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การประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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คำนำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญ
ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาโดยตลอด นั บ ตั ้ ง แต่ ท ี ่ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย
ได้ประกาศนโยบาย และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เมือ่ ปี
พ.ศ. 2539 สถาบันได้นำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
ด้วยการสร้างความเข้าใจ เพิ่มพูนความรู้และสั่งสมประสบการณ์ให้แก่บุคลากร
ของสถาบัน ในเรือ่ งเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทัง้ ได้กำหนดแนวทาง
การพัฒนาด้านการประกันคุณภาพไว้วา่ “จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ งุ่ สูก่ ารพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง” พร้อมทั้งมีการกำหนดนโยบายและมาตรการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) และแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาสถาบันระยะยาว 15 ปี ซึง่ สถาบัน
สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรเป็นอย่างดี
เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสมือนหนึ่งเป็นแนวทางที่จะให้บุคลากรของ
สถาบันได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในภาพรวม และสิ่งที่
สถาบันได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ขอขอบคุณบุคลากรของสถาบัน ผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ทั้งผู้ที่ให้องค์ความรู้
และผู้ที่ให้ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จนทำให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความก้าวหน้า
มาจนถึงวันนี้

(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
อธิการบดี
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บทที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความเป็นมาและเอกลักษณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) มีจดุ เริม่ ต้นมาจากโรงเรียน
เทคนิคพระนครเหนือ หรือเทคนิคไทย-เยอรมัน จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2502
โดยความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ในปี พ.ศ. 2507 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน)
ต่อมาได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เมือ่ ปี
พ.ศ. 2514 โดยให้รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคม และ
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ซึง่ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าด้วยกัน จัดตัง้
เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ สูง โดยได้รบั พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” เป็นสถาบันการศึกษาและวิจยั สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ และส่งเสริมทางเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
แบ่งการบริหารงานเป็น 3 วิทยาเขต วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ใช้ชอ่ื ว่า “สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ”
ในปี พ.ศ. 2517 ได้มปี ระกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 216 กำหนดให้สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เป็นส่วนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 ได้มพี ระราชบัญญัตใิ ห้แยกวิทยาเขตทัง้ 3 แห่งของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง เพือ่ ความคล่องตัวใน
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การบริหารงานของแต่ละสถาบัน วิทยาเขตพระนครเหนือ ใช้ชอ่ื ว่า “สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ” มีหน้าที่จัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพือ่ ผลิตบุคลากรทำหน้าทีเ่ ป็นช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี วิศวกร ครูชา่ ง
และผูบ้ ริหารในสถาบันการศึกษา ธุรกิจ และอุตสาหกรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
กำลังคนในการพัฒนาประเทศ
ในปี พ.ศ. 2538 สถาบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคที่
จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้จดั ตัง้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
ขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวในการดำเนินงานของสถาบัน เป็นการขยายการบริการ
ทางการศึกษาไปสูส่ ว่ นภูมภิ าค เพือ่ ให้การศึกษา วิจยั และให้บริการวิชาการในท้องถิน่
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จั ด การศึ ก ษาตั ้ ง แต่ ร ะดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ จนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาเอก โดยมี ห น่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
การจัดการศึกษา 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (จัดตั้งเป็นการภายใน) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดตั้ง
เป็นการภายใน) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (จัดตัง้ เป็นการภายใน) วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย และมีหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
การพั ฒ นาและบริ ก ารวิ ช าการ 6 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ สำนั ก งานอธิ ก ารบดี สำนั ก
หอสมุดกลาง สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม สำนัก
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส

ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ในการดำเนิ น งานตามบทบาท และภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
ปรัชญา พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ปณิธาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขัน้ สูงทีเ่ กีย่ วข้อง ให้มคี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม เพือ่ เป็น
ผูพ้ ฒ
ั นาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมทีย่ ง่ั ยืน
วิสยั ทัศน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ.
2555
พันธกิจ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ทัง้ ในระดับปริญญา
บัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรม และการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของประเทศ ดำเนินการวิจยั พัฒนาองค์ความรูแ้ ละ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมแก่ภาครัฐ
และเอกชน ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ

สถานภาพทางกายภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ตัง้ อยูท่ ่ี 1518
ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รวมทั้งหมด 83 ไร่ 172.9
ตารางวา โดยมีอาคารเรียน 13 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 6 หลัง และอาคารอืน่ ๆ 9 หลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ตัง้ อยูท่ ่ี ตำบลเนินหอม
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีพน้ื ทีร่ วมทัง้ หมด 1,809 ไร่ 59 ตารางวา มีอาคารเรียน
1 หลัง อาคารสำนักงาน 1 หลัง และอาคารอืน่ ๆ 8 หลัง และมีอาคารทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง
การก่อสร้าง 3 หลัง

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีองค์กรบริหารสูงสุด คือ สภา
สถาบัน และแบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานอธิการบดี คณะวิชา วิทยาลัย สำนัก และศูนย์
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ประกอบด้วย 7 คณะวิชา คือ วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์
ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย
สำนัก 4 สำนัก คือ สำนักหอสมุดกลาง สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำนักพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม และสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์
1 ศูนย์ คือ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส

หลักสูตรและการเรียนการสอน
สถาบันมีการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2547 มีหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนทัง้ สิน้ จำนวน 117 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 73 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท จำนวน 33 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 8 หลักสูตร
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บทที่ 2
สาระเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 โดย
กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มรี ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบัน เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา บนพืน้ ฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการและความเป็นอิสระในการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา และได้
เสนอระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาเพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ ง
ในภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมย์แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบ
ด้วยกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มรี ะบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก และตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในทีต่ อ้ งดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจึงต้อง
ให้ความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสร้างสำนึก และความเข้าใจ
ในการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากร และสร้างระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของตนเอง
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ความจำเป็นและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักทีส่ ถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบตั มิ ี 4 ประการ คือ การจัดการเรียน
การสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สงั คม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว และที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินภารกิจ
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ประกอบกับมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายประการที่
ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิง่ จำเป็นทีต่ อ้ งเร่งดำเนินการ
ปัจจัยดังกล่าวได้แก่
1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต มีแนวโน้มทีจ่ ะมีความแตกต่างกัน
มากขึน้ ซึง่ จะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศโดยส่วนรวมในระยะยาว
2. มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษา และคุณภาพของบัณฑิต
ในวงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
มีการเปิดเสรีทางการค้า และการบริการอย่างเต็มรูปแบบ
3. สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็น
สากล เพือ่ ให้ได้รบั การยอมรับจากนานาชาติมากขึน้
4. สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่า
สามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
5. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ผูจ้ า้ งงาน ผูป้ กครอง รัฐบาล และประชาชน
6. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใส และความรับผิดชอบซึ่ง
ตรวจสอบได้
7. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ทุกระดับจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพือ่ ทำหน้าทีพ่ ฒ
ั นาเกณฑ์
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้
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มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งต้องเข้ารับการประเมิน
ภายนอกทุก ๆ 5 ปี

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว นสำคั ญ คื อ
การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการจัดกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดระบบและกลไกตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพ
ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามภารกิจหลัก
อย่างมีคณ
ุ ภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพภายใน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบ และ
กลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชีต้ า่ ง ๆ
ที่สอดรับกับองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเลือกระบบ
คุณภาพใด จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลักในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
เสมอ
2. การตรวจสอบคุณภาพภายใน เป็นขั้นตอนต่อจากการควบคุมคุณภาพ ซึ่ง
สามารถทำได้หลายวิธี โดยองค์กรสามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบขึ้นเอง หรือร่วมมือกัน
ระหว่างสถาบัน เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาได้มน่ั ใจว่า ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ทีพ่ ฒ
ั นาไว้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ รวมทัง้ ได้รบั ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางพัฒนา
ทีช่ ดั เจนขึน้
3. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการตรวจสอบ
คุณภาพ แต่จะเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคณะวิชา หน่วยงาน
สนับสนุน และสถาบันอุดมศึกษาจ กับตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพในทุกองค์ประกอบของคุณภาพว่า
การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ และมาตรฐานการศึกษาทีก่ ำหนดไว้มากน้อยเพียงใด
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การประกันคุณภาพภายนอก
ในการจัดการศึกษาให้ม ีค ุณภาพนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ
เช่นเดียวกับการบริหาร หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีต่ อ้ งมีการดำเนินงานให้เป็นระบบ
ครบวงจร โดยมีขน้ั ตอนทีส่ ำคัญประการหนึง่ คือ การประเมินคุณภาพเพือ่ การพัฒนา ไม่ใช่
เป็นการตรวจสอบ หรือการจับผิด และนำมาซึง่ ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึง
ผลการดำเนินงานทีผ่ า่ นมาว่าบรรลุเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้เพียงใด รวมทัง้ มีจดุ อ่อน หรือ
ปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การวางแผน และการดำเนินงานระยะ
ต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเพื่อยืนยันสภาพจริง
โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานที่เป็นกลาง เพราะจะทำให้เกิด
กลไกการตรวจสอบอย่างจริงจัง รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ชาติถึงหน่วยงานที่เล็กที่สุด คือ สถานศึกษา และภายในห้องเรียน ต้องมีการประเมิน
ตนเอง เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลา
ดังนัน้ การประกันคุณภาพภายนอกจึงเป็นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อประกันว่าสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ
ตามภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพตามการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพ
กระบวนการประกันคุณภาพภายนอกประกอบด้วยขัน้ ตอน ดังนี้
1. การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน เป็น
การตรวจสอบผลการดำเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ ตามที่สถาบัน
อุดมศึกษาได้จดั ทำขึน้ โดยเป็นการตรวจสอบว่าสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ ได้ดำเนินการตาม
ระบบคุณภาพทีไ่ ด้จดั ทำขึน้ หรือไม่ เพียงใด
2. การประเมินคุณภาพ เป็นกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน
อุดมศึกษาโดยภาพรวมว่า เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพที่จัดทำขึ้นแล้ว
สถาบันเกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิงคุณภาพอย่างไร มากน้อยเพียงใด
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3. การให้ ก ารรั บ รอง เป็ น การให้ ก ารรั บ รองว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ ร ั บ
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดจากหน่วยงานภายนอก ซึ่ง
ทำหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการประเมินคุณภาพ
หน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือทีเ่ รียกย่อ ๆ ว่า “สมศ.” โดยพิจารณาจากสภาพทีเ่ ป็นอยูจ่ ริงของสถานศึกษา มุง่ เน้น
เพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา โดยดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชีท้ ก่ี ำหนดไว้
สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอกจะเน้นทีก่ ารตรวจสอบ และประเมิน เพือ่ จะสะท้อน
ผลสำเร็จของการดำเนินงาน จุดเด่น และจุดทีค่ วรพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา โดยยึด
หลักของความเป็นกัลยาณมิตรในการประเมิน หลักการสำคัญของการประเมินคุณภาพ
ภายนอก คือ
1. เป็นการประเมินเพือ่ มุง่ ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่มงุ่ เน้นการตัดสิน
การจับผิด หรือการให้คณ
ุ ให้โทษ ฉะนัน้ การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จึง
เปรียบเสมือนกระจกส่องดูสภาพของตนเอง
2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพ
ความเป็นจริง และมีความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
3. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมาย และ
หลักการการศึกษาของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ โดยสถานศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะ และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เต็มศักยภาพของสถานศึกษา และผูเ้ รียน
4. มุ่งส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกำกับและ
ควบคุม
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยทุกฝ่าย ทัง้ สถานศึกษา ชุมชน นักศึกษา และผูป้ กครอง ฯลฯ
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กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
หลังจากทีท่ บวงมหาวิทยาลัย ได้ยบุ รวมเข้ากับกระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ ปี พ.ศ.
2546 โดยจัดตัง้ เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ได้มปี ระกาศกฎ
กระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ซึง่ มีสาระสรุปได้ ดังนี้
1. กฎกระทรวงนีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ให้ ม ี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษา ซึง่ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
z กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบต
ั ติ า่ ง ๆ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาการดำเนินงานเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
z วางระเบี ย บ ออกข้ อ บั ง คั บ และประกาศที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ มาตรฐานใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
3. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ยึดหลัก
เสรี ภ าพทางวิ ช าการ และความมี อ ิ ส ระในการดำเนิ น การของสถานศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินการ และการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก และพร้อมทีจ่ ะรับการตรวจสอบได้
4. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้พจิ ารณาจาก
z ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะวิชา และสถานศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา โดยคำนึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
(ก) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
(ข) การเรียนการสอน
(ค) กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
(ง) การวิจยั
(จ) การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
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(ฉ) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(ช) การบริหารและการจัดการ
(ซ) การเงินและงบประมาณ
(ฌ) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ทัง้ นีใ้ ห้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่คณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษากำหนด เพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
z ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตาม
ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพทีก่ ำหนดไว้
z ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการดำเนิ น งานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพการศึกษา
5. ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ ม ี ร ะบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
z หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
z คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์
z สือ
่ การศึกษาและเทคนิคการสอน
z ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูอ
้ น่ื
z อุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ
z สภาพแวดล้อมในการเรียนรูแ
้ ละการบริการการศึกษา
z การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
z องค์ประกอบอืน
่ ตามทีแ่ ต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
6. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การบริหารการศึกษา ที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดำเนินการ
อย่างมีระบบ และต่อเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทำรายงานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาประจำปี เสนอต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา
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และเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมย์ และแนวทางของ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
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บทที่ 3
การประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับการประกันคุณภาพการศึกษา
นับตั้งแต่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
เมือ่ ปี พ.ศ. 2539 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็ได้ตระหนัก และให้
ความสำคัญเกีย่ วกับเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างมาก จึงได้มกี ารพัฒนาบุคลากร โดยให้ความรู้ และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด รวมทั้งได้วาง
รากฐานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยการกำหนดนโยบายด้ า นคุ ณ ภาพ
การจัดทำแผน 5 ปี ด้านการประกันคุณภาพ ดังนี้

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ไว้วา่ “จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ งุ่ สูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง”
โดยมีนโยบาย คือ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
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3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น ได้ ร ั บ การรั บ รองมาตรฐานและผ่ า น
การประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)

มาตรการการดำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุพันธกิจ และนโยบายด้านการประกันคุณภาพ สถาบันได้กำหนด
มาตรการการดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2545-2549) ของสถาบัน ดังนี้
1. จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพส่วนกลางของสถาบัน
ให้มคี วามพร้อม
2. กำหนดให้ทกุ หน่วยงานจัดทำแผนประกันคุณภาพการศึกษา
3. กำหนดให้มีองค์คณะที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน ทัง้ ในระดับสถาบัน และระดับหน่วยงานครบทุกหน่วยงาน
4. กำหนดให้มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ทุกปีการศึกษา
5. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ โดยการเพิม่ พูน
ทักษะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และคู่มือคุณภาพ การเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการประกันคุณภาพเฉพาะเรือ่ ง และการสร้างผูต้ รวจประเมินคุณภาพ
เพือ่ ให้การดำเนินการตามแผนและนโยบายดังกล่าวประสบผลสำเร็จ สภาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงมีมติให้จัดตั้ง “ศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา” เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อ
อธิการบดี ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เป็นหน่วยงานกลางของสถาบัน ทำหน้าทีส่ ง่ เสริม
สนับสนุน และผลักดันให้ทุกหน่วยงานภายในสถาบันดำเนินการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มุ่งเน้นในกระบวนการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยขั้นตอน การควบคุมคุณภาพ
ภายใน การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีลกั ษณะโดยรวมดังนี้
1. เป็นระบบที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงการดำเนินงาน และส่งเสริมผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2. เป็นระบบที่พิจารณาการดำเนินงาน ด้วยปัจจัย 3 อย่าง คือ ปัจจัยที่ใช้ใน
การดำเนินงาน (Input) กระบวนการดำเนินงาน (Process) และผลการดำเนินงาน
(Output/Outcome)
3. เป็นระบบทีม่ กี ารประกันคุณภาพของการดำเนินงาน ด้วยการควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีตวั บ่งชี้ และเกณฑ์กลาง ทีส่ ถาบัน
กำหนดขึน้ โดยยึดหลักของวงจร P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act)

Input

Process

Output/Outcome

การประกันคุณภาพภายใน
การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ

P
A

D

คุณภาพของผลผลิต
และ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ

C

การประเมินคุณภาพภายนอก

แผนภูมทิ ่ี 1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สจพ.
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วงจรการประกันคุณภาพ
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ได้ น ำหลั ก การของวงจร
สู ่ ค วามสำเร็ จ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ซึ ่ ง เป็ น กิ จ กรรมพื ้ น ฐาน
ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน มาใช้ในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึง่ ประกอบด้วยขัน้ ตอน 4 ขัน้ คือ วางแผน-ดำเนินงานตรวจสอบ-ปรับปรุงพัฒนา
การดำเนินกิจกรรม P-D-C-A อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง
หมุนเวียนไปเรือ่ ง ๆ ย่อมส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้
ตลอดเวลา วงจร P-D-C-A พัฒนาขึ้นโดย ดร.ชิวฮาร์ท ต่อมา ดร.เดมมิ่ง ได้นำมา
เผยแพร่จนเป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลาย ขัน้ ตอนของวงจร ประกอบด้วย
1. การวางแผน (Plan) คื อ การวางเป้ า หมาย และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การดำเนินการในระบบประกันคุณภาพไว้ตง้ั แต่ตน้ เพือ่ ให้มจี ดุ มุง่ หมาย และทิศทางใน
การดำเนินการ ขัน้ ตอนนีส้ ะท้อนอยูใ่ นแผนงานประจำปี กับพันธกิจ และภารกิจต่าง ๆ
ของหน่วยงาน
2. การดำเนินงาน (Do) คือ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้
การดำเนินการต่าง ๆ จะเป็นไปตามขัน้ ตอน หรือระบบงานทีอ่ อกแบบ หรือกำหนดไว้โดย
หน่วยงาน ผ่านกลไกการควบคุมตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร
3. การตรวจสอบ (Check) คื อ การตรวจสอบระบบ และกลไกของ
การดำเนินงาน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ต ั้งแต่แรกหรือไม่ หากมีป ัญหาหรือจุดอ่อนของการดำเนินการ ควร
ได้รับการค้นหาสาเหตุ และวางมาตรการการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทีด่ ยี ง่ิ ขึน้
4. การปรับปรุงพัฒนา (Act) คือ การวางมาตรการการปรับปรุงระบบและ
กลไกในการดำเนินการ เพือ่ เอือ้ ให้เกิดการพัฒนาทีด่ ขี น้ึ ทัง้ นีม้ าตรการดังกล่าวควรเป็น
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวางแผนการดำเนินการของปีตอ่ ไป
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องค์ประกอบคุณภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้นำองค์ประกอบคุณภาพ 9
องค์ประกอบของทบวงมหาวิทยาลัย มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตัง้ แต่ตน้ ซึง่ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ
แผนงาน สถาบัน และหน่วยงานทุกระดับพึงกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และแผนงานทีช่ ดั เจน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน สถาบัน และหน่วยงานทุกระดับพึงจัด
การเรียนการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ มีความพร้อมเกีย่ วกับหลักสูตร อาจารย์
กระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา และปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา สถาบัน และหน่วยงานทุกระดับ
พึงกำหนดแผนงานและโครงการในการพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างความเจริญงอกงาม
ในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนรูใ้ นห้องเรียน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั สถาบัน และหน่วยงานทุกระดับพึงกำหนดนโยบาย
และแผนงานในการสนับสนุน และส่งเสริมงานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาประเทศ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงั คม สถาบัน และหน่วยงานทุกระดับ
พึงกำหนดนโยบายและแผนงาน และโครงการเพือ่ ให้บริการวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบัน และหน่วยงานทุกระดับ
พึงกำหนดนโยบายและแผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการดำเนินการ
ตามนโยบายและแผนงานทีก่ ำหนด
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สถาบัน และหน่วยงานทุกระดับ
พึงจัดวางระบบการบริหารที่มีความคล่องตัว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ
มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารมาใช้ มีโครงสร้างและระบบ
ทีส่ นับสนุนการดำเนินงาน และให้บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการบริหาร
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สถาบัน และหน่วยงานทุกระดับพึง
กำหนดนโยบายและแผนงานด้านการเงินและงบประมาณ เพือ่ สนับสนุนการดำเนินงาน
มีการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน และการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อย่างมีระบบ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สถาบัน และหน่วยงาน
ทุกระดับพึงพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถาบันและหน่วยงาน
โดยสถาบันได้พฒ
ั นาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กลาง สำหรับการประเมินคุณภาพภายใน
3 ลักษณะด้วยกัน คือ
1. ระดับสถาบัน
2. ระดับคณะ วิทยาลัย
3. ระดับสำนัก
ซึง่ เริม่ ใช้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2545
เป็นต้นมา (ดูรายละเอียดได้จากเอกสาร “องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กลาง
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สจพ. ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 1 : พฤษภาคม 2547”)

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็นกลไกหนึ่งของการประกันคุณภาพ
ภายใน ที่จะทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ตลอดจนจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของ
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กำหนดให้หน่วยงานระดับ
คณะ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ทุก
ปีการศึกษา โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพทัง้ 9 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กลางที่
สถาบันจัดทำขึ้น เป็นแนวทาง และหน่วยงานสามารถเพิ่มองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
นอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่สถาบันกำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วยงาน
รอบของการจัดทำรายงานการประเมินตนเองใช้ปีการศึกษาเป็นหลัก คือ ระหว่างวันที่
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1 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถดั ไป โดยสถาบันจะแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเข้าไปตรวจเยีย่ ม และประเมินหน่วยงานต่าง ๆ ทุกปี

ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/แผนงาน (1)

กระบวนการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
การผลิตบัณฑิต
z
z

การจัดการเรียนการสอน (2)
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (3)
การวิจยั (4)
การบริการวิชาการแก่สังคม (5)

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (6)

กระบวนการบริหาร
z
z
z

การบริหารและการจัดการ (7)
การเงินและงบประมาณ (8)
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (9)

แผนภูมทิ ่ี 2 องค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ

ผลสัมฤทธิ์
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กลไกการประกันคุณภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยการกำหนดให้มีคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทัง้ ในระดับสถาบัน และคณะ/สำนัก

ระดับสถาบัน
มีคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
z กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
z ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
z ตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
z ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
z รายงานผลการดำเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อ สภา
สถาบัน
คณะกรรมการประกอบด้วย
อธิการบดี
เป็นประธาน
รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัย สำนัก
เป็นกรรมการ
รองอธิการบดีทร่ี บั ผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
z พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
z สนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ
ในสถาบัน
z ติดตามและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสถาบัน
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z

ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย
คณะกรรมการประกอบด้วย
รองอธิการบดีทร่ี บั ผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน
ผูแ้ ทนหน่วยงานระดับคณะ
เป็นกรรมการ
ผูบ้ ริหารศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ระดับคณะ/สำนัก
คณะ วิทยาลัย สำนัก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และมีบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่
เช่นเดียวกับระดับสถาบัน

  ⌦ 

   
⌫    
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บทที่ 4
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หรือการประเมินตนเองของหน่วยงาน เป็น
กระบวนการเรียนรู้ตนเองด้วยการทบทวนว่า หน่วยงานของตนได้ปฏิบัติภารกิจ
บรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณที่เหมาะสมเพียงใด ผลการดำเนินงานโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับใด
พร้อมทั้งมุ่งทบทวน ค้นหา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อหาแนวทางสร้างเสริม
ความแข็งแกร่ง และแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธกี ารปฏิบตั งิ าน บทบาทหน้าที่ ตลอดจน
เงือ่ นไขปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามเหมาะสม และสอดคล้องกันตามกระบวนการ
พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งที่จะได้รับผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพยั่งยืน
และเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
การประเมินตนเอง (Self Assessment) หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงาน
และบทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาว่า มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด อย่างไร และอยูใ่ นระดับใด
รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็ น
รายงานที่แสดงว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานได้ดำเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
อย่างไร มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด มีจุดแข็งและ
แนวทางเสริมอย่างไร มีจดุ อ่อนและแนวทางการพัฒนาอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
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1. เพื ่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และบั น ทึ ก ผลการศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานในรอบปีทผ่ี า่ นมา
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลและข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน
ศักยภาพ และปัจจัยในการดำเนินงานของหน่วยงานในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ บันทึกข้อมูล และเสนอแนะแนวทางในการสร้างเสริม
ความแข็งแกร่งเพื่อดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน

หลักการสำคัญของการประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
หลักการสำคัญของการประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ของแต่ละหน่วยงาน มีดงั นี้
1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมินตนเอง
2. มีการกำหนดองค์ประกอบคุณภาพการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน
3. มีการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ที่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ เป็นทีย่ อมรับของสมาชิกในหน่วยงาน
4. มีผู้รับผิดชอบในการประเมินตนเอง และเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของหน่วยงาน ในรูปของคณะกรรมการ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
ให้ชดั เจน
5. ดำเนินการประเมินหน่วยงานโดยปราศจากอคติ หรือความลำเอียง ทัง้ ในด้าน
บวกและด้านลบต่อหน่วยงานของตนเอง และหน่วยงานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
6. มีการวางแผนการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมิน
คุณภาพของหน่วยงานในระดับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และสอดคล้องกับกระบวนการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก
7. เปิดโอกาสให้บคุ ลากรทุกคนในหน่วยงานมีสว่ นร่วมในการประเมินตนเอง
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8. มีกระบวนการดำเนินงานทัง้ ทีเ่ ริม่ จากบนสูล่ า่ ง และจากล่างสูบ่ น โดยผูบ้ ริหาร
มีบทบาทในการประเมินตนเองด้วยการกำกับดูแลการดำเนินงาน และบุคลากรใน
หน่วยงานมีบทบาทในการให้ขอ้ มูล วิเคราะห์ และเสนอแนะ
9. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องกับประเด็น
ทีป่ ระเมิน เพือ่ ให้ผลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา และวิเคราะห์ตนเองมีความถูกต้อง
10. ประเมินตนเองด้วยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับ
มาตรฐานและเกณฑ์ที่หน่วยงานและสถาบันกำหนด โดยแยกตามองค์ประกอบ และ
ตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพ
11. มีการบูรณาการผลการวิเคราะห์ตนเองในด้านต่าง ๆ และระดับต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน เพื่อสามารถหาข้อสรุปที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนาการดำเนินงานให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้
12. เป็นกระบวนการดำเนินงานทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการปฏิบตั งิ าน และ
มีความต่อเนือ่ ง โดยมีการนำผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน และเมือ่
มีการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านไปได้ระยะหนึง่ ก็มกี ารดำเนินการประเมินตนเองครัง้ ใหม่
เพือ่ นำผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
13. นำเสนอด้วยภาษา และรูปแบบ หรือระบบที่สามารถอ่านทำความเข้าใจ
ได้งา่ ย
14. รายงานมีส่วนประกอบที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับกรอบของมาตรฐาน
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ทีก่ ำหนดไว้ในระบบการประเมินคุณภาพ
15. นำเสนอผลการประเมินตามทีเ่ กิดขึน้ จริงโดยไม่บดิ เบือน

ประโยชน์ของการประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
การประเมินตนเอง และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองมีประโยชน์ต่อ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับมีความกระตือรือร้น และมี
วิธกี ารในการทำงานทีเ่ ป็นระบบ และให้ความสำคัญด้านคุณภาพของผลงานมากขึน้
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2. หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานแต่ละระดับมีความเข้าใจตรงกันใน
การปฏิบัติงาน การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ
การดำเนินงาน
3. หน่ ว ยงานมี ค วามพร้ อ มในด้ า นเอกสารในการรั บ การตรวจสอบ และ
การประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอก
4. การนำข้อมูล และข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากการประเมินไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
จะทำให้หน่วยงานมีผลการดำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพเพิม่ ขึน้
5. คุณภาพการศึกษาโดยรวมของหน่วยงาน และสังคมเพิม่ สูงขึน้

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง มีหลักการสำคัญ ดังนี้
1. ก่อนเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรศึกษารูปแบบของรายงานว่า
ประกอบด้วยหัวข้อใด และมีลำดับของการนำเสนออย่างไร ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้รายงานมีเนือ้ หา
ทีส่ มบูรณ์
2. เขียนเสนอรายงานให้มองเห็นเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีความสอดคล้องกัน
ทั้งในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ซึ่งควรสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
และหลักฐานอ้างอิง
3. ควรศึกษารายละเอียดของแต่ละหัวข้อ และแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้ได้
แนวทางในการกำหนดตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ โดยศึกษาจากรายงานของหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจ
คล้ายกับหน่วยงานของตน

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กำหนดให้หน่วยงานระดับ
คณะ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ทุกปีการศึกษา โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพทัง้ 9
องค์ ป ระกอบ และตั ว บ่ ง ชี ้ และเกณฑ์ ก ลางที ่ ส ถาบั น จั ด ทำขึ ้ น เป็ น แนวทาง และ
หน่วยงานสามารถเพิ่มองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ นอกเหนือจากที่สถาบันกำหนดไว้ได้
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ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยการกำหนดเกณฑ์ให้ยดึ หลักวงจรคุณภาพ
P-D-C-A
รอบของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ใช้รอบของปีการศึกษา คือ
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป โดยสถาบันจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเข้ า ไปตรวจเยี ่ ย ม และประเมิ น
หน่วยงานต่าง ๆ ทุกปี
(ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานการการประเมินตนเองเพิ่มเติมได้จากเอกสาร
“แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน คณะ/วิทยาลัย และสำนัก”)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
รายตัวบ่งชี้ โดยการให้ระดับคะแนน 1-5 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้
1 หมายถึง การดำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ น้ั ๆ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินข้อที่
1
2 หมายถึง การดำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ น้ั ๆ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินข้อที่
1 และ 2
3 หมายถึง การดำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ น้ั ๆ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินข้อที่
1, 2 และ 3
4 หมายถึง การดำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ น้ั ๆ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินข้อที่
1, 2, 3 และ 4
5 หมายถึง การดำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ น้ั ๆ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินข้อที่
1, 2, 3, 4 และ 5
การประเมินรายองค์ประกอบ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของ
แต่ละองค์ประกอบ ทำได้โดยการรวมคะแนนของตัวบ่งชีท้ กุ ตัวบ่งชีใ้ นองค์ประกอบนัน้
แล้วหารด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่ใช้ในองค์ประกอบนั้น จะได้เป็นคะแนนเฉลี่ยของ
องค์ประกอบ
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การสรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม ให้นำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มารวมกัน
แล้วหารด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานใช้ในการประเมินในทุกองค์ประกอบ จะเป็น
คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินคุณภาพโดยรวม
ในระยะแรกสถาบันยังไม่ได้กำหนดว่า หน่วยงานจะต้องได้คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพโดยรวมเท่าไร เพียงแต่กำหนดแนวทางไว้ว่า การประเมินแต่ละครั้ง ควรได้
คะแนนไม่นอ้ ยกว่าครัง้ ทีผ่ า่ นมา
(ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิม่ เติมได้จาก
เอกสาร “คูม่ อื การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สจพ.”)

ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จะทำหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ระดับคณะ และมอบให้ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาคัดเลือกและทาบทาม
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากผูท้ ไ่ี ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันกำหนด จาก
หลักสูตรที่จัดโดยศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา หรือหน่วยงานภายนอก) หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะต้อง
ไม่เป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานทีร่ บั การประเมิน

ขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
แบ่งตามช่วงเวลาของการดำเนินกิจกรรมการประเมินได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงการเตรียม
การตรวจเยี่ยม ช่วงระหว่างการตรวจเยี่ยม และช่วงหลังการตรวจเยี่ยม รายละเอียด
กิจกรรมในแต่ละช่วงแสดงในแผนภูมทิ ่ี 3

  ⌦ 
1. กิจกรรมช่วงการเตรียมการตรวจเยีย่ ม
สถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมิน

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาจัดส่ง SAR
ให้คณะกรรมการประเมิน ล่วงหน้า 1 เดือน
คณะกรรมการประเมินศึกษา SAR
ของหน่วยงาน

คณะกรรมการประเมินประชุม
เพือ่ วางแผนการตรวจเยีย่ ม/ประเมิน
กำหนดบทบาทหน้าที่ ฯลฯ
จัดส่งกำหนดการตรวจเยีย่ ม
ให้หน่วยงาน/ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
ล่วงหน้า 2 สัปดาห์

แผนภูมทิ ่ี 3 ขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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2. กิจกรรมช่วงระหว่างการตรวจเยีย่ ม

ผูบ้ ริหารบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการประเมินชีแ้ จงวัตถุประสงค์
และขัน้ ตอนการตรวจเยีย่ ม
คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/สัมภาษณ์/เยีย่ มชม

คณะกรรมการประเมินประชุม
เพือ่ จัดเตรียมข้อมูลการรายงานด้วยวาจา

คณะกรรมการประเมินรายงานผลด้วยวาจา
ต่อผูบ้ ริหาร/บุคลากร และเปิดโอกาสให้โต้แย้ง

แผนภูมทิ ่ี 3 (ต่อ)

  ⌦ 
3. กิจกรรมช่วงหลังการตรวจเยีย่ ม
คณะกรรมการประเมินประชุมสรุป
เพือ่ จัดทำรายงาน
ประธาน/ผูแ้ ทนจัดทำร่างรายงาน
เพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการจัดส่งรายงานให้หน่วยงานและ
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
(เมือ่ กรรมการประเมิน/หน่วยงานเห็นชอบแล้ว)

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
รวบรวมผลการประเมินนำเสนอสถาบัน

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่ผลการประเมินของทุกหน่วยงาน

แผนภูมทิ ่ี 3 (ต่อ)
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บทบาทของหน่วยงานทีร่ บั การประเมินคุณภาพภายใน
จากขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จะเห็นว่าหน่วยงานที่รับ
การประเมินคุณภาพภายใน มีบทบาทและหน้าที่จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แต่ละขัน้ ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขัน้ ตอนก่อนการตรวจเยีย่ มจากสถาบัน
1. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประเมินหน่วยงานย่อยระดับ
ภาควิชา ฝ่าย สำนักงาน และคณะ/วิทยาลัย/สำนักตามลำดับ
2. จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวันที่ 15 กันยายนของทุกปี (กำหนดส่ง SAR เป็นไปตามปฏิทนิ การจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง และการประเมินตนเองของหน่วยงานระดับคณะ)
3. ประสานงานกับผู้แทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เพือ่ จัดเตรียมแผนการประเมินหน่วยงาน ตารางการตรวจเยีย่ ม การสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
อาจารย์ บุคลากร และผูเ้ กีย่ วข้อง เป็นต้น
4. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ได้อ้างอิงไว้ในรายงานการประเมินตนเอง
ควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันกับทีไ่ ด้นำเสนอไว้ในรายงาน ซึง่ อาจจัดทำเป็นแฟ้มแยก
ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ จัดทำแถบสีเน้นข้อความ/เอกสารที่สำคัญไว้ที่แฟ้มเอกสาร
ของหน่วยงาน ฯลฯ การจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
คณะกรรมการประเมิน และง่ายต่อการสืบค้น
5. การจัดเตรียมสถานที่ ห้องทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนหมายเลข
โทรศัพท์ที่จะสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานได้สะดวก และควรประสานงานล่วงหน้า
เพือ่ ให้ทราบความต้องการของกรรมการในกรณีทต่ี อ้ งการสิง่ ใดเป็นพิเศษ
6. จัดเตรียมบุคลากร หน่วยงานที่รับการประเมินจะต้องประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทุกคนทราบกำหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินหน่วยงานของตนเอง อีกทั้ง
จะต้องทำความเข้าใจ ให้ความสำคัญและขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ เนื่องจาก
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคน นอกจากนี้หน่วยงาน
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ทีร่ บั การประเมินควรจัดเตรียมบุคลากรทีท่ ำหน้าทีป่ ระสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการ
เพือ่ ให้กจิ กรรมต่าง ๆ ของการตรวจเยีย่ มและประเมินเป็นไปตามแผนทีก่ ำหนดไว้ เช่น
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร การเยี่ยมชมหน่วยงานย่อย การขอข้อมูล/
รายละเอียดอืน่ ๆ เพิม่ เติม เป็นต้น
ในกรณีเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มาให้สัมภาษณ์ ผู้ประสานงานจะต้อง
ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เช่น ชือ่ ตำแหน่ง โทรศัพท์ ฯลฯ

ขัน้ ตอนระหว่างการตรวจเยีย่ มจากสถาบัน
1. ผู้บริหารหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาในอนาคต
2. เชิญบุคลากรทุกคนให้เข้ารับฟังคณะกรรมการประเมิน ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการตรวจเยี่ยมและประเมินในวันแรกของการประเมิน และรับฟังการรายงานผล
ด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินในวันสุดท้ายของการประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้ทราบ
ผลการประเมิน เปิดโอกาสให้ซกั ถาม และให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
3. การนำคณะกรรมการประเมินเยีย่ มชมหน่วยงานย่อย

ขัน้ ตอนหลังการตรวจเยีย่ มจากสถาบัน
1. หน่วยงานที่รับการประเมินศึกษารายละเอียดรายงานผลการประเมินว่า
เป็นไปตามที่คณะกรรมการประเมินได้รายงานผลด้วยวาจาหรือไม่ หากมีข้อทักท้วง
ข้อโต้แย้ง หรือข้อมูลเพิ่มเติมให้แจ้งกลับไปยังฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ประเมิน เพื่อแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันผลการประเมินแล้วแต่กรณี เมื่อดำเนินการ
เรียบร้อยแล้วให้แจ้งกลับไปยังคณะกรรมการประเมิน เพือ่ ดำเนินการต่อไป
2. หน่วยงานที่รับการประเมินจะต้องจัดทำแผน มาตรการ พร้อมทั้งกำหนด
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ เพื่อรองรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ส่ งศูน ย์ ประกั น คุณภาพการศึ กษาภายใน 2 เดื อน หลังจากที่ร ั บรองรายงานผล
การประเมิน และจะต้องรายงานผลการปรับปรุงในรายงานการประเมินตนเองของ
ปีการศึกษาต่อไป
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3. หน่วยงานที่รับการประเมินควรให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทัง้ ผูป้ ระเมินและการประเมินในภาพรวมของสถาบันในอนาคต
4. หน่ ว ยงานที ่ ร ั บ การประเมิ น ควรเผยแพร่ ผ ลการประเมิ น ให้ บ ุ ค ลากร
ได้รับทราบ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
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บทที่ 5
การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มรี ะบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย
การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก โดยกำหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
ให้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน
สำหรับการประกันคุณภาพภายนอกกำหนดให้มี สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกโดยย่อว่า “สมศ.”
ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย และหลักการ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการศึกษาตามทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมาย
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในทุกห้าปี นับตัง้ แต่การประเมิน
ครั้งสุดท้าย และจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในระยะแรกภายใน 6 ปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ นั่นคือต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2548
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ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
เมือ่ สถาบันอุดมศึกษา ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ ในระดับคณะ/
ภาควิชา และได้จดั ทำรายงานการประเมินตนเอง ซึง่ เป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
จากผลการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการดำเนินงานอืน่ ๆ
ของสถาบัน รวมถึงกระบวนการบริหารและจัดการในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา
รายงานดังกล่าวจะต้องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เสนอต่อ
สมศ. เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษามีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบและยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานทีก่ ำหนด
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของสถาบัน
อุดมศึกษา
3. เพือ่ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
4. เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน

ผูป้ ระเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.)
ของ สมศ. จะแต่งตั้งผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. โดยมีคุณสมบัติ
ตามที่ สมศ. กำหนด ทัง้ คุณสมบัตเิ ฉพาะ ได้แก่ ผ่านหลักสูตรที่ สมศ.กำหนด และผ่าน
การรับรองจาก สมศ. ให้เป็นผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งคุณสมบัติทั่วไป ได้แก่ มี
ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับจากประชาคมอุดมศึกษา ไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือบทบาทขัดแย้งกับการประเมินภายนอก หรือต่อสถาบันทีจ่ ะรับการประเมิน
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มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานและการประสานงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งต้องมีประสบการณ์
การบริหารงานการอุดมศึกษา เป็นต้น
นอกจากนี้ในการประเมินสถาบันแต่ละแห่งคณะผู้ประเมินจะประกอบด้วยผู้ที่มี
ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์เป็นทีย่ อมรับในด้านการบริหารอุดมศึกษา ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านวิชาชีพ/เป็นนักวิชาชีพ ตลอดจนด้านการบริหารจัดการการเงินและ
บุคคล จำนวนผู้ประเมินในแต่ละคณะไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและ
ความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาทีร่ บั การประเมิน

บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของผูป้ ระเมินภายนอก
คณะผูป้ ระเมินภายนอกมีบทบาทหน้าทีท่ ส่ี ำคัญในการดำเนินการประเมินให้ครบถ้วน
ตามแผน/กำหนดการ และอยูภ่ ายใต้การกำกับดูแลของประธานคณะผูป้ ระเมินภายนอก
เพือ่ ทำให้การประเมินเกิดประสิทธิภาพ หน้าทีด่ งั กล่าวประกอบด้วย
1. ศึกษารายงานประจำปี/รายงานการประเมินตนเอง เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตรวจสอบและยืนยันสภาพความเป็นจริง และสะท้อนให้เห็น
จุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา
2. กำหนดประเด็นและการประเมินให้สอดคล้องกับแผนและทิศทางตาม
เอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุง่ เน้นการประเมินแบบกัลยาณมิตร
3. จัดทำกำหนดการประเมินสถาบันอุดมศึกษา
4. จัดทำรายงานเสนอต่อสถาบันอุดมศึกษา และ สมศ.
นอกจากนีผ้ ปู้ ระเมินคุณภาพจะต้องมีจรรยาบรรณของผูป้ ระเมิน กล่าวคือ จะต้อง
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันอุดมศึกษาอย่างตรงไปตรงมาด้วยความชำนาญใน
วิชาชีพ มีความเที่ยงตรงเป็นกลาง และรายงานสิ่งที่ค้นพบตามความเป็นจริงอย่าง
มี เ หตุ ผ ลและหลั ก ฐานสนั บ สนุ น ตลอดจนรั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล สารสนเทศ
ส่วนบุคคล ไม่เรียกร้องหรือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ และปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ให้ครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ กับผูเ้ รียนและสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกที่คณะผู้ประเมินจะต้องดำเนินการเพื่อ
รวบรวม/ศึกษาข้อมูลจากรายงานประจำปี/รายงานการประเมินตนเอง หรือเอกสาร
หลักฐานอืน่ ๆ รวมทัง้ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม นัน้ กระบวนการ
ดั ง กล่ า วแบ่ ง ออกเป็ น 3 ขั ้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั ้ น ตอนก่ อ นการตรวจเยี ่ ย ม ระหว่ า ง
การตรวจเยีย่ ม และหลังการตรวจเยีย่ ม

ขัน้ ตอนที่ 1 ก่อนการตรวจเยีย่ ม
1. สมศ. ดำเนินการคัดเลือกคณะผูป้ ระเมิน (จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ขึน้ อยูก่ บั
ขนาดและสภาพของสถาบันอุดมศึกษา) ทั้งนี้ สมศ. จะส่งรายชื่อผู้ประเมินที่ได้รับ
การรับรองแล้วให้สถาบันเลือก 10 รายชือ่ เพือ่ เป็นข้อมูลสำหรับ สมศ. ในการจัดคณะ
ผูป้ ระเมินภายนอก โดยมีผทู้ ำหน้าทีป่ ระธานคณะผูป้ ระเมิน 1 คน และเลขานุการ 1 คน
2. คณะผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ประเมินสถาบันอุดมศึกษา
ดำเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานประจำปี/รายงานการประเมิน
ตนเอง และเอกสารประกอบอืน่ ๆ ทีส่ ถาบันอุดมศึกษาได้จดั ส่งให้ลว่ งหน้า ทัง้ นี้ เพือ่
ให้ได้ขอ้ มูลตามมาตรฐาน และตัวบ่งชีข้ อง สมศ.
3. คณะผู้ประเมินภายนอกประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดการตรวจเยี่ยม แผน
การประเมิน ประเด็นการประเมิน และรายละเอียดอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งการตรวจสอบระหว่าง
การตรวจเยีย่ มว่า จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด ด้วยวิธกี ารใด เป็นต้น เพือ่ ให้ได้หลักฐาน
ครบถ้วนสำหรับการสรุปผลเพือ่ ทำรายงานต่อไป พร้อมกับมอบหมายหน้าทีใ่ ห้ผปู้ ระเมิน
แต่ละคนรับผิดชอบด้วย
4. คณะผู ้ ป ระเมิ น ภายนอกประสานงานและนั ด วั น ตรวจเยี ่ ย มสถาบั น
อุดมศึกษา โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาได้จดั เตรียมสถานที่ จัดเตรียมเอกสารเพิม่ เติม
และนัดหมายผูเ้ กีย่ วข้องล่วงหน้า อาทิเช่น กรรมการสภา ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า ฯลฯ เป็นต้น เพือ่ สัมภาษณ์ตามกำหนดการทีไ่ ด้วางไว้ ซึง่ ถือว่าเป็น
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การประสานงานเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนคณะผู้ประเมินจะเข้าตรวจเยี่ยม
ตามกำหนดการทีไ่ ด้แจ้งไว้

ขัน้ ตอนที่ 2 ระหว่างการตรวจเยีย่ ม
1. คณะผู้ประเมินภายนอกประชุมชี้แจงแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในวันแรกของการตรวจเยีย่ ม เพือ่ ให้ทราบกระบวนการ
วัตถุประสงค์ในการตรวจเยีย่ มและประเมิน และให้เกิดการทำงานร่วมกัน ตลอดจนแจ้ง
ให้ทราบเกี่ยวกับแผนงานและตารางการปฏิบัติงานในแต่ละวันของคณะผู้ประเมิน ซึ่ง
การประชุมในวันแรกอาจจัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ
2. คณะผูป้ ระเมินภายนอกดำเนินการศึกษาเอกสารหลักฐานเพิม่ เติม ตรวจเยีย่ ม
หน่วยงานภายในตามกำหนดการ เพือ่ ให้เห็นสภาพความเป็นจริง หรืออาจเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสังเกตการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ การสัมภาษณ์
กรรมการสภา ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูป้ กครอง
เป็นต้น
3. เมื่อคณะผู้ประเมินภายนอกได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จะนำมาสรุปและอภิปรายร่วมกัน เพือ่ วิเคราะห์สรุปผลการตรวจเยีย่ มและประเมิน และ
ให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. คณะผู ้ ป ระเมิ น ภายนอกรายงานผลการประเมิ น ด้ ว ยวาจาต่ อ ผู ้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาถึงข้อค้นพบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ และ
เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาชีแ้ จงในกรณีทเ่ี ห็นว่าข้อมูล ข้อสังเกตไม่ถกู ต้อง ชัดเจน

ขัน้ ตอนที่ 3 หลังการตรวจเยีย่ ม
1. คณะผูป้ ระเมินภายนอก ประชุมเพือ่ จัดทำร่างรายงานผลการประเมินสถาบัน
อุดมศึกษา ตามข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการตรวจเยีย่ มและประเมิน
2. คณะผู้ประเมินภายนอกนำเสนอร่างรายงานผลการประเมินต่อสถาบัน
อุดมศึกษา ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิน้ การตรวจเยีย่ ม เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
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หากมีข้อทักท้วงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม ให้แจ้งกลับภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่สถาบัน
อุดมศึกษาได้รบั ร่างรายงาน
3. คณะผู้ประเมินภายนอกพิจารณาปรับร่างรายงาน ในกรณีที่มีข้อทักท้วงจาก
สถาบันอุดมศึกษา ภายใน 7 วัน
4. เมื่อคณะผู้ประเมินภายนอก และสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบร่วมกันใน
ร่างรายงานผลการประเมิน ให้คณะผู้ประเมินภายนอกเสนอร่างรายงานต่อ สมศ. เพื่อ
รับรองต่อไป
5. สมศ.จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานตามทีก่ ำหนด เพือ่
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณ เพือ่ ประกอบการกำหนด
นโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณ รวมทัง้ เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
อนึ่ง หากผลการประเมินไม่ได้มาตรฐาน สมศ. จะจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงภายใน
เวลาทีก่ ำหนด หากสถาบันอุดมศึกษามิได้ปรับปรุง สมศ. จะรายงานต่อคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพือ่ ดำเนินการต่อไป

มาตรฐานและตัวบ่งชีส้ ำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
การจัดทำมาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
อุดมศึกษา ของ สมศ. คำนึงถึงหลักการว่า ตัวบ่งชีท้ ใ่ี ช้พงึ ชีช้ ดั ถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาตามหลักการ วัตถุประสงค์ และแนวทาง
การจัดการศึกษาตามทีไ่ ด้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2. การใช้ปัจจัย กระบวนการ และผลของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความมุง่ หมายและหลักการตามมาตรฐานทีห่ น่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดไว้
3. มีจำนวนไม่มาก แต่มคี วามสำคัญ ชัดเจน เป็นทีย่ อมรับ และสามารถใช้เป็น
ตัวบ่งชีห้ ลักในการประเมินผลงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
4. คำนึงถึงรูปแบบ ความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เน้นการสอน
การวิจยั การพัฒนาท้องถิน่ หรือสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
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5. ความสอดคล้องและต่อเนื่องของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
6. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
อย่างต่อเนือ่ ง
7. มีความเป็นสากลเพื่อยกระดับมาตรฐานอุดมศึกษาให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
มาตรฐานและตัวบ่งชีด้ งั กล่าวประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
(ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานและตัวบ่งชีไ้ ด้จากเอกสาร “กรอบแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2546”)

ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอกก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่
ระดับมาตรฐานสากล
2. ทำให้การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะทำให้
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ
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4. นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้จ้างงาน และสาธารณชนมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ
ทีถ่ กู ต้องเป็นระบบ
5. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง มี ข ้ อ มู ล ที ่ ถ ู ก ต้ อ งเป็ น ระบบ
ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับการประเมินคุณภาพภายนอก
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ได้ แ สดงความจำนงที ่ จ ะ
ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก ในปีการศึกษา 2544 สมศ.
จึงได้จดั คณะผูป้ ระเมินคุณภาพภายนอก เข้าตรวจเยีย่ มสถาบันเมือ่ วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์
2546 ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์นกั สิทธิ์
คูวฒ
ั นาชัย
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์สวัสดิ์
ตันตระรัตน์
กรรมการ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ พิ งศ์ เตชะดำรงสิน
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ไทย
ทิพย์สวุ รรณกุล กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจันทนา
พรหมศิริ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
(ศึกษารายละเอียดผลการประเมินได้จากเอกสาร “รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา
2544” โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)
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บทที่ 6
บทบาทและหน้าทีข่ องบุคลากรต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารและจัดการในสถาบัน
อุดมศึกษา ดังนั้น บุคลากรทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่ตนต้อง
เกีย่ วข้อง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั งิ าน และ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป
ตามความรับผิดชอบ นับตัง้ แต่กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี/ รองอธิการบดี คณบดี/
ผู้อำนวยการ รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงานระดับ
ต่าง ๆ บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) และสายสนับสนุนวิชาการ ซึง่ หากทุกคนเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดที่หน่วยงานได้วางไว้ ก็จะส่งผลถึง
คุณภาพตามภารกิจทัง้ 4 ด้าน เพือ่ เป็นหลักประกันแก่สาธารณชน และให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่าบุคลากรทุกคนในสถาบันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
บทบาทหน้าทีข่ องบุคลากรแต่ละระดับ มีดงั นี้
1. สภาสถาบัน
สภาสถาบั น เป็ น องค์ ก รบริ ห ารที ่ ท ำหน้ า ที ่ ก ำกั บ ดู แ ล และติ ด ตาม
การดำเนินงานของสถาบัน รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ และคำแนะนำในด้านต่าง ๆ ดังนัน้
สภาสถาบันจึงจำเป็นต้องมุง่ เน้นดูแลนโยบายด้านคุณภาพของสถาบันตามภารกิจทัง้ 4
ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม นอกจากนีย้ งั ต้องสนับสนุนเพือ่ ให้ทกุ คนมีความเข้าใจตรงกันในเรือ่ งคุณภาพ
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2. อธิการบดี
อธิการบดี ทำหน้าที่ในการบริหารและจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพตามภารกิจ
ทัง้ 4 ด้าน และในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน จึงมีบทบาททีส่ ำคัญในการสนับสนุน
เพื่อให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพในระดับสถาบัน คณะ วิทยาลัย สำนัก
ภาควิชา และสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว
ในการดำเนินงาน
3. คณบดี/ผูอ้ ำนวยการ
คณบดี/ผูอ้ ำนวยการ เป็นผูท้ ำหน้าทีบ่ ริหารและจัดการหน่วยงานระดับคณะ/
สำนัก ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานเพือ่ ให้เกิดคุณภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
3.1 ดำเนิ น การ หรื อ สนั บ สนุ น เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในระดับคณะ/สำนัก และหน่วยงานย่อย เช่น สนับสนุนค่าใช้จา่ ย
บุคลากร แผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นต้น
3.2 ควบคุ ม ดู แ ลเพื ่ อ ให้ ท ุ ก คนในหน่ ว ยงานเกิ ด ความตระหนั ก ในเรื ่ อ ง
คุณภาพ
3.3 กำกับดูแลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานเพื่อ
นำเสนอสถาบัน
3.4 ประชุมภายในเพื่อรับทราบข้อมูล อ่านรายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยงาน เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานและสถาบัน
4. หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/งาน
หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/งาน เป็นผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการหน่วยงาน
ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานเพือ่ ให้เกิดคุณภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
4.1 ดำเนิ น การ หรื อ สนั บ สนุ น เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง เช่น สนับสนุนด้านค่าใช้จา่ ย บุคลากร แผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ
เป็นต้น
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4.2 ควบคุมดูแลเพือ่ ให้ทกุ คนในหน่วยงานเกิดความตระหนักในเรือ่ งคุณภาพ
4.3 กำกับดูแลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานเพื่อ
นำเสนอคณะ/สำนัก/สถาบัน
4.4 ประชุมภายในเพื่อรับทราบข้อมูล อ่านรายงานการประเมินตนเอง
ของหน่วยงาน เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานและสถาบัน
5. บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์)
อาจารย์มหี น้าทีต่ ามพันธกิจของสถาบัน ได้แก่ สอน วิจยั บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ หน้าที่ดังกล่าวเป็น
ภาระงานหลักทีอ่ าจารย์ทกุ คนจะต้องให้ขอ้ มูลทุกภาคการศึกษา รวมทัง้ ภาระงานอืน่ ๆ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยระบุจำนวนชิน้ งาน ดังนี้
5.1 ภาระงานหลัก ได้แก่ งานสอน งานควบคุมปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์
ทีป่ รึกษาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ งานทีป่ รึกษานักศึกษาและกิจกรรมชมรม งานวิจยั และ
พัฒนา และงานแต่ง/เรียบเรียงตำรา และหนังสือวิชาการ
5.2 ภาระงานอื่น ได้แก่ งานด้านบริหาร คณะกรรมการ/คณะทำงาน
งานบริการวิชาการ/วิทยากร/ทีป่ รึกษา
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ร่วมประชุมภายในเพื่อรับทราบข้อมูล อ่านรายงาน
การประเมินตนเองของหน่วยงาน เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและสถาบัน
6. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หน้าที่และบทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะต้องดำเนินการ
ตามภารกิจของแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมายตาม Job Description คือ จะต้อง
ปฏิบตั งิ านหลัก และงานอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สำเร็จลุลว่ ง รวมทัง้ ยังต้องให้ขอ้ มูล
ทุกปี/ภาคการศึกษา (ขึน้ อยูก่ บั หน่วยงานกำหนด) ในรายละเอียดจำนวนชิน้ งาน ดังนี้
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6.1 ภาระงานหลัก ได้แก่ งานในตำแหน่งหน้าที่ งานพัฒนา งานบริหาร

(ถ้ามี)
6.2 ภาระงานอืน่ ได้แก่ งานสนับสนุนวิชาการ งานบริการทัว่ ไป งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการ/คณะทำงาน
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ร่วมประชุมภายในเพื่อรับทราบข้อมูล อ่านรายงาน
การประเมินตนเองของหน่วยงาน เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและสถาบัน
จากบทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กล่าวมา
จะเห็ น ได้ ว ่ า บุ ค ลากรจะต้ อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ รวมทั ้ ง เปิ ด ใจกว้ า งเพื ่ อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็น และพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การศึกษาเอกสาร
และตำราทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหว่างกัน จะทำให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึง่ จะทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จ และส่งผล
ถึงคุณภาพของภารกิจทัง้ 4 ด้านของสถาบัน

  ⌦ 

บทที่ 7
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่ได้เป็นเพียงแค่นโยบายระดับกระทรวง และ
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ทีม่ ผี ลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2542 โดยระบุไว้ในหลักการจัด
การศึกษา มาตรา 9 ข้อ 3 ว่า “ให้มกี ารกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา” ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ดำเนิ น การในเรื ่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ระบบอย่ า งจริ ง จั ง เพื ่ อ
เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ จึงขอนำสาระที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ทีต่ ราไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 4 หมวด 4 และ
หมวด 6 ให้ทราบดังนี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกำหนดเกีย่ วกับคุณลักษณะ คุณภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์และมาตรฐานทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพือ่ ใช้เป็นหลัก
ในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากร
ของสถานศึกษานัน้ เอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดทีม่ หี น้าทีก่ ำกับดูแลสถานศึกษานัน้
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“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่
สำนักงานดังกล่าวรับรอง เพือ่ เป็นการประกันคุณภาพ และให้มกี ารพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
หมวด 4
แนวทางจัดการศึกษา
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสำคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรือ่ งต่อไปนี้
1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ความเป็นมา
ของสั ง คมไทย และระบบการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
2. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลย์ยง่ั ยืน
3. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และ
การประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญา
4. ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง
5. ความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวติ อย่างมีความสุข
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดเนือ้ หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของ
ผูเ้ รียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ ก ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ สถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรูม้ าใช้เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้
คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ ง
4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผ ู ้ ส อนสามารถจั ด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม
สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทัง้ สามารถใช้การวิจยั เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ นี้ ผูส้ อนและผูเ้ รียน
อาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสือ่ การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
6. จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทกุ เวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพือ่ ร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวน
สาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรูอ้ น่ื อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเ้ รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ
ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา
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ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และ
ให้นำผลการประเมินผูเ้ รียนตามวรรคหนึง่ มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวติ และ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพือ่ การศึกษาต่อ
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ใน
วรรคหนึ ่ ง ในส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาในชุ ม ชนและสั ง คม ภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพือ่ เป็นสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสำหรับ
บุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีคุณลักษณะหลากหลาย
ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
ให้เหมาะสมแก่วยั และศักยภาพ
สาระของหลักสูตรทัง้ ทีเ่ ป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุง่ พัฒนาคนให้มคี วามสมดุล
ทัง้ ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง
และวรรคสองแล้ว ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และ
การค้นคว้าวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละพัฒนาสังคม
มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรูภ้ ายในชุมชน เพือ่ ให้ชมุ ชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และรูจ้ กั เลือกสรรภูมปิ ญ
ั ญาและวิทยาการต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง
กั บ สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการ รวมทั ้ ง หาวิ ธ ี ส นั บ สนุ น ให้ ม ี ก ารแลกเปลี ่ ย น
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
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มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา
หมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่
นำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือ่ รองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
มาตรา 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มี
ฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าทีพ่ ฒ
ั นาเกณฑ์ วิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก และ
ทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ
ตามทีก่ ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและสาธารณชน
มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน
ต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของ
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สถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคำร้องขอ
ของสำนั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาหรื อ บุ ค คล หรื อ
หน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานัน้
มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตาม
มาตรฐานทีก่ ำหนด ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่ ดำเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข
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ทบวงมหาวิทยาลัย, สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา. นโยบาย แนวทาง และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คู่มือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
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ศึกษาธิการ, กระทรวง. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546. หนังสือเวียน
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กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
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สำนั ก งานปฏิ ร ู ป การศึ ก ษา. พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.

  ⌦ 

ภาคผนวก

  ⌦ 

  ⌦ 

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
เอกสารของศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ.
1. คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2546
2. สาระน่ารูเ้ กีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา, (เอกสารอัดสำเนา) 2546
3. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 1, พฤษภาคม
2547, 2547
4. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองสำหรับสถาบัน
5. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองสำหรับคณะวิชา
6. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองสำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
เอกสารของหน่วยงานอืน่ ๆ
1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
3. คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของทบวงมหาวิทยาลัย (ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า), ทบวง
มหาวิทยาลัย, 2546
4. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุง
ครัง้ ที่ 1 พฤศจิกายน 2546, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2546
5. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546, 28 กรกฎาคม 2546
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6. นโยบาย แนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา,
ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544

หมายเหตุ : สามารถศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
Download เอกสารบางฉบั บ ได้ ท ี ่ Website ศู น ย์ ป ระกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา : http://qa.kmitnb.ac.th

กิจกรรม

1 มิ.ย. - 31 พ.ค. ของปีถัดไป - เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- จัดทำ SAR ระดับภาควิชา/ฝ่าย/กอง
1 มิ.ย. - 31 ส.ค.
- ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/ฝ่าย/กอง
- จัดทำ SAR ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก
- หน่วนงานระดับคณะประเมินตนเอง
ภายในวันที่ 15 ก.ย.
- คณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดส่ง SAR ให้ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก
- คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา SAR และประชุมวางแผนการตรวจเยีย่ ม
1 ต.ค. - 30 พ.ย.
และประเมินหน่วยงานระดับคณะ
- คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยีย่ ม/ประเมินคณะ/วิทยาลัย/สำนัก
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