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QA NEWS ฉบับนี้นำคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาเสนอ

โดยเป็นคำถามเกีย่ วกับตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
คำถาม: ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ในตัวบ่งชีน้ น้ี บั รวมหลักสูตรทีไ่ ม่มนี กั ศึกษาลงทะเบียนเรียน
ด้วยหรือไม่
คำตอบ: นับรวมทุกหลักสูตรทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั การเรียนการสอน รวมทัง้ หลักสูตรทีไ่ ม่มนี กั ศึกษาลงทะเบียนเรียน หรืองดรับนักศึกษา
แต่ยงั ไม่ได้ปดิ หลักสูตร
คำถาม: ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คำว่า บุคลากรสายสนับสนุน นับรวมลูกจ้างประจำและ
ลูกจ้างชัว่ คราวด้วยหรือไม่
คำตอบ: บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรประจำทีไ่ ม่ใช่ตำแหน่งอาจารย์ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชัว่ คราว
หรือพนักงานชัว่ คราวอืน่ ๆ ทีม่ สี ญ
ั ญาจ้างกับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานทัง้ ปีการศึกษา (ระยะเวลาจ้างตัง้ แต่ 9 เดือนขึน้ ไป)
ด้วย
คำถาม: ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้จากข้อ 2 สูส่ าธารณชนและผูเ้ กีย่ วข้อง การนำเล่มรายงานการวิจยั
หรือบทคัดย่อรายงานการวิจยั เผยแพร่ หรือการเผยแพร่องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั ผ่าน facebook หรือ twitter นับได้หรือไม่
คำตอบ: การนำเล่มรายงานการวิจัยหรือบทคัดย่อรายงานการวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนไม่ว่าจะผ่านช่องทางหรือสื่อใดก็ตาม
ไม่สามารถนับได้ เนือ่ งจากองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้จากเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ต้องเป็นองค์ความรู้
ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ ต้องเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่ค้นพบให้คนทั่วไปเข้าใจได้ไม่ใช้ภาษาที่นักวิชาการใช้ในการเขียน
รายงานการวิจยั
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยผ่าน facebook หรือ twitter ไม่สามารถนับได้ การเผยแพร่ต้องให้บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ facebook หรือ twitter เป็นระบบทีต่ อ้ งมีการสมัครเป็นสมาชิกจึงไม่ใช่ระบบเปิดทีส่ าธารณชนทุกคนเข้าถึงได้
ทัง้ นี้ รวมถึงการเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานทีม่ กี ารจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตไม่สามารถ
นับได้เช่นกัน
คำถาม: ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีระบบและกลไก
ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ถ้าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอขอ
สิทธิบตั รนับได้หรือไม่ และกรณีทไ่ี ม่มสี ทิ ธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร แต่มลี ขิ สิทธิน์ ำมาใช้ในเกณฑ์ขอ้ นีไ้ ด้หรือไม่
คำตอบ: กรณีที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอขอสิทธิบัตรโดยมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วนับได้ ส่วนลิขสิทธิ์
ไม่สามารถนำมานับได้ในเกณฑ์ขอ้ นี้
คำถาม: ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 กำหนดให้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย
ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งอย่างน้อย 3 ด้าน ถ้ามีการวิเคราะห์ความเสีย่ งอย่างน้อย 3 ด้านแล้ว แต่มกี ารเลือกดำเนินการบริหาร
ความเสีย่ งเพียงบางด้าน ไม่ครบทัง้ 3 ด้านทีว่ เิ คราะห์ จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการจัดทำแผนบริหารความเสีย่ งทีม่ รี ะดับ
ความเสีย่ งสูง และดำเนินการตามแผนหรือไม่
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คำตอบ: การจัดทำแผนบริหารความเสีย่ งจะเลือกเฉพาะความเสีย่ งทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงมาดำเนินการ ดังนัน้ หากมีการวิเคราะห์และ
ระบุความเสีย่ ง และปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของส่วนงานแล้ว จะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 2 เมือ่ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ งและจัดลำดับความเสีย่ ง (เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3) แล้วพบว่า
มีเฉพาะบางด้านทีม่ คี วามเสีย่ งระดับสูง จึงเลือกดำเนินการเฉพาะบางด้าน ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 โดยไม่จำเป็น
ต้องทำครบทุกด้าน
คำถาม: ตัวบ่งชีท้ ่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
ทำหน้าทีต่ รวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกำหนด ในระดับคณะ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอกหมายถึงหน่วยงานใด และในกรณีทใ่ี นปีทป่ี ระเมินไม่มหี น่วยตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยตรวจสอบภายนอกมาตรวจ ติดตามการใช้เงินของคณะ ข้อนีจ้ ะได้หรือไม่
คำตอบ: ในระดับคณะ หน่วยตรวจสอบภายในหมายถึง หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าระบบของมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ ค ณะมี ห น่ ว ยตรวจสอบภายในของตนเองให้ ห มายรวมถึ ง หน่ ว ยตรวจสอบภายในของคณะด้ ว ย ส่ ว น
หน่วยตรวจสอบภายนอก สำหรับสถาบันการศึกษาของรัฐหมายถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ในกรณีที่ปีใดหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกไม่ได้เข้ามาตรวจ ติดตาม
การใช้จา่ ยเงินของคณะ ถ้าคณะได้มกี ารทำรายงานหรือดำเนินการตามระบบทีก่ ำหนดแล้ว เขาไม่มาตรวจ อาจเป็นไปได้วา่
ไม่มขี อ้ สงสัยใดๆ ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ โดยอาจใช้แผนการตรวจสอบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นหลักฐานอ้างอิง
คำถาม: ตัวบ่งชีท้ ่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ทีก่ ำหนดให้มกี ารจัดทำรายงาน
ประจำปีทเ่ี ป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา
ใช้รายงานประเมินคุณภาพฉบับใดเป็นหลักฐานในการดำเนินงานตัวบ่งชีน้ ้ี
คำตอบ: ให้ใช้รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่รับการประเมิน ซึ่งเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และส่วนงานยอมรับแล้ว และการเสนอรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้ยดึ ตามทีจ่ ดั ส่งในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เป็นหลัก เช่น การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา
2555 ให้ใช้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2554 เป็นหลักฐาน
คำถาม: ตัวบ่งชีท้ ่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการนำผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน เป็นการนำผลการประกันคุณภาพของรอบปีใดมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
คำตอบ: ใช้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของรอบปีการศึกษาก่อนหน้าปีทร่ี บั การประเมิน เช่น การประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2555 ให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพของปีการศึกษา 2554
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สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดการประชุมวิชาการ เรือ่ ง “การประกันคุณภาพการศึกษา : สูม่ าตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอาเซียน” เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกีย่ วกับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ นวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ นี้ เพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการกำกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ให้เป็นทีย่ อมรับ สามารถสร้างบัณฑิต งานวิจยั และการบริการวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาไปสูค่ วามเป็นเลิศ กำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
กรุงเทพมหานคร ผูส้ นใจดูรา่ งกำหนดการประชุมได้จากเว็บไซต์ของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (http://www.mua.go.th/
users/bhes/front_home/IQA10102555/iqa10102555.html) โดย สกอ. ได้เปิดให้สมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านการลงทะเบียน
ออนไลน์แล้วทีเ่ ว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (http://interapp.mua.go.th/seminar_register/index.php)
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