
มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 

(๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศกึษา

มาตรฐานมาตรฐาน  ตัวบงชี้และเกณฑตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม  

((๒๕๕๔๒๕๕๔  ––  ๒๕๕๘๒๕๕๘))  ระดับอุดมศกึษาระดับอุดมศกึษา
วันจันทรที่วันจันทรที่  ๗๗  มีนาคมมีนาคม  ๒๕๕๔๒๕๕๔

โรงแรมเจรญิธานีโรงแรมเจรญิธานี    จังหวัดขอนแกนจังหวัดขอนแกน

หลักการและภาพรวมของการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
ระดับอุดมศึกษา

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๖๑)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ((พพ..ศศ..๒๕๕๒๒๕๕๒––๒๕๖๑๒๕๖๑))

วสิัยทัศน : คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวติอยางมคีุณภาพ
ปรัชญา : การเรียนรูอยางมีคุณภาพ คือ การเรียนรูผานกิจกรรม

ที่เชื่อมโยงกับวถิีชีวติ
เปาหมายระยะยาว :
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย
๒. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู
๓. สงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหาร

และ จัดการศึกษา

๔ มาตรฐานตามกฎกระทรวง๔๔  มาตรฐานตามกฎกระทรวงมาตรฐานตามกฎกระทรวง

ผลการจัดการศึกษา๑

การบริหารจัดการศึกษา๒

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั๓

การประกันคุณภาพภายใน๔

มาตรฐานวาดวยมาตรฐานวาดวย



กลุมตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

กลุมตัวบงชี้กลุมตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

๑๑ ๒๒ ๓๓

ตัวบงชี้ตัวบงชี้

อัตอัตลักษณลักษณ

ตัวบงชี้ตัวบงชี้

มาตรการมาตรการ

สงเสริมสงเสริม

ตัวบงชี้ตัวบงชี้

พื้นฐานพื้นฐาน

ตัวบงชี้พืน้ฐานตัวบงชี้พืน้ฐานตัวบงชี้พืน้ฐาน

ตัวบงชี้ทีป่ระเมินภารกิจของสถานศึกษา 
โดยกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
บนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏบิัติ 

ซึ่งสามารถชี้ผลหรือผลกระทบ มีความเชื่อมโยง
กับการประกันคุณภาพภายใน ซึง่เปนการพัฒนา

มาจากรอบแรกและรอบสอง 

ตัวบงชี้อตัลกัษณตัวตัวบงชี้อตับงชี้อตัลกัษณลกัษณ

ตัวบงชี้ทีป่ระเมินผลผลติตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกจิ และวตัถุประสงคของการจัดตั้ง

สถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจดุเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลกัษณของแตละ
สถานศึกษา โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบัน

และตนสังกัด

ตัวบงชี้มาตรการสงเสริมตัวบงชี้มาตรการสงเสริมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ทีป่ระเมินผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนด

แนวทางพัฒนา
เพื่อรวมกันแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ 
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหา
สังคมทีเ่ปลีย่นไป โดยมเีปาหมายที่แสดงถงึ
ความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคม

ของสถาบันอุดมศกึษาในการชี้นําเรื่องตางๆ



๖ ดาน ๖๖  ดานดาน  

การบริการ
วิชาการแก
สังคม

การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมการบริหารและ

การพัฒนาสถาบัน
การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ

ภายใน
คุณภาพบัณฑิต

งานวิจัยและ
งานสรางสรรค

๑๑
๒๒

๓๓

๔๔
๕๕

๖๖

ตวับงชี้ มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวง

กลุมตัวบงชี
พื้นฐาน

ดานคณุภาพบณัฑิต

ผลการจัด
การศึกษา

และ
การจัดการ

เรียนการสอน
ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน ๑ ป
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
๖. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
๗. ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
๘. ผลการนาํความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชนหรือองคกรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

การบริหาร
จดัการศึกษา

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน การประกันคณุภาพภายใน
๑๕. ผลประเมนิการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

กลุมตัวบงชี้
อัตลักษณ

๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิและวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา ผลการจัดการศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

กลุมตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม

๑๘.ผลการชี้นาํ ปองกัน หรือแกปญหาของสงัคมในดานตางๆ

ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา
และเกณฑการใหคะแนน

การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)

ระดับอุดมศึกษา

รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุมรายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม

ตัวบงชี้พืน้ฐานตัวบงชี้พืน้ฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ป

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแหงชาติ

๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพ



๑. บัณฑติปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ
ภายใน ๑ ป

๑๑..  บัณฑติปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระบัณฑติปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ
ภายในภายใน  ๑๑  ปป

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

ทุกกลุมสาขาวิชา

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

ทุกกลุมสาขาวิชา

วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
X ๑๐๐จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสํารวจทั้งหมด

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเอง
ที่มีรายไดประจําอยูแลว และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้ง 
ตัวตั้งและตัวหาร)

๒. คณุภาพของบัณฑติปรญิญาตรี โทและเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาแหงชาติ
๒. คณุภาพของบัณฑติปรญิญาตรี โทและเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาแหงชาติ

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)

วิธีการคํานวณ

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินทั้งหมด

๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

กําหนดระดับคณุภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

๐.๑๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

๐.๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 

๐.๕๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.ศ.
๐.๗๕ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับ

ในศาสตรนั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.

๑.๐๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร

๐.๑๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัด
การแสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด

๐.๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัด
การแสดง (Performance) ระดับชาติ

๐.๕๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัด
การแสดง (Performance) ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

๐.๗๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัด
การแสดง (Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน*

๑.๐๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัด
การแสดง (Performance)  ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอก
ประเทศ)*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 

Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม 
สิงคโปร และอินโดนีเซีย



เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๒๕ เทากับ ๕ คะแนน 

ทุกกลุมสาขาวิชา

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๒๕ เทากับ ๕ คะแนน 

ทุกกลุมสาขาวิชา

วิธีการคํานวณ

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือ
เผยแพรของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท X ๑๐๐
จํานวนผูสาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด

๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพ

๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพ

กําหนดระดับคณุภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

๐.๑๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

๐.๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 

๐.๕๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.ศ.
๐.๗๕ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับ

ในศาสตรนั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.

๑.๐๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

ทุกกลุมสาขาวิชา

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

ทุกกลุมสาขาวิชา

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของ

ผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
X ๑๐๐

จํานวนผูสาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

๖. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

ตัวบงชี้พืน้ฐานตัวบงชี้พืน้ฐาน



๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรอืเผยแพร

๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรอืเผยแพร

กําหนดระดับคณุภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

๐.๑๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

๐.๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 

๐.๕๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.ศ.
๐.๗๕ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับ

ในศาสตรนั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.

๑.๐๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร

๐.๑๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัด
การแสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด

๐.๒๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัด
การแสดง (Performance) ระดับชาติ

๐.๕๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัด
การแสดง (Performance) ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

๐.๗๕ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัด
การแสดง (Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน*

๑.๐๐ - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัด
การแสดง (Performance)  ระดับนานาชาติ 

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 
Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม 
สิงคโปร และอินโดนีเซีย

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกาํหนดรอยละ เทากับ ๕ คะแนน 

จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกาํหนดรอยละ เทากับ ๕ คะแนน 

จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร X ๑๐๐
จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ ๒๐
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒๐
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐

๖. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน๖. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกาํหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 
ทุกกลุมสาขาวิชา 

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกาํหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 
ทุกกลุมสาขาวิชา 

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ที่นําไปใชประโยชน X ๑๐๐
จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด



๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ

๐.๒๕ บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
๐.๕๐ บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
๐.๗๕ ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
๑.๐๐ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา

ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกาํหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน 
ทุกกลุมสาขาวิชา 

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกาํหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน 
ทุกกลุมสาขาวิชา 

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวชิาการ

ที่ไดรับรองคุณภาพ X ๑๐๐
จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม
๘. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

หรือองคกรภายนอก

ตัวบงชี้พืน้ฐานตัวบงชี้พืน้ฐาน ๘. การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ   
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

๘. การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ   
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ประเด็นการพิจารณา
๑. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรยีนการสอน

ตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๑๐
๒. รอยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่ใชกับการวิจัย

ตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๑๐
๓. รอยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา

ตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕
๔. รอยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการเปดรายวชิาใหม

ตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕
๕. รอยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่ใชกับการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา

ตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ ๕



เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได 
๑ ขอ

ปฏิบัติได 
๒ ขอ

ปฏิบัติได 
๓ ขอ

ปฏิบัติได 
๔ ขอ

ปฏิบัติได 
๕ ขอ

๙. การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรอืองคกรภายนอก

๙. การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรอืองคกรภายนอก

ประเด็นการพิจารณา

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรยีนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
๔. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยัง่ยืน โดยคง

อัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชนหรือองคกรมีความเขมแข็ง

เกณฑการใหคะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ปฏิบัติได 
๑ ขอ

ปฏิบัติได 
๒ ขอ

ปฏิบัติได 
๓ ขอ

ปฏิบัติได 
๔ ขอ

ปฏิบัติได 
๕ ขอ

๑. “ตอเนื่อง” หมายถงึ มีการดําเนินงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไป
๒. “ยัง่ยืน” หมายถงึ มีการดําเนินงานตัง้แต ๕ ปขึ้นไป
๓. “ชุมชน/องคกร เขมแข็ง” หมายถงึ สามารถพึ่งพาตนเองได

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้พืน้ฐาน



ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได 
๑ ขอ

ปฏิบัติได 
๒ ขอ

ปฏิบัติได 
๓ ขอ

ปฏิบัติได 
๔ ขอ

ปฏิบัติได 
๕ ขอ

๑๐. การสงเสรมิและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นการพิจารณา

๑. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. อาคารสถานที่ สะอาดถกูสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
๓. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกบัธรรมชาติ และเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม
๔. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอือ้และสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม

อยางสม่ําเสมอ 
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได 
๑ ขอ

ปฏิบัติได 
๒ ขอ

ปฏิบัติได 
๓ ขอ

ปฏิบัติได 
๔ ขอ

ปฏิบัติได 
๕ ขอ

๑๑. การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

๑๔. การพัฒนาคณาจารย

ตัวบงชี้พืน้ฐาน ๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน

ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงาน
ของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)

ทีค่รอบคลุม ๕ ประเด็น ดังตอไปนี้
๑. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาทีท่ีก่ําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
๒. สภาสถาบันกําหนดยทุธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 
๓. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
๕. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล



๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการ
ที่สภาสถาบันแตงตัง้ (คะแนนเต็ม ๕)

เกณฑการใหคะแนน

๑๔. การพัฒนาคณาจารย๑๔. การพัฒนาคณาจารย

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย ๐ ๒ ๕

ผูชวยศาสตราจารย ๑ ๓ ๖

รองศาสตราจารย ๓ ๕ ๘

ศาสตราจารย ๖ ๘ ๑๐

กําหนดคาน้ําหนักระดบัคุณภาพอาจารย ดงันี้

วิธีการคํานวณ

เกณฑการใหคะแนน

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
อาจารยประจําทั้งหมด

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดชันีคณุภาพอาจารย
เปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน

•นับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
(นับจํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย) *

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

ตัวบงชี้พืน้ฐาน



๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกดั

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกดั

วิธีการคํานวณ
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โดยตนสังกัด
จํานวนป

หมายเหตุ 
ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน ตามที่

หนวยงานตนสังกัดกําหนด ยอนหลัง ๓ ป ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใชเกณฑการประเมินใหมคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เชน 

- ประเมนิป ๒๕๕๔ ใชคะแนนประเมิน ๑ ป คือ ป ๒๕๕๓ 
- ประเมนิป ๒๕๕๕ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ป คือ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 
- ประเมนิป ๒๕๕๖ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ป คือ ป ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓

ใชคาเฉลี่ยของผลประเมินประกันภายในโดยตนสงักัด ๓ ปยอนหลัง 
(เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม ๕ เชนเดียวกับการ

ประเมินภายนอก)

ใชคาเฉลี่ยของผลประเมินประกันภายในโดยตนสงักัด ๓ ปยอนหลัง 
(เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม ๕ เชนเดียวกับการ

ประเมินภายนอก)

เกณฑการใหคะแนน

ตัวบงชี้อตัลกัษณตัวตัวบงชี้อตับงชี้อตัลกัษณลกัษณ
๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พันธกิจ

และวัตถุประสงคของสถาบัน
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถาบัน 

๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลตุามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันอดุมศึกษา
๑๖. ผลการพัฒนาใหบรรลตุามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันอดุมศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

๑. มกีารกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่ สอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจและวตัถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา โ ดยไดรับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน

๒. มกีารสรางระบบการมีสวนรวมของผู เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ สอดคลองกับอัต
ลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวตัถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาอยูในระดับ
ตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕ 

๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวตัถุประสงคของ
สถาบันอุดมศึกษาและเกิดผลกระทบที่ เกิดประโ ยชนและสรางคุณคาตอสังคม

๕. ผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตวาบัณฑิตมคีุณลักษณะที่ สะทอนถึงอัตลักษณ ปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจและวตัถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไ ป  ของ
ผูใชบัณฑิตที่ ตอบแบบสอบถาม



เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได 
๑ ขอ

ปฏิบัติได 
๒ ขอ

ปฏิบัติได 
๓ ขอ

ปฏิบัติได 
๔ ขอ

ปฏิบัติได 
๕ ขอ

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน
ของสถาบัน 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน
ของสถาบัน 

ประเด็นการพิจารณา

๑. มกีารกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่ สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ   
เฉพาะของสถาบัน โ ดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

๒. มกีารสรางระบบการมีสวนรวมของผู เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ 

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ
จุดเดน
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน อยูในระดับตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไ ปจากคะแนนเต็ม 
๕

๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิด
ผลกระทบที่ เกิดประโ ยชนและสรางคุณคาตอสังคม

๕. สถาบันมเีอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ กําหนด และไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได 
๑ ขอ

ปฏิบัติได 
๒ ขอ

ปฏิบัติได
๓ ขอ

ปฏิบัติได 
๔ ขอ

ปฏิบัติได
 ๕ ขอ

ตัวบงชี้มาตรการสงเสริมตัวบงชี้มาตรการสงเสริมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
๑๘. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ



๑๘. ผลการชี้นํา ปองกัน หรอืแกปญหาของสังคม
ในดานตางๆ 

๑๘. ผลการชี้นํา ปองกัน หรอืแกปญหาของสังคม
ในดานตางๆ 

สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นํา
หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ

สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นํา
หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ

ประเด็นการพิจารณา

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได 
๑ ขอ

ปฏิบัติได 
๒ ขอ

ปฏิบัติได 
๓ ขอ

ปฏิบัติได 
๔ ขอ

ปฏิบัติได 
๕ ขอ

การรบัรองมาตรฐานคุณภาพ
ของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการรับรองมาตรฐานคุณภาพการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

--  ระดบัคณะวิชาระดบัคณะวิชา
หรือหนวยงานหรือหนวยงาน

เทียบเทาเทียบเทา
--  ศูนยนอกที่ตั้งศูนยนอกที่ตั้ง

การรับรอง
มาตรฐาน

ระดบัสถาบัน



การคิดคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวบงชี้และ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม

การคิดคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวบงชี้และการคิดคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวบงชี้และ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม

กลุมตัวบงชี้ วิธีคิดคะแนน

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน คะแนนรวมของตัวบงชี้ที่ ๑ ถึง ๑๕
๑๕

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ คะแนนรวมของตัวบงชี้ที่ ๑๖ และ ๑๗
๓

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม คะแนนรวมของตัวบงชี้ที่  ๑๘
๒

เกณฑการรับรองมาตรฐานคุณภาพเกณฑการรับรองมาตรฐานคุณภาพเกณฑการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
((ระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา))

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาในระดับคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา “ผานเกณฑมาตรฐาน สมศ.” เมื่อพิจารณาจากคะแนนผลการประเมิน

แลวมคีาเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป 
และมคีาเฉลี่ยรวมของตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบงชี้ที่ ๑–๑๑) 

ตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป

ผลการประเมิน เกณฑ

ภาพรวม คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป
ตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา

(ตัวบงชี้ที่ ๑-๑๑) คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการรับรองมาตรฐานคุณภาพการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
((ระดับสถาบันระดับสถาบัน))

ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถาบัน สถาบันจะไดรับการ
รับรองมาตรฐาน เมื่อมีผลการประเมินตามเกณฑตอไปนี้
๑.สถาบันมีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยจากตัวบงชี้ตามพันธกิจหลักของ
สถานศึกษา (ตัวบงชี้ ที่  ๑-๑๑) ตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป และคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป และ

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการรับรองมาตรฐานคุณภาพการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
((ระดับสถาบันระดับสถาบัน))

๒. คณะวชิาหรือหนวยงานเทียบเท าตองไ ดรับการรับรองมาตรฐานตามเงื่อนไ ขตอไปนี้ 
๒.๑ สถาบันที่ มคีณะวชิาหรือหนวยงานเทียบเท าจํานวน ๑-๓ คณะวชิา ทุกคณะวชิา   

ตองไ ดรับการรับรองมาตรฐาน
๒.๒ สถาบันที่ มคีณะวชิาหรือหนวยงานเทียบเท าจํานวน ๔-๙ คณะวชิา  มคีณะวชิาที่  

ไ มไ ดรับการรับรองมาตรฐานไมเกิน ๑ คณะวชิา
๒.๓ สถาบันที่ มคีณะวชิาหรือหนวยงานเทียบเท าตั้งแต ๑๐ คณะวชิาขึ้นไป มคีณะ

วชิา 
ที่ ไ มไ ดรับการรับรองมาตรฐานไมเกินรอยละ ๑๐ ของจํานวนคณะวชิาทั้ งหมด




