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การให้การศึกษา คือ การให้คำแนะนำและส่งเสริมบุคคลให้มคี วามเจริญงอกงามในการเรียนรูค้ ดิ อ่าน และการทำตามอัตภาพ
ของแต่ละคน โดยจุดประสงค์ในทีส่ ดุ คือ ให้บคุ คลนำเอาความสามารถทีม่ อี ยูใ่ นตัวออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์เกือ้ กูลตน เกือ้ กูลผูอ้ น่ื
อย่างสอดคล้อง และไม่ขดั แย้งเบียดเบียนแก่งแย่งกัน เพือ่ สามารถอยูร่ ว่ มกันเป็นสังคม เป็นประเทศได้
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
13 พฤศจิกายน 2516

⌦
จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษารอบแรก
(ปีการศึกษา 2544-2548) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึง่ ได้เริม่
ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2545 มีสถาบันอุดมศึกษาได้รบั การประเมิน
จำนวน 260 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 24 แห่ง สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน 54 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ง สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 38 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 93
แห่ง และวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง สมศ. ได้วเิ คราะห์ผลการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกรอบแรกจากผลการประเมิ น ทุ ก สถาบั น
แต่เนือ่ งจากในรอบแรกยังไม่มกี ารกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินผล
การวิเคราะห์ผลจึงใช้เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพรอบที่สอง
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดงั นี้

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่
(ร้อยละ 78.43) ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยได้รับ
ความพึงพอใจจากนายจ้างในระดับมากมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4
จาก 5 คะแนน มีบณ
ั ฑิตทีศ่ กึ ษาต่อหรือไม่ได้งานเพียงส่วนน้อย
การตี พ ิ ม พ์ บ ทความจากวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาเอก
มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและระดับชาติในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน ส่วนบทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
มีการตีพมิ พ์ในระดับชาติมากกว่าระดับนานาชาติ
ภาพรวมด้านคุณภาพบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ใน
ระดับดี โดยสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางมีคุณภาพมากที่สุด
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีคณ
ุ ภาพต่ำทีส่ ดุ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งสองประเภทมีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ทำให้ต้องประเมินตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความจาก
วิทยานิพนธ์ด้วย ซึ่งผลการประเมินตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองประเภทนี้อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง ทำให้ผลการประเมินโดยรวมในมาตรฐานนี้ต่ำ
ไปด้ ว ย เมื ่ อ พิ จ ารณาแยกตามประเภทของสถาบั น พบว่ า
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง และวิทยาลัยชุมชน ส่วนใหญ่
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับพอใช้

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ น สำคั ญ อยู ่ ใ นระดั บ พอใช้ นั ก ศึ ก ษาเห็ น ว่ า อาจารย์ ม ี
ประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับดี แต่สถาบันอุดมศึกษา
มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา และมีการวิจยั เพือ่ พัฒนา
การเรียนรู้ค่อนข้างน้อยมาก คือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาเพียง 6 กิจกรรมต่อนักศึกษา 100 คน และมีการวิจยั เพือ่
พัฒนาการเรียนรูเ้ พียง 11 งานวิจยั ต่ออาจารย์ 100 คน
ภาพรวมคุณภาพด้านการจัดการเรียนรูข้ องสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ในระดับดี โดยสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางเป็นสถาบันที่มี
คุณภาพมากที่สุด ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ส่วนวิทยาลัย
ชุมชนมีคุณภาพต่ำที่สุด ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ และ
พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางส่วนใหญ่มีคุณภาพด้านนี้
อยูใ่ นระดับดีมาก สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับพอใช้
และวิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง

   ⌫      

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสนับสนุนการเรียนรู้
อาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาต้องดูแลนักศึกษา
ประมาณ 31 คน โดยมีอาจารย์ทจ่ี บการศึกษาระดับปริญญาเอก
ประมาณร้อยละ 10 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตประมาณ
78,096 บาทต่ อ คน โดยเฉลี ่ ย นั ก ศึ ก ษา 100 คนมี เ ครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ใช้ 13 เครือ่ ง
ในภาพรวมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ
ด้านนีม้ ากทีส่ ดุ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีคณ
ุ ภาพต่ำทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง เมือ่ พิจารณา
แยกตามประเภทของสถาบัน พบว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับพอใช้ ส่วนสถาบันประเภทอืน่ ๆ
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง และต้องปรับปรุง

มาตรฐานที่ 4 ด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์
สถาบันอุดมศึกษายังมีงานวิจยั และงานวิจยั ทีน่ ำไปใช้ประโยชน์
ค่อนข้างน้อย โดยมีงานวิจยั เพียง 16 ชิน้ ต่ออาจารย์ 100 คน และ
มีงานวิจยั ทีน่ ำไปใช้ประโยชน์เพียง 13 ชิน้ ต่ออาจารย์ 100 คน
โดยเฉลีย่ สถาบันอุดมศึกษาได้รบั เงินสนับสนุนการวิจยั จากภายนอก
มากกว่าเงินสนับสนุนการวิจยั จากภายในสถาบันประมาณ 3 เท่า
ในภาพรวมคุณภาพด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
อุดมศึกษาอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เป็นสถาบันที่มีคุณภาพมากที่สุด ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ส่วนวิทยาลัยชุมชนมีคณ
ุ ภาพต่ำทีส่ ดุ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
ต้องปรับปรุง เมือ่ พิจารณาแยกตามประเภทของสถาบัน พบว่า
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
ส่วนสถาบันอุดมศึกษาประเภทอืน่ ๆ ส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพอยูใ่ น
ระดับควรปรับปรุง ยกเว้นวิทยาลัยชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับ
ต้องปรับปรุง

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ

ส่ ว นใหญ่ ม ี ค ุ ณ ภาพอยู ่ ใ นระดั บ ควรปรั บ ปรุ ง ส่ ว นสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาลัย
ชุมชนส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง

มาตรฐานที่ 6 ด้านกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉลีย่ สถาบันอุดมศึกษามีจำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรมประมาณ 31 กิจกรรม หรือมีกจิ กรรมทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรมประมาณ 29 กิจกรรมต่ออาจารย์ 100 คน
ในภาพรวมคุณภาพด้านกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ โดยสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางเป็นสถาบันทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากทีส่ ดุ ผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับดี ส่วนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ต่ำที่สุด ผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง เมื่อพิจารณา
แยกตามประเภทสถาบัน พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพระดับพอใช้ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง

มาตรฐานที่ 7 ด้านการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษามีรายจ่ายทีเ่ ป็นเงินเดือนของบุคลากรทัง้ หมด
และเงินเดือนของบุคลากรในการบริหารจัดการคิดเป็นร้อยละ
44.57 และ 14.12 ตามลำดับ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารส่วนกลาง
ร้อยละ 30.57 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉลีย่
มีเงินเหลือจ่ายประมาณร้อยละ 11 และมีค่าเสื่อมราคาต่อ
นักศึกษาประมาณ 17,611 บาท
ในภาพรวมคุณภาพด้านการบริหารจัดการของสถาบัน
อุดมศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท
มีคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการอยูใ่ นระดับพอใช้ถงึ ดีใกล้เคียงกัน

มาตรฐานที่ 8 ด้านการประกันคุณภาพภายใน

สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารบริ ก ารวิ ช าการประมาณ 37
โครงการ/กิจกรรมต่ออาจารย์ 100 คน อาจารย์ประมาณร้อยละ
22 ได้รบั เชิญไปเป็นกรรมการภายนอก
ในภาพรวมคุณภาพด้านการบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ในระดับพอใช้ โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นสถาบันที่มี
คุณภาพมากที่สุด ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ส่วนสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลมีคณ
ุ ภาพต่ำทีส่ ดุ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
ควรปรับปรุง เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของสถาบัน พบว่า
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมมีประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายในอยูใ่ นระดับพอใช้ เนือ่ งจากยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างชัดเจน โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทยกเว้นวิทยาลัย
ชุมชนมีประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ
พอใช้ โดยสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางมีประสิ ท ธิผลของ
การประกันคุณภาพภายในสูงที่สุด ส่วนวิทยาลัยชุมชนเป็น
สถาบันประเภทเดียวที่มีประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายในอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
ที่มา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. (ร่าง) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลสะท้อนจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548).
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