนัธกจิ 

สอน วจิยั บริการวชิาการ ทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม 

1. การผลติบัณฑติ และวจิยั  

≥ 20% 

 

≥ 10% 

2.. การผลติบัณฑติ และพฒันาสังคม  

≥ 20% 

  
≥ 10% 

3. การผลติบัณฑติ และพฒันา

ศิลปวฒันธรรม 

  
≥ 20% 

  
≥ 20% 

4. การผลติบัณฑติ   
≥ 20% 

  
≥ 20% 

  
≥ 10% 

 

  

≥ 30% 

 

 

  

≥ 30% 

 
 

  

≥ 30% 

 
 

  

≥ 30% 

 
 

  

≥ 35% 

 

 

  

≥ 30% 

 
 

  

≥ 20% 

 



จํานวนตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานทีส่ถาบันจะได้รับ 

การประเมินตามรายมาตรฐาน 
มาตรฐาน นํา้หนัก นํา้หนักที่ 

สถาบันเลอืก 

จาํนวน 

ตวับ่งช้ี 

1.      มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ 

2.      มาตรฐานด้านงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 

3.      มาตรฐานด้านการบริการวชิาการ 

4.      มาตรฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

อย่างน้อย 20 

อย่างน้อย 20 

อย่างน้อย 20 

อย่างน้อย 20 

- 

- 

- 

- 

6 + 2* 

5 + 2* 

4 + 3* 

2 + 2* 

รวมมาตรฐาน 1 - 4 100 100 17 + 9* 

5.     มาตรฐานด้านการพฒันาสถาบัน และบุคลากร 

6.     มาตรฐานด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

7.     มาตรฐานการประกนัคุณภาพ 

20 

20 

20 

- 

- 

- 

11 

9 

2 

รวมมาตรฐาน 5 - 7 60 60 22 

รวมมาตรฐาน 1 - 7 160 160 39 + 9* 



ระดบัพฒันาการของสถาบัน (5 ระดบั) 
1. ปรับปรุง 

2. กาํลงัพฒันา 

3. พอใช ้

4. ดี 

5. ดีมาก 



การประเมนิคุณภาพ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 1. การประเมินรายกลุ่มสาขาวิชา 

 2. การประเมินระดบัสถาบนั 

 



เกณฑ์การให้คะแนน 

1.   พิจารณาจากมาตรฐานขั้นตํ่า (3 คะแนน) 

2.   พิจารณาจากพฒันาการของสถาบนั โดยเปรียบเทียบผล

ประเมินคร้ังท่ี 1 และ 2 (1 คะแนน 0, 1) 

3.   พิจารณาจากการบรรลุประสิทธิผล ตามแผนของสถาบนั 

จากการประเมินคร้ังท่ี 2 (1 คะแนน : 0, 1) 



การประเมนิรายมาตรฐาน 
1. การประเมินตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน คะแนนเตม็ 5 คะแนน โดยใช้

เกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 

  1.1 การประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานขั้นตํ่าของแต่ละตวับ่งช้ี ซ่ึงผนั
แปรตามกลุ่มสถาบนั คะแนนเตม็ 3 คะแนน  

  ตวัอยา่ง 

  การประเมินตวับ่งช้ีท่ี 6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมี่คุณวุฒิ
 ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า สําหรับกลุ่มสถาบันทีเ่น้นการผลติ
 บัณฑิตและการวจัิย เกณฑ์ผ่านขั้นตํ่า ของตัวบ่งช้ีนีค้อื ร้อยละ 60 

 
    

 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

< 40 % 41-59 % ≥ 60 % 



การประเมนิรายมาตรฐาน (ต่อ) 
1.2 การประเมนิองิพฒันาการ โดยพจิารณาจากผลการประเมนิภายนอกคร้ังที่ 1 และ 

2 ในการการตดัสินพฒันาการของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในตวับ่งช้ีเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพทีแ่บ่งเป็น 5 ระดบั สรุปได้ดงันี ้

ระดับ ผลการประเมนิรอบแรก ผลการประเมนิรอบทีส่อง การมพีฒันาการ 

 

 

1 

ปรับปรุง ปรับปรุง ไม่มี 

ปรับปรุง กาํลงัพฒันา มี 

ปรับปรุง พอใช ้ มี 

ปรับปรุง ดี มี 

ปรับปรุง ดีมาก มี 

 

 

2 

กาํลงัพฒันา ปรับปรุง ไม่มี 

กาํลงัพฒันา กาํลงัพฒันา ไม่มี 

กาํลงัพฒันา พอใช ้ มี 

กาํลงัพฒันา ดี มี 

กาํลงัพฒันา ดีมาก มี  



การประเมินรายมาตรฐาน (ต่อ) 
ระดบั ผลการประเมินรอบแรก ผลการประเมินรอบท่ีสอง การมีพฒันาการ 

 

3 

พอใช ้ ปรับปรุง ไม่มี 

พอใช ้ กาํลงัพฒันา ไม่มี 

พอใช ้ พอใช ้ ไม่มี 

พอใช ้ ดี มี 

พอใช ้ ดีมาก มี 

 

4 

ดี ปรับปรุง ไม่มี 

ดี กาํลงัพฒันา ไม่มี 

ดี พอใช ้ ไม่มี 

ดี ดี มี 

ดี ดีมาก มี 

 

5 

ดีมาก ปรับปรุง ไม่มี 

ดีมาก กาํลงัพฒันา ไม่มี 

ดีมาก พอใช ้ ไม่มี 

ดีมาก ดี มี 

ดีมาก ดีมาก มี 



 



สาระในพระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

1.       สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
มุ่งพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาใหดี้ข้ึน 

2.       ระบบการประกนัคุณภาพ ตอ้งมีทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบการพฒันา
คุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ และระบบการประเมิน
คุณภาพ ทั้งน้ีสามารถแบ่งระบบการประกนัคุณภาพเป็น การ
ประกนัคุณภาพภายใน และการประกนัคุณภาพภายนอก 

3.       หน่วยงานตน้สังกดัและสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งมีหนา้ท่ีร่วมกนั
ในการจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน โดยกาํหนด
มาตรฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายใน และจดัระบบประกนั
คุณภาพภายใน 

4.       การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.       สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งดาํเนินการในการประกนัคุณภาพภายใน
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดี้ข้ึน 

 



สาระในพระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

6.      สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัทาํรายงานประจาํปีซ่ึงเป็นรายงานวจิยัประเมิน
ตนเอง เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.      รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานวจิยัประเมินตนเอง ตอ้งเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีคณะกรรมการรับรอง ใหต้รวจสอบอนัจะนาํไปสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืของสถาบนัอุดมศึกษา 

8.      รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานวจิยัประเมินตนเอง ถือวา่เป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการประเมินเพื่อการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

9.      สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน
ต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา ตลอดจนบุคลากร 
คณะกรรมการสภาสถาบนั รวมทั้งผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ให้
ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 



หนา้ท่ีของสถาบนัอุดมศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

1.    พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน  

2.    ดาํเนินการตรวจสอบและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน ท่ีสถาบนัและ
หน่วยงานตน้สงักดัไดพ้ฒันาข้ึน 

3.   จดัทาํรายงานประจาํปีซ่ึงเป็นผลจากการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 

4.   ใหข้อ้มูล เอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั 
และเตรียมความพร้อมอ่ืน ๆ เพื่อการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

5.    ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ สมศ. และ
หน่วยงานตน้สงักดั 



ผลประเมนิในแต่ละมาตรฐาน 
ช่วงคะแนน ผลการประเมนิ ความหมาย 

4.51 – 5.00 ดีมาก ผลการจดัการศึกษาไดม้าตรฐานซ่ึงนาํไปสู่การรับรอง

มาตรฐาน 

3.51 – 4..50 ดี ผลการจดัการศึกษาไดม้าตรฐานซ่ึงนาํไปสู่การรับรอง

มาตรฐาน 

2.51 – 3.50  พอใช ้ ผลการจดัการศึกษาไดม้าตรฐานซ่ึงนาํไปสู่การรับรองแบบมี

เง่ือนไข 

1.51 – 2.50 ควรปรับปรุง ผลการจดัการศึกษาไม่ไดม้าตรฐาน 

1.00 – 1.50 ตอ้งปรับปรุง ผลการจดัการศึกษาไม่ไดม้าตรฐาน 



1. การประเมินรายกลุ่มสาขาวชิา 

กลุ่มสาขาวิชาจะไดรั้บการรับรองมาตรฐานเม่ือ 

1.1 ไดค้ะแนนเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกั ตั้งแต่ ระดบัดีข้ึนไป (3.51 - 5.00) อยา่งนอ้ย 5 มาตรฐาน  

 (3 ใน 4 ของมาตรฐานทั้งหมด) และไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง (1.00 – 1.50) 

1.2  ไดรั้บการรับรอง แบบมเีงือ่นไข เม่ือ ค่าเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกัใน 

มาตรฐานท่ี 1-4 ไม่ตํ่ากวา่ ระดบัดี (3.51 – 5.00) 

และ ค่าเฉล่ียรวม 7 มาตรฐาน ไม่ตํ่ากวา่ระดบัพอใช ้(2.51 – 5.00) โดยมาตรฐาน 

1-4  ตอ้ง  ไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง (1.00 – 1.50) หรือ 

มีจาํนวนมาตรฐานอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป (3.51 5.00) ไม่ถึง 5 มาตรฐาน (3 ใน 4 

ของมาตรฐานทั้งหมด) โดยมาตรฐาน 1-4  ตอ้ง ไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัตอ้ง

ปรับปรุง (1.00 – 1.50)  

 



2. การประเมนิระดบัสถาบัน 

การรับรองสถาบันระดบัอุดมศึกษา 

แนวทาวที่ 1 การประเมินภายนอกเพ่ือรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ  

   สมศ. ในระดบัสถาบนั โดยรวมทั้ง 7 มาตรฐาน เม่ือ  

1.1 ไดค้ะแนนเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกั ตั้งแต่ ระดบัดีข้ึนไป (3.51 - 5.00) อยา่งนอ้ย 5 มาตรฐาน  

 (3 ใน 4 ของมาตรฐานทั้งหมด) และไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง (1.00 – 1.50) 

1.2  สถาบนัจะไดรั้บการรับรอง แบบมเีงือ่นไข เม่ือ ค่าเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกัใน 

 มาตรฐานท่ี 1-4 ไม่ตํ่ากวา่ ระดบัดี (3.51 – 5.00) 

 และ ค่าเฉล่ียรวม 7 มาตรฐาน ไม่ตํ่ากวา่ระดบัพอใช ้(2.51 – 5.00) โดยมาตรฐาน 

1-4  ตอ้ง  ไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง (1.00 – 1.50) หรือ 

 มีจาํนวนมาตรฐานอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป (3.51 5.00) ไม่ถึง 5 มาตรฐาน (3 ใน 4 ของ

มาตรฐานทั้งหมด) โดยมาตรฐาน 1-4  ตอ้ง ไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัตอ้ง

ปรับปรุง (1.00 – 1.50)  

     



2. การประเมินระดบัสถาบัน 

การรับรองสถาบันระดบัศึกษา (ต่อ) 

แนวทางท่ี 2 สถาบนัจะไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

  เม่ือ 3 ใน 4 ของกลุ่มสาขาวชิาได้รับการรับรองมาตรฐาน

  และไม่มีกลุ่มสาขาวชิาใดมีผลการประเมินอยู่ในระดับ

  ต้องปรับปรุง (1.00 - 1.50) 



ความแตกต่างของการประเมนิรอบแรก และรอบสอง 

• รอบแรก: เกณฑก์ารตดัสินใชเ้กณฑ ์8 มาตรฐาน

พิจารณาแบบ ผา่น และไม่ผา่น  

• รอบสอง: เกณฑก์ารตดัสินใชเ้กณฑ ์7 มาตรฐาน 

โดยตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ 3.51 ข้ึนไป และถา้ตํ่า

กวา่ 3.50 ผา่นโดยตอ้งมีเง่ือนไข 



ความแตกต่างของการประเมนิรอบแรก และรอบสอง (ต่อ) 

• รอบสอง : เกณฑก์ารใหค้ะแนนจะมี 5 ระดบั สาํหรับแต่ละ
มาตรฐาน 39 ตวับ่งช้ีหลกั และ 9* ตวับ่งช้ีเฉพาะ (* 9 ตวับ่งช้ี
เฉพาะมีความสาํคญัต่อเม่ือ สถาบนัจดัอยูใ่นประเภทกลุ่มใด) 

 

• รอบสอง: เกณพก์ารใหค้ะแนนจะแบ่งเป็น 5 คะแนนเตม็ แต่ละ
มาตรฐานจะแบ่งเป็น 3 ส่วน 

 -  ส่วนแรก  3 คะแนนข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้(จะได ้1 , 2 หรือ 3 
  คะแนน ข้ึนอยูก่บัช่วงคะแนน) 

 - ส่วนท่ี 2 1 คะแนนข้ึนอยูก่บัหลกัฐานท่ีมีการพฒันา 

 - ส่วนท่ี 3 1 คะแนนข้ึนอยูก่บัหลกัฐานท่ีมีประสิทธิภาพ 



การดาํเนินการโดยมีหลกัฐาน 

• ในการประเมินภายนอกจะมีคาํถามท่ีสาํคญั 2 คาํถาม 

– มีการปรับปรุงอะไรและอยา่งไรจากผลการประเมินคร้ังแรก 

– มีหลกัฐานอะไรท่ีใชอ้า้งอิงหรือตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิภาพ 



การประเมนิรายมาตรฐาน 
1. การประเมินตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน คะแนนเตม็ 5 คะแนน โดยใช้

เกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 

  1.1 การประเมินอิงเกณฑม์าตรฐานขั้นตํ่าของแต่ละตวับ่งช้ี ซ่ึงผนั
แปรตามกลุ่มสถาบนั คะแนนเตม็ 3 คะแนน  

  ตวัอยา่ง 

  การประเมินตวับ่งช้ีท่ี 6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมี่คุณวุฒิ
 ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า สําหรับกลุ่มสถาบันทีเ่น้นการผลติ
 บัณฑิตและการวจัิย เกณฑ์ผ่านขั้นตํ่า ของตัวบ่งช้ีนีค้อื ร้อยละ 60 

 
    

 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

< 40 % 41-59 % ≥ 60 % 



การประเมนิรายมาตรฐาน (ต่อ) 

1.3 การประเมินประสิทธิผลตามแผนของสถาบนั โดยพิจารณาจากรายงาน

ประเมินสัมฤทธิผลของแผนหรือรายงานประเมินตนเอง ถา้ผลการ

ประเมินพบวา่ ตวับ่งช้ีนั้นๆ บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนของสถาบนั

ให ้1 คะแนน ถา้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนให ้0 คะแนน 



การประเมนิรายกลุ่มสาขาวชิา 

ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ 

• ไดค้ะแนนเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกั ตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป มีอยา่ง

นอ้ย 5 มาตรฐาน 

• และ ไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง 



ได้รับการรับรองแบบมเีงือ่นไข (ม ี2 กรณ)ี 
กรณีที่ 1 

• ไดค้ะแนนเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกัใน 4 มาตรฐานแรก ไม่ตํ่ากวา่ระดบั
ดี 

• และค่าเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกั รวม 7 มาตรฐาน ไม่ตํ่ากวา่ระดบัพอใช ้

• โดยมาตรฐานท่ี 1 – 4 ตอ้งไม่มีมาตรฐานใด อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

หรือกรณีที่ 2 

• ไดค้่าเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกั ของ 4 มาตรฐานและทั้ง 7 มาตรฐานไม่
ตํ่ากวา่ระดบัดี 

• แต่มีจาํนวนมาตรฐานอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป ไม่ถึง 5 มาตรฐาน 

• โดยมาตรฐานท่ี 1 – 4 ตอ้งไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

หมายเหตุ: 

• กลุ่มสาขาวิชาจะไม่ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพเม่ือไม่
เป็นไปตามกรณีขา้งบน 



1.   การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดบัสถาบนั 

2.   การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดบัสถาบนัแบบมีเง่ือนไข 

3.   ไม่รับรองสถาบนัตามมาตรฐานคุณภาพ 

 

เกณฑ์การตดัสินผลการประเมนิ 



ไดค้ะแนนเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกั ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไปมีอยา่งนอ้ย 5 

มาตรฐาน (3 ใน 4 มาตรฐาน) ท่ีมีผลประเมินไม่ตํ่ากวา่ดี และ 

ไม่มาตรฐานใดอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 

การรับรองสถาบันตามมาตรฐานคุณภาพ 



 ไดค้ะแนนเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกัโดยรวมในระดบัพอใช ้ 

     (2.51 – 3.50) และ 

 ไดค้ะแนนถ่วงนํ้าหนกัในมาตรฐานท่ี 1 – 4 ไม่ตํ่ากวา่

ระดบัดี (3.51 ข้ึนไป) 

 รวมทั้งไม่มีมาตรฐานใดอยูร่ะดบัท่ีตอ้งปรับปรุง 

 แต่มีจาํนวนมาตรฐานท่ีมีผลการประเมินไม่ตํ่ากวา่ระดบัดี

ไม่ถึง 5 มาตรฐาน 

 โดยไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

การรับรองสถาบันตามมาตรฐานคุณภาพแบบมเีงือ่นไข 



ไม่รับรองสถาบันตามมาตรฐานคุณภาพ 

• ไดค้ะแนนเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกัโดยรวมในระดบัควร

ปรับปรุง (2.50 ลงมา) 

• หรือไม่เป็นไปตาม 2 กรณีแรก 



สรุปเกณฑ์การตดัสินการรับรองสถาบัน 

(1.1) สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการรับรองเมือ่ 

มาตรฐาน 1 2 3 4 5 6 7 เฉลีย่แบบ

ถ่วงนํา้หนัก 

1-7 

ระดบั 

คะแนน 

2.51-5.00 2.51-5.00 2.51-5.00 2.51-5.00 2.51-5.00 2.51-5.00 2.51-5.00 ≥ 3.51 

......มีจาํนวนมาตรฐานอยูใ่นระดบัคะแนน 3.51-5.00 อยา่งนอ้ย 5 มาตรฐาน........ 

.......................เฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกั ≥  3.51 ............................ 



สรุปเกณฑ์การตดัสินการรับรองสถาบัน 

(1.2) สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการรับรองแบบมีเงือ่นไขเมื่อ 

มาตรฐาน 1 2 3 4 5 6 7 เฉล่ียแบบ 

ถ่วงนํ้ าหนกั  

1-7 

กรณทีี่ 1 

ระดบั 

คะแนน 

1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.00-5.00 1.00-5.00 1.00-5.00 

.........เฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนกั ≥ 2.51 ................ 

...........................................เฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนกั ≥ 2.51 ..................................................... ≥ 2.51 

กรณทีี่ 2 

ระดบั 

คะแนน 

1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.51-5.00 1.00-5.00 1.00-5.00 1.00-5.00 

.............เฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนกั ≥ 3.51 ............ ≥ 3.51 

..........................................เฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนกั ≥ 3.51 ...................................................... 

................มีจาํนวนมาตรฐานอยูใ่นระดบัคะแนน 3.51-5.00 ไม่ถึง 5 มาตรฐาน........................ 

(1.3) สถาบันจะไม่ได้รับการรับรองเมื่อไม่เป็นไปตาม 1.1  หรือ 1.2 



• ไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

ไม่รับรองมาตรฐานในระดบัสถาบัน 



ส่ิงทีต้่องจัดเตรียม 

1.    ใหถื้อวา่สดัส่วนนํ้าหนกัระดบัมาตรฐาน 7 มาตรฐาน 160 คะแนน ระดบั
กลุ่มสาขาวชิาเป็นเช่นเดียวกบัระดบัสถาบนั 

2.    กระจายนํ้าหนกัจากมาตรฐานสู่ตวับ่งช้ี 
 กรณีท่ีมาตรฐานเป็นจุดเนน้ของสถาบนัใหแ้บ่งนํ้ าหนกัระหวา่งตวับ่งช้ี

ร่วม : ตวับ่งช้ีเฉพาะเป็น 50 : 50 พร้อมแสดงเหตุผล 

3.    รายงานการวจิยัประเมินตนเองตาม 9 มาตรฐาน 41 + 24 ตวัช้ีวดั พร้อมมี
ภาคผนวกขอ้มูลอยา่งนอ้ย 2 ปี 

4.    บนัทึกการดาํเนินงานและคู่มือการประกนัคุณภาพภายใน รวมทั้งผลการ
ประเมินแผนการทาํงานท่ีผา่นมา 

5.    เสนอช่ือผูป้ระเมินภายนอกท่ีพึงประสงคไ์ด ้10 ช่ือ ใหค้รอบคุลมกบักลุ่ม
สาขาวชิาของสถาบนั พร้อมระบุความเช่ียวชาญของแต่ละท่าน 

6.    ถา้สถาบนัใด จะเปล่ียนกลุ่มเนน้ใหม่ สามารถดาํเนินการได ้ถา้สภาสถาบนั
เห็นควร แลว้แจง้ใหส้มศ. ทราบ 

 



 ถา้มีอยา่งนอ้ย 3 ใน 4 ของกลุ่มสาขาวิชา ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ และ 

ไม่มีกลุ่มสาขาวิชาใดมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 

 

แนวทางที ่2  (ใชผ้ลการประเมินภายนอกกลุ่มสาขาวชิา) 

การรับรองสถาบัน 

 



รายงานการวจิยัตดิตามการประเมนิคุณภาพภายนอก 

ระดบัอุดมศึกษาปี 2545 – 2546 

ส่ิงทีค่วรพฒันาในการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ขาดการมีส่วนร่วม และขาดโอกาสร่วมอยา่งจริงจงั 
2. มีการนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาในระดบัตํ่ากวา่

อยา่งชดัเจน 
3. ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกยงัไม่สามารถสะทอ้น

ขอ้มูลท่ีมีผลต่อการพฒันาสถาบนัอยา่งเป็นรูปธรรม 
4. สร้างระบบประเมินผลภายในท่ีเขม็แขง็ จดัทาํแผน

ประเมินคุณภาพ ภายในระยะ 5 ปี แบบครบวงจรท่ีสอด

รับกบัประเมินคุณภาพภายนอก 



ส่ิงทีค่วรพฒันาในการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) 

5.      กาํกบั ติดตามใหอ้งคก์รยอ่ยในสถาบนันาํผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใชใ้นการพฒันา / ปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน โดย
จดัทาํปฏิทินการประเมินภายนอก เป้าหมายของการประเมินคุณภาพ
เพื่อรับรองมาตรฐานการจดัอนัดบัคุณภาพ 

6.      สาํหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไปควรให้
ความสาํคญักบัการกาํหนดมาตรฐานดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียนหรือ
ผูส้าํเร็จการศึกษาโดยกาํหนดตวับ่งช้ีท่ีเป็นรูปธรรม 

7.     ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระเมิน 

8.      การพฒันาระบบฐานขอ้มูล ควรพฒันาศูนยข์อ้มูลคุณภาพ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มต่างๆ สามารถสืบคน้ ตรวจสอบ
หรือเขา้ไปศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพได ้ 
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การคาํนวณเพือ่การตดัสิน 

1.    คาํนวณหาคะแนนของแต่ละตวับ่งช้ียอ่ย (แต่ละตวั

บ่งช้ียอ่ยมีคะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

2.   นาํค่าคะแนนของแต่ละตวับ่งช้ีมาคาํนวณเป็นคะแนน

รายมาตรฐาน ดงัสูตร 

  คะแนนรายมาตรฐาน =  

3. นาํคะแนนท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินการ

ประเมิน (ดูจากตาราง) 



การรับรองสถาบนัตามมาตรฐานคุณภาพ 

 ไดค้ะแนนเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกั ตั้งแต่ระดบัดี ข้ึนไป และ 

 ไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง 

  มีอยา่งนอ้ย 5 มาตรฐาน ท่ีมีผลประเมินไม่ตํ่ากวา่ดี 

  และไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง 
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