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เรียน   ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิชาการ (ผ่านหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
 

       ตามที่ นางสาวกิ่งทอง ยงยทุธมีชยั และ นางสาวฐติกิา จนัทรห์ล้า ได้รบัมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมโครงการ 
รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาไทย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม” ซึ่งจดัโดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เมือ่วันที ่ 7 มีนาคม 
2554 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยมีวิทยากรกลุ่มด้านระดับอุดมศึกษา คือ รองศาสตราจารย ์ ดร.สมบรูณ์วัลย ์ 
สัตยารักษ์วทิย ์ นั้น ขอแจ้งเรือ่งตัวบง่ชี้และเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ที่มีการปรับเปล่ียนในคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 และข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมจากที่ประชุมดังนี้  

1.  ตัวบ่งชี้ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 
สมศ. ไม่ได้ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ องค์การมหาชน (สทศ.) ดําเนินการแลว้ และให้
แต่ละสถาบันการศึกษาดําเนินการเก็บขอ้มูล ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
จากการสํารวจการมีงานทาํของบัณฑิตทีม่หาวทิยาลัยกรอกใหก้บัสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
(สกอ.)  

2. ตัวบ่งชี้ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มหาวทิยาลัยเกบ็ข้อมูลเอง จากความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รบับัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  

3. ตัวบ่งชี ้3 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
1) วิธีการคํานวณ 

(ผลรวมถว่งน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพรข่องผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท x100) 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  

หากประเมินในปีการศึกษา 2553  
(1)  ผลงานทีต่ีพิมพห์รือเผยแพร่ ใหน้ับจํานวนที่มกีารตีพมิพ์เผยแพร่ในปีปฏิทิน 2553 โดยไม่

สนใจว่าเป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบปีการศกึษาใด 
(2)  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (นับเฉพาะแผน ก เท่านั้น) ปีการศึกษา 2553   

2) เกณฑ์การให้คะแนน 
เดิม :  ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทยีบ กําหนดรอ้ยละ 50 เทา่กับ 5 คะแนน ทกุกลุ่มสาขาวิชา 
ปรับเป็น  :  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดรอ้ยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

4. ตัวบ่งชี ้4 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
หากมหาวทิยาลัยไม่มีการจดัการเรยีนการสอนในระดับปริญญาเอก ไม่ต้องประเมินในตวับ่งชี้นี้ และ
การคิดค่าคะแนนในภาพรวม ตวัหารไมร่วมตัวบ่งชี้นี ้

5. ตัวบ่งชี ้5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
วิธีการคํานวณ 

(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพีิมพ์หรือเผยแพร่ x100) 
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 
1) สามารถนับซ้ําได้ หากเป็นผลงานที่มีทัง้การตีพมิพ์และการเผยแพร ่
2) อาจารย์ประจําให้รวมทัง้ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แม้วา่อาจารยท์ี่ลาศึกษาตอ่จะไม่มีผลงาน

ก็ตาม ให้นํามารวมเป็นตวัหารด้วย 
 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ        โทรศัพท ์4045-(6) 
       โทรสาร  4040 



D:\ประกันคุณภาพ\QA Forum\QA Forum 54\รวมพลัง สมศ. -7 มี.ค. 54 -ขอนแกน.doc                                     2/5 

 
6. ตัวบ่งชี ้6 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 

1) งานวิจยัที่นําไปใช้ประโยชน ์หมายถงึ งานวจิัยเพือ่แก้ปญัหาสังคม ชุมชนรอบนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ
เป็นการจ้างทําเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน เช่น การทําฐานข้อมูลให้กับองค์การบรหิารส่วนตําบล (อบต.) 
ซึ่งจะต้องมีหลักฐานปรากฏถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง  

2) อาจารย์ประจําให้รวมทั้งปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ แม้ว่าอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจะไม่มีผลงาน
ก็ตาม ให้นํามารวมเป็นตวัหารด้วย 

7. ตัวบ่งชี ้7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
อาจารย์ประจําให้รวมทั้งปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แม้ว่าอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจะไม่มีผลงานก็ตาม 
ให้นํามารวมเป็นตัวหารด้วย 
ตัวบ่งชี้ 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนหรือการวิจัย โดยโครงการน้ีอาจเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยทํามาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้  และ
ทําต่อเนื่องถึงปทีี่ประเมิน ครบ 5 ปี ก็สามารถใช้โครงการดงักล่าวได ้หากยงัไม่มีและเพิง่มเีป็นปีแรก จะ
พิจารณาผลการดําเนนิการ เพียง 1 ปี   

ประเด็นการพจิารณา ข้อสรุป 
1. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับ
 การเรียนการสอนต่อจํานวนโครงการบริการ
 วิชาการทัง้หมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

หากมีผลการดําเนินการไม่ถึงร้อยละ 10 ให้ถือว่า
ได้ 0 คะแนน 

2. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับ
 การวิจัยต่อจํานวนโครงการบริการวิชาการ
 ท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

- 

3. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับ
 การขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชาต่อจํานวน
 โครงการบริการวิชาการท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 

- 

4. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้
 กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ต่อ
 จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 5 

1. รายวิชาใหม่ หมายถึง รายวิชาในการเรียนการสอน
เท่านั้น ส่วนกรณีการเปิดรายวิชาใหม่แล้ว ไม่มี
คนลงเรียนจะนับได้หรือไม่ จะนําประเด็นดังกล่าว
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. อีกคร้ัง 
ในวันศุกร์ท่ี 11 มีนาคม 2554  

2. กรณีสถานประกอบการร้องขอให้มหาวิทยาลัย
เปิดสอนรายวิชาให้กับพนักงานใน          
สถานประกอบการ จะไม่นับเปน็การขยายผลสู่
การเปิดรายวิชาใหม่ 

5. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้
 กับการต่อยอดสู่หนังสือหรือตําราต่อจํานวน
 โครงการบริการวิชาการท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 

- 

8. ตัวบ่งชี ้9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ประเด็นการพจิารณา ข้อสรุป 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการ 
 มีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

ชุมชนหรือองค์กร ในท่ีนี้ ไม่ได้หมายถึง ชุมชนโรค
ต่าง ๆ ท่ีทางการแพทย์ใช้ เช่น ชุมชนโรคเอดส์  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  - 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้
 และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

คําว่า “ต่อเนื่อง” หมายถึง ดําเนินการระยะเวลา
ต้ังแต่ 2 ปี  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง
 อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
 วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

คําว่า “ย่ังยืน” หมายถึง ดําเนินการระยะเวลาต่อเนื่อง 
ต้ังแต่ 5 ปี 
 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม 
 หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

คําว่า “องค์กรมีความเข้มแข็ง” หมายถึง สามารถ
ดําเนินการพ่ึงพาตนเองได้ 
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9. ตัวบ่งชี ้10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 

สํานักวิชาสามารถดําเนินการรว่มกับสถาบันได้ 
10. ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับสํานักวิชาไม่ต้องประเมิน ประเมินเฉพาะระดับสถาบัน 
11. ตัวบ่งชี ้12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

1) ระดับสํานกัวิชาไม่ต้องประเมิน ประเมินเฉพาะระดับสถาบัน 
2) เกณฑ์การให้คะแนน :  ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนนิงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) 

ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
(1)  สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหนา้ที่ทีก่ําหนดในพระราชบัญญัตขิองสถานศึกษา 
(2)  สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากบันโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
(3)  สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของตน้สังกัด และหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
(4)  สภาสถาบันกํากับ ตดิตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
(5)  สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชห้ลักธรรมาภิบาล 

12. ตัวบ่งชี ้13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
- 

13. ตัวบ่งชี ้14 การพัฒนาคณาจารย ์
เดิม :  นับอาจารย์ที่ปฏิบัตงิานจริง ไมร่วมกรณีลาศึกษาต่อ   
ปรับเป็น  :  นับอาจารยท์ี่ปฏิบัติงานจริง และนับจํานวนอาจารย์ทีล่าศึกษาต่อด้วย   

14. ตัวบ่งชี ้15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. หากมีบางตัวบ่งช้ีที่สํานักวิชาไม่มีการประเมินตาม 
บริบท ให้นําผลการประเมินของระดับสถาบนัในตัวบ่งชี้ทีร่ะดับสํานักวิชาไมม่ีมาใส่ เพื่อจะได้ครบ 23 
ตัวบ่งชี้ เหมือนกันทัง้ระดับสํานักวิชาและระดบัสถาบัน 

15. ตัวบ่งชี้ 16 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจดัต้ังสถาบัน 
1) ระดับสํานกัวิชาไม่ต้องประเมิน ประเมินเฉพาะระดับสถาบัน 
2) โดยมีการปรับเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้

เดิม ปรับแก้ไขเป็น 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบนัอุดมศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ี
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ    
อัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา อยู่ใน
ระดับต้ังแต่ 3.51 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อ
สังคม 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษาและเกิดผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาจนเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5.  ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ว่าบัณฑิตมี
คุณลักษณะท่ีสะท้อนถึง อัตลักษณ์ ปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
ของผู้ใช้บัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 
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16. ตัวบ่งชี ้17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

1) ระดับสํานกัวิชาไม่ต้องประเมิน ประเมินเฉพาะระดับสถาบัน 
2) โดยมีการปรับเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้

เดิม ปรับแก้ไขเป็น 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ

จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

เหมือนเดิม 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ี
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน อยู่ในระดับต้ังแต่ 3.51 ข้ึนไป จาก
คะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

เหมือนเดิม 

5.  สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

เหมือนเดิม 

 
17. ตัวบ่งชี ้18 ผลการชี้นํา ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ 

- 
 

18. สรุปตัวบ่งชีท้ี่ไมป่ระเมินระดับสํานักวิชา มี 4 ตวับ่งชี้ คือ 
1) ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวัฒนธรรม 
2) ตัวบ่งชี้ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องสภาสถาบัน 
3) ตัวบ่งชี้ 16 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน 
4) ตัวบง่ชี้ 17 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจดุเดน่ที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณข์องสถาบัน 

19. วิธีการคํานวณคะแนนเฉล่ียผลการประเมินในระดับสํานักวิชา มีประเด็น 2 ประเด็น คือ 
1) ตัวบ่งชีท้ี่ไม่มีการประเมิน การคิดค่าคะแนนในภาพรวม ตัวหารไม่รวมตัวบ่งชีน้ี้ (คะแนนไม่เต็ม 

100%) 
2) หากสํานักวิชามกีารดําเนินการร่วมกับระดับสถาบัน การคิดค่าคะแนนในภาพรวม ให้ขึ้นอยูก่ับ

ดุลยพินิจของกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมีผู้ให้ขอ้สังเกตว่า สมศ. ต้องจดัอบรมผู้
ประเมินคุณภาพภายนอกให้เปน็บรรทัดฐานเดยีวกัน 

    โดยประเด็นดงักล่าวจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. อีกครัง้ ในวันศุกรท์ี่ 11 มีนาคม 
    2554 

20. ตัวบ่งชีท้ี่เกีย่วกบัจํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ให้นับรวมอาจารย์กรณีลาศึกษาตอ่ด้วย และคํานวณ
เป็นอาจารย์ประจําเทียบเท่า คือ 
1) อาจารย์ที่มีระยะเวลาการทํางาน ตั้งแต่ 9 เดือน ขึ้นไป  นับเป็น 1 คน 
2) อาจารย์ที่มีระยะเวลาการทํางาน ตั้งแต่ 6-8 เดอืน  นับเป็น 0.5 คน 
3) อาจารย์ที่มีระยะเวลาการทํางาน ไม่ถึง 6 เดือน    นับเป็น 0 คน 
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21. การคิดคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวบ่งชี ้

 3 กลุ่มตัวบ่งชี ้18 ตัวบ่งชี้ (100%) วิธีคิดคะแนน (หารด้วย 20) 
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน มี 15 ตัวบ่งชี้  (75%) คะแนนรวมของตัวบ่งชีท้ี่ 1 ถึง 15/15  
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ มี 2 ตัวบ่งชี้  (15%) คะแนนรวมของตัวบ่งชีท้ี่ 16 และ 17/3 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มี 1 ตัวบ่งชี้  (10%)   
(เลือก 2 เรื่อง)  

คะแนนรวมของตัวบ่งชีท้ี่ 18 ถงึ 15/2 

 
22. เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสํานักวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาในระดับสํานกัวิชาหรอืหนว่ยงานเทียบเท่า “ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐาน สมศ.” เมื่อพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินแล้ว มีค่าเฉลีย่ในภาพรวมต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป 
และมีค่าเฉลี่ยรวมของตัวบ่งชีพ้ันธกจิหลกัของสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ ที่ 1-11) ต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป 

ผลการประเมิน เกณฑ์ 
ภาพรวม ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ ที่ 1-11) 

ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

 
23. การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถาบัน 

ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถาบัน สถาบันจะได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อมีผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ต่อไปนี ้
1) สถาบนัมีคะแนนผลการประเมนิเฉล่ียจากตวับง่ช้ีตามพนัธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบง่ช้ีที่ 1-11) 

ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต่ 3.51 ขึน้ไป และ 
2) สํานักวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า  (รวมทั้งการจัดการศึกษานอกทีต่ั้ง) ต้องไดร้ับการรบัรอง

มาตรฐานตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
จํานวนสํานักวชิาหรือ 
หน่วยงานเทียบเท่า 

(รวมทั้งการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง) 
จํานวนคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ไม่

ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
1-3 ทุกสํานักวิชาตอ้งไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 
4-9 1 

10 ขึ้นไป ไม่เกินรอ้ยละ 10 
หากสถาบันการศึกษามีการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง ซึ่งไม่ได้แจ้ง สกอ. เม่ือประเมินนอก
ที่ต้ังที่ไม่ได้แจ้ง สกอ. ไม่ผ่าน ให้ถือว่าสถาบันไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานทันท ี

  
 

(นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมีชัย) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

                                                                                     
 

(นางสาวฐิติกา  จันทรห์ล้า) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

                                                                                    14 มนีาคม 2554 


