คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

คํานํา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ปฏิ บั ติ ตามนโนบายการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ และไดจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหหนวยงานมีการปรับปรุงการทํางาน อันจะสงผลใหการปฏิบัติหนาที่ตาม
พันธกิจมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในป การศึ กษา 2559 สํ านั กส งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน รั บการตรวจประเมิ นภายใต
องค ประกอบคุ ณภาพ 2 องค ประกอบ 4 ตั วบ งชี้ โดยกํ าหนดตั วบ งชี้ เป น ๒ ประเภท คือ ตัวบ งชี้กลาง
ใชประเมินทุกหนวยงาน และตัวบงชี้เฉพาะ ใชประเมินการดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน ดังนี้
ตัวบ งชี้ กลาง ประกอบดวย องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ ตัวบ งชี้ ที่ 1.1 การ
บริหารของสํานัก/สถาบัน เพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนิ นโครงการตามวัตถุประสงค ของโครงการ ตั วบ งชี้ ที่ 1.3 ระดับความพึ งพอใจของผูรับบริการตอการ
ใหบริการของหนวยงาน
ตั วบ งชี้เฉพาะ ประกอบด วย องค ประกอบที่ 2 การดํ าเนิ นงานตามภารกิ จเฉพาะของสํานั ก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา
2559 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทําขึ้นโดยอางอิงจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2559 เพื่อเปนแนว
ทางการปฏิบัติ งานใหทุกกลุมงานภายในสํานัก ไดดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา
2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) ใหเปนไปตามเกณฑองคประกอบคุณภาพตามมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงสามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปการศึกษา 2559

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1

บทที่ 2
บทที่ 3

บทที่ 4

หนา
บทนํา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปที่ใชในการการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นิยามศัพท
นิยามศัพท
องคประกอบ ตัวบงชี้หลักและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
 องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
แนวทางการการวิเคราะหและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
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-------------------------------------------------------------------

บทที่ 1 บทนํา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระสําคัญที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2553 และประกาศของคณ ะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2557 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้
1. สร า งเสริ ม ความรู แ ละปลู ก ฝ งให บุ ค ลากรของสํ านั ก ดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพและ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
2. ดําเนินการใหทุกกลุมงานมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องภายใตการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
3. สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรของสํ า นั ก มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนเรียนรูและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานขอมูลตางๆ ใหเปน
ระบบที่ทันตอความตองการของผูใชบริการและสามารถตรวจสอบได
5. ผู บ ริ ห ารต อ งนํ า ข อ มู ล ที่ ได จ ากรายงานสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของ
คณะกรรมการผูตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ไปใชในการวางแผนพัฒ นาและ
ปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. สงเสริม สนั บ สนุ น ให แตล ะกลุมงานในหนวยงาน ไดดําเนิน งานตามหลักการคุณ ภาพ
PDCA
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อใหการบริหารงานและการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนด สอดคลองกับ
นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ดังนี้
1. กํ าหนดนโยบายด านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา โดยวิ เคราะห และทบทวนจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
2. จั ดทํ าคู มือการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ของสํ านั ก ซึ่งประกอบไปด วย แนวทาง
การดําเนิ นงานประกั นคุณภาพการศึ กษาภายใน ตั วบ งชี้ เกณฑ การประกั นคุณภาพ และค าเป าหมาย
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

------------------------------------------------------------------3. กําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกัน และคาเปาหมายการดําเนินงานของแตละตัวบงชี้
4. ดํ าเนิ นการตามแผนการดํ าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษา จั ดเก็ บหลั กฐานในรอบป
การศึกษา (ระยะ 12 เดือน) ตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบการประกันคุณภาพตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก
5. ควบคุ ม กํ ากั บติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในของสํานัก โดย
รายงานต อผู บริหารของหน วยงาน และมหาวิทยาลั ย 2 ครั้ง/ป (ภาคการศึ กษาที่ 1/2559 และภาค
การศึกษาที่ 2/2559)
6. จั ดทํ ารายงานการประเมิ นตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่ อรั บการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน 2 ครั้ง/ป (ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2559)
7. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ มาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบคุณภาพที่
สํานักไดรับมอบหมาย
8. รายงานผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ตอผู บริหารหน วยงาน และมหาวิทยาลั ย
และนํ าผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มาวางแผนพั ฒนาคุ ณภาพ (Quality Improvement Plan) รวมถึ งปรับปรุงการดําเนิ นงาน แผนปฏิ บัติ
การประจําป และแผนกลยุทธของหนวยงาน
9. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ และสงมหาวิทยาลัยและ
เผยแพรสูสาธารณชน
10. เตรียมความพรอมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557-2561)
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)
การดํ าเนิ น งานและเก็ บ ข อ มู ล (Do) การประเมิ น คุณ ภาพ (Check / Study) และการเสนอแนว
ทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนป การศึกษา โดยนําผลการประเมิน ป
กอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาค
เรียนแบบเดิม หรือ ตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D = ดํ าเนิ น งานและเก็ บ ข อมู ล บั น ทึ กผลการดํ าเนิ น งานตั้ งแต ต น ป การศึ กษา คื อ เดื อน
ที่ 1 – เดื อ นที่ 12 ของป ก ารศึ ก ษา (เดื อ นมิ ถุ น ายน–พฤษภาคม ป ถั ด ไป หรื อ เดื อ นสิ งหาคม–
กรกฎาคม
ปถัดไป)
C/S = ดําเนิ นการประเมิน คุ ณ ภาพในระดับ หลักสูต ร คณะ/วิทยาลั ย และมหาวิทยาลั ย
ระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรั บ ปรุ งและดําเนิ น การปรับ ปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมาวางแผนปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งาน (รวมทั้ ง
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป
หรือจัดทํากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได
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------------------------------------------------------------------แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
พรอมกั บ สรรหาคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บสํ านั ก และจั ด สงรายชื่ อ
คณะกรรมการประเมินใหมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง โดยแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน มีดังนี้
คณะกรรมการประเมินฯ จํานวนไมเกิน 3 คน
ประธานกรรมการ/กรรมการ เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและอยูภายนอก สํานัก
สถาบัน และเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย ที่จัด
โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) หรื อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น
วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(1) ปการศึกษา
ตั้งแตเดือน
สิงหาคม – เดือนกรกฎาคม ปถัดไป
(2) ปงบประมาณ
ตั้งแตเดือน
ตุลาคม - เดือนกันยายน ปถัดไป
(3) ปปฏิทิน
ตั้งแตเดือน
มกราคม – เดือนธันวาคม
1.กลุมตัวบงชี้หลัก
ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
- เกณฑขอ 1 และขอ 5
- เกณฑขอ 2 3 4 และขอ 6
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน

ปที่นับ
ปงบประมาณ
ปการศึกษา
ปงบประมาณ
ปการศึกษา

2. กลุมตัวบงชี้เฉพาะ
ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวบงชี้ที่ สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน

3

ปที่นับ

ปการศึกษา

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

------------------------------------------------------------------วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1) เพื่อตรวจสอบและประเมิ นการดําเนิน งานของหน วยงานตามระบบคุ ณภาพและกลไก
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น
2) เพื่อทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนด แนวทางและพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง
3) เพื่อทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
4) เพื่ อ ให ขอ มู ล สาธารณะที่ เป น ประโยชน ต อผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทํ าให มั่ น ใจว าสามารถ
ดําเนินงานที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
5) เพื่อใหมหาวิทยาลัย และสวนงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิ ท ยาลั ย กํ าหนดให มี การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บหน วยงานสนั บสนุ น
โดยพัฒนาองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนุนตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพิ่มเติมตัวบงชี้ ดานอื่น ๆ ตามภารกิจของหนวยงาน ซึ่งไดกําหนดตัว
บ งชี้ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน สํานั กสงเสริมวิช าการและงานทะเบี ย น เป น 2 กลุ ม
คือ ตัวบงชี้หลักและตัวบงชี้เฉพาะ ดังนี้
1) ตัวบงชี้หลัก ประกอบด วย 1 องค ป ระกอบจํ านวน 3 ตั วบ งชี้ ได แก องค ป ระกอบที่ 1
การบริ หารและการจั ดการ ตั วบ งชี้ ที่ 1.1 การบริ หารของสํ านั ก/สถาบั น เพื่ อกํ ากั บติ ดตามผลลั พธ
ตามพันธกิจ ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ และ
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน
2) ตัวบงชี้เฉพาะ เปนตัวบงชี้ที่ใชสําหรับเปนแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน มีจํานวน 1 องค ป ระกอบ คือ องค ป ระกอบที่ 2 การดําเนิ นงาน
ตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน ตัวบงชี้ที่ สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน
การกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑการประเมินตัวบงชี้แบงเปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการใด
ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00-1.50
หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51-2.50
หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50
หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51-4.50
หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00
หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
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------------------------------------------------------------------แผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2560
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) ของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกําหนดแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําป
การดําเนินงาน

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2558
จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ตอผูบริหาร
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2559
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2559
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1/2559
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2559
จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559

เดือน

ส.ค.
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-------------------------------------------------------------------

บทที่ 2 นิยามศัพท
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรู
ที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ
1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือหรือการคิดเชิง
วิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
2. ความรู ที่ชัด แจ ง (Explicit Knowledge) เปน ความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได
โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปน
ความรูแบบรูปธรรม นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือ
เพื่อการบรรลุเปาหมาย อยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุ
เปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปน
ชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน
การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก
(1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
(2) การเสาะหาความรูที่ตองการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
สกัด“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด
ความรูที่ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรูที่
ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึก
อยูในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และ
อยูในมือ และสวนอื่น ๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวน
หนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว
การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรื อสิ่งพิมพ ทางวิชาการใน
ระดั บมหาวิทยาลัย หรื อระดั บคณะ และต องเปนผลงานที่ ผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย
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------------------------------------------------------------------การบู ร ณาการ (Integration) หมายถึ ง การผสมกลมกลื น ของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ การจั ด สรรทรั พ ยากร การปฏิ บั ติ ก าร ผลลั พ ธ และการวิ เ คราะห เพื่ อ สนั บ สนุ น
เป า ประสงค ที่สํ า คั ญ ของสถาบั น (Organization-Wide Goal) การบู ร ณาการที่มีป ระสิ ทธิผ ลเป น
มากกว า ความสอดคล อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น (Alignment) ซึ่ ง การดํ า เนิ น การของแต ล ะ
องคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยาง
สมบูรณ
การเผยแพร งานสร างสรรคใ นระดับความรวมมื อระหว างประเทศ หมายถึ ง โครงการ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวางสําหรับ
ทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุม
อาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลง
เผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได แก บรู ไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซี ย พม า ฟลิปปนส
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมิน
บทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยาง
นอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25
การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง การนํ า เสนอ
บทความวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ และบทความฉบั บ สมบู ร ณ (Full paper) ได รั บ การตี พิ ม พ ใ น
รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจั ดประชุ ม ประกอบด ว ย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิร ะดับ ปริญ ญาเอก หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผู
ประเมิ น บทความที่ เ ป น ผู เ ชี่ ย วชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากตางประเทศ อย า งน อย 3
ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอใหกองบรรณาธิการ
หรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการ
ตีพิมพ ซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
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------------------------------------------------------------------งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือ
ทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตาง ๆ ที่มีความ
เปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่ เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการ
จัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย
ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิ ลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป
นาฏยศิ ล ป รวมทั้ งการแสดงรู ป แบบตางๆ และ (3) วรรณศิ ล ป (Literature) ซึ่ง ประกอบดว ยบท
ประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ
หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึก
เปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรื อ วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ต ามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง บทความจาก
ผลงานวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการ ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal) ที่ ป รากฏใน
ฐานข อ มู ล สากล ได แ ก ฐานข อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรื อ ฐานข อ มู ล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐานขอมูล Scopus
หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของสถาบั น แผนกลยุ ท ธ ป ระกอบไปด ว ยวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค
วัตถุประสงค ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควร
คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งตองมีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคา
เปาหมายของตัวบงชี้ เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกล
ยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป
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------------------------------------------------------------------แผนกลยุ ทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช ไปของทรั พยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธ
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน กลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่
ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ แตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมา
เปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการ
ดํ าเนิ น การให กลยุ ทธ นั้ น บั งเกิ ดผล จากนั้น จึงจะกําหนดใหเห็น อยางชัดเจนถึงที่มาของเงิน ทุน ที่
ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผนดินหรือเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอก
หรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสิน
ทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการ
ผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป
เป น แผน ที่ ถ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ ล งสู ภ าคปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เ กิ ด การดํ า เนิ น งานจริ ง ตามกลยุ ท ธ
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิ จกรรม คาเปาหมายของ ตัว บงชี้เ หลานั้ น
รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียด
และทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อให
ไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกัน ไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคการหนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
หน วยงานหรื อ องค ก ารระดั บ ชาติ หมายถึง หนว ยงานภายนอกสถาบั น ระดั บ กรมหรื อ
เทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ องคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล 1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชได
ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมี
0

1

ดูเพิ่มเติม“คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
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------------------------------------------------------------------ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง
ชอบธรรมทั้ ง ปวง ซึ่ ง วิ ญ ู ช นพึ ง มี และพึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ อาทิ ความโปร ง ใสตรวจสอบได การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)2 ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้
1) หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) คื อ ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค
และเป า หมายของแผนการปฏิ บั ติร าชการตามที่ไดรับ งบประมาณมาดําเนิน การ รวมถึ งสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้น
นํ า ของประเทศเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สุ ข ต อ ประชาชนโดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต อ งมี ทิ ศ ทาง
ยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึง
มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให
องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตาง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมาย ไดอยางเสรีโดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ
ปญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7) หลั ก การกระจายอํ า นาจ (Decentralization) คื อ การถ า ยโอนอํ า นาจการตั ด สิ น ใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารสวน
ทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผล
การดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
2

ดูเพิ่มเติม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงานก.พ.ร.)
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------------------------------------------------------------------8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝกอบรมและอื่น ๆ
10) หลั กมุ งเน น ฉั น ทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่ว ไปภายในกลุ ม
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งตองไมมีขอ
คัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพรองโดย
เอกฉันท
อาจารย หมายถึ ง คณาจารย ซึ่ ง จะมี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการที่ ป ระกอบด ว ย อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทํา
การ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548)
สําหรับอาจารยที่สถาบั นจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมี
สัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตอง
ระบุ ห น า ที่ ภาระงานให ชั ดเจนไม น อยกวาหน าที่ข องอาจารยป ระจําตามที่ กําหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยที่บรรจุใหมในป
ที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน
ไมสามารถนํามานับได
อาจารย ประจํ าหลั กสู ตร หมายถึ ง อาจารย ประจํ าเต็ มเวลาที่ มี ภาระหน าที่ ในการบริ หาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงาน
ประจํ าหลั กสู ตรนั้ นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มี คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกั บ
สาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปน
อาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ
กั บหลั กสู ตรที่ ได ประจํ าอยู แล ว (คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาในการประชุ มครั้ งที่ 2/2549 วั นที่ 2
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------------------------------------------------------------------กุ มภาพั นธ 2549) ทั้ งนี้ กรณี บั ณฑิ ตศึ กษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2
หลักสูตรเทานั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการ
นําเสนอ หลักสูต รปรั บปรุงเล็กน อย โดยนําเสนอตอสภาสถาบัน เพื่อพิจ ารณาอนุ มัติหรือใหความ
เห็นชอบ และเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
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-------------------------------------------------------------------

บทที่ 3
องคประกอบ ตัวบงชี้หลักและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระหนวยงานสนับ สนุ น กําหนดใหมีการดําเนิน การ
จํานวน 2 องคประกอบ โดยเปนตัวบงชี้ห ลักจํานวน 3 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เฉพาะตามภารกิจของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 ตัวบงชี้ รายละเอียดดังนี้
1. กลุมตัวบงชี้หลัก
องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน
2. กลุมตัวบงชี้เฉพาะ
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน
ตัวบงชี้ที่ สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน
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คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-------------------------------------------------------------------

องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
ชนิดตัวบงชี้
กระบวนการ
วงรอบการนับขอมูล ขอ 1 และ ขอ 5 ปงบประมาณ / ขอ 2 3 4 และ ขอ 6 ปการศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
สํ านั ก/สถาบั น มีพั น ธกิจ หลักที่ สําคัญ ในการสงเสริม สนับ สนุ น ให ค ณะ
สามารถดํ าเนิ น การตามพั น ธกิ จ หลักไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ ดังนั้น สํานัก/สถาบั น ต องมีแผนเพื่ อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสํานัก/สถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน
ตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่ อ
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
เกณฑมาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหนวยงาน
และพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
3. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
4. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรูอยางนอย 1 ดาน และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
5. กํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
หนวยงาน
6. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล องกั บ พั น ธกิ จ และพั ฒ นาการของหนว ยงานที่ ได ป รับ ให มี การดําเนิ น งานดานการประกั น
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานหนวยงานตามปกติที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

------------------------------------------------------------------ตัวบงชี้ที่ 1.2
รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ
ชนิดตัวบงชี้
ผลผลิต
วงรอบการนับขอมูล ปงบประมาณ
คําอธิบายตัวบงชี้
หนวยงานสนั บสนุ นมีการดําเนินงานตามแผนการดําเนิ นการโครงการเพื่อ
บรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงค า ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น โครงการตาม
วัตถุประสงคของโครงการเปนคะแนนระหวาง 0-5 และกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการตามสูตร
จํานวนโครงการที่ดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด

x 100 = รอยละ

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5
คารอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
100

x

5 = คะแนนที่ได

หมายเหตุ : โครงการที่ ดํา เนิ น การสํา เร็จ หมายถึ ง การประเมิน ความสํ าเร็จ ของโครงการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ โดยผลการดําเนินงานตองบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกขอ
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คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

------------------------------------------------------------------ตัวบงชี้ที่ 1.3
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน
ชนิดตัวบงชี้
ผลผลิต
วงรอบการนับขอมูล ปการศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
ในการดํ าเนิน งานตามพั น ธกิ จ หลั ก และจุ ด เน น ของหน ว ยงานสนั บ สนุ น
ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารจัดการของหนวยงานโดยเริ่มตั้งแตปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานมีกระบวนการ
บริห ารจัดการที่มีสวนรวมและความรวมมือจากทุกฝายและผลลัพธ คื อ ระดั บความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการซึ่งสามารถสะทอนถึงคุณภาพของผลการดําเนินงานของหนวยงาน การสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการอาจจะพิจารณาใหครอบคลุมในประเด็นหลัก ดังนี้
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
(2) ความพึงพอใจดานสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก
(3) ความพึงพอใจดานบุคลากร/เจาหนาที่ที่ใหบริการ
(4) ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธ
(5) ความพึงพอใจดานอื่นๆ ตามภารกิจ/จุดเนนของหนวยงาน
เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (0.005.00) และเทียบการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คาเฉลี่ย
0.00 – 1.50

คะแนน 2
คาเฉลี่ย
1.51-2.50

คะแนน 3
คาเฉลี่ย
2.51-3.50
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คะแนน 4
คาเฉลี่ย
3.51-4.50

คะแนน 5
คาเฉลี่ย
4.51-5.00

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-------------------------------------------------------------------

องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวบงชี้ที่ สสว.2.1
ระบบการจัดการงานทะเบียน
ชนิดตัวบงชี้
กระบวนการ
วงรอบการนับขอมูล ปการศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการ
งานทะเบียนนักศึกษาที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให
เปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกสวนงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่
ใชงานได ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของบุคลากร ทั้งนี้ ระบบนี้ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผูใช
นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท า (Full Time Equivalent Student: FTES)
หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนนักศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบันทึกขอมูลทะเบียนนักศึกษาผานระบบอินเตอรเน็ตและมีการคิดจํานวนนักศึกษา
เต็ มเวลาเที ย บเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) รายงานต อคณะกรรมการวิช าการ
อยางนอย 1 ครั้งตอป
3. มีการจัดทํ ารายงานสถิตินั กศึกษาทุ กระดับ ประจําป การศึกษา นํ าเสนอคณะกรรมการ
วิชาการ อยางนอย 1 ครั้ง ตอภาคการศึกษา
4. มีการจัดทํารายงานวิเคราะหอัตราการคงอยูของนักศึกษาและอัตราการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแสดงขอมูล 5 ป ยอนหลัง นับจากปที่รับประเมิน และรายงานตอคณะกรรมการวิชาการ
5. มีการสงขอมูลตามขอ 2-4 ใหสํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อเผยแพรใหหลักสูตร คณะ/วิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชในการประกันคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-------------------------------------------------------------------

บทที่ 4
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบ
คุณภาพ

เปา
หมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เปาหมาย

คะแนนการ
ประเมิน

องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 1.3

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 1

องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน
ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.1

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จํานวน
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ
ตัวบงชี้
(รายองคประกอบ)
องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
3
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตาม
1
ภารกิจของหนวยงานสนับสนุน
คะแนนเฉลีย่ ทุกตัวบงชี้
รวม
3
ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ

หน ว ยงานควรวิ เคราะห ใ นเชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ จุ ด เด น และจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาในแต ล ะ
องคประกอบดวย ตามตัวอยางดังตอไปนี้
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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