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 มั่นใจได้อย่างไรว่ามีการประเมินคุณภาพภายนอกแล้ว
คุณภาพของสถานศึกษาจะดีขน้ึ ?
 การประเมินเปรียบเสมือนกระจกส่องดูสภาพของตนเอง
ทำให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็ง การแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนา
จุดแข็ง จะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพให้ดีขึ้น การประเมิน
คุณภาพภายในจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
โดยมีการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นแรงกระตุน้ ให้มกี ารพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง
 สถานศึกษาทีถ่ กู ประเมิน จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยเท่าไหร่ ?
 ไม่ตอ้ งจ่ายเงินหรือสิง่ ตอบแทนใด ๆ รัฐจะเป็นผูจ้ ดั สรรงบ
ประมาณแผ่นดินประจำปี สนับสนุนการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
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 การประกั น คุ ณ ภาพภายในกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก แตกต่างกันอย่างไร
 การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารที่
สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การวางแผน กำหนด
เป้าหมาย และวิธกี าร ลงมือทำตามแผน ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไข เพือ่ พัฒนาคุณภาพ และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
เป็นประจำทุกปี
ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินที่มี
ความต่อเนื่องกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นการยืนยันผลการประเมินภายในว่า การจัดการศึกษามี
คุณภาพอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด การ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเชือ่ ม
โยงกันด้วยมาตรฐานการศึกษาเป็นหลัก
 มาตรฐานการศึกษา คืออะไร ?
 มาตรฐานการศึกษา คือ ข้อกำหนดเกีย่ วกับคุณลักษณะ
คุณภาพที่พึงประสงค์ และเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาทุกแห่ง เพือ่ ใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับ
การส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบประเมินผล และการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยขณะนีก้ ำลังจัดทำมาตรฐานการศึกษา
เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาซึ่งคาดว่าจะ
เริม่ ใช้ประมาณเดือนมิถนุ ายน 2545

เบ็นช์มาร์ค เป็นกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กร
โดยวิเคราะห์ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีสภาพใดบ้างที่จะ
สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ โดยการเปรียบเทียบกับ
องค์กรที่ดีที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ดีเท่าเขาหรือ
ดีกว่าเขา
ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้มีการนำเบ็นช์มาร์ค
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมี
การแข่งขันกันสูง เพราะต่างก็มุ่งหวังที่จะให้บริษัทของตน
ประสบผลสำเร็ จ ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเท่ากับบริษทั อืน่ ๆ หรือเป็นผูน้ ำทีบ่ ริษทั อืน่ ๆ ต้อง
ทำตาม หรือใช้เป็นเบ็นช์มาร์คต่อ ๆ ไป ดังนั้นนักการศึกษา
หลายท่านจึงมีความเห็นว่า วงการการศึกษาก็สามารถนำ
หลักการของเบ็นช์มาร์คมาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในยุคทีท่ กุ สถาบันการศึกษาต้องมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นของตนเอง
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ รศ.ดร.พีระศักดิ์ วรสุนทโรสถ ผูว้ า่ การสถาบัน
วิจยั และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นผูเ้ ขียนหนังสือ เรือ่ ง
   (BENCHMARKING) กล่าวว่าปัจจัยทีจ่ ะทำให้เกิด
คุณภาพในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้นั้น ต้องมี
benchmarking รวมทั้งการคำนึงถึงความคาดหวังของลูกค้า
หรือผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นต้องมีความเป็นผู้นำ และมี
วิธกี ารทีด่ ที จ่ี ะนำความรูไ้ ปใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนัน้ ในการจัดทำ
benchmarking ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อันได้แก่ การให้
คำจำกัดความในเชิงปฏิบัติ ที่ต้องมีความชัดเจน จึงจะเข้าใจ
ได้ตรงกัน มีกระบวนการทีจ่ ะสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
ได้ดเี ท่า หรือดีกว่าทีม่ อี ยู่ นอกจากนัน้ การดูฐานการคิดและข้อมูล
ที่มีจะทำให้ได้เห็นภาพรวมและวิเคราะห์ได้ถึงจุดอ่อนจุดแข็ง
และสามารถนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถาบันได้อย่างเหมาะสม โดยต้องมีกรอบของ benchmarking
ร่วมกัน แต่รายละเอียดอาจแตกต่างกันได้ ดังนัน้ การนำ Benchmarking มาใช้ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิง่ เพราะจะ
ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุดมศึกษาไทยอย่างมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐาน ทัง้ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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ในขณะที่ รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ กล่าวว่า การทำ benchmarking เป็นกระบวนการเชิงความคิดทีจ่ ะนำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ ต้องมี
การกำหนดจุดยืน โดยการสำรวจว่าตนเองอยู่ในจุดใด แล้วจึง
กำหนดเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการ และสร้างกระบวนการ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้ตง้ั ไว้ โดยเน้นว่า การประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็นเรือ่ งของมโนธรรมแห่งคุณภาพทีต่ อ้ งอยูใ่ นจิตใจของ
ทุกคน
การทำเบ็นช์มาร์คนั้น เราต้องรู้จักตัวเอง มีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีหลักว่า ⌫  ⌫   
 ⌫  ⌫ ⌫

  ⌦⌫ ⌦ 
ดัชนีทส่ี ำคัญอีกตัวหนึง่ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับตัวบ่งชีท้ ่ี สมศ. จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา คือ หน่วย
นั ก ศึ ก ษาเที ย บเท่ า นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา (Full-Time Equivalent Student) หรื อ FTES โดย FTES จะมี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ ง
ในการประเมินตัวบ่งชีท้ เ่ี กีย่ วกับงบประมาณดำเนินการ ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาต่าง ๆ และภาระงานสอนของอาจารย์
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และภาระงานสอนของอาจารย์โดยปกติจะคิด
เทียบต่อหัวนักศึกษา แต่ในความเป็นจริงแล้วนักศึกษา 1 คน จะลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 วิชา การนำจำนวนนักศึกษาจริง
(Student by Head Count) มาใช้จงึ ไม่ถกู ต้อง จึงได้มกี ารนำจำนวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนรวมทุกวิชา (Student by Subject
Count) มาใช้ ซึ่งจะมีค่ามากกว่าจำนวนนักศึกษาจริง อย่างไรก็ตาม แต่ละวิชามีจำนวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน จึงได้มีการนำจำนวน
หน่วยกิตของแต่ละวิชามาใช้ในการคำนวณด้วย โดยเรียกว่า  ⌦ (Student Credit Hours : SCH) และเพือ่ ให้ได้
จำนวนนักศึกษาที่จะใช้ในการคำนวณค่าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง จึงต้องหารจำนวนหน่วยกิตนักศึกษาด้วยจำนวนหน่วยกิต
มาตรฐาน และเรียกดัชนีนว้ี า่  ⌦⌫ ⌦ (Full-Time Equivalent Student : FTES) ซึง่ คำนวณได้ดงั นี้
⌦ (Student Credit Hours : SCH) เป็นหน่วยภาระงานสอน ซึง่ คำนวณจากผลรวมของผลคูณระหว่าง
จำนวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา
SCH =

จำนวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในวิชานัน้ ๆ X จำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา

 ⌦⌫ ⌦ (Full-Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง จำนวนนักศึกษาทีไ่ ด้จากการกำหนด
ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐาน
จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
FTES =
จำนวนหน่วยกิตมาตรฐาน
จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานเป็นจำนวนหน่วยกิตทีน่ กั ศึกษาปกติลงทะเบียนในแต่ละภาคหรือปีการศึกษา โดยมีเกณฑ์ทว่ั ไป คือ
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา หรือ 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
จำนวน 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา หรือ 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา หรือ 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาระยะเวลาหนึ่ง และมีความพร้อมที่จะรับ
การตรวจสอบจากภายนอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ของทบวงมหาวิทยาลัยได้มาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของคณะ ระหว่าง
วันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน ศกนี้ โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
และการสังเกตการเรียนการสอนจริง

 ⌦ 
31
5
21
22
18-20

ตุลาคม
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม

วันสุดท้ายของการส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต่าง ๆ
จัดบรรยาย เรือ่ ง การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
จัดอบรม เรือ่ ง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ช่วงที่ 2 สำหรับคณะ/วิทยาลัย
จัดอบรม เรือ่ ง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ช่วงที่ 2 สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
จัดฝึกอบรม เรือ่ ง ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

