พบกับจดหมายข่าวกันอีกเช่นเคย สาหรับเดือนนี้ สานักงานประกันคุณภาพมีข่าวที่น่าสนใจ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ การประเมินภายนอก รอบสี่ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 ค่านิยมและ
หลักคิดของ TQA เรื่อง “การมุ่งเน้นความสาเร็จ” ตลอดจนภาพกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจค่ะ

หลังจากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้ง สมศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
สาระสาคัญคือ “ รัฐมนตรีในกากับเปลี่ยนมาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ ซึ่งมีเสียงขานรับในทางบวก คือ เมื่อ สมศ. รายงานผล
การประเมินภายนอกของสถานศึกษาให้ รมว.ศธ. รับทราบแล้ว สามารถมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาต่อไปได้ทันที เท่ากับว่า พ.ร.ฎ.สมศ. ฉบับใหม่นี้ เป็นการเปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาแบบใหม่ พ.ศ. 2561 และจะเริ่มนาร่องการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ในทุกระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ทันที
ซึ่งในรอบสี่นี้ จะไม่ใช่การประเมินด้วยมาตรฐานเดียวทั้งประเทศ
จะลดความกังวลของสถานศึกษาในเรื่องความหลากหลายและความแตกต่าง
รวมถึงไม่สร้างภาระจัดเตรียมข้อมูลเอกสารจานวนมากไว้รองรับการประเมิน
และมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ผู้ประเมินที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม เป็นราย
บุคคลอีกด้วย ซึ่งแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ที่พัฒนาขึ้นนั้น
ได้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ลดความสาคัญของเรื่อง
พิธีการต้อนรับ เน้นให้ข้อมูลตามสถานศึกษาปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบด้วย
เน้นให้ข้อมูลตามสภาพจริง โดยสถานศึกษาจัดทารายงานประเมินตนเอง หรือ SAR เพียงฉบับเดียว และส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
สมศ. จะดึงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ผู้ประเมินภายนอกจะคัดมาจาก 3 กลุ่ม คือ ผู้ทรงคุณวุฒิของ สมศ. ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
นอกจากนี้ ยังได้ยกเลิกเกณฑ์การประเมินเป็นรายตัวบ่งชี้ แต่จะเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน และวิเคราะห์ประเมินผลแบบ
องค์รวม การตัดสินผลจะไม่มีการรับรองหรือไม่รับรองสถานศึกษา แต่จะสะท้อนผลการประเมินจากรายงานออกมาให้เห็น
ที่มา : ข่าวสดออนไลน์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 10121 วันที่ 14 สิงหาคม 2561

รอบปีการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

 ข้อมูลผลงานวิจัย ให้พิจารณาจากปีปฏิทิน 2560 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
 ข้อมูลแผนงาน และงบประมาณ ให้พิจารณาจากปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
 ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้พิจารณาจากปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน
2560
 ข้อมูลบัณฑิต (ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 ภาคต้นปีการศึกษา 2560 และภาคปลายปีการศึกษา 2560)
การประเมินระดับคณะ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ สกอ. กาหนด โดยคณะรวบรวมผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร มาเป็นส่วน
หนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
คณะ
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
1) คณะรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานประกอบการประเมินฯ ตามรอบปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม
2561) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (http://qais.ku.ac.th)
2) คณะรวบรวมผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรทั้งหมดมาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ ผ่าน
ระบบ CHE QA Online ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยสานักงานประกันคุณภาพได้กาหนดรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ให้ใช้เป็นกรอบในการรายงานผลการดาเนินงาน ซึ่งกาหนดให้คณะเขียนส่วนนาของ (SAR) ประกอบด้วย
บทที่ 1 ส่วนนา
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา (โดยย่อ)
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
1.3 โครงสร้างองค์กร
1.4 รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และ คณะกรรมการประจาคณะ
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
1.6 จานวน อาจารย์และบุคลากร
1.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และสินทรัพย์ (ที่สาคัญ)
1.8 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ
1.9 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
คณะรายงานผลการดาเนินงาน ตามข้อ 2 ไว้ในบทที่ 1 ทั้งนี้ทุกคณะ ควรจัดทารายงานการประเมินตนเองและรายงานประจาปี ไว้ใน
รูปแบบไฟล์ ให้เสร็จก่อนวันที่ 4 กันยายน 2561
3) คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินผลการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ ภายในเดือนกันยายน 2561 ผ่านระบบ CHE QA
Online โดยประธานคณะกรรมการประเมินฯ ต้องยืนยันผลการประเมิน ภายใน 1 เดือน หลังการประเมินฯ
4) คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งคะแนนผลการประเมินฯ ระดับคณะจากระบบ CHE QA Online ตามที่ประธานคณะกรรมการ
ประเมินฯ ยืนยันผลการประเมินฯ แล้ว และส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับคณะ ฉบับสมบูรณ์ ไปยังคณบดี และสานักงานประกันคุณภาพ ส่วนคณะ
ที่สังกัดวิทยาเขต ให้คณะกรรมการประเมินฯ ส่งข้อมูลให้งานประกันคุณภาพของวิทยาเขต ภายใน 2 สัปดาห์หลังการตรวจประเมินฯ ไม่เกินวันที่ 10
ตุลาคม 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
5) คณะจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ตามผลการประเมินฯ ส่งสานักงานประกันคุณภาพ และกรอกข้อมูลแผนพัฒนาปรับปรุง
(สปค.01) เข้าในระบบ http://qais.ku.ac.th/qainput/login.aspx ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และนาผลการประเมินฯ ไปใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาปี

ต้องเข้าใจปัจจัยต่างๆ
ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว
ที่มีผลกระทบต่อองค์กร
ต้องจัดการกับความไม่แน่นอน
ของสภาพแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่าง
ความต้องการระยะสั้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บางกลุ่มกับความจาเป็นขององค์กรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นในการลงทุนในระยะยาว
เพื่อความสาเร็จ

ต้องมีแนวทางที่มุ่งเน้นอนาคต
และมีความมุง่ มัน่ ที่จะสร้างพันธะระยะยาว
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ซึ่งต้องอาศัย
ความคล่องตัวในการปรับเปลีย่ นแผน
เมื่อสถานการณ์บงั คับ

การมุ่งเน้นความสาเร็จครอบคลุม
ถึงการพัฒนาผู้นา บุคลากร และผู้ส่งมอบ
การวางแผนสืบทอดตาแหน่งที่มีประสิทธิผล
การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความกล้าเสี่ยงที่
ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน และการ
กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ตลอดทั้งการคาดการณ์
ถึงความรับผิดชอบและความกังวล
ของสังคม

คาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัจจัยต่างๆ
ความคาดหวังของลูกค้าทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โอกาสในการสร้างธุรกิจ วิกฤติที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยบนไซเบอร์

 วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30-12.00 น. สานักงานประกันคุณภาพได้จัดการประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 3 /2561 เพื่อประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุม กาพล
อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จานวนทั้งสิ้น 81 คน

 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 สานักงานประกันคุณภาพเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

 วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30-16.00 น. สานักงานประกันคุณภาพได้จัดการประชุมพิจารณาติดตามการเขียน
รายงานผลการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ครั้ ง ที่ 1/2561 เพื่ อ พิ จ ารณาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์ป ระเมินคุ ณภาพภายในและแลกเปลี่ย นความคิดเห็น และข้อเสน อแนะแนวทางการเขีย นรายงานผล
การดาเนินงานระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ
จานวน 58 คน และร่วมประชุมทางไกลที่วิทยาเขตต่างๆ จานวน 10 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 68 คน

