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เปรียบเทียบเกณฑ์ สมศ. เดิม และเกณฑ์ สมศ. ใหม่ ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 

หน้า 
(เล่มเดิม) 

เกณฑ์ สมศ.  เดิม 
(ตามเล่มสําเนาคู่มือ สมศ. สเีหลือง ฉบับตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
วันที่ 26 เมษายน 2554  สมศ. นําขึน้ website วันที่ 12 พฤษภาคม 2554) 

เกณฑ์ สมศ. ใหม่ 
(จากประกาศ สมศ. เรื่อง การปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2554) 

หน้า 10  2.3 ข้อมูลการดําเนนิงานทีใ่ช้ประกอบการพิจารณา 
1. การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ใช้ผลการดําเนินงานย้อนหลังก่อน

การประเมิน ตามลักษณะของตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งชี้เชิงปรมิาณ ใช้ผลการดําเนินงาน 3 ปี ก่อนปีที่ประเมิน เช่น หาก
สถาบันได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกปี พ.ศ. 2554 รายงานการประเมิน
ตนเองต้องรายงานข้อมูลของปีการศึกษาหรือ ปีปฏิทิน พ.ศ. 2551, 2552 และ 
2553 กรณีไมม่ีข้อมูลย้อนหลังครบ 3 ปี ให้ใช้ข้อมลูล่าสดุที่มี  

ส่วนตัวบง่ชี้เชงิคุณภาพ ใช้ผลการดําเนินงาน 1 ปี ก่อนปีที่ประเมิน 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ใหค้ํานวณดังนี้ 

1. ในปี 2554 ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี อนุโลมใหใ้ช้ข้อมูล
ย้อนหลงั 1 ป ี  

2. ปี 2555 และ ปี 2556 อนุโลมให้ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี และ 3 ปี 
ตามลําดับ 

หน้า 20 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 :  คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 :  คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
 ขนาดของกลุม่ตัวอย่างที่ใชไ้ม่ต่ํากว่าร้อยละ 35 ของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละ

ระดับ 
1. ข้อมูลทีแ่สดงถงึคุณภาพบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล
เอง โดยใช้แบบสอบถามที่กําหนดโดย สมศ. หรือรวบรวมข้อมูลโดย
หน่วยงานกลางที่ สมศ. มอบหมาย 

ขนาดของกลุม่ตัวอย่างที่ใชไ้ม่ต่ํากว่าร้อยละ 20  
 

 มหาวิทยาลัยที่ประเมินในกลุ่มแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใช้
ข้อมูลการสํารวจความพึงพอใจของสถาบนัในปีการศึกษาล่าสุดทีส่ถาบันเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยขอให้รายงานระเบียบวิธีการดําเนนิการ ที่มาของข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และประชากรที่ใช ้

 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 กันยายน 2554 

เอกสารหมายเลข 2 
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หน้า 
(เล่มเดิม) 

เกณฑ์ สมศ.  เดิม 
(ตามเล่มสําเนาคู่มือ สมศ. สเีหลือง ฉบับตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
วันที่ 26 เมษายน 2554  สมศ. นําขึน้ website วันที่ 12 พฤษภาคม 2554) 

เกณฑ์ สมศ. ใหม่ 
(จากประกาศ สมศ. เรื่อง การปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2554) 

หน้า 21 ตัวบ่งชี้ที่ 3 :  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ตัวบ่งชี้ที่ 3 :  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

 เกณฑ์การประเมิน  :  

 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยทีต่ีพิมพ์ ดงันี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎ

ในฐานข้อมูล TC   

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 

หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ

อยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอ้มูล

การจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 

(Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมกีาร

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 

ISI  

เกณฑ์การประเมิน  :  

 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยทีต่ีพิมพ์ ดงันี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตพีิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 มีการตพึิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

0.75 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (proceeding)  หรือมีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI หรือวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่ได้รบัการยอมรับในสาขา 

1.00 มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ได้รับการ

ยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus 
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หน้า 
(เล่มเดิม) 

เกณฑ์ สมศ.  เดิม 
(ตามเล่มสําเนาคู่มือ สมศ. สเีหลือง ฉบับตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
วันที่ 26 เมษายน 2554  สมศ. นําขึน้ website วันที่ 12 พฤษภาคม 2554) 

เกณฑ์ สมศ. ใหม่ 
(จากประกาศ สมศ. เรื่อง การปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2554) 

หน้า 38 ตัวบ่งชี้ที่ 12 :  การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 12 :  การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบัน  

 หมายเหตุ :  ในระดับคณะไม่ต้องประเมิน หมายเหตุ :  เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน 

หน้า 40 ตัวบ่งชี้ที ่14 :  การพัฒนาคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที ่14 :  การพัฒนาคณาจารย์ 

 - การคิดคะแนนกรณสีาขาวิชาการ/ วิชาชีพ 
คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/ วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตาม

หลักเกณฑ์ของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ กพ. 

หมายเหตุ : จากการสอบถาม สกอ. คําอธิบายข้างต้น หมายถึง คุณวุฒิปริญญาเอก 
พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ และอาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ 
สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น การได้รับอนุบัตร/วุฒิบัตร ของ
เฉพาะแพทยศาสตร์เท่านั้น ให้เทียบเท่าได้กับคุณวุฒิปริญญาเอก   

หน้า 44 ตัวบ่งชี้ที่ 16 :  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน    
ตัวบ่งชี้ที ่16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์

ตัวบ่งชี้ที่ 16 :  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที ่16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

 หมายเหตุ :   ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ในระดับคณะไม่ต้องประเมิน 

 

 

 

 
 

คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 

หมายเหตุ :  1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์ โดยความเห็นชอบจากสถาบัน 

(จากการสอบถาม สมศ. การคิดคะแนนตัวบ่งชี้นี้ จะล้อตามตัวบ่งชี้ที่ 17) 
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หน้า 
(เล่มเดิม) 

เกณฑ์ สมศ.  เดิม 
(ตามเล่มสําเนาคู่มือ สมศ. สเีหลือง ฉบับตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
วันที่ 26 เมษายน 2554  สมศ. นําขึน้ website วันที่ 12 พฤษภาคม 2554) 

เกณฑ์ สมศ. ใหม่ 
(จากประกาศ สมศ. เรื่อง การปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2554) 

หน้า 45 ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์

 หมายเหตุ :             - 

 

คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 

หมายเหตุ :  1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์ โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

(จากการสอบถาม สมศ. การคิดคะแนนตัวบ่งชี้นี้ จะล้อตามตัวบ่งชี้ที่ 17) 

 

 

หน้า 46 ตัวบ่งชี้ที่ 17 :   ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 17 :   ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบนั 

 หมายเหตุ : ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชี้นี้หรือไม่ก็ได้ หากจะประเมินต้องเป็น
เอกลักษณ์ของคณะ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 

 

เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของ
สถาบันก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
การคิดคะแนน 
1. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มี
ส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะ
พิจารณาในระดับคณะด้วย 
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หน้า 
(เล่มเดิม) 

เกณฑ์ สมศ.  เดิม 
(ตามเล่มสําเนาคู่มือ สมศ. สเีหลือง ฉบับตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
วันที่ 26 เมษายน 2554  สมศ. นําขึน้ website วันที่ 12 พฤษภาคม 2554) 

เกณฑ์ สมศ. ใหม่ 
(จากประกาศ สมศ. เรื่อง การปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2554) 

หน้า 48 ตัวบ่งชี้ที่ 18 :  ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ ตัวบ่งชี้ที่ 18 :  ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1            
                ภายในสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2     
                ภายนอกสถาบัน 

หมายเหตุ : ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชี้นี้หรือไม่ก็ได้  

 

ประเด็นการพจิารณา  : 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  :   

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ปฏิบัติได ้
1 ข้อ 

ปฏิบัติได ้
2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้
5 ข้อ  

มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับ
มาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
 

หมายเหตุ : จากการสอบถาม สมศ. เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้มีการปรับใหม่ใหส้าํนักวิชา
ต้องดําเนนิการ ดังนั้นมหาวิทยาลยัที่ต้องประเมินในรอบแรก หากสํานักวิชามี
การดําเนนิการแยกกับสถาบัน สมศ. อนุโลมให้สาํนักวิชาดําเนินการในตัวบ่งชี้
นี้โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยได้ โดย สมศ. ได้แจ้งให้
กรรมการประเมินฯ รับทราบแล้ว 
การคิดคะแนน 
1. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มี
ส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะ
พิจารณาในระดับคณะด้วย 

ประเด็นการพจิารณา  :  เหมือนเดิม 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  :   

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
4-5 ข้อ 

หมายเหตุ : สําหรับปี 2554 สถาบันสามารถดําเนินการได้ทั้งภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบัน แต่ต้องดําเนินการอย่างน้อย 2 ประเด็น 
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หน้า 
(เล่มเดิม) 

เกณฑ์ สมศ.  เดิม 
(ตามเล่มสําเนาคู่มือ สมศ. สเีหลือง ฉบับตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
วันที่ 26 เมษายน 2554  สมศ. นําขึน้ website วันที่ 12 พฤษภาคม 2554) 

เกณฑ์ สมศ. ใหม่ 
(จากประกาศ สมศ. เรื่อง การปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2554) 

หน้า 51 2) การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน 
สถาบนัจะได้การรับรองเมื่อ 
2.1 ผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 
2.2 คะแนนผลการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตาม

เงื่อนไปดังนี้ 
2.2.1  สถาบันที่มีจํานวน 1-3 คณะ ทุกคณะต้องเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน  
2.2.2  สถาบันที่มีจํานวน 4-9 คณะ มีคณะที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน ได้เพียง 1 คณะ 
2.2.3  สถาบันที่มีคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าจํานวนตั้งแต่ 10 คณะขึ้นไป 

มีคณะ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของจํานวน
คณะทั้งหมด 

การรับรองมาตรฐาน 
1. ให้แยกการรับรองระดับคณะ และระดับสถาบัน 
2. หากสถาบันใดมีคณะไม่ได้รับการรับรอง ใหก้ารรับรองสถาบันนั้นเป็นการ

รับรองแบบมีเงื่อนไข 
3. ผลการประเมนิระดับสถาบันให้ใช้คะแนนเฉลี่ยของคณะมาพิจารณา 
 
หมายเหตุ : จากการสอบถาม สมศ. ในข้อ 3. หมายถึง  
(1) การรับรองระดับสถาบัน ใหพ้ิจารณาคะแนนเฉลี่ยของสาํนักวิชาด้วย คือ 

ก. ผลการประเมนิได้คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11 ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และ 
ข. ผลการประเมนิได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

(2) ผลการประเมนิระดับสถาบัน คิดจากการนําข้อมูล Fact ระดับสํานักวิชา 
ประมวลเป็นภาพระดับสถาบัน จากนั้นจึงนํามาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 โดยการรับรองระดับสถาบัน จะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของสถาบัน คือ 
ก. ผลการประเมนิได้คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11 ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และ 
ข. ผลการประเมนิได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

 

 


