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QA News มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกรอบต่อไป มานำเสนอให้ทราบ ดังนี้
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นามาตรฐานและเกณฑ์ ส ำหรั บ
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ประชุมหารือ
แนวทางการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ประกอบกับจัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา เพือ่ พัฒนาแนวทางการประเมินเพือ่ รับรองมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2548 มีขอ้ เสนอแนะ
เพือ่ ปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ และแนวคิดในการประเมินภายนอก สรุป
ได้ดงั นี้

แนวคิดในการประเมินภายนอกรอบต่อไป
1. สมศ. มีอำนาจหน้าทีร่ บั รองมาตรฐานการจัดการศึกษา
ได้ตามกฎหมาย
2. ความคาดหวั ง ของสาธารณชน และมหาวิ ท ยาลั ย
ประสงค์ผลการประเมิน/การรับรอง ทีบ่ อกเกรด บอกระดับ
3. ต้องเร่งรัดต้นสังกัด ในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์
อุดมศึกษา
4. นั ย ทางกฎหมาย สมศ. สามารถเลื อ กได้ ว ่ า จะใช้
มาตรฐาน และตัวบ่งชีใ้ ดก็ได้
5. ควรประเมินในระดับสถาบัน และ/หรือ การประเมิน
ในระดับสาขาวิชา/คณะวิชา
6. ผลการรับรองมาตรฐาน ควรบอกถึงผ่าน/ไม่ผา่ น และ/
หรือ ระดับคุณภาพ
7. วิธีการรับรองมาตรฐาน อาจทำได้หลายวิธี เช่น 1)
รับรองมาตรฐาน 2) รับรองมาตรฐานแบบมีเงือ่ นไข 3) จะรับรอง
มาตรฐาน เมือ่ ปรับปรุงได้ตามเงือ่ นไข 4) ไม่รบั รองมาตรฐาน

แนวคิดการจัดทำตัวบ่งชี้
1. มีความสำคัญ ชัดเจน เป็นทีย่ อมรับ
2. ใช้ประเมินผลงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
แต่ละด้านได้

3. คำนึงถึงเอกลักษณ์ รูปแบบ ความหลากหลายของ
สถาบันอุดมศึกษา
4. มีความเชือ่ มโยงกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
อุดมศึกษา
5. ปรับจาก 8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ และกำหนดเกณฑ์
การประเมิน สำหรับตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณ ใช้เกณฑ์ระดับชาติและ
สากลมาเทียบเคียง
6. แปลงข้อมูลเชิงคุณภาพมาเป็นตัวเลข เพื่อให้สามารถ
ใช้ในการเทียบเคียงและวิเคราะห์ได้
7. เน้นประเมิน output/outcome
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จากการทีใ่ นปี 2545-2546 ทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบนั ) ได้จดั ทำโครงการศึกษา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย
ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ หรือ Benchmarking ดังที่
ได้นำเสนอแนวคิด และกระบวนการ Benchmarking ในฉบับที่
91 และ 92 ในกระบวนการ Benchmarking การศึกษาวิธปี ฏิบตั ิ
ที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จจากองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก
ว่าทำได้ดกี ว่าหรือเป็นเลิศ (Best Practice) เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำคัญ
ขัน้ ตอนหนึง่ และเป็นข้อมูลสำคัญทีน่ ำไปสูก่ ารปรับปรุงองค์กร
ในโครงการดังกล่าวมีคณะที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพในมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 10 คณะ เข้าร่วมโครงการ
มีการศึกษาวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ หรือ Best Practice จากหน่วยงาน
ที่ร่วมโครงการ การศึกษาจากกรณีตัวอย่างเหล่านี้อาจให้
แนวทางทีเ่ ป็นประโยชน์ในการดำเนินงานให้เกิดคุณภาพอย่าง
ก้าวกระโดด QA NEWS จึงขอนำกรณีตวั อย่าง Best Practice
ในด้านต่าง ๆ มานำเสนอ โดยนำรายละเอียดมาจากรายงาน
ฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ
ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดพิมพ์ขน้ึ
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สำหรับฉบับนีเ้ ป็น Best Practice ด้านการวางแผนกลยุทธ์ คือ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และด้าน
การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด คือ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล ดังนี้
zคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ
การคัดเลือกเป็น Best Practice ด้านการวางแผนกลยุทธ์ โดยมี
การปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิ
กระบวนการวางแผนกลยุ ท ธ์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ กระทำโดยการให้ ค วามรู ้
ความเข้าใจแก่บคุ ลากรของคณะทีเ่ กีย่ วข้องก่อน เช่น ความจำเป็น
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก นอกจากนัน้ ยังได้สอ่ื สารวิสยั ทัศน์ และค่านิยมองค์กร
ของคณะฯ ก่อนทีจ่ ะนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านีม้ าวิเคราะห์ SWOT
และจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ผู้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
และจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
และตัวแทนจากแต่ละภาควิชาอีกภาควิชาละ 2-3 คน แผนกลยุทธ์
ระดับคณะจะถูกแปลงไปสูก่ ารจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับภาควิชา
ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับภาควิชา
รวมทัง้ จัดทำแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การพิจารณาอนุมตั ใิ นระดับสูงต่อไป
คณะฯ กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน คือ ด้าน
การเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านพัฒนา
นักศึกษา และด้านการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
คณะฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละวัตถุประสงค์ เช่น ในด้าน
การบริการวิชาการ คณะฯ กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์วา่ เพือ่
ให้บริการวิชาการที่หลากหลายวิธีการและกลุ่มเป้าหมาย และ
ขยายการวิจัยเพื่อบริการและขยายเครือข่ายเพื่อเสริมรายได้
ให้คณะฯ โดยมีตวั ชีว้ ดั ได้แก่ ปริมาณการบริการวิชาการทีเ่ พิม่ ขึน้
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ การยอมรับต่อบุคลากรของคณะ
และจำนวนรายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจยั เพือ่ บริการ
เป็นต้น
ในการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ คณะฯ ได้สอ่ื สารแผนกลยุทธ์
ให้บุคลากรอย่างกว้างขวาง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ โดยการจัด
สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น แล้วนำไปปรับและจัดทำแผน
ปฏิบัติการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนนำกลับสู่ที่ประชุม
กรรมการประจำคณะเพือ่ ทบทวนและอนุมตั ติ อ่ ไป
   

zคณะแพทยศาสตร์

ศิรริ าชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล ได้รบั การคัดเลือกเป็น
Best Practice ด้านการมุง่ เน้นผูเ้ รียน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และ
ตลาด โดยมีการปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรือ่ ง ความรูเ้ รือ่ งความต้องการและ
ความคาดหวังของผูเ้ รียน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และตลาด และ
ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล มีวธิ กี ารได้มาซึง่ ความรู้
เกี่ยวกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้เรียน จาก
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา
ในระะบบการสอบ Entrance ของประเทศ และการสอบคัดเลือก
นักศึกษาแพทย์ของคณะฯ นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้เข้าร่วม
ในการแนะแนวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ
ศึ ก ษาต่ อ ในสาขาแพทยศาสตร์ รวมทั ้ ง การเปิ ด โอกาส
ให้นักเรียนนักศึกษาดูงานที่คณะฯ พร้อมทั้งซักถามข้อสงสัย
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาของคณะฯ วิธกี ารดังกล่าวทำให้
คณะฯ ได้รับข้อมูลด้านความต้องการและความคาดหวัง
ของผูเ้ รียน
ในการกำหนดกลุ่มผู้เรียน คณะฯ จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษา
เบื้องต้นระหว่างการสอบสัมภาษณ์ตามลักษณะปัญหาของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม นอกจากนั้นยังได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
และผู้ปกครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อนเปิดเรียนชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีที่ 2 เพื่อรับฟังปัญหาทั้งจากนักศึกษาและผู้ปกครอง
แล้ ว นำข้ อ มู ล มาจั ด กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษา และวางแผนระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และการสนับสนุนจากฝ่ายกิจการนักศึกษา
ให้เหมาะกับนักศึกษาแต่ละกลุม่
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง นอกจากจะ
ทำให้รับทราบข้อมูลความต้องการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ที ง้ั กับผูเ้ รียนและผูป้ กครอง ซึง่ ถือเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะฯ ด้วย ในการปฐมนิเทศจะสร้าง
ความรูส้ กึ เป็น “สมาชิกครอบครัวเดียวกัน คือ ครอบครัวศิรริ าช”
คณะฯ ได้จดั ช่องทางเพือ่ ส่งเสริมการสือ่ สารระหว่างนักศึกษา
ผู้ปกครอง กับผู้บริหารของคณะฯ เช่น เปิดโอกาสให้เข้าพบ
ผู้บริหารได้โดยสะดวก จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับอาจารย์
ที่ปรึกษา จัดโทรศัพท์สายด่วนสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหาร
คณะฯ เป็นต้น ซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่ ทีช่ ว่ ยสร้างความพึงพอใจแก่
นักศึกษาและผูป้ กครอง
ฉบับต่อไป จะนำกรณีตวั อย่างอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจมาเสนอ
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