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บทคัดย่อ

	 มหาวทิยาลยักรงุเทพมกีารสรา้งความรว่มมอืและการกำาหนดเปา้หมายรว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	ซึง่ประกอบดว้ยนกัศกึษา	ผูจ้า้ง
งาน	ผู้ปกครอง	รัฐบาล	และประชาชนทั่วไป	โดยการดำาเนินการดังกล่าวใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวคิดการ
ดำาเนินงาน	ดังนี้
	 1.	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(Public	Information)	เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำาหนด	 โดยผ่านรายงานการประเมินตนเอง	(Self	Assessment	Report:	SAR)	 และเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย	รวมทั้งระบบ	CHEQA	Online	ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	 2.	การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	(Participation)	เห็นความโปร่งใส	(Transparency)	และสามารถตรวจสอบได้	
(Accountability)	ตามหลักธรรมาภิบาล	ผ่านระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน	อาทิ	ในรูป
แบบของการร่วมเป็นกรรมการ	 การร่วมกำาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย	 การให้ข้อมูลป้อนกลับ	 หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการ
ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	ด้านการประกันคุณภาพ
	 3.	การพฒันาตวับง่ชีส้ำาหรบัการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหนว่ยงานและระดบัสถาบนัทีม่คีวามเชือ่มโยงและเกีย่วขอ้ง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 4.	การกำาหนดรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง	(Self	Assessment	Report:	SAR)	ของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผลการดำาเนิน
งานด้านต่างๆ	ในระดับหน่วยงานและระดับสถาบันให้เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 5.	การมอบรางวลัแหง่คณุภาพสำาหรบัหนว่ยงานสายวชิาการและสายสนบัสนนุวชิาการทีม่กีลไกกระตุน้ใหบ้คุลากรของหนว่ยงาน
เห็นความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็น
เลิศ	โดยเฉพาะการมีแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

Abstract

	 Bangkok	University	has	a	well-established	and	comprehensive	Quality	Assurance	framework	(QA)	with	stakeholders	
for	implementation	and	management	shared	between	the	different	levels	of	interested	parties	including	university	students,	
employees,	parents,	government	and	general	public.	Five	principles	included	in	Quality	Assurance	are:
	 1.	Disclosure	of	public	information	to	ensure	that	Bangkok	University	can	create	the	quality	and	standard	academic	
output	through	Self	Assessment	Report	(SAR),	the	university’s	website,	and	also	CHEQA	online	of	the	Office	of	the	Higher	
Education	Commission.
	 2.	Participatory,	transparency,	and	accountability	management	to	all	stakeholders	according	to	the	principle	of	

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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good	governance.
	 3.	Development	of	 indicators	for	evaluating	the	
educational	quality	within	departmental	and	institutional	
level	which	relate	to	stakeholders.
	 4.	 The	format	of	Self	Assessment	Report	(SAR)	that	
the	university	could	use	to	report	results	of	the	performances	
in	various	areas	including	divisional	and	institutional	level.	
The	advantage	of	SAR	is	to	extent	connection	of	both	levels	
to	better	engage	with	the	interested	parties.
	 5.	 The	quality	award	given	 to	 recognize	 the	
dedication	and	exemplary	effort	of	academic	and	
supporting	academic	divisions.	The	awarded	divisions	need	
to	provide	an	effective	structure	which	can	encourage	
employees	to	understand	the	important	of	the	organization	
and	to	take	part	in	continuous	qualities	development	of	
the	organization.	

บทนำา

	 การจัดทำาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็น
บทบาทและหน้าที่ที่สำาคัญอย่างยิ่งของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ	พ.ศ.	2542	
ในหมวดที่	6	ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	
โดยในมาตรา	47	 ได้กำาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษา	 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 ซึ่ง
ประกอบไปด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก	และในมาตรา	48	 ได้ระบุให้หน่วยงาน
ตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาและใหถ้อืวา่การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในเปน็
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยมีการจัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องทำาการเปิดเผยต่อ
สาธารณชน	 และเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก	
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	2542:	24	-	25)	
มหาวทิยาลยักรงุเทพไดป้ระกาศนโยบายประกนัคณุภาพการศกึษา
และเริ่มการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปีการศึกษา	
2543	 โดยได้ขยายระบบประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกภารกิจ	
และทุกหน่วยงาน	 และได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของทุกหน่วยงานทุกปีการศึกษา	
	 เพือ่สรา้งความมัน่ใจกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีวา่มหาวทิยาลยั
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามที่กำาหนด	 รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คณุภาพของมหาวทิยาลยัอยา่งตอ่เนือ่ง	มหาวทิยาลยัไดข้อรบัการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจากสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	 และได้มีการ
ประกาศใช้	 “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายใน	พุทธศักราช	2548”	
	 การขอรบัการตรวจประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสอง	จาก	
สมศ.	 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ของผลการดำาเนนิงานปกีารศกึษา	2550	จากผูท้รงคณุวฒุภิายนอก
โดยมีการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี	 และในปีการศึกษา	
2551	ไดป้รบัโครงสรา้งจากแผนกประกนัคณุภาพเปน็สำานกัประกนั
คุณภาพการศึกษา	 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์
มาตรฐานสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของผลการ
ดำาเนินงานปีการศึกษา	2551	 และปีการศึกษา	2552	 จากผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกโดยมีการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

กระบวนการดำาเนินงาน

 1. การเปดิเผยขอ้มลูสาธารณะ (Public Information)

	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในด้านผล
การดำาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแก่ประชาชนอย่าง
โปร่งใส	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	 นิตยสาร	 จุลสารคณะต่างๆ	
รายงานประจำาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 ภาพยนตร์แนะนำามหาวิทยาลัย
ในสื่อโทรทัศน์และเว็บไซต์และเสียงแนะนำามหาวิทยาลัยผ่าน
รายการวทิยุ	การแสดงผลงานของนกัศกึษาและคณาจารยผ์า่นสือ่
ต่างๆ	เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ	เว็บบอร์ดแสดง
ความเห็นของนักศึกษา	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และประชาชนทั่วไป	
ระบบสารสนเทศอุดมศึกษา	และระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	(CHE	QA	Online	System)	
ของสำานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา	การเปน็แหลง่ศกึษาดงูาน
ของสถานศึกษา	 หน่วยงานของรัฐ	 และองค์กรนานาชาติต่างๆ	
โครงการเปิดรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	(Open	House)	นอกจากนี้
มรีะบบการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนผา่นชอ่งทางทีเ่ปดิเผย
ทางช่องทางต่างๆ	 อาทิ	 ตู้รับความคิดเห็น	 ณ	 จุดบริการต่างๆ	
ภายในมหาวิทยาลัย
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 2. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

(Participation)

	 มหาวทิยาลยัมกีารดำาเนนิงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลและ
ส่งเสริมการบริหารงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตามหลัก	
ธรรมาภบิาล	โดยผา่นระบบการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน
ระดับหน่วยงานและระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง	 การแต่งตั้งคณะ
กรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย	 ผู้ทรง
คณุวฒุใินสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร	ผูบ้รหิารสถานประกอบ
การ	ผู้ใช้บัณฑิต	ตัวแทนศิษย์เก่า	สมาชิกองค์กรวิชาชีพ	นอกจาก
นีท้กุหลกัสตูรของคณะวชิาไดพ้จิารณาจดัหาและเชญิผูท้รงคณุวฒุิ
หรือผู้รู้ในชุมชน	 จากสถานประกอบการ	 องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน	 รวมทั้งขอความร่วมมือกับหน่วยงาน	 องค์กร	 สถาน
ประกอบการ	 เพื่อศึกษาดูงาน	 จัดทำากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้	 มี
ประสบการณต์รงและสามารถนำาไปใชป้ระโยชนไ์ด้	อกีทัง้ยงัมกีาร
วิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการที่ปรึกษาภายนอกอย่างสม่ำาเสมอ	
การจดัโครงการ/กจิกรรมทางการศกึษารว่มกบัองคก์ารหรอืหนว่ย
งานภายนอก	การสัมภาษณ์และขอความเห็นผู้ปกครอง	ศิษย์เก่า	
ผู้ใช้บัณฑิต	ชุมชน	และประชาชนทั่วไป	การประชุมพบผู้ปกครอง
ของคณะต่างๆ	 การสำารวจความพึงพอใจ	 นายจ้าง	 ผู้ประกอบ	
และผู้ใช้บัณฑิต	 การสำารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง	 มีการ
ติดตาม	ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบัน	โดยใช้
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 ร่วมกับหน่วยงาน
และชมุชนภายนอก	การสมัภาษณแ์ละขอความเหน็ผูป้กครอง	ศษิย์
เกา่	ผูใ้ชบ้ณัฑติ	ชมุชน	และประชาชนทัว่ไปในการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาภายในประจำาปี	2551	และประจำาปี	2552	การขอความ
เห็นจากสถานประกอบการ	 ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก	 และข้อเสนอแนะจากชุมชนและหน่วยงาน
ราชการหน่วยงานรับผิดชอบ
 3. การพัฒนาตัวบ่งชี้สำาหรับการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายในที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 มหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญกับระบบและกลไกการ
ประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในมาอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการให้ความสำาคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดัง
กล่าวโดยตรง	และเพื่อให้การดำาเนินการดังกล่าวดำาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	มหาวิทยาลัยจึงได้ทำาการพัฒนาตัวบ่งชี้สำาหรับการ
ประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
โดยตรง	 เพื่อเป็นการวางแผน	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลการ
ดำาเนินงานโดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 ประเภทของตัวบ่งชี้
	 3.1	 ตวับง่ชีต้ามองคป์ระกอบคณุภาพของสำานกังานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพการดำาเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานและสถาบัน	 โดยตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คณุภาพและเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพดงักลา่ว	มคีวามครอบคลมุ
กับพันธกิจหลัก	4	ประการของสถาบันอุดมศึกษา
	 3.2	 ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานคุณภาพของสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	เพือ่ประเมนิคณุภาพการ
ดำาเนนิงานตามภารกจิของหนว่ยงานและสถาบนั	และใชเ้ปน็ขอ้มลู
ในการเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก
	 3.3	 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์	 เพื่อประเมินผลผลิตตาม
ปรัชญา	 ปณิธาน	 พันธกิจ	 และบริบทของสถาบัน	 รวมถึงการ
ประเมินความสำาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน
	 3.4	 ตัวบ่งชี้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน	(เฉพาะหน่วยงานสาย
สนับสนุนวิชาการ)	 เป็นตัวบ่งชี้ที่มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน
คุณภาพเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบริบทของ
แต่ละหน่วยงาน
 4. การกำาหนดรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report: SAR)

	 มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
จะต้องรายงานผลการดำาเนินงานผ่านทางรายงานการประเมิน
ตนเอง	(Self	Assessment	Report:	SAR)	ตามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยั
กำาหนดไว้	 ซึ่งรายงานการประเมินตนเองที่แต่ละหน่วยงานจัดทำา
ขึ้นมีส่วนประกอบ	6	ส่วน	ได้แก่	
	 1)	 สว่นขอ้มลูเบือ้งตน้	ประกอบดว้ย	ประวตัคิวามเปน็มา	
ปรัชญา	 ปณิธาน	 และวัตถุประสงค์	 ระบบและกลไกการประกัน
คณุภาพการศกึษา	แผนงาน/เปา้หมายสำาคญั	สรปุผลการปรบัปรงุ
ตามผลการประเมินขององค์ประกอบคุณภาพในรายงานการ
ประเมนิตนเอง	และสรปุผลการปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของคณะ
กรรมการประเมินฯ	ในระดับหน่วยงานและสถาบัน
	 2)	 ส่วนผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ	
ประกอบด้วย	 การรายงานผลการดำาเนินงานและการประเมิน
ตนเองตามองค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้	และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 และ
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
	 3)	 สว่นสรปุผลการประเมนิ	ประกอบดว้ย	ผลประเมนิราย
ตวับง่ชีต้ามองคป์ระกอบคณุภาพ	คะแนนการประเมนิ	คะแนนการ
ประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา	 คะแนนการประเมินตาม
มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา	และคะแนนการประเมนิตามมมุมอง
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ด้านการบริหารจัดการ
	 4)	 สว่นบทสรปุผูบ้รหิาร	ประกอบดว้ย	สรปุผลการดำาเนนิ
การตามภารกิจของหน่วยงาน	สรุปผลการดำาเนินการตามภารกิจ
ของหนว่ยงานตามมาตรฐานการอดุมศกึษา	สรปุผลการดำาเนนิการ
ตามภารกิจของหน่วยงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	 และ
สรุปผลการดำาเนินการตามภารกิจของหน่วยงานตามมุมมองด้าน
การบริหารจัดการ
	 5)	 สว่นทศิทางการพฒันาและแนวปฏบิตัทิีด่	ีประกอบดว้ย
ทศิทางการพฒันาของหนว่ยงาน	และแนวปฏบิตัทิีด่ขีองหนว่ยงาน
	 6)	 ส่วนตารางข้อมูลพื้นฐาน	 ประกอบด้วย	 ตารางการ	
กรอกข้อมูลตามแบบระบบ	CHEQA	Online	 ของสำานักงาน					
คณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)
	 การรายงานผลการดำาเนินงานจะคำานึงถึงความเชื่อมโยง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตัวบ่งชี้ที่แต่ละหน่วยงานเกี่ยวข้อง	
นอกจากนี้เพื่อให้การรายงานผลการดำาเนินงานมีความครบถ้วน
สมบูรณ์และสามารถสะท้อนผลการดำาเนินงานของหน่วยงานได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น	 มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดให้มีส่วนการสรุปผลการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินขององค์ประกอบคุณภาพในรายงาน
การประเมินตนเอง	 เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้แสดงผลการขับ
เคลื่อนการดำาเนินงานตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเสนอแนะแนวทาง
เสรมิไว	้รวมทัง้การสรปุผลการประเมนิคณุภาพภายในตามมมุมอง
ดา้นการบรหิารจดัการ	ในสว่นของนกัศกึษาและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในตอนท้ายของรายงานการประเมินตนเองอีกด้วย
 5. การมอบรางวัลแห่งคุณภาพสำาหรับหน่วยงานสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

	 การประกวดรางวลัแหง่คณุภาพมหาวทิยาลยักรงุเทพ	เริม่
ดำาเนินการจัดประกวดครั้งแรกในปีการศึกษา	2552	 และจัด
ประกวดเป็นครั้งที่	2	ในประจำาปีการศึกษา	2553	โดยยึดหลักการ
ที่ว่าเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัยสามารถสร้าง
คุณค่าจากการดำาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้	 และนำาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ประสบการณ์ร่วมกัน	และใช้เป็นข้อมูลในการยกย่องหน่วยงานที่
ประสบผลสำาเร็จ	 จากการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา		
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและสามารถเป็นแบบ
อย่างแก่หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย	 นอกจากนี้	 ยังเป็นกลไก
กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเห็นความ
สำาคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดย
เฉพาะกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	รวมทัง้เปน็การยกยอ่งหนว่ยงานทีเ่กดิ
ผลสำาเรจ็จากการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษาใหเ้ปน็สว่น
หนึง่ของการบรหิารการศกึษาและสามารถเปน็แบบอยา่งแกห่นว่ย

งานอืน่ในมหาวทิยาลยั	โดยมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาใหร้างวลั	ซึง่
ประกอบด้วย	1)	 พิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง	(Self	
Assessment	Report:	SAR)	ทีส่ะทอ้นประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของการดำาเนินงานของหน่วยงาน	2)	มีการประเมินผลและการนำา
ผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน	 เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำาเนินงาน	 มีการวิเคราะห์จุด
แข็ง	 จุดที่ควรพัฒนา	และแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงในอนาคต	และ	3)	ประเด็นสำาคัญของหน่วย
งานที่ดำาเนินงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย	 (Good	
Practices)	
	 การพจิารณามอบรางวลัจะใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ	คอื	
แบบประเมินรางวัลแห่งคุณภาพ	 จำานวน	8	 ข้อ	 และให้คณะ
กรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้
ตอบ	ซึ่งได้ดำาเนินการหาคุณภาพของแบบประเมินดังกล่าว	พบว่า	
มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั	(Reliability)	เทา่กบั	0.78	ผลการประเมนิ
การดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	 ในปีการศึกษา	2552	 พบว่า	
หน่วยงานสายวิชาการ	 รวมทั้งสิ้น	10	 หน่วยงาน	 มีเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับดี	 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนน
เต็ม	100	 คะแนน	 เท่ากับ	76.10	 และหน่วยงานสายสนับสนุน
วิชาการ	รวมทั้งสิ้น	36	หน่วยงานมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
ดี	 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนเต็ม	100	 คะแนน	
เทา่กบั	75.13	แนวปฏบิตัทิีด่ขีองหนว่ยงานตา่งๆ	พบวา่	หนว่ยงาน
สายวชิาการเนน้แนวปฏบิตัทิีด่ใีนดา้นการจดัทำาแผนปฏบิตังิานใน
ด้านต่างๆ	ได้แก่	ด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม	 การติดตามผลการใช้งบประมาณ	 และการใช้
ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก	 สำาหรับ
หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการเน้นแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการจัด
ทำาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อสนองตอบต่อภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การจัด
กจิกรรมพฒันาบคุลากรภายในหนว่ยงานเพือ่สูก่ารเปน็องคก์รแหง่
การเรียนรู้	 และการจัดทำาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนเพื่อการ
สนับสนุนการตัดสินใจและการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

	 จากการดำาเนินการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพทำาให้พบว่า	 หากการดำาเนินการในด้าน
ต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยโดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะทำาให้
เกดิความมัน่ใจวา่มหาวทิยาลยัสามารถสรา้งผลผลติทางการศกึษา
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำาหนด	 รวมทั้งเกิดประโยชน์
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จะช่วยให้การปรับปรุงคุณภาพในมิติด้านต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย
ดียิ่งขึ้น
	 2.	ควรเปดิโอกาสใหบ้คุลากรของมหาวทิยาลยัไดป้ระสาน
งานหรือมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์อ่การดำาเนนิงานดา้นตา่งๆ	ของมหาวทิยาลยั	ทัง้นี	้การ
สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยสร้างความมั่นใจถึงผล
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
	 3.	ควรทำาการสำารวจความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในมมุมองดา้นตา่งๆ	เพือ่นำาขอ้มลูมาเปรยีบเทยีบและวางแผนการ
ดำาเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ	เพือ่ใหข้อ้มลูทีไ่ดร้บัมาเกดิประโยชน์
ในการนำาไปใช้ร่วมกัน

สรุป

	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งมั่นให้การดำาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา	
และภายใต้การดำาเนินการดังกล่าวได้คำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของมหาวิทยาลัย	ได้แก่	นักศึกษา	ผู้จ้างงาน	ผู้ปกครอง	รัฐบาล	
และประชาชนทั่วไป	 ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า	 หากสามารถ
สร้างความเชื่อมโยงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
อย่างถี่ถ้วน	 โดยผ่านระบบและกลไกดำาเนินการประกันคุณภาพ
การศกึษาจะทำาใหเ้กดิการเขา้มสีว่นรว่มอยา่งสมคัรใจของผูม้สีว่น
ได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างแท้จริง	 ส่วนผลเสียที่ไม่มีการวางแผน	
ประเมิน	ตรวจสอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น	อาจ
ทำาให้ไม่รู้ว่าการทำางานสิ่งใดได้ขาดตกบกพร่องไปหรือไม่	 หรือ
ปฏิบัติงานไม่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่าย
ใดฝา่ยหนึง่หรอืไม	่ซึง่จะทำาใหไ้มไ่ดเ้กดิการเขา้มารว่มกนัคดิ	รว่ม
กนัรบัผดิชอบในฐานะทีม่หาวทิยาลยัเปน็องคก์รหลกัทางสงัคมดว้ย
เช่นกัน


