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การประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา การดําเนินงานของสถาบันฯ อยูภายใตกรอบของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และการกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกําหนดใหสถาบันฯ ตองจัดใหมรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ
เปนหลักประกันวาการจัดการศึกษาของสถาบันฯ จะไดมาตรฐาน ตามกฎระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
นิยามศัพทเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1. คุณภาพการศึกษา (Quality of Education) หมายถึง ผลการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาที่เอื้อใหเกิดระบบ กลไก การดําเนินงานเพื่อใหผลผลิต 4 อยางอันเปนภารกิจหลักของ
สถาบั น อุด มศึก ษามีคุณ ภาพตามระดับมาตรฐานที่กําหนด ได แก คุณ ภาพของบัณ ฑิต คุณภาพ
งานวิจัย คุณภาพงานบริการทางวิชาการ และคุณภาพงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการบริหาร
จัดการในที่นี้รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอม การใหบริการ การจัดการดานการเงิน ตลอดจนการ
บริหารงานบุคคล การเรียนรูและนวัตกรรมดวย
2. การประกันคุณภาพ หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพ ตามดัชนีชี้วัดคุณภาพที่หนวยงาน หรือ
สถาบันฯ กําหนดในการประกันคุณภาพ ซึ่งองคประกอบที่กําหนดจะตองครอบคลุมภารกิจและ
สอดคลองกับระบบบริหารงานภายในสถาบัน
3. ระบบ หมายถึง ระเบียบหรือความเชื่อมโยงของขั้นตอนหรือปจจัยในการ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ มี ส ว นสั ม พั น ธ แ ละเชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ต า ง ๆ ของ
หนวยงานดําเนินการลุลวงไปไดอยางราบรื่น เชน ระบบการวางแผนครบวงจร ระบบ ISO ระบบ
TQM และระบบ Malcolm Baldrige เปนตน
4. กลไก หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ กิจกรรม และหนวยงานยอยที่
สนับสนุนเชื่อมโยง ประสานสัมพันธ และเอื้ออํานวยในการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานให
ดําเนินไปไดอยางคลองตัวสม่ําเสมอ และครบวงจรตามระเบียบและขั้นตอนที่กําหนดไว
5. องคประกอบคุณภาพ หมายถึง ปจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบันฯ ที่มี
ผลตอคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี 9 องคประกอบ ไดแก
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1) ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค
2) การเรียนการสอน
3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4) การวิจัย
5) การบริการวิชาการแกสังคม
6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7) การบริหารจัดการ
8) การเงินและงบประมาณ
9) ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
6. ดัชนีชี้วัดคุณภาพ หมายถึง ตัวชี้วัดวาการดําเนินงานในแตละองคประกอบ
คุณภาพเปนไปตามเกณฑ หรือมาตรฐานที่กําหนด
7. มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง
ประสงค และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม
และกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
8. การประเมิ น คุ ณ ภาพสถาบั น ฯ หมายถึ ง กระบวนการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของสถาบัน ฯโดยภาพรวม เมื่ อไดมีการใชระบบควบคุมคุ ณ ภาพแลว ทําให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอยางไร ทั้งนี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพตองทําอยางเปนระบบ
และมีหลักเกณฑ
9. การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การใหการรับรองการทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของผูประเมินภายนอก ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคตามเกณฑและมาตรฐาน
ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากําหนด
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ นับไดวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา โดยไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศ
และมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับสากล โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีหนวยงาน
รับผิดชอบ และมีผลงานที่เปนรูปธรรมหรือเปนที่ประจักษเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
สถาบันฯไดดาํ เนินการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันฯ มาตั้งแตป 2544 และไดรับ
การตรวจประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
มาแลว 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในป พ.ศ. 2547 และครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2550
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ
สถาบันฯ ไดกาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาไว ดังตอไปนี้
1. สนับสนุนและสงเสริมทุกหนวยงานในการจัดทําระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ ตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการและใหการรับรองแก
คณะ สํานักที่ไดบรรลุความสําเร็จในการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ
3. สนับสนุนใหมีระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันฯ คณะ สํานัก และระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก
4. สนับสนุนใหเกิดพันธมิตรของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ แลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ
5. ใหทุกคณะ สํานัก ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกในทุกรอบ
การประเมิน
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันฯไดใชแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) ซึ่งเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชแนวคิดวงจรคุณภาพ
PDCA เปนแนวทางในการสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ
การประกันคุณภาพแตละตัวชี้วดั ภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาภายในมีการดําเนินการ
ครบวงจรโดยเริ่มตนจากการวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check)
และการนําผลการตรวจสอบมาพัฒนา (Act) เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันฯตามตัวชี้วดั นั้นๆ
บรรลุเปาหมายและมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯจะ
เปนหลักประกันใหสาธารณชนมั่นใจไดวาสถาบันฯ สามารถสรางบัณฑิตและผลงานอื่น ๆ ที่มี
คุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบการวางแผนครบวงจร
(PDCA) ที่ใชเปนกระบวนการหลักในการดําเนินงานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan)
สถาบั น ฯ ส ง เสริ ม ให มี ก ารกํ า หนดปรั ช ญา ปณิ ธ าน เป า หมาย วางแผนเพื่ อ
ดําเนินงานใหบรรลุตามปรัชญาและปณิธานที่กําหนดไว และมีการออกแบบตัวชี้วัดคุณภาพและ
เกณฑตัดสิน เปาหมายหลักของขั้นตอนการวางแผนคือ การพิจารณาจัดทําแผนและเครื่องมือตัดสิน
ใหสอดคลองและสนองตอบการดําเนินงานที่มุงสูคุณภาพที่พึงประสงคเปนสําคัญ สวนตัวชี้วัด
คุณภาพและเกณฑการตัดสินผลจะถูกออกแบบมาใชเปนเครื่องมือเทียบเคียง เพื่อการวัด ตรวจสอบ
หรือประเมินในขั้นตอนทบทวนการดําเนินงาน วาปฏิบัติงานไดบรรลุคุณภาพที่พึงประสงคหรือไม
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานตามแผน (Do)
เพื่อใหเกิดคุณภาพที่พึงประสงค บุคลากรของสถาบันฯตองปฏิบัติภารกิจ และ
ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ไดถูกออกแบบไว โดยยึดวัตถุประสงคหรือคุณลักษณะของ
คุณภาพที่พึงประสงคเปนสําคัญ
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check)
สถาบันฯ สงเสริมใหบุคลากรวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของหนวยงานตนเอง
ในแตละชวงการดําเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวชี้วัดและเกณฑตัดสิน เพื่อ
ตัดสินวาการดําเนินงานบรรลุคุณภาพที่พึงประสงคหรือไม แลวนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตอไป
การตรวจสอบ (Check) ประกอบดวย 4 ขั้นตอนยอย คือ
1. การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง (Strength-Weakness Analysis)
2. การศึกษาตนเอง (Self-Study) และจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (SSR)
3. การตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit)
4. การรายงานผลการดําเนินงานยอนหลังสูผูเกี่ยวของ (Feedback) และเมื่อ
ดําเนินการประเมินคุณภาพ จะมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง (Strength-Weakness Analysis)
4.2 การประเมินตนเอง (Self-Assessment) และจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)
4.3 การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment)
4.4 รายงานผลการดําเนินงานยอนหลังกลับสูผูเกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 4 นําผลการตรวจสอบมาพัฒนา (Act)
หากผลการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 3 (Check) ยังไมบรรลุตามเป าหมายตาม
ตัวชี้วัดคุณภาพและ เกณฑตัดสินที่กําหนดไว ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
และวิธีการทํางานที่เอื้อใหผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดคุณภาพและเกณฑตัดสิน
กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน อธิบายไดดังภาพ 1
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ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ

การวางแผน
(Plan)

การดําเนินงาน
ตามแผน (Do)

ปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค
วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงค
การวางแผน

การดําเนินงานตามแผน

ตัวชี้วัด-เกณฑ

การวิเคราะหตนเอง
จุดแข็ง - จุดออน

การตรวจสอบ
(check)

รายงานการตรวจสอบการประเมินตนเอง

ตรวจสอบ ประเมิน โดยกรรมการภายใน

รายงานผลการประเมิน

นําผลการตรวจสอบมา
พัฒนา (Act)

ขอมูลยอนกลับ, แกไข, พัฒนา
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กลไกการประกันคุณภาพ
สถาบันฯไดจดั ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบัน อนุกรรมการ
การประเมินคุณภาพระดับสถาบันฯ และอนุกรรมการการประกันคุณภาพระดับคณะ สํานัก และ
อนุกรรมการการประเมินคุณภาพระดับคณะ สํานัก รวมถึงการมอบหมายใหคณะ สํานักจัดตั้ง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในคณะ สํานักขึ้น เพื่อ
ดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันฯไดมอบหมายใหกลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน เปนหนวยงาน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และประสานงาน
กับคณะ สํานัก และหนวยงานภายนอกสถาบันในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ มีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพ มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูก ารพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
อยางสม่ําเสมอ ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (Output, Outcome) ซึ่งตางไปจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา (Output, Outcome) ดังนั้น ความเชื่อมโยง
ระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก จึงเปน
สิ่งจําเปน โดยมีความเชื่อมโยงกันดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบันฯ

การประเมินตนเอง
ของสถาบันฯ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจําป

ขอมูลยอนกลับ

ขอมูลปอนกลับ

การตรวจเยี่ยม

รายงานผลการ
ประเมิน

การติดตามผล
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จากภาพที่ 2 กลาวไดวา เมือ่ สถาบันฯ มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แลว จะตองจัดทํารายงานประจําป ที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หรือ เรียกวา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR = Self Assessment Report) เพื่อนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ เอกสารรายงานนี้จะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวาง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) จะนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากภายนอก
บทบาทของนักศึกษาตอการประกันคุณภาพภายใน
นักศึกษาของสถาบันฯ มีบทบาทสําคัญตอการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบัน ในหลากหลายมิติ ทัง้ ในฐานะผูจัดและดําเนินการโครงการกิจกรรมตาง ๆของนักศึกษาเอง
ผูเขารวมกิจกรรม ผูรับบริการจากสถาบันฯ รวมทั้งเปนผูมีสวนชวยในการพัฒนาและสรางชื่อเสียง
ใหแกสถาบันฯ อีกดวย ซึ่งนักศึกษาสามารถมีบทบาทตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันฯ ดังนี้
1. นักศึกษามีสวนสําคัญอยางยิง่ ในการจัด และดําเนินการใหโครงการ กิจกรรมนั้นๆ ประสบ
ความสําเร็จ ทั้งในสวนที่สถาบันฯสนับสนุนใหนักศึกษาเปนผูจัดและดําเนินการหรือโครงการ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายรวมกับนักศึกษา หรือองคกรนักศึกษามหาวิทยาลัย
อื่นๆ โครงการ กิจกรรม สงเสริมการเรียนรู ตางๆ โดยนักศึกษาสามารถจัดทําและดําเนินการโครงการ
กิจกรรมผานทางสโมสรนักศึกษา คณะ สํานักตาง ๆ จัดสรรเงินงบประมาณให หรือโครงการ กิจกรรม
ที่จัดรวมกับสถาบัน ไดแก กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การจัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม โครงการ
ปจฉิมนิเทศ โครงการกิจกรรมเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการกิจกรรมทางวิชาการ โครงการ
กิจกรรมดานกีฬาและสุขภาพ เปนตน
ในการจัดทําและพัฒนาโครงการ กิจกรรมนักศึกษาใหมคี ุณภาพนั้น นักศึกษาอาจทําได
โดยการศึกษาถึงหลักการประกันคุณภาพ และใชกระบวนการประกันคุณภาพในการพัฒนาโครงการ
กิจกรรม โดยนํากระบวนการวางแผนครบวงจร ( PDCA : Plan, Do, Check, Act) มาประยุกตใช
กลาวคือ เริ่มจากการเขียนโครงการ กิจกรรมที่ระบุถึงเปาหมาย ตัวชี้วดั ความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ การประมาณคาใชจาย และเมื่อไดดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ แลว นักศึกษาควรมีการติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมนัน้ ๆดวย เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จ แลวนําผลจากการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงแผนการดําเนินงานในครั้งตอไป
2. บทบาทในการเปนผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งที่นักศึกษาจัดขึ้น หรือ กิจกรรมที่สถาบันฯ
คณะและหนวยงานในสถาบันฯจัด ทั้งโครงการ กิจกรรมทางวิชาการ โครงการ กิจกรรมเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โครงการดานการสงเสริมจริยธรรม โครงการกีฬาและสุขภาพตาง ๆ ในฐานะที่
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นักศึกษาเปนสวนหนึ่งของสถาบันฯ การที่นักศึกษาลงชื่อเปนผูเขารวมโครงการ กิจกรรม จะแสดงถึง
การมีสวนรวมในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน ซึ่งการมีสวนรวมของ
นักศึกษามีผลทําใหนกั ศึกษาไดรับประโยชน โดยคณะหรือ หนวยงานผูจัด จะสงรายชื่อนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรมใหกองบริการการศึกษา เพื่อบันทึกเขาฐานขอมูลกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาสามารถ
ยื่นคํารองขอใบรับรองการเขารวมทํากิจกรรมได
3. บทบาทของนักศึกษาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน และการใหบริการดานตางๆของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯจะไดนําขอคิดเห็น
เหลานี้มาประมวลเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ
ปรับปรุงการใหบริการแกนกั ศึกษาตอไป
4. บทบาทในการสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันฯ โดยการเขารวมประกวดผลงานทาง
วิชาการวิชาชีพและรางวัลอืน่ ๆ ทางสังคม การที่นักศึกษา ไดรับรางวัลไมวา จะทางดานผลงาน
วิทยานิพนธ หรืองานทางวิชาการ รางวัลทางวิชาชีพ รางวัลดานคุณธรรม กีฬา ฯลฯ รางวัลที่
นักศึกษาไดรบั นี้ลวนเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันฯ ดวย
นอกจากนี้เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจากสถาบันฯ เปนศิษยเกาของสถาบันฯ ควรตองอุทิศตนในการ
ทํางานใหกับองคกรที่ตนเองสังกัด กลุมวิชาชีพของตนเอง รวมทั้งอุทิศตนเพื่อทํางานใหกับสังคม
ดวยความมุงมัน่ อยางเสียสละ และมีคณ
ุ ธรรม จนเปนที่ประจักษแกหนวยงานหรือกลุม วิชาชีพ หรือ
สังคม สงผลทําใหไดรับรางวัลดานวิชาการ วิชาชีพและดานสังคมโดยทั่วไป
การอุทิศตนในการทํางานอยางมุงมั่นและเสียสละของศิษยเกาจนเปนที่ประจักษ
แกองคการ กลุมวิชาชีพและสังคม ก็เปนสวนหนึ่งของการสะทอนถึงคุณภาพของสถาบันฯ ในการ
อบรม กลอมเกลานักศึกษาของสถาบันฯ ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไทยอีกดวย
จะเห็นไดวานักศึกษามีบทบาทอยางสําคัญยิ่งตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันฯ และเปนสิ่งที่สะทอนคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ ที่สําคัญและ
ชัดเจนที่สุด ซึง่ กลาวไดวา “คุณภาพของนักศึกษาคือคุณภาพของสถาบันฯ”
----------------------------

