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จาก QA NEWS ฉบับที่ 19 ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.จะใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา ซึง่ ได้จดั เป็น 8 มาตรฐาน รวม 28 ตัวบ่งชี้ และเมือ่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ สมศ. ได้เผยแพร่เอกสารเกีย่ วกับตัวบ่งชีน้ ้ี
ออกมา ตัวบ่งชี้เหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นข้อยุติ
ในการนำไปใช้ประเมิน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เพียงเรื่อง
ของการใช้ภาษาเท่านั้น QA NEWS จึงนำตัวบ่งชี้ทั้ง 28 ตัว
มาลงไว้ในฉบับนี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเป็นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ ภาพ คิดเป็น ทำเป็น มีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ
และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ได้อย่างมีความสุข
1.1 ร้อยละการได้งานภายใน 1 ปี รวมทัง้ การประกอบอาชีพ
อิสระ และร้อยละการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนายจ้ า ง/ผู ้ ป ระกอบการ/
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต สำรวจภายใน 1 ปี
1.3 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าของ
นักศึกษาปริญญาเอกทีต่ พี มิ พ์ในวารสารทีม่ ผี ปู้ ระเมินอิสระต่อ
จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทั้งหมด
1.4 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าของ
นักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทัง้ หมด
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญทัง้ ด้านความสนใจ
ความถนัด การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
เป็นอาทิ เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพได้
2.1 มีการปฏิรปู กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
และส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง

2.2 ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารย์
2.3 จำนวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาต่อ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
2.4 มีการวิจยั เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้
การระดมทรัพยากร ทัง้ ด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.1 อาจารย์ประจำทุกระดับต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า
3.2 งบประมาณดำเนินการจริงต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
3.4 จำนวนคอมพิ ว เตอร์ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอนต่ อ
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
3.5 ค่ า ใช้ จ ่ า ยทั ้ ง หมดที ่ ใ ช้ ใ นระบบห้ อ งสมุ ด และศู น ย์
สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์
ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
และงานสร้างสรรค์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ สามารถเผยแพร่ได้ เพือ่ พัฒนา
องค์ความรูใ้ ห้หลากหลาย ทันสมัย สามารถนำไปพัฒนาสังคม
และประเทศได้
4.1 จำนวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่และงานสร้าง
สรรค์ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
ทุกระดับ
4.2 ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอนหรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาประเทศ
4.3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์
ประจำทุกระดับ
4.4 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ภายในสถาบันต่ออาจารย์
ประจำทุกระดับ
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
การให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
สังคม เพือ่ ให้สงั คมไทยเป็นสังคมแห่งภูมปิ ญ
ั ญาและมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือ
ช่วยเหลือสังคมและชุมชน
5.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม
และชุมชน
5.2 จำนวนการเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำทัง้ หมด
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาไทย
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาที่มีการบูรณาการตามความ
เหมาะสม
6.1 จำนวนกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6.2 มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพือ่ เสริมสร้างจิตสำนึกของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
7.1 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทต่องบดำเนินการ
ทัง้ หมด (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรง
พยาบาล ฯลฯ)

7.2 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่อ
งบดำเนินการทัง้ หมด หรือจำนวนบุคลากรในการบริหารจัดการ
(non-academic) ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ไม่รวมเงินเดือน
บุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)
7.3 ร้ อ ยละของค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การของ
ส่วนกลางต่องบดำเนินการทั้งหมด (ไม่รวมเงินในการบริหาร
จัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)
7.4 ค่าเสือ่ มราคาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
7.5 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิตอ่ งบดำเนินการ
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพือ่ นำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้
8.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนือ่ ง
8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ขณะนี้ สมศ. กำลังจัดทำคำอธิบายคำศัพท์ของตัวบ่งชี้ เพือ่
ให้เกิดความเข้าใจ และมีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่ง
QA NEWS จะนำความคืบหน้ามาเสนอต่อไป
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
4.
5.
6.
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9.

การวิจยั
การบริการทางวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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(เป็นหลักการในการประเมินที่จะประเมินบนฐาน
ของปรัชญา ปณิธานของแต่ละสถาบัน)
1. คุณภาพบัณฑิต
2. การเรียนรู้
3. การสนับสนุนการเรียนรู้
4. การวิจยั และงานสร้างสรรค์
5. การบริการวิชาการ
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารจัดการ
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8. ระบบการประกันคุณภาพภายใน
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