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จากการทีส่ ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในรอบแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง
พ.ศ. 2548 และได้สรุปผลการประเมินตามที่ QA NEWS ได้เคยนำ
ผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาบางส่วน
เสนอไปแล้วนั้น จากผลสรุปจากการประเมินภายนอกรอบแรก
สมศ. ได้จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1. เร่งรัดให้มกี ารกำหนดมาตรฐานอุดมศึกษาของชาติ เพือ่
เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาของประเทศไทย และของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง อั น เป็ น จุ ด เริ ่ ม ต้ น ของระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่มีค ุณภาพ และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
2. เร่ ง รั ด การปรั บ ปรุ ง กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการประกั น
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามี
เอกภาพ ทั้งการประกันคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้ง
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งระบบ
การพัฒนาคุณภาพ ระบบติดตามคุณภาพ และระบบการประเมิน
คุณภาพ อีกทั้งมีการดำเนินการประกันคุณภาพด้วยการวิจัย
สถาบัน การประเมิน และการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
3. เร่งรัดการสร้างระบบและกลไก เกี่ยวกับเอกภาพระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ระบบอุดมศึกษาของไทย
4. เร่งรัดให้มกี ารประกันคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน
อุดมศึกษาของไทยที่หลากปรัชญา และหลายรูปแบบการจัด
การศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ผู้เรียน ต้องประกันคุณภาพการศึกษาที่จัดให้ ไม่ว่าจะจัดใน
รูปแบบใดก็ตาม
5. กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในการผลิต การพัฒนา
รักษาระดับคุณภาพอาจารย์อุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานทั้งด้าน

ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ อี ก ทั ้ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์
อุดมศึกษามีวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการงานที่ได้มาตรฐาน
เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ "วิจยั ในเรือ่ งทีส่ อน และสอน บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเรือ่ งทีว่ จิ ยั "
6. แสวงหาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับ
ความต้องการของประเทศทีม่ ดี ลุ ภาพของกระบวนทัศน์ Demand
Side Approach และ Supply Side Approach
7. จัดให้มีหน่วยงานระดับชาติในการทำหน้าที่ประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนและการวิจัย การติดตามผลบัณฑิตและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นมาตรฐาน สามารถนำผล
มาจัดระดับเทียบเคียงกันได้ และไม่เกิดความซ้ำซ้อน
8. ให้มกี ารนำปัจจัยด้านคุณภาพ เป้าหมายและรูปแบบของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
ที่มา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน). จุลสารประชาคมประกันคุณภาพ
การศึกษา. ฉบับพิเศษ 2, หน้า 27-28.

  
  
การประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 2 โดย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ทีจ่ ะเริม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 นี้ เป็นการประเมิน
เพื ่ อ รั บ รองมาตรฐานทั ้ ง เป็ น รายมาตรฐาน และโดยรวม
และจะนำผลการประเมินมาพิจารณาตัดสินทั้งในระดับสถาบัน
และระดับกลุม่ วิชา สำหรับสถาบันแบ่งเป็น 5 กลุม่ วิชา ดังนี้
1. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน และวิทยาลัย
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
3. กลุม่ วิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4 กลุม่ ครุศาสตร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
5. กลุ ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ แ ก่ คณะ
ศิลปศาสตร์ประยุกต์
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ตามทีส่ ถาบันได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันประจำปี 2548 (รอบปีการศึกษา 2547)
โดยมีอาจารย์สงวน บุญปิยทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดเข้าพบผู้บริหาร
ของสถาบันเพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และเยีย่ มชมหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกำหนดการ ดังนี้
วัน/เวลา
18 พฤษภาคม 2549
09.00 น.
13.00 น.
14.30 น.
22 พฤษภาคม 2549
09.00 น.

หน่วยงาน
พบผู้บริหารของสถาบัน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์
เยีย่ มชมกองบริการการศึกษา
เยีย่ มชมกองคลัง
พบผูบ้ ริหารของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์

24 พฤษภาคม 2549
09.00 น.
13.00 น.

เยีย่ มชมสำนักหอสมุดกลาง
เยีย่ มชมสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 มิถนุ ายน 2549
09.00 น.

เยีย่ มชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

8 มิถนุ ายน 2549
09.00 น.
13.00 น.

เยีย่ มชมคณะวิศวกรรมศาสตร์
เยีย่ มชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 มิถนุ ายน 2549
09.00 น.
13.00 น.

เยีย่ มชมคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
เยีย่ มชมคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

29 มิถนุ ายน 2549
09.00 น.

เยีย่ มชม สจพ. ปราจีนบุรี ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรม
เกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง กองงาน สจพ. ปราจีนบุรี และศูนย์บริการเทคโนโลยี
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