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QA NEWS ฉบับนีน้ ำตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2 ของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 5 ส่วนทีเ่ หลือ
และตัวบ่งชี้บางส่วนในมาตรฐานที่ 6 มานำเสนอ ส่วนตัวบ่งชี้
ทีเ่ หลือในมาตรฐานที่ 6 และตัวบ่งชีข้ องมาตรฐานที่ 7 จะนำเสนอ
ในฉบับต่อไป

มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ 5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจยั
คำอธิบาย หมายถึง ความพยายามของสถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจยั รวมทัง้ มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบฐานข้ อ มู ล และประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้
ฐานข้อมูล อีกทั้งมีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
การประเมินตัวบ่งชีน้ พ้ี จิ ารณาจากระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. มี น โยบายในการจั ด ทำระบบฐานข้ อ มู ล เพื ่ อ
การตัดสินใจ
2. มีระบบฐานข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูล
4. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
5. มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล
ตัวบ่งชี้ 5.6 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า
คำอธิบาย เป็นการแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงิน
และศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของสถาบันในระยะยาว
โดยคิดสินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในปีงบประมาณนัน้
สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่สถาบันครอบครอง
ในฐานะนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย ได้แก่ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่
และทีด่ นิ

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้นบั รวมนักศึกษาทุกระดับ
และนับตามปีงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 5.7 ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า
คำอธิบาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สถาบันอุดมศึกษาใช้
ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อหัวคิดเทียบกับจำนวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในแต่ละปีงบประมาณ ทัง้ นีก้ ารตัดสิน
ผลการประเมิ น จะคิ ด เที ย บค่ า ใช้ จ ่ า ยทั ้ ง หมดต่ อ จำนวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเป็นค่าร้อยละของเกณฑ์ปกติ ซึง่ จะ
แตกต่างกันในแต่ละกลุม่ สาขาวิชา
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอ่ ย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสือ่ ม
ราคา โดยคิดตามปีงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 5.8 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิตอ่ งบดำเนินการ
คำอธิบาย หมายถึง รายได้ทั้งหมดของสถาบันภายหลัง
ที่หักจากงบดำเนินการทั้งหมดออกแล้ว โดยแสดงในรูปของ
ร้อยละของงบดำเนินการ เป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษา และ
บ่งบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากร
การเงินของสถาบันในระยะยาว ทัง้ นีใ้ ห้คดิ ตามปีงบประมาณ
งบดำเนิ น การ ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ ส อย ค่ า วั ส ดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวม
งบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยคิดจากทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ 5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุม
วิ ช าการ หรื อ นำเสนอผลงานวิ ช าการ ทั ้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
คำอธิบาย หมายถึง ร้อยละของอาจารย์ประจำของสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาที ่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ หรื อ นำเสนอผลงาน
ทางวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศในปีการศึกษานัน้ ต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ โดยนับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง
ไม่รวมอาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อ และการนับอาจารย์ประจำทีเ่ ข้าร่วม
ประชุ ม วิ ช าการหรื อ นำเสนอผลงานทางวิ ช าการในแต่ ล ะ
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ปีการศึกษาจะไม่นบั ซ้ำ ถึงแม้วา่ อาจารย์ผนู้ น้ั จะเข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือนำเสนอผลงานหลายครัง้ ก็ตาม
ตัวบ่งชี้ 5.10 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทง้ั
ในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ
คำอธิบาย หมายถึง จำนวนเงินทีส่ ถาบันจัดสรรเพือ่ พัฒนา
คณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อจำนวนอาจารย์
ประจำในแต่ละปีการศึกษา นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย
เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารย์ ได้แก่ เงินที่ใช้เพื่อ
1) การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 2) การส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนา
และ 3) การฝึกอบรมทีส่ ถาบันจัดขึน้ เอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ 5.11 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
คำอธิบาย หมายถึ ง ร้ อ ยละของบุ ค ลากรประจำสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศในแต่ละปีการศึกษา ต่อบุคลากร
ประจำสายสนับสนุนทั้งหมด นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ
แต่ไม่นับซ้ำแม้ว่าบุคลากรนั้นจะได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปีการศึกษานั้นก็ตาม
บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากร
สายช่วยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ
การพัฒนาความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ 1) การส่งบุคลากร
สายสนับสนุนไปศึกษาต่อ 2) การส่งบุคลากรสายสนับสนุน
ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และ 3) การฝึกอบรมทีส่ ถาบันจัดขึน้
เอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุน

มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม
มีการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ตามความต้องการ/ความสนใจ
ของผู ้ เ รี ย น โดยใช้ เ ทคนิ ค การสอนและอุ ป กรณ์ ก ารสอน
ทีห่ ลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง
และมีการใช้ประโยชน์ผลการประเมินในการพัฒนาผูเ้ รียน
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การระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานที ่ และสิ ่ ง อำนวยความสะดวก รวมทั ้ ง ความร่ ว มมื อ
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพือ่ ให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวบ่งชี้ 6.1 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานต่อหลักสูตร
ทัง้ หมด
คำอธิบาย หมายถึง ร้อยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนที่ได้มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ เทียบจากหลักสูตรทัง้ หมด
ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น โดยการนับ
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานหลักสูตรให้นับสะสม และให้นับตาม
สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน มิใช่นบั ตามชือ่ ปริญญา
ตัวบ่งชี้ 6.2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ
คำอธิบาย หมายถึ ง สั ด ส่ ว นของนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา
เทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ โดยนับเฉพาะอาจารย์ที่
ปฏิบตั งิ านจริง การตัดสินผลการประเมินจะคิดเทียบเป็นร้อยละ
ของเกณฑ์ปกติ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) หมายถึง นักศึกษาทีม่ ี
สถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และมีการลง
ทะเบียนในปีการศึกษานั้น การคำนวณค่านักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าระดับบัณฑิตศึกษาให้ปรับจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีตามสัดส่วน
เกณฑ์มาตรฐานระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาระดับ
ปริญญาตรีก ับสัดส่วนอาจารย์ต ่อนักศึกษาเต็มเวลาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ตัวบ่งชี้ 6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำทีม่ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ
คำอธิบาย หมายถึง ร้อยละของอาจารย์ประจำของสถาบัน
อุดมศึกษาทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ากับ
จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด นับรวมอาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อด้วย
ตัวบ่งชี้ 6.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คำอธิบาย หมายถึง ร้อยละของอาจารย์ประจำของสถาบัน
อุดมศึกษาทีม่ ตี ำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต่อจำนวนอาจารย์
ประจำทัง้ หมด โดยนับรวมอาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อด้วย
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