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จากการที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในรอบที่ 1 ซึ่งจะสิ้นสุดใน
ปี พ.ศ. 2548 นี้ ทีผ่ า่ นมาเป็นการประเมินเพือ่ ทราบสภาพจริง
สะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบัน ในการประเมินรอบต่อไป
สมศ. จะประเมินโดยการรับรองมาตรฐาน และประเมินทั้งใน
ระดับสถาบัน และสาขาวิชา สมศ. ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
พั ฒ นามาตรฐานและเกณฑ์ ก ารประเมิ น ภายนอกสถาบั น
อุดมศึกษา เพือ่ จัดทำตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ตลอดจน
กำหนดแนวทางในการประเมิน และรับรองคุณภาพสถานศึกษา
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุม และระดมความคิดเห็นจาก
ผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายครัง้ จนได้ขอ้ สรุปทีค่ อ่ นข้างชัดเจน และเตรียม
เสนอคณะกรรมการบริหาร สมศ. เพือ่ พิจารณาต่อไป QA NEWS
จึงขอนำแนวทางการประเมินภายนอกเพือ่ การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่คณะอนุกรรมการฯ ยกร่างขึ้น
มาเสนอให้ทราบเป็นข้อมูลล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ยังไม่เป็นข้อยุติ
ที่แน่นอน

หลักการประเมินภายนอก
1. พัฒนามาตรฐานอุดมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ไ ม่ ต ่ ำ กว่ า
มาตรฐานที่กำหนด
3. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และ
แนวทางการจัดการศึกษาตามทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542
4. คำนึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา
ทีไ่ ด้กำหนดขึน้ ไว้ โดยให้ความสำคัญกับการประเมินคุณภาพของ
ทุกภารกิจอย่างครบถ้วน เพื่อสะท้อนความเป็นจริงที่สามารถ
นำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างชัดเจน
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา และใช้
ระบบประกันคุณภาพภายในทีส่ อดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพ
ภายนอก

6. ดำเนินการประเมินคุณภาพแบบกัลยาณมิตร อย่าง
เทีย่ งตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการมีสว่ นร่วม

การกำหนดมาตรฐาน และน้ำหนักการประเมิน
กำหนดมาตรฐานเป็น 7 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ
กลุ ่ ม มาตรฐานด้ า นผลลั พ ธ์ และกลุ ่ ม มาตรฐานด้ า น
การบริหารจัดการ แต่ละกลุม่ มาตรฐานมีคา่ น้ำหนักเต็ม 100
และแต่ ล ะมาตรฐานมี ค ่ า น้ ำ หนั ก แตกต่ า งกั น ไป สถาบั น
อุดมศึกษาสามารถกำหนดน้ำหนักแต่ละด้านได้ตามเอกลักษณ์
ของแต่ละสถาบัน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในกรอบค่าน้ำหนัก
ทีก่ ำหนด ดังนี้
มาตรฐาน

น้ำหนัก

มาตรฐานกลุม่ ที่ 1 ผลลัพธ์
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์
3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
4. มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

100
อย่างน้อย 20
อย่างน้อย 20
อย่างน้อย 20
อย่างน้อย 10

มาตรฐานกลุม่ ที่ 2 การบริหารจัดการ
100
5. มาตรฐานด้านการพัฒนาองค์การและ
อย่างน้อย 40
บุคลากร
6. มาตรฐานด้านการบริหารหลักสูตรและ
อย่างน้อย 30
การเรียนการสอน
7. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
อย่างน้อย 30

การประเมิน
การประเมินจะประเมินทัง้ ในระดับสถาบัน และระดับกลุม่
สาขาวิชา โดยมีเกณฑ์การกำหนดค่าน้ำหนัก ดังนี้
1. ระดั บ สถาบั น ให้สถาบันเป็นผู้กำหนดค่าน้ำหนัก
ให้ผันแปรตามพันธกิจของตนได้ตามข้อกำหนดข้างต้น โดย
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตต้องมีน้ำหนักสูงสุด หรือ
อย่างน้อยให้มนี ำ้ หนักเท่ากับมาตรฐานอืน่ ทีม่ นี ำ้ หนักสูงสุด
เท่ากัน
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2. ระดับกลุม่ สาขาวิชา
2.1 ใช้เกณฑ์จำแนกกลุ่มสาขาวิชาตามที่กำหนด
2.2 มาตรฐานกลุม่ ที่ 1 ประเมินเฉพาะมาตรฐานที่ 1,
2 และ 3 โดย ใช้คา่ น้ำหนักตามทีก่ ำหนดไว้แล้วปรับค่าไปตาม
สัดส่วนให้มคี ะแนนรวมของทัง้ สามมาตรฐานเท่ากับ 100

เกณฑ์การประเมินเพือ่ รับรองมาตรฐานการศึกษา
การพิจารณาตัดสินผลการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
การศึกษา จะพิจารณา 2 ส่วน คือ พัฒนาการของสถาบัน
และผลสัมฤทธิข์ องการดำเนินการเมือ่ เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
1. อิ ง พั ฒ นาการ สถาบันต้องได้คะแนนพัฒนาการ
ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 60 กล่าวคือ มีการพัฒนาการทัง้ ในด้านผลลัพธ์
และการบริหารจัดการ
2. อิงเกณฑ์ สถาบันได้คะแนนในกลุ่มมาตรฐานด้าน
ผลลัพธ์ และกลุ่มมาตรฐานด้านการบริหารจัดการไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 สำหรับเกณฑ์ทใ่ี ช้ ในกรณีทม่ี เี กณฑ์มาตรฐานอยูแ่ ล้ว
เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา จะใช้เกณฑ์เหล่านัน้ เป็นหลัก
ส่วนตัวบ่งชี้ที่ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน อาจจะใช้ค่าเฉลี่ยของ
การประเมินรอบแรกเป็นหลัก
โดยมีเกณฑ์การตัดสินเพือ่ การรับรองมาตรฐาน ดังนี้
1. รับรอง
เมือ่ เป็นไปตามเกณฑ์ขอ้ 1
และข้อ 2
2. รับรองแบบมีเงือ่ นไข เมือ่ เป็นไปตามเกณฑ์ขอ้ 1
3. รับรองแบบมีเงือ่ นไข เมือ่ เป็นไปตามเกณฑ์ขอ้ 2
4. ไม่รบั รอง
เมือ่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทง้ั ข้อ 1
และข้อ 2
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปจะ
เป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน แต่เป้าประสงค์สำคัญ
ยังคงเป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มิใช่การตัดสินเพือ่ ให้โทษ
แก่สถานศึกษา แต่ผลการประเมินจะเป็นเครือ่ งชีว้ ดั คุณภาพของ
สถานศึกษา พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนา โดยยึดหลัก
กัลยาณมิตรประเมินเช่นเดียวกับการประเมินในรอบแรก
สำหรับตัวบ่งชี้มาตรฐานกลุ่มผลลัพธ์จะมีตัวบ่งชี้ร่วม
ทีท่ กุ สถาบันต้องรับการประเมิน และตัวบ่งชีเ้ ฉพาะทีเ่ ป็นไปตาม
จุดเน้นของแต่ละสถาบัน แต่ละตัวบ่งชีจ้ ะมีคา่ น้ำหนักแตกต่าง
กันไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่แน่นอน หากมี
ความคืบหน้าอย่างไร QA NEWS จะนำมาเสนอให้ทราบต่อไป
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ตามที่สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปี 2547 เพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันรอบปีการศึกษา 2546 นัน้
เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2548 คณะกรรมการประเมินได้พบผูบ้ ริหาร
ของสถาบันเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมิน
ตลอดจนซักถามนโยบาย และผลการดำเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมา และคณะกรรมการประเมินได้เยี่ยมชมหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. วันที่ 13 มิถนุ ายน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วันที่ 14 มิถนุ ายน บัณฑิตวิทยาลัย
3. วันที่ 15 มิถนุ ายน - คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- สำนักหอสมุดกลาง
- สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่
อุตสาหกรรม
4. วันที่ 23 มิถนุ ายน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5. วันที่ 29 มิถนุ ายน - สจพ. ปราจีนบุรี
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม
คณะกรรมการประเมินกำหนดที่จะเสนอผลการประเมิน
เบือ้ งต้นด้วยวาจาต่อผูบ้ ริหารของสถาบันในวันที่ 6 กรกฎาคม
2548
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สถาบันกำหนดให้คณะ วิทยาลัย สำนัก ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจำปี 2548 (รอบปีการศึกษา 2547) ให้เสร็จสิ้น และส่ง
รายงานการประเมินตนเองให้สถาบันภายในวันที่ 15 กันยายน
2548 เพือ่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสถาบัน
ต่อไป
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