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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ในโลกยุคแหงความรู (Knowledge-based society) ที่ความรูความสามารถของกําลังคนและภูมปิญญา
ของประเทศ นับเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ในการแขงขันกับนานาประเทศ ไดสงผล
ใหหลายประเทศทั่วโลกหันมาใหความสําคัญกับการศึกษา ในฐานะกลไกหรือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพกําลังคน สังคม และประเทศ ประเด็นสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษาตางมุงสูการพัฒนาดานคณุภาพ
เปนสําคัญ   
 การศึกษาระดบัอุดมศึกษาซึง่เปนกลไกสําคัญในการผลิตกําลังคนระดบัสูง การวิจยั สรางองคความรู
และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาประเทศและสามารถแขงขันกับนานาประเทศ จําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนา
คุณภาพทั้งในดานการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให
อุดมศึกษาสามารถเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะนําการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ผลจากการประชมุรอบอุรุกวัยได
นําไปสูการทีอ่งคกรการคาโลก (World Trade Organization - WTO) ประกาศใหอุตสาหกรรมการบริการ 
(Service Industry) ตองเปดเสรีในป ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิกขององคกรการคาโลก จึง
จําเปนตองเปดเสรีอุตสาหกรรมการบริการตามประกาศดังกลาว ซ่ึงหมายถึงวาประเทศไทยจะตองเปดเสรี
ทางการศึกษา เพราะการศึกษาเปนอุตสาหกรรมการบริการชนิดหนึง่ ดังนั้นผลจากประกาศขอกําหนดของ
องคกรการคาโลกดังกลาว การศึกษาทุกระดับของประเทศไทยจึงตองเปดเสรี ซ่ึงคาดหมายกันวาการแขงขันทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศจะเปนไปอยางกวางขวางและเขมขนมากยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงความจําเปนที่
จะตองพัฒนาคุณภาพการศกึษาไทยอยางเขมแข็งขึ้นตามกันดวย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัด
การศึกษา ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั และประเภท
การศึกษา โดยในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดวย ระบบประกันคณุภาพ
ภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคณุภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนือ่ง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัด หนวยงานที่เกีย่วของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
และเพื่อรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก  มาตรา 49  กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมิน คุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด



  
 
 การศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ รวมทั้ง
แนวทางการจดัการศึกษาตามที่กําหนดในกฎหมาย 
  ป พ.ศ. 2543 จึงไดมีพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศกึษา 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 เรียกโดยยอวา "สมศ." มาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  กําหนดใหสํานกังาน
มีอํานาจหนาที่หลักในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก กาํหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับระบบประกันคณุภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมินคณุภาพภายนอกใหการรับรองผูประเมินภายนอกกาํกับดูแลและ
กําหนดมาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอก พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการ
ฝกอบรม และเสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาประจําปตอคณะรัฐมนตรี และสํานัก
งบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนีใ้น
มาตรา 24 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศึกษาทําหนาทีใ่น
สวนที่เกีย่วของกับอุดมศึกษา 
  ที่สําคัญคือกฎหมายการศกึษาดังกลาวกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง
อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชน และในมาตรา 72 กําหนดวาภายใน 6 ป นับตั้งแตวันทีพ่ระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ 
ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกของ สถานศึกษาทุกแหง ซ่ึงหมายถึงวาจะตองดําเนนิการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาทกุแหง ในรอบแรกใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 
 
คําจํากัดความที่เก่ียวของ 

  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  หมายถึง การศึกษาระดับหลังจากการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบดวย
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาต่าํกวาปริญญา และระดับปรญิญา 
 สถาบันอุดมศกึษา  หมายถึง วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัย หรือ  หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ทั้งของ
รัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา และ/หรือระดับปริญญา ในที่นี้ไดแก สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในสังกดัทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเฉพาะทางสังกัดกระทรวงอื่นๆ 
 มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคณุภาพที่พึงประสงคที่
ตองการใหเกดิขึ้นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทกุแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม
และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศกึษา 4 ประการ อัน
ไดแก การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจมจีุดเนนแตกตางกัน
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 ตามลักษณะ/ประเภทของสถาบัน ทั้งที่เปนสถาบันระดบัอุดมศึกษาต่าํกวาปริญญา สถาบันที่เนนการเรียนการ
สอน  (Teaching University)  สถาบันที่เนนการวิจัย  (Research University)  สถาบันที่เนนการเรียนการสอน
แบบหลากหลายสาขาวิชา (Comprehensive University) สถาบันที่เนนในการพัฒนาชมุชนและทองถ่ิน 
(Community University) เปนตน รวมทั้งจะตองมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ          
พ.ศ. 2542  ซ่ึงบทบาทในการกําหนดมาตรฐานอุดมศกึษานี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดให
เปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  การประเมินคณุภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา     หมายถึง   การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ
ติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.)  หรือผูประเมินภายนอกแลวแตกรณี เพื่อมุง
ใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 ผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหนวยงานทีไ่ดรับการรับรองจาก สมศ. ใหทํา
การประเมินคณุภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  รายงานประจาํป  หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการดําเนินงานในรายปของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงถือวา
เปนรายงานการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Students : FTES)     หมายถึง  จํานวน
นักศึกษาที่ไดจากการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย. พฤษภาคม 2543) 
   ในที่นี้ไดกําหนดหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาในระดับการศึกษาตางๆ ใน
กรณีจัดการศึกษาระบบทวภิาค (Semester System) ดังนี ้
  - ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน 19 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติ หรือ 38 หนวยกิต ตอปการศกึษา 
  - ระดับปริญญาตรี  จํานวน 18 หนวยกิต  ตอภาคการศึกษาปกติ หรือ 36 หนวยกิต ตอปการศึกษา 
  - ระดับบณัฑติศึกษา  จํานวน 12 หนวยกติ ตอภาคการศึกษาปกติ หรือ 24 หนวยกิต ตอปการศึกษา 
วิธีการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลา (FTES) โดยใชสูตรดังตอไปนี ้
  - ระดับปริญญาตรี 
   FTES (ภาคการศึกษา)   =   SCH 
                                                18 
   (ปการศึกษา)    =   SCH 
                                                                        36 
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 - ระดับบณัฑติศึกษา 
   FTES (ภาคการศึกษา)   =  SCH 
                                            12 
   (ปการศึกษา)    =  SCH 
                                                                       24 
 หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)   หมายถึง  ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวชิาที่ภาควิชา หรือคณะนั้นเปดสอน 
 งบดําเนนิการ   หมายถึง  งบหมวดเงินเดือน  คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ           คาสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง)   
 คาเสื่อมราคา  หมายถึง การปนสวนตนทนุของสินทรัพยถาวรอยางเปนระบบตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพย 
  - คาเสื่อมราคา  เกิดจากการสูญเสียศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยถาวรอนัเนื่องมาจากเวลา 
การใชงาน และความลาสมัย หนวยงานจะตองรับรูการสูญเสียศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยถาวรใน
รูปของคาเสื่อมราคาคูกับคาเสื่อมราคาสะสมเปนประจําในแตละรอบระยะเวลาบัญช ี
   -  ที่ดิน ไมตองคิดคาเสื่อมราคา เนื่องจากที่ดินมีอายกุารใชงานไมจํากดั 
 -  คาเสื่อมราคาสําหรับหนวยงานภาครัฐนัน้  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กําหนดใหคํานวณโดย
ใชวิธีเสนตรง 
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 บทที่ 2 

หลักการ และวัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
 
1. ความมุงหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดใน 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
   
ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา 

  1. พัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคณุธรรม  มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
  2.กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกีย่วกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนษุย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจกัรักษาผลประโยชนสวนรวม
และของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย
และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรู และเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
  3. หลักการจัดการศึกษา  
       1)  เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
    2)  ใหสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา      
    3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
  4. หลักการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา   
         1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
        2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกร     ปกครองสวน
ทองถ่ิน 
        3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกนัคณุภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา 
    4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการ
พัฒนาครู  คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
        5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
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         6) การมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน องคกร        ปกครอง
สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรมหาชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
 
แนวการจัดการศึกษา 

  1. การจัดการศึกษายดึหลักวาผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 
  2. การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตางๆ ไดแก ความรูเร่ืองเกี่ยวกับ    ตนเอง และความสัมพันธของ
ตนเองกับสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา ภมูิปญญาไทย  คณิตศาสตร  ภาษา และความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ  
  3. การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจดัการ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการ
ปฏิบัติ  ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางได      สัดสวนสมดุลกนั   สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมทั้งสามารถใช
การวิจยัเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู    
  4.  สงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต   
  5. จัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเรียน ความประพฤติการรวมกิจกรรมและการ
ทดสอบ และใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการประเมินผูเรียนมาใช
ประกอบการพิจารณา 
  6. หลักสูตรการศึกษาตองมลัีกษณะหลากหลาย สาระของหลักสูตร ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล 
ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรบัผิดชอบตอสังคม  หลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  มุงพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพช้ันสูงและการคนควาวิจยั เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 
  7. ใหสถานศึกษารวมกับบคุคล   ครอบครัว    ชุมชน    องคกรชุมชน   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน  
  8. สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกบัผูเรียนในแตละระดับการศกึษา  
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 2. หลักการประเมินคุณภาพ 

  เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งทั้งเพื่อ
ความอยูรอด เพื่อการพัฒนาและความสามารถในการแขงขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ เครื่องมือ
สําคัญที่จะชวยกระตุนใหเกดิการพัฒนาดงักลาวขางตนอยางตอเนื่องก็คือ การประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงตอง
ครอบคลุมทั้งการประเมินคณุภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  และการประกันคณุภาพภายในของสถาบันอุดม 
ศึกษา รูปแบบและวิธีการดาํเนินการในเรือ่งนี้จะเปนไปตามที่กําหนดในระเบยีบของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 การประเมินคณุภาพภายนอก มีหลักการสาํคัญ  5 ประการ ดังตอไปนี ้
  1. เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศกึษ ไมไดมุงเนนเรื่องการตดัสิน การจับผิด หรือ
การใหคณุ-ใหโทษ 
  2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง (Evidence-base)  
และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) 
  3. มุงเนนในเรือ่งการสงเสริมและประสานงานในลกัษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม 
  4. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคณุภาพและการพัฒนาการจดัการศึกษาจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
  5. มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจดุมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่ได
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใหเอกภาพเชงินโยบาย แตยังคงมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติที่สถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเตม็ตาม
ศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 
 
3. วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 
 
วัตถุประสงคท่ัวไป 

 1.   เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนนิภารกิจดานตางๆ 
 2. กระตุนเตอืนใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยาง
ตอเนื่อง 
 3.   เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 4.  รายงานสถานภาพและพฒันาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาตอสาธารณชน 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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 วัตถุประสงคเฉพาะ 

  1.เพื่อตรวจสอบยืนยนัสภาพจริงในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและประเมนิคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่สํานักงานกําหนด และสอดคลอง
กับระบบการประกันคณุภาพของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
  2. เพื่อใหไดขอมูลซ่ึงชวยสะทอนใหเหน็จุดเดน-จุดดอยของสถาบันอุดมศึกษา เงือ่นไขของความสําเร็จ 
และสาเหตุของปญหา 
  3. เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการศึกษาแกสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน
ตนสังกัด 
  4. เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกนัคณุภาพภายในอยางตอเนื่อง 
  5.เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชน 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. เกิดการพฒันาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูระดบัมาตรฐานสากล 
  2. การใชทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล อันจะทําใหการผลิตบัณฑิตทุกระดับ 
การสรางผลงานวิจยัและการใหบริการวิชาการ เกิดประโยชนสูงสุด และตรงกับความตองการของสังคมและ
ประเทศ 
  4. นักศึกษา  ผูปกครอง  ผูจางงาน  และสาธารณชนมีขอมูลสําหรับการตัดสินใจที่ถูกตองและเปนระบบ 
  5. สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีขอมูลที่ถูกตองและเปนระบบในการ
กําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษา 
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 บทที่ 3 

ความสัมพันธระหวางสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
กับหนวยงานตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษา 

ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคณุภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ 
ประกอบดวย ระบบการประกันคณุภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก สําหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีองคกรหนึ่งขึ้นมาดูแลรับผิดชอบ 
ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยไดกําหนดไวดวยวาใหสถานศึกษา
ใหความรวมมอืในการจดัเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร 
คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกีย่วของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติม ใน
สวนที่พิจารณาเห็นวาเกีย่วของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองขอของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองใหทาํ
การประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 
จากสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังกลาวไดสงผลตอการดําเนินงานตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอยางมาก ประเดน็ที่สําคัญคือ 
  1. สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาใหดขีึ้น  
  2. ระบบการประกันคณุภาพ ตองมีทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบการประกันคณุภาพภายในและระบบการ
ประกันคณุภาพภายนอก 
  3. หนวยงานตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง มีภาระหนาที่รวมกันในการจัดใหมีระบบการ
ประกันคณุภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
  4. กฎหมายกาํหนดใหการประกันคณุภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  5. สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  เพือ่พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น  
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             6. สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนผลจากการประกันคุณภาพภายใน รายงานนี้ตอง
เสนอตอหนวยงานตนสังกดัและหนวยงานที่เกี่ยวของ (อาทิ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา   สํานักงบประมาณ  เปนตน)  
  7. รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยตอสาธารณชน   
  8.รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาถอืวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประเมินเพื่อการรองรับ
การประเมินคณุภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา 
  9. สถาบันอุดมศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับ
สถานศึกษา ตลอดจนใหบคุลากร คณะกรรมการสภาสถาบัน รวมทั้งผูปกครองและผูมีสวนเกีย่วของใหขอมลู
เพิ่มเติมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก   
 
1. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
        กับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติมาตรา 49 และ 51 กําหนดไวดังนี้ 
มาตรา 49  ใหมีสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา มีฐานะเปน  องคการมหาชนทําหนาที่ 
พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมนิคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศกึษา เพื่อใหมกีารตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทกุแหงอยางนอยหนึง่ครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแตการ
ประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน 
  มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด ให
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงาน
ตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนนิการดังกลาวใหสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรม 
การอุดมศึกษาเพื่อดําเนนิการใหมีการปรับปรุงแกไข 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทั้ง 2 มาตราดังกลาว มีผลตอสถาบันอุดมศึกษาหลาย
ประการ โดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 
  1. มีหนวยงานใหมที่มีช่ือเรียกวาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. 
ซ่ึงเปนองคการมหาชน ทําหนาที่ พัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคณุภาพภายนอก ทําการประเมินผลการจัด
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 การศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบตองคํานึงถึงความมุงหมาย 
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาทีก่ําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
  2. การประเมนิคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองกระทําหนึ่งครั้งในทุก 5 ป เปนอยาง
นอย 
  3.สมศ.เสนอผลการประเมินตอคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ สํานักงบประมาณ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน 
  4.กรณีที่การตรวจสอบเพื่อประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาไมไดตามมาตรฐานที่
กําหนดให สมศ. แจงหนวยงานตนสังกดัของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อขอใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  5. กรณีสถาบนัอุดมศึกษามไิดดําเนนิการปรับปรุงแกไข ภายในระยะเวลาที่กําหนด  สมศ. ตองรายงาน
ตอคณะกรรมการการอุดมศกึษาที่กํากับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  
  การประเมินคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น  
สมศ. มีหนาที่ ดังนี ้
  1.พัฒนาระบบการประเมินคณุภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคณุภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกดั 
  2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา   
  3. ใหการรับรองผูประเมินภายนอก     
  4.กํากับดแูลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกที่ดําเนินการโดยผูประเมินภายนอก 
รวมทั้งใหการรับรองมาตรฐาน  ทั้งนี้ในกรณีจาํเปนหรือเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการประเมนิคุณภาพภายนอกเองกไ็ด    
  5. พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม และสนับสนนุใหองคกรเอกชน  
องคกรวิชาชีพหรือวิชาการ เขามามีสวนรวมในการฝกอบรมผูประเมินภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ 
  6.เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาประจําปตอคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสํานักงบประมาณ เพือ่ประกอบการพิจารณาใน
การกําหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศกึษา รวมทั้งเผยแพรรายงานดังกลาวตอ
หนวยงานทีเ่กีย่วของและสาธารณชน 
  กลาวโดยสรุป สมศ. ทําหนาที่ในการประเมินคณุภาพการศึกษา  ประเมินผลการจัดการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษา ตวับงชี้ เกณฑและวิธีการที่กําหนด เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
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 คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) 

  คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) จัดตั้งขึ้นตามพระ
ราชกฤษฎีกาจดัตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2543 มาตรา 24  มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 
  1. สนับสนุนงานดานวิชาการแกคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
  2.พัฒนาปรับปรุงระบบและวิธีการประเมนิคุณภาพภายนอก และพัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับ
การประเมินคณุภาพภายนอกระดับอุดมศกึษา ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
  3.กํากับการดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
  4.กระทําการอืน่ใดตามที่คณะกรรมการบรหิาร สมศ.  มอบหมาย  การดําเนินการของคณะกรรมการ 
กพอ. ตองเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร สมศ. และรายงานตอคณะกรรมการบริหาร สมศ. โดย
คณะกรรมการ กพอ. ใหมีจํานวนไมเกนิสิบเอ็ดคน 
 
การประเมินคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  ในการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น  สมศ.ดําเนินการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะและในภาพรวม โดยพยายามใชประโยชนจากการประกันคุณภาพภายในให
มากที่สุด ดังนี ้
   1. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและกํากับการดําเนินการใหมีการรับรอง        มาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา   
  2. สงเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน รวมกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับการประเมนิคุณภาพภายนอก  
 ทั้งนี้การดําเนนิงานดังกลาวมุงใหมีการพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. หนวยงานตนสังกัดกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  หนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศกึษาธิการ (ในอนาคต
จะปรับเปลี่ยนเปนกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีองคกรหลักในกํากับที่เกี่ยวกับอุดมศึกษา 
คือ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาระดบัปริญญาและระดับต่ํากวาปริญญา  และ
กระทรวงอื่นๆ   ที่มีสถาบันอุดมศึกษาภายใตสังกัด  หนวยงานตนสังกดัมีบทบาทหนาที่ดังนี้  
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             1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในรวมกับสถาบันอุดมศึกษา  
  2. กําหนดหลกัการและแนวปฏิบัติในการประกันคณุภาพภายใน 
  3. สนับสนุน สงเสริม ดําเนินการการประกันคณุภาพภายใน เพื่อเตรยีมพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
  4. กรณีที่ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาไมไดมาตรฐานหนวยงานตนสังกัดจะ
เปนผูกํากับดแูลดําเนินการใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  
3. สถาบันอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ดงันี้ 
  1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตั้งแตระดับภาควชิาหรือกลุมวชิา คณะวิชา และ
สถาบันโดยรวม) 
  2.ดําเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่
สถาบันและหนวยงานตนสังกัดไดพัฒนาขึน้ 
  3. จัดทํารายงานประจําปซ่ึงเปนผลจากการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน 
  4. ใหขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน และเตรียมความพรอมอื่น ๆ  เพื่อการ
ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายนอก 
  5. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ สมศ. และหนวยงานตนสังกัด   
  โดยสรุป  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทําหนาที่ในการประเมิน
คุณภาพการศกึษา ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามตวับงชี้ เกณฑและวิธีการที่กําหนด เพื่อกระตุนใหเกดิการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด โดยยึดตามกรอบพันธกิจและประเภทของสถาบันอุดมศึกษา สวนสถาบันอุดมศึกษามหีนาที่
จัดการศึกษาระดับอุดมศกึษาและดําเนินการตามภารกิจ   ทั้งในดานการผลิตบัณฑิต   การวจิัย  การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ และใหไดตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และจดัทาํรายงานประจาํป 
 
4.  ความสัมพนัธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  การประกันคณุภาพภายใน เปนการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้นเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มี
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 หนาที่กํากับดแูลสถาบันอุดมศึกษานัน้ ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ มกีารวางระบบงานที่มีระบบ
และกลไกชดัเจน รวมทั้งมีการพัฒนาฐานขอมูลในดานตางๆ  สวนการประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมนิ
คุณภาพการจดัการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาซึง่
กระทําโดยสํานักงานภายนอกหรือผูประเมนิภายนอก    เพื่อมุงใหมกีารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน 
อุดมศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 การประกันคณุภาพภายในจะเนนการประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในปจจยันําเขา  
(Input)  และกระบวนการ  (Process)  สวนการประเมนิคุณภาพภายนอกจะเนนประเมินผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ (Outcome) ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานตาง ๆ   ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในยอม
สงผลถึงการประเมินคุณภาพภายนอกโดยตรง 
 การประเมินคณุภาพภายนอกจะใชตัวบงชีต้ามมาตรฐานตาง ๆ ในการประเมินผลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ซ่ึงในการประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และ
ลักษณะการเรยีนการสอนของแตละสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการจัดทํารายงานประจําป 
เตรียมเอกสาร ขอมูล ในดานตางๆ รวมถึงขอมูลตามตัวบงชี้ เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตอไป 

แผนภูมิท่ี 1 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  จากแผนภูมิที่ 1 แสดงใหเหน็วาเมื่อสถาบันอุดมศึกษามกีารดําเนินงานประกันคณุภาพภายใน และจัดทํา
รายงานประจําปที่มีลักษณะการประเมินตนเองเปนประจําทุกป รายงานดังกลาวจะเสนอตอ สมศ. เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
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  รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาจะชวยใหคณะผูประเมินภายนอกสามารถวางแผนเพื่อรวบรวม
วิเคราะหขอมูลและประเมินคุณภาพของสถาบันไดภายในเวลาอันรวดเร็ว  การประเมินตนเองจึงเปนเครื่องมือที่
สําคัญอยางหนึ่งของการประเมินคณุภาพภายนอก 
 การประเมินตนเองมิไดมีความหมายเฉพาะการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ซ่ึงเปนผลจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวจิัยและการบรกิารสังคมแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยงัหมายรวมถึงกระบวนการ
ดําเนินงานบริหารจัดการทกุดานตามสภาพที่เปนอยูจริงของสถาบันอุดมศึกษา 
 ดังนั้น การประเมินภายนอกจึงเนนการประเมินตามสภาพเปนจริงของขอมูล ไมวาจะเปนสภาพการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการตางๆ อยางไรก็ตาม ถึงแมเกณฑการประเมินตนเองจะ
ครอบคลุมการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน แตเนื่องจากการประเมินคุณภาพภายนอกเปนการ
ประเมินโดยมคีวามตอเนื่องมาจากการประเมิน คณุภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาเอง จึงเปนงานที่ยืนยันผล
ของการประเมินภายในที่ทาํโดยสถาบันอุดมศึกษา 
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 แผนภูมิท่ี 2  ความสัมพันธระหวางองคกรท่ีมีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก   
                       ประเมินคุณภาพภายนอก                    ประกันคุณภาพภายใน         
 
 
 
 
  
 
    - ใหการรับรองผูประเมินภายนอก             -  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
    - สงเสริมสนับสนุนการประกันคณุภาพภายใน           -  เตรียมพรอมรับการประเมินภายนอก  
    - ศึกษารายงานประจําปของสถาบัน                                   -  พัฒนาฐานขอมูลในดานตาง ๆ            
    - ศึกษาเอกสารหลักฐานขอมูล                                                       ฯลฯ 
    - ประเมินภายนอก (ตรวจเยี่ยม) 
    - จัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
  สถาบันอุดมศกึษา 

- คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย/หนวยงานเทยีบเทา 
- ภาควิชา/หนวยงานเทยีบเทา 

หนวยงานตนสังกัด 
- ทบวงมหาวิทยาลัย 
- กระทรวงศกึษาธิการ 
- กระทรวงอื่น ๆ  

สมศ. : 
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ 

ระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
    -  ดําเนนิการตามภารกิจใหมคีุณภาพ 
    - จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
    - จัดทํารายงานประจําป 
    - ใหความรวมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลักฐาน 
       ขอมูลเพื่อการประเมินภายนอก 
 
 
 
 

- 16 - 



  
 
 บทที่ 4 

ผูประเมินภายนอก และกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
 
  ในการประเมนิคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงคณะกรรมการจะแตงตั้งผูประเมิน
ภายนอกที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. ใหทาํการประเมินตามขอกําหนดของคณะกรรมการ 
 ผูประเมินภายนอก หมายถงึ บุคคลหรือหนวยงานทีไ่ดรับการรับรองจาก สมศ. ใหทําการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 หนวยประเมินภายนอก  หมายถึง บคุคล  คณะบุคคล นิติบุคคล หนวยงานที่มีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการฯ กําหนด และไดรับการรับรองจาก สมศ. 

1. คุณสมบัตขิองผูประเมินภายนอก 

คุณสมบัติเฉพาะ 
  1. ผานหลักสูตรที่ สมศ. กําหนด และผานการรบัรองจาก สมศ. ใหเปนผูประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษา 
  2. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ สมศ. จะกําหนด 
 
คุณสมบัติท่ัวไป 

  1. มีความรอบรู ความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรบัจากประชาคมอุดมศึกษา 
  2. ไมมีผลประโยชนทับซอนหรือบทบาทขัดแยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก หรือตอสถาบันที่จะ
รับการประเมนิ 
  3. ไมมีปญหาสุขภาพรางกายที่กอใหเกดิอปุสรรคตอการทํางาน 
  4. มีเจตคติตอการทํางานรวมกัน และประสานงานกับผูอ่ืนไดด ี
  5. มีเจตคติที่ดตีอสถาบัน เปนกัลยาณมิตร 
  6. ไมอยูในระหวางการรองเรียนทางกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทจุริต หรือความบกพรองทางหนาที่
การงาน 
  7. ผูประเมินภายนอกรับเชญิตองมีความเปนกลางทางการเมือง หรือไมอยูในสภาวะการณทีไ่มสมควร 
เชน ดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  8. ไดรับมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
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   9. ประธานของคณะผูประเมนิภายนอกรับเชิญมีประสบการณบริหารงานการอุดมศึกษาระดับสูง อาทิ 
เคยดํารงตําแหนงอธิการบด ี
 
2. การรับรองผูประเมินภายนอก 
  การรับรองผูประเมินภายนอกระดับอุดมศกึษา เพื่อทําการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศกึษานั้น 
สมศ. กําหนดแนวทางการดาํเนินงานไว ดงันี้ 
 
การไดมาซึ่งผูประเมินผูประเมินภายนอก 

  1. ผูทรงคุณวฒุิที่มีความรูความสามารถ ประสบการณเปนที่ยอมรับ โดยจะมีการออกใบรับรองเปนผู
ประเมินภายนอกรับเชิญ 
  2. ผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด และผานหลักสูตรที่ สมศ. กําหนด 
  3. ผูที่สมาคม/องคการวิชาการ วิชาชีพรวมกับ สมศ. พิจารณาเหน็สมควรใหการ   รับรองเปนผูประเมิน
ภายนอก 
 
การจัดคณะผูประเมินภายนอก 

 คณะผูประเมนิคุณภาพภายนอกของสถาบันระดับอุดมศึกษาแตละแหงประกอบดวย 
  1. ผูที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณเปนที่ยอมรับในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
  2. ผูที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณเปนที่ยอมรับดานการวัดหรือการประเมินผล 
  3. ผูที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณเปนที่ยอมรับทางวชิาชีพหรือนักวิชาชีพ 
  4. ผูที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณเปนที่ยอมรับดานการบริหารจัดการโดยเฉพาะดาน การเงิน การ
บุคคล 
 ในแตละคณะใหมี 1 คน ทําหนาที่เปนประธาน  จํานวนผูประเมินในแตละคณะจะขึ้นกับขนาด สภาพ 
และความหลากหลายของการจัดการศึกษาในแตละสถาบันนั้น  โดยมีผูประเมินไมนอยกวา 3 คน 
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 บทบาทและหนาท่ีของผูประเมินภายนอก 
  1.   ศึกษารายงานประจําปทีม่ีการศึกษาหรือประเมินตนเองเพื่อใหคําแนะนําและชี้ประเด็นสําคัญในการ
ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา และขอขอมูลเพิ่มเติมในกรณีขอมูลไมสมบูรณ 
  2. กําหนดประเด็นและออกแบบประเมินใหสอดคลองกับแผนและทิศทาง ตามเอกลักษณของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มุงประเมินตามรูปแบบกัลยาณมิตรในการประเมิน 
  3.  ทํากําหนดการประเมินสถาบันอุดมศึกษา   
  4.  ศึกษาวเิคราะหขอมูลในการประเมิน เพื่อตรวจสอบยืนยนัสภาพจริงของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่
สะทอนใหเหน็จุดเดน จดุทีค่วรปรับปรุง 
  5. เขียนรายงานผลการประเมินเสนอตอสถาบันอุดมศึกษา และ สมศ. 
 นอกจากนี้ประธานคณะผูประเมินมีบทบาทในกํากับดูแลการประเมินสถาบันใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด และประสานงานการประเมินใหสอดคลองสัมพันธกัน ไมซํ้าซอน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแยกยายกัน
ประเมินเฉพาะเรื่อง 
 เลขานุการของคณะผูประเมนิมีบทบาทในการติดตอ ประสานงานการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา และ
รับผิดชอบงานดานเลขานกุารของคณะผูประเมินภายนอก 
 
จรรยาบรรณของผูประเมิน 

  1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันอุดมศึกษาอยางตรงไปตรงมาตามความชํานาญในวชิาชีพ 
  2.มีความเที่ยงตรงเปนกลางและรายงานสิง่ที่คนพบตามความเปนจริงอยางชัดเจนมีเหตุผลและหลกัฐาน
สนับสนุน ไมใชความรูสึกหรือลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 
  3. ส่ือสารใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับรูอยางชัดเจนและเปดเผย 
   4. รักษาความลับของขอมูลสารสนเทศสวนบุคคลที่ไดรับระหวางการตรวจเยี่ยมและประเมิน 
  5. ไมเรียกรองในสิ่งที่ไมเกีย่วของกับการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
  6.ไมแสวงหาผลประโยชนหรือทําธุรกิจอื่นใดในการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพการศกึษา
ภายนอก 
  7. ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวนสมบูรณ โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน
และสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก 
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 3.  กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก    

  กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาเปนกระบวนการที่คณะผูประเมินภายนอก 
ดําเนินการประเมินคณุภาพการจัดการศกึษา โดยการรวบรวมและศึกษาขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถาบันอุดมศึกษา  ขอมูลจากเอกสารรายงานตางๆ  ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติจริงจากการ
สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณผูมีสวนเกีย่วของหรือมีสวนไดเสีย เพื่อประเมินสถานศึกษานั้นๆ  โดยมีจุดมุงหมาย
สําคัญ คือ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องอันจะ
สงผลตอคุณภาพของบัณฑิตและผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมตอไป 
 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการตรวจเยีย่ม
สถาบันอุดมศึกษา ระหวางการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา และหลังการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงแตละ
ขั้นตอนมีรายละเอียดในการดําเนินงาน ดงันี้ 

ขั้นตอนที่ 1  กอนการตรวจเยี่ยมสถาบันอดุมศึกษา 
                                                                                                  
 1.สมศ.ดําเนินการคัดเลือกและเตรียมคณะผูประเมินภายนอกและกําหนดสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
ประเมิน 
  2.คณะผูประเมินภายนอกทีไ่ดรับการรับรองและมอบหมายใหเปนผูประเมินสถาบันอุดมศึกษาแตละ
แหงทําการศกึษารวบรวมขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาและ
เอกสารรายงานอื่นๆ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาจัดสงมาใหลวงหนา    
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   รายงานประจําป หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการดําเนินงานในรายปของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงถือวา
เปนรายงานการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงรูปแบบของรายงานประจําปนี้ สมศ. จะ
ไดประสานงานกับตนสังกดัตอไป ทั้งนี้ สมศ. มีแนวคดิเกี่ยวกับรูปแบบรายงานประจําป ดังนี ้
  วัตถุประสงคการจัดทํารายงานประจําป  ม ี3 ประการ คือ  
   1)     เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนนิการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ.2542 ที่วา "ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคณุภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ตองดําเนินอยางตอเนื่อง 
โดยมีการจดัทาํรายงานประจาํป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคณุภาพภายนอก"  
   2) เปนหนาที่อยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทํารายงานประจําป เพื่อแสดงถึง
สัมฤทธิผลในการดําเนินงานและเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนนิงานในปตอไป   
   3) เพื่อใชเปนขอมูลของหนวยงานสําหรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายใน และหนวยงาน
ภายนอก 
  องคประกอบของรายงานประจําป ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 สภาพปจจุบนัของสถาบัน สวนที่ 
2 ผลการประเมินการดําเนนิงานของสถาบัน สวนที ่ 3 ขอเสนอแนะหรือแผนพัฒนาสถาบัน และ 4 ภาคผนวก 
โดยมีความยาวของรายงานไมเกิน 30 หนา (ไมรวมภาคผนวก) 
  3. คณะผูประเมินภายนอกทําการศึกษาวิเคราะหรายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา ขอมูลตาม
มาตรฐานและตัวบงชี้ของ สมศ. และเอกสารขอมูลอ่ืนๆ   
 4. คณะผูประเมินประชุมปรึกษาหารือ กําหนดประเดน็และรายการขอมูลที่จะตองตรวจสอบระหวาง
การตรวจเยี่ยมวาจะตองรวบรวมขอมูลอะไรบาง จากแหลงใด ดวยวิธีการอยางไร ทั้งนี้ เพื่อใหมีหลักฐาน
ครบถวนเพียงพอในการสรปุผลการประเมินอยางถูกตองชัดเจน 
  5. หลังจากนัน้ คณะผูประเมินภายนอกรวมกันวางแผนการตรวจเยีย่มและแผนการประเมิน กําหนด
ตารางการปฏิบัติงาน และมอบหมายภาระงานใหผูประเมินภายนอกแตละคนใหชัดเจน แลวนดัวนัที่จะไปตรวจ
เยี่ยมกับสถาบันอุดมศึกษา โดยขอใหสถาบันอุดมศึกษาชวยเตรยีมสถานที่ในสถาบันอุดมศึกษาทีค่ณะผูประเมนิ
ภายนอกจะสามารถทํางานและมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันอยางเปนอิสระและไมรบกวนผูอ่ืนในระหวาง
การตรวจเยี่ยม รวมทั้งจัดเตรยีมเอกสารตางๆ ทั้งในสวนที่ไดแจงไวลวงหนาและสวนที่อาจขอเพิ่มเติม ตลอดจน
นัดหมายผูเกีย่วของ เชน ผูบริหาร  คณาจารย เจาหนาที่  นิสิต นักศกึษา  เปนตน เพือ่ใหคณะผูประเมินภายนอก
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามสัมภาษณตามกําหนดการในตารางการปฏิบัติงานของคณะผูประเมิน
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 ภายนอก อนึ่ง เพื่อใหการตรวจเยีย่มสถาบันอุดมศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย อาจไปพบกับผูบริหาร
สถาบันนั้นๆ เพื่อสรางความเขาใจและความคุนเคยซึง่กันและกันกอนที่จะสงที่จะสงคณะผูประเมินทั้งหมดเขา
ไป 

ขั้นตอนที ่2  ระหวางการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา 
 
  1. คณะผูประเมินเดินทางไปยังสถาบันอุดมศึกษาตามกาํหนดวัน เวลาที่ไดนัดหมายกับสถาบันไว ซ่ึง
กําหนดเวลาการตรวจเยีย่มสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  กําหนดประมาณ 3-5 วัน (ตามขนาดของสถาบันอุดมศึกษา) 
  2. เมื่อเดินทางไปถึงสถาบันอุดมศึกษาในวันแรก ใหมีการประชุมชีแ้จงแกคณะผูบริหารและบคุลากร
ของสถาบัน เพื่อใหรับทราบกระบวนการและวัตถุประสงคในการประเมิน/ ตรวจเยีย่ม ซ่ึงมุงเนนการรวมมือกัน
ในการพัฒนาปรับปรุงสถาบัน และสรางความคุนเคยระหวางคณะผูประเมินกับผูบริหารและบคุลากรสถาบัน 
รวมทั้งเพื่อแจงใหทราบเกีย่วกับแแผนและตารางการปฏิบัติงานของคณะผูประเมนิภายนอก และการปฏิบัติตน
ของสถาบันระหวางการตรวจเยีย่ม  การพูดคุยในการประชุมอาจเปนลักษณะที่ไมเปนทางการ (Informal) และมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซักถามเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันและรวมมือซ่ึงกันและกัน 
  3.ระหวางการตรวจเยี่ยมคณะผูประเมินภายนอกจะทําการประเมินคุณภาพสถาบันอดุมศึกษาตาม
ขอบขายและประเด็นทีไ่ดกาํหนดไว 
  การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากเอกสารตางๆตามที่
สถาบันสงให สมศ.  รวมทั้งหลักฐานอืน่ๆ ที่สะทอนสภาพความเปนจริงอื่นๆ ของสถาบัน การรวบรวมขอมลู
หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการประเมินคณุภาพภายนอกอาจใชวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการสุมตัวอยาง การสังเกตการ
เรียนการสอน การสัมภาษณพูดคุยกับผูที่เกี่ยวของ เชน กรรมการสภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน ผูบริหาร  คณาจารย   
เจาหนาที่  นิสิตนักศึกษา  ศษิยเกา  เปนตน    
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             4.  เมื่อไดขอมูลครบถวนแลว คณะผูประเมนิจะนําขอคนพบหรือขอมูลที่ไดทั้งหมดมาอภิปรายรวมกัน 
เพื่อวิเคราะหสรุปผลการตรวจเยีย่มและขอเสนอแนะ 
  5. นําเสนอขอสังเกตตอผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาดวยวาจา เพือ่รับฟงความคิดเห็นและตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลตางๆ และใหโอกาสสถาบันชี้แจงในกรณีทีส่ถาบันเห็นวาขอสังเกตยังไมถูกตอง ไม
ชัดเจน หรือไมครอบคลุมบางประเด็น 
ขั้นตอนที่ 3  หลังการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา 

 
    1. เมื่อเสร็จภารกิจในการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา คณะผูประเมินภายนอกจะรวมกันจดัทําราง
รายงานผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษา จากขอมูลหลักฐานตางๆ ทัง้หมดที่รวบรวมได  
  2. คณะผูประเมินภายนอกเสนอรายงานผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาภายใน 
15 วัน หลังการตรวจเยีย่ม เพื่อใหสถาบันพิจารณาตรวจสอบและทักทวงหรือใหขอมูลเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับ
จากวนัที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับรางรายงานฯ  
  3.      ผูประเมินปรับปรุงแกไขรายงานผลการประเมินภายใน 7 วัน 
  4.      เสนอรายงานตอ สมศ. เพื่อใหการรับรองรายงานผลการประเมิน  
  5. สมศ. จัดทํารายงานการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตร ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ สํานักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณการศึกษา รวมทั้งเผยแพรรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน  
  6. ในกรณีทีผ่ลการประเมินภายนอกของสถาบันใด ไมไดมาตรฐานตามที่กําหนด สมศ. จะจัดทํา
ขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาปรบัปรุงแกไขภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 
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   7. หากสถาบันอุดมศึกษามไิดดําเนนิการปรับปรุงแกไข สมศ.จะรายงานตอคณะกรรมการอุดมศึกษา
เพื่อดําเนนิการใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป 
 
4. รายงานผลการประเมินคณุภาพสถาบันอุดมศึกษา 
  วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพสถาบันอดุมศึกษา คือ เมื่อคณะผูประเมิน
คุณภาพภายนอกดําเนนิการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาและเสนอรายงานผลการประเมินตอ สมศ. เพื่อใหการ
รับรองแลว สมศ. จะพิจารณารายงานผลการประเมิน โดยจะมีการจัดทําขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรคไปยัง
หนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษานั้น เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กําหนดใน
กรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถาบันอุดมศึกษานัน้ไมไดตามมาตรฐาน อนึ่ง หากสถาบันอุดมศึกษามิได
ดําเนินการปรับปรุงแกไข สมศ. จะทําการเสนอตอคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อดาํเนินการใหมกีารปรับปรุง
แกไขตอไป 
 
รูปแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 3-5 หนา และสาระประมาณ 20-30 หนา มีดังนี ้
 1) สวนนํา  
  ประกอบดวย ปกนอก ปกใน บทสรุปสําหรับผูบริหาร (ความยาว 3-5 หนา) ตลอดจนสารบัญเรื่อง 
สารบัญตาราง/สารบัญภาพ (ถามี) 
 2) สวนสาระ   
  2.1) บทนํา (ใหเขียนในลักษณะ profile ไมเกิน 2 หนา) 
   2.1.1) ความเปนมา และเอกลักษณของสถาบัน 
  2.1.2) ปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกิจ แผนกลยทุธและแผนการดําเนินงาน 

2.1.3) สภาพทางกายภาพในสถาบัน  
2.1.4) โครงสรางองคการและการบริหาร 
2.1.5) โครงสรางหลักสูตร และโปรแกรมการเรียนการสอน 
2.1.6) จํานวนนักศึกษา และบุคลากร 
2.1.7) งบประมาณ (แยกเปนเงินงบประมาณแผนดนิ และนอกงบประมาณ) 
2.1.8) อ่ืนๆ 

2.2) มาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกระดับอุดมศกึษาและการตรวจเยีย่ม   
2.2.1) มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  
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 2.2.2) คณะผูประเมินภายนอก 

2.2.3) กระบวนการตรวจเยีย่มและการประเมินคุณภาพภายนอก 
2.2.4) กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.3)ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับอดุมศึกษาโดยรวม (และจาํแนกตามคณะวิชา)  
นําเสนอผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้พรอมระบุจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนเงื่อนไขและ
บทเรียนที่ไดรับ 

2.4) บทสรุปและขอเสนอแนะ ตลอดจนทศิทางการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน (จํานวน 5-10 หนา) 
 3) สวนภาคผนวก (อาจเขียนเปนรายการเอกสารไวทายเลม) 

3.1) การแบงสวนโครงสรางของสถาบัน 
3.2) ระบบการประกันคณุภาพภายในของสถาบัน 
3.3) หลักฐานและสถิติตางๆ 
3.4) ตารางการตรวจเยีย่มของผูประเมินภายนอก 
3.5) สรุปสาระสําคัญของรายงานการประเมินตนเองหรือรายงานการศกึษาตนเอง 

 3.6) อ่ืนๆ 
 
5. การติดตามประเมินผลผูประเมินภายนอก 
  ในระหวางและภายหลังการประเมินสถาบันอุดมศึกษาของคณะผูประเมินภายนอก สมศ. จะทําการ
กํากับดแูลคุณภาพและประเมินผลงานของผูประเมิน โดยอาศัยทั้งขอมลูยอนกลับจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
การประเมิน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของวาผูประเมินไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสมตรงตาม  วัตถุประสงคและ
ขอกําหนดของ สมศ. หรือไม นอกจากนั้น ยังมีการตรวจสอบคุณภาพของผูประเมินจากรายงานการประเมนิ
สถาบันอุดมศึกษาที่คณะผูประเมินสงรายงานมายัง สมศ. 
 
6. การติดตามผลการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา 
  การติดตามผลเปนขั้นตอนสาํคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ง และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การติดตามผลการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาจากรายงานประจําปที่
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ         การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผูประเมินที่ สมศ. รับรอง รวมทั้งติดตาม สงเสริม สนับสนุน 
ประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานตนสังกัดในการประกนัคุณภาพภายใน รวมทั้งการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตาม
ขอเสนอแนะจากการประกนัคุณภาพภายนอก นอกจากนีย้ังอาจติดตามตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเปนก
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 ศึกษาวจิัยกรณตีัวอยางวาสถาบันนั้นๆ ไดใชผลการประเมินในการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรือไม 
 
7. การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําป  
  ในแตละป สมศ. จะทําการวิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา และผล
การพัฒนาการศึกษาของสถาบัน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา เพือ่รายงานตอคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสํานักงบประมาณ เพือ่
ประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศกึษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทัง้
เผยแพรรายงานดังกลาวตอหนวยงานทีเ่กีย่วของและสาธารณชน   
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 บทที่ 5 

มาตรฐาน และตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
 
      ในการดําเนินการประเมินคณุภาพภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ไดมีการศึกษาและกําหนดมาตรฐานและตวับงชี้สําหรับการประเมินขึน้  เพื่อใชมาตรฐานและตวับงชี้ดังกลาว
เปนเครื่องสะทอนใหสาธารณชนไดเหน็ถึง "ผลการจัดการศึกษา" และในขณะเดยีวกันกเ็พือ่ใหกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่อาศัยมาตรฐานและตัวบงชีเ้ปนเครื่องผลักดันใหเกิด "การพัฒนาคุณภาพการศกึษา
อยางตอเนื่อง" ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
 
1. หลักการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  

หลักการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  
  มีหลักการ 6 ประการ ดังนี ้
  1. พัฒนามาตรฐานอุดมศึกษาสูระดับสากล 
  2. พัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาใหไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด 
  3. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศกึษาตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
  4. คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกจิ และเปาหมายของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดบัปริญญาและต่ํากวาปริญญาที่ไดกําหนดขึ้นไว  โดยใหความสําคัญกับการประเมนิ
คุณภาพของทกุภารกจิอยางครบถวน เพือ่สะทอนความเปนจริงที่สามารถนําไปใชปรับปรุงคุณภาพของสถาบัน 
อุดมศึกษาไดอยางชัดเจน  
  5. สงเสริม   สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนา  และใชระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองกับ
ระบบประเมินคุณภาพภายนอก 
  6. ดําเนนิการประเมินคุณภาพแบบกัลยาณมิตร อยางเทีย่งตรง โปรงใส ตรวจสอบได และเนนการมี
สวนรวม 
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 รูปแบบกัลยาณมิตรประเมนิ 
  การประเมินคณุภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาใชรูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน (Amicable Assessment 
Model) ดังนี ้
  1. ผูประเมินเปนผูทรงคุณวฒุิ เปนที่ยอมรบั  
  2. ผูประเมินมคีวามเขาใจสถาบันที่ขอรับการประเมินอยางลึกซึ้ง และมีเจตคติที่ดีตอสถาบัน 
  3. กําหนดประเด็นและออกแบบประเมินใหสอดคลองกับพันธกิจ ทิศทาง และเอกลกัษณของสถาบัน 
  4. ดําเนินการประเมินไดเขาถึงความจริงจากสภาพที่เปนจริง ดวยวิธีการทั้งเชิงปริมาณ และคณุภาพ   
  5. รายงานการประเมินตามสภาพความจริงพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา เพื่อใหสถาบัน
เขาถึงความจริงและเกดิพลังในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
มิติในการประเมิน 

 สวนมิติในการประเมินจะคํานึงถึง 3A จะประเมนิแตละมิติทั้งในเชงิปริมาณและคุณภาพเพื่อสะทอน
ภาพความเปนจริงของแตละมาตรฐาน   
  1. ความตระหนักถึงความสําคัญ (Awareness) ของการพฒันาการศึกษาใหไดมาตรฐาน ความเขาใจใน
สภาพปญหาทีเ่กิดขึ้น และมจีิตใจที่อยากพฒันาใหดีขึ้น 
  2. ความพยายาม (Attempt) ที่จะทําใหความตระหนกันัน้เปนความจรงิ โดยมีรองรอยความพยายามใน
การปรับปรุง แกไข พัฒนาคณุภาพการดําเนินงานของสถาบันใหดีขึ้น 
  3. การบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  จากความพยายามที่ไดดําเนนิการมาและเกิดผลตามสภาพจริง
ในแตละมาตรฐานและตวับงชี้ 
 
กระบวนการเก็บขอมูล 

  ในการเก็บขอมูลของผูประเมินภายนอกตองเนนการตรวจสอบหรือหารองรอยหลักฐาน  3 ประเภท 
ไดแก 1) รองรอยเกี่ยวกับความตระหนกัในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 2) 
รองรอยการพฒันาหรือการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และ 3) รองรอยเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  1) การประเมนิความตระหนักถึงความสําคัญ  (Awareness) 
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    1.1) ผูประเมินภายนอกตรวจสอบ ศึกษา เกบ็ขอมูล รองรอย หลักฐาน เกี่ยวกับความตระหนัก
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเกีย่วกับการจัดการศกึษาใหมีคณุภาพหรือสภาพปญหาตางๆที่เกดิขึ้นและ
ตองการการพฒันา 
   1.2)ผูประเมินภายนอกยนืยนัขอมูลเกี่ยวกบัความตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาจากขอมูล รองรอย หลักฐานซึ่งรวบรวมไดจากขอ 1.1) เพื่อสรุปเปนระดับคณุภาพของความ
ตระหนกัถึงความสําคัญ (Awareness)  
  2) การประเมนิความพยายามในการพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐาน (Attempt) 
   2.1) ผูประเมนิภายนอกตรวจสอบ ศึกษา เก็บขอมูล รองรอย หลักฐาน เกีย่วกับกิจกรรม/
กระบวนการ/โครงการตางๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียน บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ 
   2.2) ผูประเมินภายนอกยนืยนั Attempt ของสถาบันอุดมศึกษาจากขอมูล รองรอย หลักฐานที่ได
จากขอ 2.1) เพื่อสรุปเปนระดบัคุณภาพของความพยายามในการดําเนินงาน (Attempt)  
  3) การประเมนิสัมฤทธิผลของการดําเนินงานตามมาตรฐาน (Achievement) 
   3.1) ผูประเมนิภายนอกตรวจสอบขอมูล รองรอย หลักฐาน วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชใน
การประเมินคณุภาพ เพื่อยืนยันความนาเชื่อถือของวิธีการประเมนิของสถาบันอุดมศึกษาและยืนยันผลการ
ประเมินของสถาบันอุดมศึกษา 
   3.2) ผูประเมินภายนอกเก็บขอมูล รองรอย หลักฐาน เกี่ยวกับคุณภาพของมาตรฐานดานตางๆ 
ดวยวิธีการของผูประเมินภายนอก เชน การสังเกต การสัมภาษณ การเก็บขอมูลทางออม เปนตน 
   3.3) ยืนยันผลการประเมินจากขอมูล รองรอย หลักฐาน จากขอ 3.1) และ 3.2) เพื่อสรุปเปน
ระดับคุณภาพ  (Achievement)  
 
2. มาตรฐานและตัวบงชี้สาํหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

หลักการกําหนดตัวบงชี้ในการประเมิน 
  1. ตัวบงชี้ที่ใชพึงชี้ชัดถึงผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศกึษาตามหลักการ วัตถุประสงค และแนวการจัด
การศึกษา  ตามที่กําหนดไวในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสะทอนให
เห็นถึงความพยายามปฏิรูปการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว 
  2. ตัวบงชี้ที่ใชพึงชี้ชัดถึงการใชปจจยั  กระบวนการ  และผลของการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความ
มุงหมายและหลักการตามมาตรฐานอุดมศกึษา ซ่ึงหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ  ไดกําหนดขึน้ 
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            3.    ตัวบงชี้ที่ใชพึงมจีํานวนไมมาก  แตตองมีความสําคัญชัดเจน  เปนที่ยอมรบัรวมกันในหมู
สถาบันอุดมศึกษาวาเปนตวับงชี้ที่ดี สามารถใชเปนตัวบงชี้หลักในการประเมินผลงานตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาแตละดานได 
  4.   ตัวบงชี้และเกณฑที่ใชพงึคํานึงถึงรูปแบบ ความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการสอนและการวจิัย  สถาบันอดุมศึกษาที่เนนการสอนและการพัฒนาทองถ่ิน และ
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  และระบบตาง ๆ  ตามที่ไดแสดงแนวทางไวในปรัชญา พันธกิจของแตละสถาบัน 
รวมทั้งการประเมินตามความหลากหลายของกลุมสาขาวิชาเฉพาะทาง   ทั้งในการกําหนดตวับงชี้เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุมสาขาและการปรับใชเกณฑในระดับตางๆ   โดยข้ึนอยูกับวตัถุประสงคของการประเมินแตละคร้ังตามความ
เหมาะสม 
  5. ตัวบงชี้ที่ใชพึงคํานึงถึงความสอดคลองตอเนื่องกับกระบวนการประกันคุณภาพองคประกอบและตัว
บงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยประสานเชื่อมโยงขอมูลกับกลไกการประเมนิ
คุณภาพภายใน รวมทั้งการวิเคราะห สังเคราะหรายงานประจําปของสถาบันที่มีลักษณะเปนรายงานการประเมนิ
ตนเอง (Self Assessment Report) ที่สถาบันตองจัดสงใหหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป องคประกอบของ
รายงานประจําปนี้จะตองประกอบดวยขอมูลที่สามารถใชรองรับการประกันคณุภาพภายนอกและสามารถ
นําไปใชเทยีบเคียงได  ตามทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
  6. ตัวบงชี้ที่ใชพึงกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาอยางตอเนือ่ง 
    7.ตัวบงชี้ที่ใชพึงมีความเปนสากลเพื่อยกระดับมาตรฐานอุดมศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
อันจะเปนผลดีตอผูเรียนและคณาจารยตลอดจนสถาบันอดุมศึกษาเองในการแสวงหาความรวมมือจาก
ตางประเทศในระยะยาว 
  มาตรฐานและตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย 8 มาตรฐาน 
28 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ 
 บัณฑิตมีคุณภาพ คิดเปน ทาํเปน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได รวมทัง้สามารถประกอบ
อาชีพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ 

ตัวบงชี ้ สิ่งที่มุงประเมิน 

สอดคลองกับ
หลักการกําหนด
ตัวบงช้ีขอที่ 

สอดคลองกับ 
พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ 2542  

มาตราที่ 
1.1 รอยละของการไดงานภายใน 1 ป รวมทั้งการ
ประกอบอาชพีอิสระและรอยละของการเรียนตอระดับ
บัณฑิตศึกษา  
      (แหลงขอมูล : วิจัยสถาบัน/ ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

1, 2 

1.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ ผูประกอบการ/ 
     ผูใชบัณฑิต    
      (แหลงขอมูล : วิจัยสถาบัน/ ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

1, 3, 6 

6, 7, 23(5) 

1.3 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนกัศึกษา
ปริญญาเอกที่ตีพิมพในวารสารตอจํานวนวิทยานพินธ
ปริญญาเอกทั้งหมด                      
      (แหลงขอมูล : วิจัยสถาบัน/ ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

 

1, 2, 3, 4, 6,    
7 
 

28 

1.4 จํานวนบทความจากวิทยานพินธของนักศกึษา
ปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททั้งหมด 

 (แหลงขอมูล : วิจยัสถาบัน/ ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

 

1, 2, 3, 4, 6,    
7 
 

28 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู 
  กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั การเรียนรูที่จัดตามความสนใจของผูเรียน การพัฒนาผูเรียน
ตามความสามารถและตามความถนัด การฝกปฏิบัติการเรียนรูจากประสบการณจริงเปนตน เพือ่สงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

ตัวบงชี ้ สิ่งที่มุงประเมิน 

สอดคลองกับ
หลักการกําหนด
ตัวบงช้ีขอที่ 

สอดคลองกับ 
พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ 2542  

มาตราที่ 
2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง  
(แหลงขอมูล:หลักสูตร/ การตรวจเยี่ยม/ การ
สังเกตการณ/ การสัมภาษณ) 

กระบวนการ 
(process) 1, 2, 3, 6 22, 24(3) 

2.2 ความเหน็ของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอน
ของคณาจารย 
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

กระบวนการ 
(process) 1, 2 30 

2.3 จํานวนกจิกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษา
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด                    
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

1, 2 24(2) (3) 

2.4 มีการวิจยัเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู  
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

1, 2, 6 24(5), 30 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
  การระดมทรัพยากร  ทั้งดานบุคลากร   งบประมาณ   อาคาร   สถานที่  และ ส่ิงอํานวยความสะดวก 
รวมทั้งความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธภิาพสูงสุด 

ตัวบงชี ้ สิ่งที่มุงประเมิน 

สอดคลองกับ
หลักการกําหนด
ตัวบงช้ีขอที่ 

สอดคลองกับ 
พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ 2542  

มาตราที่ 
3.1 อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศกึษาเต็ม
เวลาเทียบเทา  
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ตัวปอน/  
กระบวนการ 
(input/process) 

2, 3, 7 30 

3.2 งบประมาณดําเนนิการจริงตอนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเทา 
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ตัวปอน/ 
กระบวนการ 
(input/ rocess) 

1, 2 30, 58 

3.3 รอยละของอาจารยประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ 
      เทียบเทา  
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ตัวปอน/  
กระบวนการ 

(input/ rocess) 
2, 6, 7 30 

3.4 จํานวนคอมพิวเตอรทีใ่ชในการเรียนการสอนตอ
จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา  
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ตัวปอน/  
กระบวนการ 
(input/ rocess) 

3.5 คาใชจายทั้งหมดทีใ่ชในระบบหองสมุดและศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ตัวปอน/ 
กระบวนการ 
(input/ rocess) 

2, 5, 6 30, 66 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
  ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง และงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ สามารถ
เผยแพรได เพือ่พัฒนาองคความรูใหหลากหลาย ทันสมัย สามารถนําไปพัฒนาสังคมและประเทศได 

ตัวบงชี ้ สิ่งที่มุงประเมิน 
สอดคลองกับ
หลักการกําหนด
ตัวบงช้ีขอที่ 

สอดคลองกับ พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติ 

2542  มาตราที่ 
4.1จํานวนบทความวิจยัที่พมิพเผยแพรและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําทกุระดับ  
(แหลงขอมูล : วิจัยสถาบัน/ การประกันคณุภาพ
ภายใน/ ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

 

3, 4, 6, 7 

4.2 จํานวนงานวิจยัที่นําไปใชประโยชนในงานวจิัยอ่ืน 
หรือในการเรยีนการสอนหรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรม 
หรือการพัฒนาประเทศ  ตออาจารยประจํา 
(แหลงขอมูล : วิจัยสถาบัน/ การประกันคณุภาพ
ภายใน/ ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

 

1, 2, 3, 4, 6, 7 

24(5), 28, 30 

4.3 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัจากภายนอกตอ
อาจารยประจําทุกระดับ  
 (แหลงขอมูล : วิจยัสถาบัน/  การประกันคณุภาพ
ภายใน/ ตนสังกัด) 

ตัวปอน (input) 3, 6, 7 9(4) (5), 28 

4.4 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัภายในสถาบันตอ
อาจารยประจําทุกระดับ  
(แหลงขอมูล : วิจัยสถาบัน/ การประกันคณุภาพ
ภายใน/ ตนสังกัด) 

ตัวปอน (input) 2, 5, 6  
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
  การใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิ
ปญญาและมีการเรียนรูตลอดชีวิต       

ตัวบงชี ้ สิ่งที่มุงประเมิน 
สอดคลองกับ
หลักการกําหนด
ตัวบงช้ีขอที่ 

สอดคลองกับ พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติ 

2542  มาตราที่ 
5.1จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวชิาการแก
สังคมและชุมชน  
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

3 

5.2จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชพี/กรรมการ  
วิทยานพินธภายนอกสถาบนัตออาจารยประจําทั้งหมด   
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

6 

29 

 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  การจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญาที่มีการบูรณา
การตามความเหมาะสม   

ตัวบงชี ้ สิ่งที่มุงประเมิน 
สอดคลองกับ
หลักการกําหนด
ตัวบงช้ีขอที่ 

สอดคลองกับ พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติ 

2542  มาตราที่ 
6.1 จํานวนกิจกรรมในการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

6.2 มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวฒันธรรม 
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

2, 4 6, 7, 57 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
  ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อ
เสริมสรางจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม 

ตัวบงชี ้ สิ่งที่มุงประเมิน 
สอดคลองกับ
หลักการกําหนด
ตัวบงช้ีขอที่ 

สอดคลองกับ พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติ 

2542  มาตราที่ 
7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอ
งบดําเนินการทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือนบคุลากรใน
การบริหารจัดการ  หอพัก  โรงพยาบาล ฯลฯ)   
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ตัวปอน/  
กระบวนการ 

(input/process) 

7.2  รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการ
ตองบดําเนินการทั้งหมด หรือจํานวนบุคลากรในการ
บริหารจัดการ (Non-academic) ตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทยีบเทา   (ไมรวมเงนิเดือนบุคลากรในการ
บริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ตัวปอน/ 
กระบวนการ 

(input/process) 

7.3รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของ
สวนกลางตองบดําเนินการทั้งหมด(ไมรวมเงินในการ
บริหารจัดการ หอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)   
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ตัวปอน/ 
กระบวนการ 

(input/process) 

7.4  คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ ตนสังกัด)   
ตัวปอน/  กระบวนการ (input/ process) 

ตัวปอน/ 
กระบวนการ 

(input/process) 
7.5  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
 (แหลงขอมูล : การประกนัคุณภาพภายใน/ ตนสังกัด) 

ตัวปอน/  
กระบวนการ 

(input/ 
process) 

1, 2 36, 62 
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  มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน  
  ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพือ่นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได 

ตัวบงชี ้ สิ่งที่มุงประเมิน 

สอดคลองกับ
หลักการกําหนด
ตัวบงช้ีขอที่ 

สอดคลองกับ 
พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ 2542  

มาตราที่ 
8.1 มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
(แหลงขอมูล : การประกันคณุภาพภายใน/ตนสังกัด) 

กระบวนการ 
(process) 

8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  
 (แหลงขอมูล : การประกนัคุณภาพภายใน/ตนสังกัด) 

ผลลัพธ/ 
ผลกระทบ 
(output) 

5 47, 48 
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 3. มาตรฐานและตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา 
 
มาตรฐานและตัวบงชี ้

 จากการศึกษาการใชตัวบงชีใ้นการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนานาประเทศและ
จากประสบการณการทดลองใชตัวบงชี้ประเมินคณุภาพกับหนวยงานในประเทศไดขอสรุปเบื้องตนเกี่ยวกับ
ลักษณะตัวบงชี้ที่พึงใชในการประเมินภายนอก  ตัวบงชีท้ี่ดีตองมีความชัดเจนเปนรูปธรรม มีลักษณะเปนขอมูล
เชิงปริมาณที่สามารถวัด ตรวจสอบและใหความหมายเกีย่วกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาได 
หรือเปนขอมลูเชิงคุณภาพทีเ่ปนไปตามหลักวิชาและเปนที่ยอมรับสากล หรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถาบันอุดมศึกษา สมศ. จะประเมินคณุภาพสถาบันการศึกษาโดยอาศัยตัวบงชี้ตามที่ไดกําหนดไวหรือที่คณะผู
ประเมินเห็นวาเหมาะสมที่จะเพิ่มหรือลดตวับงชี้ใดๆ เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจหรือลักษณะการเรียนการ
สอนของสถาบันการศึกษานั้นๆ รวมทั้งเพื่อใหการประเมินตามมาตรฐานเปนไปอยางถูกตอง สําหรับตัวบงชีท้ี่
เปนขอมูลเชิงปริมาณจะพิจารณาคุณภาพควบคูไปดวย วิธีการประเมนิจะอาศยัรายงานประจําปของสถาบัน 
การศึกษาแตละแหงควบคูไปกับการสังเกตการสัมภาษณ โดยอาจขอขอมูลเพิ่มเติมตามความจําเปนและในการ
ประเมินตองคาํนึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง โดย
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาของ สมศ. มีจํานวน 
8       มาตรฐาน 28 ตัวบงชี้  ดังนี ้
 
มาตรฐานที่ 1   มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตมีคุณภาพ คิดเปน ทาํเปน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได รวมทัง้สามารถประกอบ
อาชีพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ 
ตัวบงชี้  1.1 รอยละของการไดงานภายใน 1 ป รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และรอยละของการเรียนตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ความหมาย หมายถึงรอยละของบัณฑิตทีเ่รียนในหลักสตูรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใน
สาขานั้นๆ ที่ไดงานทําแลว หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา รวมทั้งบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา ภายใน 1 ปนับจากวนัที่สถาบันการศึกษารบัรองการจบ    การศึกษา  ทั้งนี้ในสวนการไดงานไมนับ
ผูที่มีงานทําอยูแลวที่ลงทะเบยีนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา 
 ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้พื้นฐานในการประเมินผลลัพธ (Outcome)  ของการจัดการศึกษาที่สําคัญ การได
งานทําชี้ใหเหน็วาบณัฑิตในสาขานั้นเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน  
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  ในสวนของอตัราการศึกษาตอในระดับบณัฑิตศึกษา หากสัดสวนการศึกษาตอเพิม่มากขึ้น แสดงให
เห็นถึงพัฒนาการดานการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงจะสงผลถึงคุณภาพของกําลังคนที่ผลิตออกไปเพื่อรองรับ
ในสาขาวิชาทีต่องการบุคลกรที่มีความรูความสามารถมากขึ้น รวมทั้งเปนเครื่องบงบอกความสามารถในการ
แขงขันในการศึกษาตอวาบณัฑิตจากสถาบันนั้นๆ ประสบความสําเร็จในการสอบแขงขันเขาศึกษาตอในสถาบัน
ตางๆ เพียงใด 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะที่มกีารสํารวจ
และรวบรวมไว ซ่ึงอาจเปนแบบสํารวจทีท่บวงมหาวิทยาลัยหรือสถาบันจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปรญิญาบัตร  
   ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จาํนวนบณัฑิตที่ไดงานทําแลว จํานวนบณัฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ รายได
เฉลี่ยของผูประกอบอาชีพอิสระ และจํานวนบณัฑิตที่ศกึษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภายใน 1 ป นับจากวันทีแ่จง
จบการศึกษา โดยคํานวณเปนคารอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และเสนอขอมูลในขั้นแรกตามคณะหรือ
กลุมวิชา (Discipline)  
 
ตัวบงชี้  1.2  ระดับความพงึพอใจของนายจาง/ ผูประกอบการ/ ผูใชบณัฑิต   
             ความหมาย  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา หรือนายจาง หรือ ผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิต 
โดยประเมนิบณัฑิตใหมที่ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ มาแลว ประมาณ 2 - 3 ป โดยพิจารณาคุณสมบัตทิี่
เกี่ยวของกับการทํางาน  
 แบบสํารวจความพึงพอใจ ควรครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ดานของบัณฑิตที่สอดคลองกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  คือ   1) ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานใน
สาขานั้น ๆ  โดยอาจสอบถามเกี่ยวกบัความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียน   ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน ความมุงมัน่ที่จะทําใหงานสําเร็จ   มีความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุม
งาน ความสามารถในการบริหารคน  และการสรางสรรคงานใหม  2) ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผล
ตอการทํางาน โดยอาจ สอบถามเกี่ยวกับความเปนผูนํา   การมีทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การ
แสดงออกตอผูรวมงาน) มีความสามารถในการคิดวเิคราะหและแกปญหา มีทักษะในการทํางานเปนทีมการ
ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะทางภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ จีน ญ่ีปุน ฝร่ังเศส สเปน 
ฯลฯ มีทักษะทางคอมพิวเตอร มีความใฝรู  และ 3) ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยอาจดู
จากความซื่อสัตย  การตรงตอเวลา และเปนผูมีวินยั เปนตน 
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  ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวเิคราะหในสวนนี้ ไดจากแบบสอบถามที่ทําขึ้นเพื่อขอความคิดเห็นนายจาง 
หรือผูประกอบการ หรือผูใชบัณฑิตที่บณัฑิตทํางานดวย โดยจะใชขอมูลที่สํารวจมาแลวไมเกิน  3  ป ในชวงที่มี
การประเมินภายนอก    
    ขอมูลที่ตองรายงานไดแกคาเฉลี่ยความพึงพอใจ  จําแนกตามขอคําถามตางๆ และเสนอขอมูลในขั้นแรก
ตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline) 
 
ตัวบงชี้  1.3     จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพในวารสารตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
 ความหมาย   หมายถึง จํานวนบทความจากวิทยานพินธของนักศึกษาปริญญาเอกที่ไดรับการตพีิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ  ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  
วารสารที่ไมอยูในฐานขอมลูสากลและวารสารระดับชาติที่มี ผูประเมินอิสระ และเทียบเทาวารสาร เชน 
สิทธิบัตร  รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ 
(การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดบัชาติ และการใหคาน้ําหนกัวารสาร ใหใชเกณฑของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุน     การวิจยั สกว.)   ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมดในปการศึกษานั้นๆ 
 จํานวนบทความจากวิทยานพินธที่ไดรับการตีพิมพนั้นใหนับตามป พ.ศ. ที่ไดรับการตีพิมพ สวน
จํานวนวิทยานพินธปริญญาเอกทั้งหมดใหนับตามปการศึกษา  ตัวอยางเชน ในรายงานประจําป 2544 การ
รายงานจะตองนับจํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพแลวในป พ.ศ. 2544  สวนจํานวน
วิทยานพินธปริญญาเอกทั้งหมดใหนับของปการศึกษา 2543   
 ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒทิี่ประเมินบทความของผูที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 
 วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปนที่
ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI)        ฐานขอมูล Ei Compendex  ฐานขอมูล 
INSPEC  ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED  ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online 
Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database)   หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 
 วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมลูสากล ไดแก วารสารทีค่ณะบรรณาธกิาร ตองเปนชาว
ตางประเทศ อยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจาก        ตางประเทศลงตีพิมพดวย 
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   วารสารระดับชาติ   ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จากสถาบันตางๆ และ
คณะบรรณาธกิารจะตองเปนผูที่มีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสารและบรรณาธิการสวนใหญจะตอง
มาจากสถาบันอื่นๆ  
  ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้มาตรฐานที่หลายประเทศใชวดัคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาเอก ในดานของ
ผลงานวิจัยและการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน 
   ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จาํนวนบทความจากวิทยานพินธของนักศึกษาปริญญาเอกที่ไดรับการตพีิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารระดับชาติ รวมทั้งการได      รับการจดสิทธิบัตร (นับตามจํานวน
ป พ.ศ. ที่ไดรับการตีพมิพ) แลวนําเสนอในรูปของรอยละของจาํนวนวิทยานพินธปริญญาเอกทั้งหมดในป
การศึกษานัน้ๆ   โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตางๆ   
 
ตัวบงชี้  1.4    จํานวนบทความจากวิทยานพินธของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร  
                        ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด  
 ความหมาย หมายถึง จํานวนบทความจากวิทยานพินธของนักศึกษาปริญญาโทที่ไดรับการตพีิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล และวารสารที่ไมอยูในฐานขอมลูสากล และ
วารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระ รวมทั้งจํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการ
ประชุม/ สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติตอจํานวนวทิยานิพนธปริญญาโททั้งหมดในปการศกึษา
นั้นๆ  
 บทความจากวทิยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ระดับชาติ  โดยจะตองเปนบทความ (Proceeding) ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพ
รวมเลมรวมกบับทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาใหถือเปนหนังสือหรือวารสารระดับนานาชาติ หาก
หนังสือนั้นอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ จํานวนบทความจากวิทยานพินธที่ไดรับการตีพิมพ/นําเสนอ
นั้นใหนับตามป พ.ศ. ที่ไดรับการตีพิมพ/นําเสนอ สวนจํานวนวิทยานพินธ/ บทความของนักศึกษาปริญญาโท
ทั้งหมดใหนับตามปการศึกษา    ตัวอยางเชน   ในรายงานประจําป   2544   การรายงานจะตองนับจํานวน
บทความจากวทิยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพ/นําเสนอ ในป พ.ศ. 2544  สวนจํานวนวทิยานิพนธ/บทความทั้งหมด
ใหนับของปการศึกษา 2543   
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน 
 ขอมูลที่ตองรายงานไดแก จํานวนบทความจากวิทยานพินธของนักศึกษาปริญญาโท และไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ระดับชาติ รวมทั้งบทความที่ไดรับ    การนําเสนอในการประชุม/ 
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 สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ  แลวนํามาคํานวณโดยหาคารอยละของจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททั้งหมด โดยจําแนกตามประเภทที่ไดรับการตีพิมพและเสนอขอมูลตามคณะหรือกลุมวิชา 
(Discipline)  
 
มาตรฐานที่  2    มาตรฐานดานการเรียนรู 
  กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั การเรียนรูที่จัดตามความสนใจของผูเรียน การพัฒนาผูเรียน
ตามความสามารถและตามความถนัด การฝกปฏิบัติ  การเรียนรูจากประสบการณจริง เปนตน  เพือ่สงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบงชี้  2.1  มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง 
 ความหมาย  หมายถึง มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตวัของนิสิตนักศึกษา 
และการจดัใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนได
คนควาวจิัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลาย
วิชาทั้งในและนอกคณะ   การเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ เสริมสรางจํานวนหนวยกิตหรือ
จํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการ
จัดสัมมนา จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  
และมีหองสมดุและระบบสบืคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอทีจ่ะศกึษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง   
 ตัวบงชี้นี้จะมลัีกษณะเปนตวับงชี้เชิงคุณภาพที่ตองอาศัยความละเอียดในการพิจารณาและมีลักษณะ
แตกตางจากตวับงชี้อ่ืนๆ ทีก่ลาวมาแลว   อยางไรก็ตาม  ตัวบงชี้นี้มีความสําคัญเนื่องจากเปนตวับงชี้ที่จะบอกให
ทราบวาสถาบันการศึกษาไดจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ตามมาตรา 22 หรือไม   ซ่ึง
มาตรา 22 กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด" 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก ขอมูลที่แสดงใหเห็นหลักฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เชน จํานวน
หนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จํานวนชั่วโมงในภาคสนาม จํานวนโปรแกรม/ รายวิชาที่เปน
วิชาเลือกเสรี    จํานวนหนวยกิตวิชาการศกึษาทั่วไป  จํานวนรายวิชาบงัคับ   จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด   
จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  จํานวนชัว่โมงที่เปดใหบริการใหนิสิต
นักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน เปนตน โดยคํานวณเปนคารอยละของแตละหนวยขอมูล 
(Item)  และนําเสนอขอมูลตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline) รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดจนการจดัการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
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 ตัวบงชี้  2.2 ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย 
  ความหมาย หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละ
รายวิชา ซ่ึงประกอบดวย ความคิดเห็นเกีย่วกับวิธีการถายทอดความรู  การเตรียมเนื้อหา  การบรูณาการ  และ
ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 
        ในปจจุบนัสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีแบบฟอรมสําหรับประเมินการสอนของคณาจารยตามรูปแบบ
ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยนิสิตนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนจะผูประเมินการสอนของอาจารย  ทั้งในระหวาง
เรียน และเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน     
       ตัวบงชี้ดังกลาวเปนตวับงชี้คณุภาพการสอนของคณาจารย ซ่ึงมีความสําคัญตอคุณภาพของนิสิต
นักศึกษา ถือเปนตัววัดในดานทรัพยากร (Input) เนือ่งจากเชื่อวาคณุภาพครูทีด่ีจะมีผลทําใหคณุภาพของนิสิต
นักศึกษาดีดวย ทั้งนี้ ในการประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจและลักษณะการเรียนการสอนของแตละ
สถาบันการศึกษาดวย 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากขอมูลที่ฝายวชิาการหรือฝายบริหารไดรวบรวมไวจากการสงแบบสํารวจ
ใหนิสิตนกัศึกษาตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยที่ใหมีการประเมนิอาจารยโดยผูเรียน โดยใหคํานวณความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษาเปนคาเฉลี่ยสําหรับอาจารยแตละทาน จําแนกตามคณะ/สาขาวิชา  
 
ตัวบงชี้  2.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนกัศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
 ความหมาย หมายถึง จํานวนกิจกรรม โครงการ ของงานกิจการนิสิตนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษา 
ดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคในการสรางเสริมประสบการณการเรียนรูใหแกนิสิต    นักศึกษา  โดยใหเขาไปมี
สวนรวมในชมรมวิชาการตางๆ   ชมรมกีฬา และชมรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน ตอนักศึกษาทั้งหมด 
 กิจกรรมที่จะนํามานับจะตองเปนกิจกรรมที่ตระหนกัถึงการสรางความรับผิดชอบทางสังคมและขัดเกลา
ใหนิสิตนกัศึกษาที่เขารวมกจิกรรมมีความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม มีความมุงหวังที่จะใหสังคมดีขึ้น 
โดยกิจกรรมจะตองมีนิสิตนกัศึกษาเขารวมจํานวนหนึ่ง 
 นอกจากนั้นอาจจะดูถึงงบประมาณของแตละกิจกรรมดวย ทั้งงบประมาณที่ไดรับจากภายในสถาบัน 
และงบประมาณที่ไดรับจากภายนอกสถาบัน  รวมทั้งกจิกรรม/ โครงการที่ไดดําเนนิการควรจะมกีารประเมินผล
จากการดําเนินกิจกรรม/ โครงการนั้นๆ ดวย 
 ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้ผลลัพธจากการดําเนนิกิจการนิสิตนักศึกษาเปนการเรียนรูจากประสบการณจริง
เพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศกึษา ฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน  สงเสริมภาวะ     ความเปนผูนํา และเรียนรูสภาพของ
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 ชุมชน สังคม เปนตน  ทั้งนีใ้นการประเมนิจะตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจและลกัษณะการเรียนการสอนของ
แตละสถาบันการศึกษาดวย 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จาํนวนนิสิตนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามคณะ  จํานวนกจิกรรม/โครงการ ใน
ชมรมวิชาการตางๆ  ชมรมกีฬา และชมรมบําเพ็ญประโยชน เชน ชมรมคายอาสาพัฒนา (หากมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการดังกลาวใหเสนอผลการประเมินดวย)การแสดงผลจะแสดงในรูปอัตราสวนระหวางจํานวน
กิจกรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด และเสนอขอมูลตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline)  
ตัวบงชี้  2.4 มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 กําหนดให สถานศึกษาพฒันากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
ในแตละระดบัการศึกษา ทั้งในดานพัฒนาหลักสูตร แนวการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอุปกรณส่ือการสอน 
พัฒนารูปแบบการฝกปฏิบัติงานและสรางประสบการณจริง เปนตน ใหทันสมัย มคีวามหลากหลาย สอดคลอง
กับสภาพและความตองการของนักศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ 
     ความหมาย หมายถึง จํานวนงานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน ตัวอยางเชน งานวิจัย
พัฒนาหลักสูตร งานวจิัยพฒันาแนวทางการจัดการเรยีนการสอน งานวิจยัพัฒนาอุปกรณส่ือการสอน งานวจิยั
พัฒนารูปแบบการฝกปฏิบัติงานและสรางประสบการณจริงในแตละปการศึกษา 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จาํนวนงานวจิัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู ในแตละปการศึกษา สวนการ
นําเสนอขอมูลใหแสดงคาความถี่ (จํานวน) ในภาพรวม และจําแนกตามคณะหรือกลุมสาขาวิชา  
 
มาตรฐานที่  3  มาตรฐานดานการสนับสนนุการเรียนรู 
  การระดมทรัพยากร ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้ง
ความรวมมือจากแหลงตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในการสนบัสนุนการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวบงชี้  3.1 อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 ความหมาย  หมายถึง จํานวนอาจารยประจําทุกระดับ ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ/ ภาคนอกเวลา อาจารยประจําในที่นี้รวมถึงอาจารยพิเศษทีม่ีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา 
(ไมต่ํากวา 9 เดือน) 
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  ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้พื้นฐานที่สะทอนทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของคณะและสถาบันการศึกษาใน
ศักยภาพที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ในการประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจและลักษณะการเรยีน
การสอนของแตละสถาบันอุดมศึกษาหรือแตละสาขาวิชาดวย เพราะสถาบันการศึกษาเชนมหาวิทยาลัยเปด
อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาจะแตกตางจากมหาวิทยาลัยปด 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา และจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 
จําแนกตามวฒุิการศึกษา (ปริญญาตรี/ โท/ เอก)  คํานวณในรูปของอัตราสวน อาจมีคําอธิบายเพิ่มเติมเพือ่
สนับสนุนวาสดัสวนดังกลาวเหมาะสมหรือไม และมีประสิทธิภาพเพยีงใด  โดยเสนอขอมูลในตามคณะหรือ
กลุมวิชา (Discipline)  

ตัวบงชี้  3.2 งบประมาณดาํเนินการจริงตอนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทา 
 ความหมาย หมายถึง งบดําเนินการทั้งหมดรวมคาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) ทั้งหมด  คิดเปนหนวยบาทตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
      งบดําเนินการ ไดแก งบหมวดคาตอบแทน  คาใชสอย คาวัสดุ   คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนนุ โดยไม
รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)  งบดําเนินการใหคิดจากทั้งสองแหลงคือจากงบประมาณ
แผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) สวนการคํานวณคาเสือ่มราคาใชเกณฑของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
 ตัวบงชี้มีความสําคัญในการดปูระสิทธิภาพการผลิตบัณฑติตลอดจนความสามารถในการบริหารงาน
ของผูบริหาร และนําไปสูการจัดสรรงบประมาณของรัฐใหแกสถาบันอดุมศึกษาไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้   การ
ประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา  พันธกิจ  และลักษณะการเรียน     การสอนของแตละสถาบันอุดมศึกษา หรือแต
ละสาขาวิชาดวย และงบประมาณจะมีความแตกตางกนัตามลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตของสถาบัน
นั้นๆ 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน   
 ขอมูลที่ตองรายงาน   ไดแก  งบดําเนินการทั้งหมดรวมคาเสื่อมราคา  และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาทั้งหมด โดยงบดําเนินการใหใชงบของปงบประมาณที่ตรงกบัปการศึกษา เชนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาของปการศึกษา 2544 ฉะนั้นงบดําเนินการที่ใชเปนงบดําเนนิการของปงบประมาณ 2544 ดวย  แลว
นํามาคํานวณในรูปของอัตราสวน  และเสนอขอมูลตามคณะหรือกลุมวชิา (Discipline)  

ตัวบงชี้  3.3 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
 ความหมาย หมายถึง รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือคณุวุฒิสูงสุดในสาขา
วิชาชีพ หรือในสาขาวิชาเฉพาะ หรือไดรับการยกยองวาเปนผูมีความสามารถทางวิชาชีพจนเปนที่ยอมรับ  
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  ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้พื้นฐานที่บงบอกคณุภาพและศกัยภาพของตวัปอน (Input)  คือ ผูสอนซึ่งถือเปน
ปจจัยที่สําคัญในการถายทอดความรู  รวมทั้งสรางองคความรูในดานตาง ๆ  
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน 
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาปริญญาเอก  หรือเทยีบเทา หรือสูงสุดใน
สาขานั้นๆ เชน ทางดานศิลปกรรม MFA (Master of Fine Arts) ซ่ึงเปนวุฒิสูงสุดของวิชาชีพดานนีเ้ปนตน โดย
จะตองไดรับวฒุิจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง คํานวณเปนคารอยละของ
อาจารยประจําทั้งหมด    และเสนอขอมูลในขั้นแรกตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline)  

ตัวบงชี้  3.4 จํานวนคอมพวิเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 ความหมาย  หมายถึง จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบคุคล (Personal Computer)  ที่ใชในการเรียนการ
สอนทั้งหมดตอจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)     
 ตัวบงชี้นี้บงบอกถึงสภาพความพอเพยีงของเครื่องมือในการสนับสนนุการเรียนการสอน การเรียนรูดวย
ตนเอง วาเหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซ่ึงยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของ
ผลผลิตโดยตรง  
    นอกจากนี้ อาจพิจารณาใชขอมูลเกี่ยวกับงบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ 
โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพือ่
การเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบคุลากร ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน  ไดแก  จํานวนเครือ่งคอมพิวเตอรที่ใชในการเรยีนการสอนทัง้หมด โดยเครื่อง
คอมพิวเตอรทีใ่ชในการเรียนการสอน  ตองมีอายุการใชงานไมเกนิ 5 ป (ยอนหลังปที่จัดทํารายงานประจําป
นั้นๆ)   และจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา คํานวณในรูปของอัตราสวนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
และเสนอขอมลูตามคณะหรอืกลุมวิชา (Discipline)  

ตัวบงชี้   3.5 คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
 ความหมาย หมายถึง  งบลงทุนและงบดําเนินการทีใ่ชในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ
มัลติมีเดีย ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวรและฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการ
สืบคนและการศึกษาของนสิิตนักศึกษา รวมทั้งวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุดและ
ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) คิดเปนหนวยบาทตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 โดยงบลงทุนและงบดําเนินการจากทั้งสองแหลงไดแก งบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอก
งบประมาณแผนดิน) 
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  ตัวบงชี้ดังกลาวเปนเครื่องบงบอกถึงความเหมาะสมในการลงทุนดานหองสมุดและศนูยสารสนเทศที่
ถือเปนทรัพยากรการเรียนรูหลักของสถาบันการศึกษานั้นๆวาพอเพียงหรือไม อยางไร ซ่ึงยอมสงผลตอ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนและคุณภาพของบัณฑิตโดยตรงเชนกนั 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก คาใชจายทั้งหมด ทั้งงบลงทุนและงบดําเนนิการที่ใชในระบบหองสมุดและ
ศูนยสารสนเทศ  จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด   แสดงในรูปของอัตราสวน และเสนอขอมูลในตาม
คณะหรือกลุมวิชา (Discipline) 
 
มาตรฐานที่  4  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
  ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง และงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ สามารถ
เผยแพรได เพือ่พัฒนาองคความรูใหหลากหลาย ทันสมัย สามารถนําไปพัฒนาสังคมและประเทศได 

ตัวบงชี้  4.1 จํานวนบทความวิจัยท่ีพิมพเผยแพรและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 
              ความหมาย   หมายถึง จํานวนบทความวิจยัหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําทุกระดบัที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในแตละป (ป พ.ศ.) ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับทั้งหมดในปการศึกษานั้นๆ  โดยตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล วารสารที่ไมอยูในฐานขอมลูสากล และ
วารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระหรือไดรับการนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาต ิ
 จํานวนบทความวิจัยรวมทั้งงานสรางสรรคที่ไดรับการตพีิมพนั้นใหนบัตามป พ.ศ. ที่ไดรับการตีพิมพ 
สวนจํานวนอาจารยประจําทุกระดับใหนบัตามปการศึกษา   ตัวอยางเชน  ในรายงานประจําป 2544 การรายงาน
จะตองนับจํานวนบทความวจิัยที่ไดรับการตีพิมพแลวในป พ.ศ. 2544  สวนจํานวนอาจารยประจําทุกระดับให
นับของปการศึกษา 2543   
 ในการประเมนิ อาจจะตองนําคา Impact Factor ของวารสารที่บทความนั้นๆ ไดรับการตีพมิพมา
ประกอบการประเมินดวย ซ่ึง Impact Factor เปนเครื่องมือที่ชวยในการประเมินคุณภาพ เปรยีบเทียบ และจดั
อันดับวารสาร นอกจากนั้นยังสามารถใชประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษา เนือ่งจากคา Impact Factor 
สามารถใชในการบงบอกถึงคุณภาพของบทความวิจยัที่ตพีิมพโดยคณาจารยภายในสถาบันนั้นๆ ไดเปนอยางดี  
   Impact Factor  หมายถึง การวัดคาความถี่ของการอางอิงบทความวารสารในแตละป หรือความถี่ที่
บทความในวารสารนั้นจะไดรับการอางถึงหรือถูกนําไปใช 
 Impact Factor ที่สมศ. นํามาพิจารณาจะใช Impact Factor ตามมาตรฐานนานาชาติจริงในแตละป และ
ใชของสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) สําหรับวารสารในประเทศ 
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  ผูประเมินอิสระ (Peer Review)  หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิทีป่ระเมินบทความของผูที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ  
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวธีิวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา หรือการแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรบัระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่
ไดรับสิทธิบัตร เปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ
สาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน
สาขาวิชานั้น รวมทั้งงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม  และจิตรกรรม   ผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จเหลานี้
จะตองไดรับการเผยแพรในวงการวิชาการอยางกวางขวาง เปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นทั้งในระดับ 
ชาติ ระดับนานาชาติ หรือมกีารประเมินโดยผูประเมนิอิสระที่เปนที่ยอมรับ 

ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน 
       ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนบทความวจิัย หรืองานสรางสรรค หรืองานทีไ่ดรับสิทธิบัตรของ
อาจารยประจําทุกระดับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือไดรับการนําเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือการประชุมวชิาการระดับชาติของแตละป (ป พ.ศ.)   จําแนกตาม
ประเภทของการไดรับการเผยแพร (วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล วารสารระดับนานาชาติที่
ไมอยูในฐานขอมูล วารสารระดับชาติ การนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระดับชาติ)  แลวนํามา
คํานวณโดยหาคารอยละของจํานวนอาจารยประจําทุกระดับทั้งหมดในแตละคณะ และเสนอขอมูลในขั้นแรก
ตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline)   

ตัวบงชี้  4.2 จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในงานวิจัยอ่ืน หรือในการเรียนการสอน  
   หรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาประเทศ ตออาจารยประจํา 
 ความหมาย     หมายถึง     จํานวนงานวิจัยของอาจารยประจําที่มีสวนชวยในการพฒันาประเทศหรือ
เสริมสรางองคความรูหลัก หรือใชในการเรียนการสอน หรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรม  รวมทั้งงานวิจัยทีน่ําไปใช
ในงานวิจยัอ่ืน (ไดรับการอางอิง) ตออาจารยประจําทั้งหมด 
 งานวิจยัที่นําไปใชประโยชนในงานวิจยัอ่ืน รวมถึงงานวิจยัที่ถูกอางอิงในวารสารในฐานขอมูลวารสาร
สากล อาทิ ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล PUBMED หรือฐานขอมูล ERIC (Education 
Database) เปนตน   
 งานวิจยัที่นําไปใชในการเรียนการสอน รวมถึงงานวจิัยที่ถูกอางอิงในหนังสือที่ใชสําหรับการเรียนการ
สอน 
   งานวิจยัที่นําไปใชในวงธุรกจิอุตสาหกรรมหรืองานวจิัยที่นําไปพัฒนาประเทศ   รวมถึงงานวิจยัทีไ่ดรับ
การจดสิทธิบัตร 
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  ตัวบงชี้นี้สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินภารกจิดานการวิจยัของสถาบันการศึกษา รวมทั้งการสนับสนุน
ใหอาจารยไดทํางานวิจยันอกเหนือจากภารกิจดานการสอน เพื่อสรางองคความรูใหมๆ รวมทั้งสามารถนําผลงาน 
วิจัยไปใชประโยชนไดจริง    
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน แบงเปน 4 กลุม  กลุมแรก ไดแก จํานวนงานวจิัยที่ผูวจิัยอ่ืนอางอิงถึง กลุมที่ 2 
ไดแก จํานวนงานวิจยัที่ถูกนาํไปใชในการเรียนการสอน กลุมที่ 3 งานวจิัยที่ถูกนําไปใชประโยชนในภาคเอกชน 
ไดแก จํานวนงานวิจยัที่ถูกนาํไปใชในธุรกจิอุตสาหกรรม  กลุมที่ 4 งานวิจยัที่ถูกนาํไปใชประโยชนในภาครัฐ 
ไดแก จํานวนงานวิจยัที่ถูกนาํไปใชในการพัฒนาประเทศ หรือการพัฒนาภูมิปญญาชาวบานเพื่อใชผลิตสินคาให
สามารถแขงขันในเวทีโลกได  นอกจากนั้นหากงานวิจัยทีไ่ดรับรางวัลใหแสดงไวดวย  โดยแสดงความถี่ 
(จํานวน) ของงานวิจยัทั้งหมดที่นําไปใชประโยชนในงานวิจยัอ่ืน    หรือในการเรียนการสอน   หรือในวงธุรกจิ
อุตสาหกรรม หรือการพัฒนาประเทศ โดยเสนอเปนสัดสวนของงานวิจยัทัง้หมดและสัดสวนของอาจารย
ทั้งหมด  และเสนอขอมูลตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline) 

ตัวบงชี้  4.3 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจําทุกระดับ 
 ความหมาย  หมายถึง  จํานวนเงนิสนับสนุนในการทําวิจัยทีไ่ดรับจากหนวยงานตางๆ ภายนอกที่ไม
เกี่ยวของกับสถาบันการศึกษาตอจํานวนอาจารยประจําในทุกระดับ 
 จํานวนเงินสนบัสนุนในการทําวิจัยรวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ  ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ภายนอกสําหรับการวิจยั โดยใหคํานวณเปนจํานวนเงนิตามราคาของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือนั้นๆ  
 ตัวบงชี้นีแ้สดงใหเห็นศักยภาพของอาจารยที่ผลิตงานวิจยัในแตสาขาวชิา และความสามารถของอาจารย
ในการนําการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัจากภายนอก จํานวนอาจารยประจําทุกระดบั  
และเสนอขอมลูตามคณะหรอืกลุมวิชา (Discipline)   

ตัวบงชี้  4.4 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยภายในสถาบนัตออาจารยประจําทุกระดับ 
 ความหมาย  หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรจากงบรายไดของคณะและสถาบันการศึกษา หรือจาก
งบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการทาํวิจัย สําหรับอาจารยประจําทุกระดับ 
  ตัวบงชี้นี้สะทอนใหเห็นถึงการสนับสนุนอาจารยในดานการวิจยัของสถาบันการศึกษา รวมทั้งการ
สนับสนุนใหอาจารยไดทํางานวิจยันอกเหนือจากภารกิจดานการสอน     
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  ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัจากภายในของสถาบันการศึกษานัน้ๆ (หนวย
บาท)  จํานวนอาจารยประจําทุกระดับ  นํามาคํานวณในรูปของอัตราสวน และเสนอขอมูลในขั้นแรกตามคณะ
หรือกลุมวิชา (Discipline) 
 
มาตรฐานที่ 5   มาตรฐานดานการบริการวชิาการ 
  การใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิ
ปญญาและมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

ตัวบงชี้  5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
 ความหมาย หมายถึง จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันการศึกษาไดจัดทาํขึ้นเพื่อใหบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชน   โดยเปนกิจกรรมหรือโครงการที่ชวยพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน  
 ตัวบงชี้นีแ้สดงใหเห็นความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาที่มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคมใน
รูปแบบของงานบริการวิชาการ รวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา  ชุมชน  
และสังคม ในรูปแบบของกจิกรรมหรือโครงการตางๆ เชน โครงการใหบริการทันตกรรม  โครงการตรวจรักษา
โรค  โครงการสัมมนา/ประชมุทางวิชาการ  โครงการอบรมใหความรูแกทองถ่ิน  เปนตน 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน    
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวชิาการแกสังคมและชุมชน เชน 
โครงการสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ โครงการอบรมใหความรูแกทองถ่ิน เปนตน รวมทั้งหากมีการประเมินผล
โครงการแตละโครงการ ใหนําเสนอขอมูลประกอบดวย และการนาํเสนอใหจําแนกตามกจิกรรมหรือโครงการ 
และเสนอขอมลูในขั้นแรกตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline)  

ตัวบงชี้  5.2 จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก 
                           สถาบันตออาจารยประจําท้ังหมด 
 ความหมาย   หมายถึง จํานวนเรื่องที่อาจารยประจําของสถาบันการศึกษาที่ไปเปนกรรมการทางดาน
วิชาการ/ วิชาชีพ หรือกรรมการวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาใหกับหนวยงานภายนอกสถาบันการศึกษา  
ไดแก องคกรตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ตอจํานวนอาจารยประจําทัง้หมดของสถาบันการศึกษานั้นๆ ในแตละ
ปการศึกษา  
    ตัวบงชี้ดังกลาว นับวามีความสําคัญในฐานะที่บงบอกถงึการใหความชวยเหลือและใหความรวมมอืใน
การเสริมสรางความรูในสาขาของตนเองใหกับสังคมและหนวยงานอืน่ และยังเปนเครื่องชี้วา ผูไดรับเชิญเปนผู
ที่มีความรอบรูเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพนัน้ๆ  ซ่ึงถือเปนภารกิจประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา      
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  ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนเรื่องของการเปนกรรมการวิชาการ/ วิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบันการศึกษานั้นๆ   จําแนกตามการเปนกรรมการ (วิชาการ/ วิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ) และ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  โดยนํามาคาํนวณในรูปของอัตราสวนตออาจารยประจําทั้งหมด และเสนอขอมูล
ในขั้นแรกตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline) ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 1 ป เชนหากประเมนิ
ภายนอกในปการศึกษา 2546 จะตองรายงานขอมูลของปการศึกษา 2545 
 
มาตรฐานที ่ 6   มาตรฐานดานการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
  การจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญาที่มีการบูรณา
การตามความเหมาะสม 

ตัวบงชี้  6.1 จํานวนกิจกรรมในการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ความหมาย   หมายถึง   จํานวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย  สถาบัน  หรือคณะใหการสนับสนุน ชวยเหลือ 
หรือจรรโลงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  รวมทั้งเปนกิจกรรมทีมุ่งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ไดจดัขึ้นในแตละป 
 กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอาทิเชนกิจกรรมการทํานุบํารุงและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินตามภมูิภาคตางๆ      
 ตัวบงชี้นีแ้สดงใหเห็นถึงภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในดานการทํานบุํารุง ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
แสดงถึงความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน สังคมใน  การจรรโลงศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงภูมิ
ปญญาไทย 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน    
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนกิจกรรม จํานวนผูเขารวมกิจกรรม และรายงานการประเมินผลของ
กิจกรรมที่เกดิขึ้น ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ไดดําเนนิการในแตละป  จําแนกตาม
กิจกรรม และเสนอขอมูลตามจํานวนที่จัดในระดับมหาวิทยาลัย สถาบันหรือคณะ   

ตัวบงชี้  6.2 มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
  ความหมาย  หมายถึง การทีส่ถาบันอุดมศึกษา พัฒนาและสรางมาตรฐาน ศิลปวัฒนธรรม โดยสรางเปน
มาตรฐานแสดงรากเงาของศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งรวบรวมและรักษารูปแบบที่ถูกตองของภูมิปญญาไทยใน
แขนงตางๆ ใหคงอยู ใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติและพัฒนาในเชิงสรางสรรค และประยกุตภมูิ
ปญญาไทยใหมีการบูรณาการตามความเหมาะสมโดยมีการคนควาหาขอมูลความเปนมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ลักษณะสําคัญ วิธีการขั้นตอนการจัดทํา วสัดุอุปกรณ  เทคนิคตาง ๆ  เปนตน 
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  ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน   
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนกิจกรรมและรายงานผลการประเมินกิจกรรมที่มกีารพัฒนาและสราง
มาตรฐานที่แสดงรากเงาของศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ พัฒนา และจรรโลงศิลปวัฒนธรรมในสิ่งที่ดีงาม 
จําแนกตามกิจกรรมและเสนอขอมูลตามคณะหรือกลุมวชิา (Discipline)  
 
มาตรฐานที่  7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
  ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได  เพื่อ
เสริมสรางจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม 

ตัวบงชี้  7.1 รอยละของเงนิเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบดําเนนิการทั้งหมด  
                     (ไมรวมเงินเดอืนบุคลากร ในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 
 ความหมาย   หมายถึง  รอยละของอัตราสวนงบประมาณหมวดเงนิเดือนและคาตอบแทนทั้งหมดตอ
คาใชจายทั้งหมด  (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรที่ไมเกีย่วกบัการเรียนการสอนไดแก เงนิเดือนของบุคลากรในการ
บริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล เปนตน)   คาใชจายทั้งหมดจะรวมงบดําเนินการและคาเสื่อมราคาครุภัณฑ คา
เสื่อมราคาสิ่งกอสรางดวย 
 งบดําเนินการ  ไดแก  งบหมวดเงินเดือน   คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ   คาสาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุนโดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)  งบดําเนินการ คิดจากทั้งสองแหลงคือ จาก
งบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) สวนการคํานวณคาเสื่อมราคาใชเกณฑของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   
 ตัวบงชี้นี้เปนเครื่องบงบอกประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในดานการใช
ทรัพยากรบุคคล และยังเปนขอมูลสําคัญในเชิงบริหารที่หนวยงานงบประมาณจําเปนตองใชเปนฐานในการคิด
คํานวณและจดัสรรงบประมาณในรูปเงนิอุดหนุนทัว่ไปใหแกสถาบันอุดมศึกษาตอไป 
 อนึ่ง ในการประเมินจะตองคํานึงถึงประเภทของบุคลากร (สายอาจารย  สายชวยวิชาการ  สายการ
จัดการและธุรการ)ดวยเพราะในการจางบคุลากรในหลายสถาบัน เงินเดือนจะขึน้อยูกับคุณวฒุิและความสามารถ 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก เงินเดือนบุคลากรทุกประเภท ยกเวนเงินเดอืนของบุคลากรที่ไมเกีย่วกบัการ
เรียนการสอน (เชนเงินเดือนของบุคลากรในการบริหารจัดการหอพักและโรงพยาบาล เปนตน) จําแนกตาม
ประเภทของบคุลากร (สายอาจารย   สายชวยวิชาการ  สาย    การจัดการและธุรการ) ของแตละปการศึกษานํามา
คํานวณในรูปรอยละของงบดําเนินการทั้งหมด และเสนอขอมูลในขั้นแรกตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline)  
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 ตัวบงชี้  7.2    รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตองบดําเนินการทั้งหมด  หรือจํานวน
บุคลากรในการบริหารจัดการ (Non-academic)  ตอจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทา (ไมรวมเงินเดือนบุคลากร
ในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 
  ความหมาย หมายถึง รอยละของอัตราสวนของงบประมาณหมวดเงนิเดอืนและคาตอบแทนของ
บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) ตอคาใชจายทัง้หมด (ไมรวมเงินเดือนของบุคลากรที่ไมเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ไดแก เงินเดอืนของบุคลากรในการบริหารจัดการหอพกั และโรงพยาบาล เปนตน)  คาใชจาย
ทั้งหมดจะรวมงบดําเนินการ และคาเสื่อมราคาครุภัณฑ คาเสื่อมราคาสิ่งกอสรางดวย   หรืออาจใชตัวบงชี้จํานวน
บุคลากรสายสนับสนุน(Non-academic) ตอจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 งบดําเนินการ ไดแก งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย  คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 
โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)งบดําเนนิการคิดจากทั้งสองแหลงคือจากงบประมาณ
แผนดินและงบเงินรายได(เงนินอกงบประมาณแผนดิน) สวนการคํานวณคาเสื่อมราคาใชเกณฑของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 ตัวบงชี้นี้ เปนเครื่องบงบอกวาสถาบันอุดมศึกษามกีารใชทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสมหรือพอเพียง
หรือไม เพยีงไรในการสนับสนุนการเรียนการสอน     ซ่ึงขอมูลดังกลาวเปนขอมูลสําคัญในเชิงบริหารอีกเชนกัน 
ที่หนวยงานงบประมาณจําเปนตองใชเปนฐานในการคิดคํานวณและจดัสรรงบประมาณในรูปเงนิอุดหนุนทัว่ไป
ใหแกสถาบันอุดมศึกษาตอไป 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน   
 ขอมูลที่ตองรายงานไดแก เงนิเดือนและคาตอบแทนทั้งหมดของบุคลกรสายสนับสนุน (Non-academic) 
หรือบุคลากรสายชวยวิชาการ  สายการจัดการและธุรการ  โดยแสดงในรูปรอยละของงบดําเนินการทั้งหมด และ
เสนอขอมูลตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline) 
 หรือหากใชตัวบงชี้จํานวนบคุลากรในการบริหารจัดการ (Non-academic) ตอจํานวนนกัศึกษาเตม็เวลา
เทียบเทา ขอมลูที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนบุคลากรในการบริหารจัดการ  (Non-academic) ทั้งหมด และจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา นํามาคํานวณในรูปอัตราสวน  และเสนอขอมูลตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline)  

ตัวบงชี้  7.3 รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตองบดําเนนิการ 
   ท้ังหมด (ไมรวมเงินในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 
 ความหมาย  หมายถึง รอยละของอัตราสวนคาใชจายในหมวดแผนงานบริหารการศึกษาในสวนที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักอธิการบดี หรือของคณะ หรือของภาควิชา ตองบดําเนินการทั้งหมด (ไมรวม
งบประมาณทีไ่มเกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน งบประมาณในการบริหารหอพัก โรงพยาบาล เปนตน) 
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  งบดําเนินการ ไดแก  งบหมวดเงินเดือน  คาตอบแทน  คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลงคือจาก
งบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน)    
 ตัวบงชี้นี้จะบงบอกประสิทธิภาพการใชงบประมาณเปนอยางดวีางบประมาณที่จดัสรรใหแกหนวยงาน
แตละแหงหรือที่สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงตั้งไวในแตละปจะลงไปถึงหนวยปฏิบัติคือคณะหรือภาควิชา
เพียงไร  
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก คาใชจายในหมวดแผนงานบริหารการศึกษาทั้งหมด ในสวนที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักอธิการบดี หรือในระดับคณะ หรือภาควิชา โดยแสดงในสัดสวนของงบดําเนินการทั้งหมด 
(ไมรวมงบประมาณในการบริหารหอพัก โรงพยาบาล)  นํามาคิดเปนคารอยละ  และเสนอขอมูลในขั้นแรกตาม
คณะหรือกลุมวิชา (Discipline) ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 1 ป เชนหากประเมินภายนอกในป
การศึกษา 2546 จะตองรายงานขอมูลของปการศึกษา 2545 

ตัวบงชี้   7.4  คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 ความหมาย  หมายถึง คาเสือ่มราคาทั้งหมดตอจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด (คิด
เปนหนวยบาทตอจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา) 
   คาเสื่อมราคา เปนคาใชจายแฝงจากการลงทุนในสิ่งปลูกสรางและครุภัณฑที่มีอายุการใชงานจํากัดที่
จะตองนํามาคดิรวมเปนสวนหนึ่งในงบดาํเนินการในแตละป โดยยึดแนวทาง การคํานวณคาเสื่อมราคาตาม
หลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   
 ตัวบงชี้นี้ มีความสําคัญมากเพราะเมื่อรวมกับคาใชจายดาํเนินการแลวจะสามารถบงบอกตนทุนทีแ่ทจริง
ของการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาได  
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก คาเสื่อมราคา และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมดนํามาคิดเปน
อัตราสวน  และเสนอขอมูลตามคณะหรือกลุมวิชา (Discipline) ทั้งนีต้องรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 1 ป 
เชนหากประเมินภายนอกในปการศึกษา 2545 จะตองรายงานขอมูลของปการศึกษา 2544 

ตัวบงชี้  7.5 รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิตองบดาํเนินการ 
 ความหมาย  หมายถึง รายไดทั้งหมดของสถาบันภายหลังที่หักคาใชจายดําเนินการทั้งหมดออกแลว โดย
แสดงในรูปของรอยละของงบดําเนินการ 
   งบดําเนินการ   ไดแก  งบหมวดเงินเดือน  คาตอบแทน  คาใชสอย   คาวัสดุ    คาสาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลงคือ จาก
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 งบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) 
    ตัวบงนี้เปนตัวบงชี้สําคัญที่ใชบงบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของ
สถาบันในระยะยาว    
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก เงนิเหลือจายสุทธิ และงบดําเนนิการทั้งหมด  นํามาคิดเปนรอยละ และเสนอ
ขอมูลตามสถาบัน คณะ หรือกลุมวิชา (Discipline) 
 
มาตรฐานที่  8   มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพือ่นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได 

ตัวบงชี้  8.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ความหมาย  หมายถึง การดําเนินงานของสถาบันการศึกษาในการกําหนดระเบยีบ วิธีการ ขั้นตอน 
บุคลากร งบประมาณ และการประเมนิคุณภาพภายใน เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ตามที่ตนสังกดัไดกําหนดไว 
 ตัวบงชี้นี้ แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดตระหนักถึงคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบและกลไก
ตางๆ ที่สนับสนุนใหเกดิการประกันคณุภาพการศึกษา เพือ่ใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไว 
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน    
 หลักฐานทีแ่สดงวาไดมีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง ขอมูลที่จัดเก็บ 
ไดแก กระบวนการ/การจัดการ และกจิกรรมดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน การตรวจติดตามการประกัน
คุณภาพภายใน รวมทั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน เปนตน     

ตัวบงชี้  8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 ความหมาย  หมายถึง ผลที่ไดจากการดําเนนิงานของการประกันคณุภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่
ไดนํามาใชเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพือ่ใหสําเร็จตามเปาหมายหรอืแผนที่กําหนดไว 
 ตัวบงชี้นีแ้สดงใหเห็นวาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพการศกึษามีผลตอการบริหารและผลตอ
การพัฒนาสถาบันอยางไร   
 ขอมูลที่ตองการและวิธีรายงาน  
 ขอมูลที่ตองรายงาน   ไดแก   ขอมูลหรือหลักฐานทีแ่สดงวาไดเกดิผลลัพธ  หรือผลผลิตจากการที่ไดมี
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน จํานวนหนวยงานภายในของ
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 สถาบันการศึกษานั้นๆ ไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  มีการนําผลการประเมินตนเองมาใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันหรือไม อยางไร ตลอดจนมูลคาเพิม่จากการประกันคุณภาพภายใน เปนตน 
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