NIDA BUSINESS SCHOOL
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ปงบประมาณ 2554
1. ชื่อโครงการ
“การประกันคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3. แนวคิดการนําเสนอโครงการ
การประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง และผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีสวนรวมในการทํางานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตน
ดังนั้น ผู ปฏิ บัติ งานจึ งควรมีค วามรู ความเข าใจเรื่องนโยบายการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาเพื่ อสามารถ
นําไปสูแนวทางการปฏิบัติงานตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เปนการรองรับและเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และ
การจัด ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก ระดับ และประเภทการศึกษา โดยในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกั นคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กํา หนดให มีร ะบบการประกัน คุณภาพการศึ กษาเพื่ อพั ฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก และมาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือว าการประกันคุณภาพภายในเปนสว นหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report – SAR) เสนอตอหนวยงานตนสังกัด (สกอ.) และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ตลอดจนใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (สํานักงาน ก.พ.ร.) โดยมี
หนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)
(ประเมินตามรอบการศึกษาทุกป)
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2. การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายนอก ของ สํ านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) สําหรับการประเมินรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) (ประเมินตามรอบทุก 5 ป)
3. การประเมินผลการปฏิบั ติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) (ประเมินตามรอบปงบประมาณทุกป)
ในสว นของการประกั นคุณภาพการศึ กษาภายในนั้ น สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร ได
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแตป 2544 โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานให
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และไดมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอยางมีป ระสิทธิภาพและต อเนื่อ ง โดยสถาบันฯ ไดจัดใหมี
การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํ านั ก/หน วยงาน กําหนดมาตรฐานตั วบ งชี้ และเกณฑ
คุณภาพเปนไปตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิ นที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสถาบันฯ กําหนด และใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ไปยังกองแผนงาน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสถาบัน และจัดสงให สกอ. ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจไดจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ โดยดําเนินการตามนโยบาย
และแนวทางที่สถาบัน กําหนดมาตั้งแตปการศึกษา 2548 จนถึงปจจุบัน (ปการศึกษา 2553) และโดยที่
การประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
และผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีสวนรวมในการทํางานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตน ดังนั้น ผูปฏิบัติงาน
จึงควรมีความรูความเขาในเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสามารถนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนการรองรับ
และเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป อนึ่ง ในปการศึกษา 2553 นี้ สกอ. ไดพัฒนา
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหม คณะบริหารธุรกิจจึงไดจัดเตรียมแผนงาน/
โครงการการใหความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงานของคณะในเรื่องดังกลาวทั้งหมด
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจมีความรูความเขาใจในเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวทางปฏิบัติ งาน ตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในใหม
2. เพื่อใหผู ปฏิ บัติงานมึความรูความเขา ใจการจั ดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR :
Self Assessment Report) ระดับคณะ และสงใหสถาบันฯ ภายในเวลาที่กําหนดสําหรับใชเปนขอมูล
ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันและจัดสงให สกอ. ภายใน 120 วัน
นับจากสิ้นปการศึกษา
6. เปาหมาย
ผูปฏิบัติงานทุกคนในคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

[2]

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูป ฏิบัติ งานคณะบริ หารธุ รกิ จมี ความรูค วามเขา ใจในเรื่ องนโยบายการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา และแนวทางปฏิบัติ งาน ตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
2. ผูปฏิบัติงานไดรับรูทิศทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการวางแผนการดําเนินการ โครงการ
กิจกรรมตางๆ มีระบบบริหารคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ มีการทํางานที่เปนมาตรฐาน ทํางานเปนทีม
และมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
3. หนวยงานไดรับทราบขอมูล ปญหาตางๆ จากผูปฏิบัติงาน ซึ่งหนวยงานสามารถนําขอมูล
และปญหาดังกลาว มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการบริหารงานตอไป
8. ที่ปรึกษาโครงการ
1. รองศาสตราจารย ดร.บุญชัย หงสจารุ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร นาคทับที
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
3. รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รองคณบดีฝายวิชาการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล สอาดโฉม
รองคณบดีฝายบริหาร
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9. ขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การจัดทําแผนและแนวปฏิบัติ

กําหนดการ

 เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของดานนโยบายและงบประมาณ
สนับสนุน ไดแก ที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2553
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553

28 มิถุนายน 2553

 ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานทราบ

กันยายน 2553

 การใหความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ
ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
@ รองอธิการบดีฝายวางแผน กลาวเปดการเปดสัมมนาและ
ใหนโยบายการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553
@ ผูอํานวยการกองแผนงาน บรรยายสรุปแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑ
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2553

19 ตุลาคม 2553

กิจกรรมที่ 2 การอบรม/สัมมนา (By Training) และการประชุม
แลกเปลี่ยน เรียนรู (By Sharing)
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 : ระหวางวันที่ 20-21
ตุลาคม 2553 เรื่อง “การประกันคุณภาพภายใน
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”
ณ โรงแรม Rose Garden Riverside จังหวัดนครปฐม
@ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารุรกิจ
ใหนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
@ บรรยาย เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ : จากนโยบายสูแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553”
โดย นางนาถฤดี วราภรณ
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20-21 ตุลาคม 2553

9. ขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน (ตอ)
กิจกรรม
@ ผูเขาสัมมนาฝกปฏิบัติการดําเนินงาน / เอกสาร /
หลักฐาน ที่เกี่ยวของ โดยแบงกลุมตามงานที่รับผิดชอบ
ไดแก กลุมงานการศึกษา, กลุมงานการเงินและพัสดุ,
กลุมงานบริหารและธุรการ, กลุมงานอื่นๆ,
และศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
@ การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ โดยตัวแทนแตละกลุมงาน
กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติจริงในที่ทํางาน (By Doing)
 มอบหมายใหผูที่รับผิดชอบแตละตัวชี้วัดปฏิบัติการ
ดําเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
 มอบหมายใหผูที่รับผิดชอบแตละตัวชี้วัดเขารวมประชุม
คณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในชุดตางๆ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ระดับสถาบัน
กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลการดําเนินงานและสรุปโครงการ
 การสัมมนา ครั้งที่ 2 : เดือนพฤษภาคม 2554
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการรวบรวมเอกสาร/
ขอมูล ตามตัวบงชี้/ตัวชี้วัด ตามที่ไดรับมอบหมายในการ
สัมมนา ครั้งที่ 1

กําหนดการ
ตุลาคม 2553 พฤษภาคม 2554

30 พฤษภาคม 2554

10. การวัดและการประเมินผล
1. การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้ งที่ 1 เรื่อง
“การประกันคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” วันที่ 20-21 ตุลาคม 2553
ณ โรงแรม Rose Garden Riverside จังหวัดนครปฐม ซึ่งการดําเนินงานประสบผลสําเร็จโดยอางอิง
จากดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ดังนี้
เกณฑการประเมิน
1. ผูปฏิบัติงานไดรับความรูความเขาใจ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ผูปฏิบัติงานสามารถนําความรูที่ไดรับ
มาปรับใชในการปฏิบัติงานได
3. ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
จัดสัมมนา

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป **

ผลการดําเนินงาน
3.95

ผลการประเมิน
สําเร็จ

คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป **

4.00

สําเร็จ

คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป **

4.12

สําเร็จ
** (จากคาคะแนนเฉลี่ย 5)

2. รายงานผลการดํ าเนิ นงานต อที่ ประชุ มคณะบริ หารธุ รกิ จ ครั้ งที่ 8/2553 เมื่อวั นที่ 8
พฤศจิกายน 2553
3. ติดตามผลการดําเนินงานการรวบรวมเอกสาร/ขอมูล ตามตัวบงชี้/ตัวชี้วัด (6 เดือน/10 เดือน)
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11. สรุปผลการดําเนินงาน
จากการเรียนรูและฝกปฏิบัติเพื่อทําความเขาใจในกิจกรรมและหลักฐานที่ใชประกอบ ทําให
ผูรับผิดชอบในการจัดทําตัวบงชี้มีความเขาใจมากยิ่งขึ้น ไดระดมสมองและนําเสนอตามเกณฑแตละเกณฑ
ที่ สกอ. กําหนด โดยมีวิท ยากรใหคําแนะนําและให ขอชี้แนะที่มีประโยชนเปน อยางยิ่ง นั บเปน การ
เริ่มตนที่ดีในการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหมของ สกอ. ในป พ.ศ.2553 และผูปฏิบัติงาน
คณะบริหารธุรกิจมีความรูความเขาใจในเรื่องกระบวนการการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในมากยิ่งขึ้ น
ตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ
คณะมี การมอบหมายผูรั บผิด ชอบอยา งชัด เจน ทํา ให ขั้นตอนการดํ าเนินงานเป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เชน การมอบหมายใหผู รับผิดชอบแตละองคประกอบ/
ตัวบ งชี้เ ขารวมประชุ มคณะทํางานระบบคุณภาพสถาบันฯ ในชุด ตางๆ จะทําใหผูรับ ผิดชอบนั้นสามารถ
นําผลการประชุมไปปฏิบัติงานประกั นคุณภาพได ตรงเปาหมาย เปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานมีการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของตน เชน การจัดทําแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูรับบริการ ไดแก
- แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค”
คณะบริห ารธุ รกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการปรับ ปรุง และประเมินผล
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ขอรับเงินสนับสนุนจากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และเปนขอมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 4 :
การวิจัย ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไก การพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
- การสํารวจความตองการสัมมนาวิชาการ (หลักสูตร Flexible MBA) เพื่อใชในการวาง
แผนการจัดสัมมนาใหแกนักศึกษา เพื่อใหการสัมมนามีคุณภาพและตองตามความตองการของนักศึกษา
- แบบสํารวจความตองการบริการทางวิชาการ / แบบประเมินผลโครงการอบรม/สัมมนา
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
- แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ผูปฏิบัติงานมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานตางๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดงาย ถูกตอง
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสถาบัน เชน
 การกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของ 3 หลักสูตร ไดแก
- MBA Learning Goals and Learning Objective
- M.Sc. in FIRM Learning Goals and Learning Objective
- Ph.D. Learning Goals and Learning Objective
 การปรับปรุง Course Syllabus เชน มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอน
 การจัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2554 เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดงาย ถูกตอง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสถาบัน
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 กิจกรรมพิเศษนักศึกษา เชน
- การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คายพัฒนาภาวะผูนํา : การคนหาและพัฒนาตนเอง”
(Leadership Development Camp : Self-Discovery and Personal Mastery) คายที่ 1-2 (หลักสูตร
Flexible MBA)
โดยมีวัตถุประสงค ดัง นี้ 1) เพื่อใหนักศึกษาคนหาตนเอง ค าหาเปา หมายในการ
ทํางาน ในวิชาชีพ และในการดําเนินชีวิตในสังคมชองตน 2) เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงความแตกตางของ
คนที่ไดมาทํางานร ว มกัน และเรี ยนรู การทํางานภายใต ความแตกต างของคนเหล านั้ น 3) เพื่อให
นักศึกษาวางแผนพัฒนาความรู ทักษะ และสภาวะจิตในการทํางาน เพื่อบรรลุเปาหมายในชีวิตตน
- การสํารวจความตองการสัมมนาวิชาการ (หลักสูตร Flexible MBA) เพื่อใชในการ
วางแผนการจัดสัมมนาใหแกนักศึกษา เพื่อใหการสัมมนามีคุณภาพและตองตามความตองการของนักศึกษา
 การบริการวิชาการตางๆ ไดแก
- การปรั บปรุ งขั้ นตอนการจายเงิ นจากเดิมชํ าระค าอบรมโดยการโอนเงินผ านธนาคาร
หรือชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูด บัตรเครดิตมาใชเพื่ ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยัง
มิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม
- การจัดทํา web board ใน website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ
และสามารถโตตอบชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time
- การเผยแพร องคความรู กิจ กรรมในโครงการ และการพัฒนาเครื อขา ยระหว าง
ผูเขารวมโครงการ ผานเว็บไซดของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และของโครงการ เชน โครงการ CFO ผาน
Social Network, โครงการ NEC, UBI, ผาน Direct mail ของผูเขารวมโครงการทุกคนโดยตรง
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