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ตามที่ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการฝึกอบรม
หลักสูตร ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 1820 ธันวาคม 2544 นัน้ การฝึกอบรมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้ผเู้ ข้าฝึกอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา และมีความรูค้ วามสามารถ และ
ทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี
ผูเ้ ข้าฝึกอบรมจำนวน 58 คน การฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย การบรรยาย และฝึกปฏิบัติตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรายงานการประเมินตนเอง
ของหน่วยงานทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษา
จากการประเมินผลการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ผล
การประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจทุกเรื่อง โดยผู้เข้าอบรมมี
ความคิดเห็นว่า เนื้อหาการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรม เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีประโยชน์ วิทยากร
สามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้ดี ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมิน
คุณภาพภายใน ได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ และ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ และเมื่อให้ประเมิน
ในภาพรวม ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นว่า การฝึกอบรมครั้งนี้
มีประโยชน์ ในเรื่องของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และระยะเวลาการฝึกอบรมโดยส่วนรวม พบว่า มี
ความเหมาะสม และได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ดังนี้
 ควรมีการปฏิบตั มิ ากขึน้
 ควรมีการบรรยายภาคทฤษฎีมากขึน้
 ควรมี ก ารฝึ ก การถาม และซั ก ซ้ อ มการถามคำถาม
ให้มากขึ้น
 ควรมีเวลาในการซักถามปัญหาวิทยากรให้มากขึน้
 ควรมีทป่ี รึกษาประจำกลุม่ ในช่วงฝึกปฏิบตั ิ
 ระยะเวลาในการอ่านและทำความเข้าใจรายงานการ
ประเมินตนเองของกรณีศกึ ษาน้อยเกินไป

 กรณีศึกษาบางหน่วยงานมีหน่วยงานมาก และมีข้อมูล
มากทำให้ศกึ ษาข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน
 ควรมีการสอบการเป็นผูป้ ระเมินก่อนจบหลักสูตร
 ควรมีการออกไปสังเกตการณ์การประเมินจากผูท้ ม่ี คี วาม
เชีย่ วชาญ
 ควรจัดศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ดแี ล้ว



ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง
“ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร เพือ่ รับการประเมินจาก สมศ.” ในวันที่
19 มีนาคม 2545 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม ชัน้ 8 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยได้รบั
เกียรติจาก ศ.ดร.สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์ ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.)
เป็นวิทยากร การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร
และบุคลากรของสถาบัน ได้รับทราบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ สมศ. จะใช้ประเมินสถาบัน
อุดมศึกษาทุกแห่ง
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คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (กพอ.) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ทีจ่ ะใช้ในการประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ (จากเดิม 27 ตัวบ่งชี)้ โดยในมาตรฐานที่
4 เพิม่ ตัวบ่งชี้ ร้อยละของงานวิจยั ทีน่ ำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอน หรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาประเทศ
มาตรฐานการประเมินทัง้ 8 ด้าน ประกอบด้วย
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  มีตวั บ่งชีเ้ กีย่ วกับการได้งาน ความ
พึ ง พอใจของนายจ้ า ง และการตี พ ิ ม พ์ ข องบทความจาก
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท
    ⌫    เป็นการดูเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ งานกิจการนักศึกษา และ
การวิจยั เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้
  ⌫ ประกอบด้วยตัวบ่งชีใ้ นเรือ่ ง
จำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ งบประมาณดำเนินการจริง
ต่อนักศึกษา จำนวนอาจารย์ทม่ี วี ฒ
ุ ปิ ริญญาเอก จำนวนเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จา่ ยของระบบห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ
    จะดูในเรื่องจำนวน
บทความวิ จ ั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ท ี ่ เ ผยแพร่ ข องอาจารย์
และจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทน่ี ำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ และประเทศ
  ดูในเรื่องกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการแก่สงั คม และการเป็นกรรมการวิชาการ
             มีตัวบ่งชี้ในเรื่อง
ของจำนวนกิ จ กรรมในการทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
การพัฒนาสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
   สว่ นใหญ่ดใู นเรือ่ งของการเงิน ได้แก่
เงินเดือนของบุคลากร ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการส่วนกลาง
ค่าเสือ่ มราคา และร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ
  ตัวบ่งชี้ที่ใช้ คือ
มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
และประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชีท้ ก่ี ำหนดมาทัง้ 28 ตัวบ่งชีเ้ ป็นตัวบ่งชีก้ ลางสำหรับใช้
ในทุกสถาบันการศึกษา แต่สถาบันสามารถที่จะเพิ่มตัวบ่งชี้
เฉพาะของตนได้ และบางสถาบันที่ไม่มีการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ประเมินจะเขียนเป็นข้อสังเกต และไม่
ประเมินในตัวบ่งชีน้ น้ั คือ จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์หรือ
เทียบเท่าของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโททีพ่ มิ พ์เผยแพร่


  
ตามที่สถานศึกษาทุกระดับทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก คือ สมศ. ทุก 5 ปี นัน้
ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ 2545 นี้ สมศ.
มีแผนประเมินสถาบันระดับอุดมศึกษา 50 แห่ง และระดับ
อุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา 100 แห่ง โดยจะเริม่ ประเมินในเดือน
มิถนุ ายน 2545 ซึง่ สมศ.คาดหวังว่า สถาบันทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน

การประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
จะเป็นแนวหน้า ทีพ่ ร้อมรับการประเมิน โดย สมศ. ได้ทำหนังสือ
ถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพือ่ ให้แจ้งความประสงค์ในการรับ
การประเมินภายนอก ภายในปีงบประมาณ 2545 นี้
การตรวจเยีย่ มสถาบันการศึกษา ของ สมศ. นัน้ จะพิจารณา
จากรายงานประจำปีของแต่ละแห่ง และจะขอข้อมูลเพิ่มเติม
หากในรายงานนั้นยังไม่ครอบคลุมสาระที่ สมศ. ต้องการ
เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบรายงานประจำปี ซึ่ง
เป็ น รายงานประเมิ น ตนเองของสถาบั น แต่ ม ี ร ู ป แบบการ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย
กำลังดำเนินการพัฒนาอยู่ ในปี 2546 สมศ. จะประสานงาน
กับทบวงมหาวิทยาลัยในการกำหนดรูปแบบรายงานประจำปี
ซึ่งเป็นรายงานประเมินตนเองตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ด้านการตรวจเยีย่ ม สมศ. กำลังพิจารณาหลักการได้มาซึง่
ผูป้ ระเมินภายนอกซึง่ มีหลักการสำคัญ คือ เป็น peer review และ
ผูป้ ระเมินต้องเป็นทีย่ อมรับของสถาบันการศึกษาทีจ่ ะไปประเมิน
ซึง่ การประเมินของ สมศ. จะประเมินจากสภาพจริงตามหลักการ
และความมุง่ หมายของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ตามเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน เพื่อการพัฒนาสถาบัน ไม่มี
การจัดอันดับ ไม่มกี ารตัดสินผลได้ตก
ในส่วนของ สจพ. คณะกรรมการวิชาการของสถาบันได้มมี ติ
เห็นชอบให้ตอบรับพร้อมที่จะรับการประเมินจาก สมศ. ในปี
งบประมาณ 2545 นี้ ซึ่ง QA NEWS จะนำความเคลื่อนไหว
มาแจ้งให้ทราบต่อไป
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) พัฒนามาตรฐานอุดมศึกษาสูร่ ะดับสากล
) พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ไ ม่ ต ่ ำ กว่ า

มาตรฐานที่กำหนด
) คำนึ ง ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระ เสรี ภ าพทางวิ ช าการ
เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และเป้าหมาย
ของสถาบันทีไ่ ด้กำหนดขึน้ ไว้
) ดำเนินการประเมินคุณภาพแบบกัลยาณมิตร อย่าง
เทีย่ งตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการมีสว่ นร่วม
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ.
ห้อง 608 ชัน้ 6 อาคารอเนกประสงค์
e-mail : qa@kmitnb.ac.th

