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บทที่ 3
นิยามศัพท์
แนวคิดวงล้อ Deming (Deming Cycle) หมายถึง แนวคิดหลักการดาเนินงานผ่านกระบวนการ
PDCA ปัจจุบันเป็นหลักการสาคัญด้านงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การวางแผน (Plan) หรื อ P จะเป็ น จุด เริ่มต้ นของวงจรการบริห ารคุณ ภาพ เพราะแผนจะ
กาหนดเป้าหมายและทิศทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ โดยแผนจะอธิบายความจาเป็นและสร้าง
ความเข้าใจในการแก้ปัญหา ซึ่งต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกหน่วยงานที่จะร่วมมือกันในการปรับปรุง
แก้ไขอุป สรรค และข้ อบกพร่ องต่าง ๆ ขององค์ การให้ ห มดไปอย่ างเป็ น ขั้น ตอน เพื่ อ ให้ องค์ก ารสามารถ
ดาเนินงานบรรลุความสาเร็จตามที่ต้องการ โดยที่การวางแผนการสร้างคุณภาพจะมี 4 ขั้นตอน ต่อไปนี้
1.1 ตระหนักและกาหนดปัญหา ที่ต้องการแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยสมาชิกแต่ละคนจะ
ร่ ว มมื อ และประสานงานกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ในการระบุ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในการด าเนิ น งาน เพื่ อ ที่ จ ะร่ว มกั น
ทาการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขต่อไป
1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการดาเนินงานหรือหาสาเหตุของ
ปัญหา เพื่อใช้ในการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งควรจะวางแผนและดาเนินการเก็บข้อมูลให้เป็น
ระบบ ระเบี ย บ เข้ า ใจง่ า ย และสะดวกต่ อ การใช้ ง าน เช่ น ตารางตรวจสอบ แผนภู มิ แผนภาพ หรื อ
แบบสอบถาม เป็นต้น
1.3 อธิบ ายปั ญ หาและกาหนดทางเลื อก วิเคราะห์ ปั ญ หา เพื่ อใช้กาหนดสาเหตุของความ
บกพร่อง ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนิยมใช้วิธีการเขียนและวิเคราะห์แผนภูมิหรือแผนภาพ เช่น
แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิการควบคุม เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมงานคุณภาพเกิด
ความเข้าใจในสาเหตุและปัญหาอย่างชัดเจน แล้วร่วมกันระดมความคิด (Brainstorm) ในการแก้ปัญหา โดย
สร้างทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อมาทาการวิเคราะห์ และตัดสินใจเลือกทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุดมาดาเนินงาน
1.4 เลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการดาเนินงาน โดยร่วมกันวิเคราะห์ และวิจารณ์
ทางเลือกต่าง ๆ ผ่านการระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในการดาเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะ
ต้องทาวิจัยและหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือกาหนดทางเลือกใหม่ที่มีความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาได้มากกว่าเดิม
2. การปฏิบัติ (Do) หรือ D นาทางเลือกที่ตัดสินใจไปวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และลง
มือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าปัญหานั้นเป็นงานที่สามารถดาเนินการ
แก้ไขได้ภายในกลุ่ม ก็สามารถปฏิบัติได้ทันทีหากปัญหามีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหน่วย หรือกลุ่มอื่น ก็ต้อง
แจ้งให้ผู้บริหารสั่งการให้หน่วยงานอื่นประสานงาน และร่วมมือแก้ไขปัญหาให้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การตรวจสอบ (Check) หรือ C ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานที่ ป ฏิ บั ติ โดยการ
เปรียบเทียบผลการทางานก่อนการปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงานว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ถ้า
ผลลัพธ์ออกมาตามเป้าหมาย ก็จะนาไปจัดทาเป็นมาตรฐานสาหรับการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป แต่ถ้าผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยอาจจะสูงหรือต่ากว่าที่ต้องการ ทีมงานคุณภาพก็ต้องทาการศึกษา
และวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อทาการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้น
4. การปรับปรุง (Action) หรือ A กาหนดมาตรฐานจากผลการดาเนินงานใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในอนาคต หรือทาการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหาที่ไม่ได้
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คาดหวัง และปัญหาเฉพาะหน้าในการดาเนินงานจนได้ผลลัพธ์ที่พอใจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วจึง
จัดทาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในอนาคต และจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหาร และกลุ่มอื่นได้ทราบต่อไป
เราจะเห็ น ว่า วงจร PDCA จะไม่ได้ห ยุดหรือจบลง เมื่อหมุนครบรอบ แต่วงล้ อ PDCA จะหมุนไป
ข้างหน้าเรื่อย ๆ โดยจะทางานในการแก้ไขปัญหาในระดับที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น และยากขึ้น หรือเป็นการเรียนรู้
ที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ปัจจุบันทั้ง
แรงงานปฏิบัติการ แรงงานที่มีความรู้ และผู้บริหารชาวไทยส่วนใหญ่จะรู้จัก PDCA มากขึ้นกว่าอดีต ถึงแม้จะ
ไม่เข้าใจรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินงานอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ช่ วยให้การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภ าพ และเห็ น ผลที่เป็น รูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ดีผู้เขียนอยากจะย้าอีกครั้งว่า หัวใจของวัฏ จักร
Deming ไม่ได้อยู่ ที่ PDCA เท่ านั้ น แต่อยู่ ที่คนที่มีคุณ ภาพ และเข้าใจคุณ ภาพอย่างแท้ จริง หรือที่ เรียกว่า
คุณภาพอยู่ ที่ใจ (Quality at Heart) ที่พร้อมจะเปิดใจเรียนรู้ และพัฒ นาตนเองอยู่ตลอดเวลา อย่างมุ่งมั่น
และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วย 2 ประการ คือ ประการที่ 1 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในประกอบด้วยระบบการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ประการที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วยกระบวนการ
3 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการให้การรับรอง ทั้งนี้ จึงได้จาแนกออกเปน
2 สวน คือ 1. การประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) และ 2. การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้ มีระบบการประกัน
คุณ ภาพภายใน รวมถึงให้ มี ส านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาท าหน้ าที่ ป ระเมิ น
คุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA
(Plan–Do–Check–Act) เปนการปฏิบั ติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสั งกัดที่มี
หนาที่กากับดูแลสถาบันการศึกษา ประกอบดวย
1.1 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะประกันวามีการปฏิบัติหนาที่เปนไปตาม
หนาที่ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่สงผลตอคุณภาพ การควบคุมดังกลาวเนนที่
ระบบการกากับ ดูแลตนเอง (Self – Regulating System) ในระดับบุคคล กองวิชา กรมนักเรียน/กองการ
ปกครองและสถาบัน
1.2 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึงการตรวจสอบผลการดาเนินการของ
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สถาบันการศึกษาไดจัดใหมีขึ้น โดยจะเปนการตรวจสอบ
เชิงระบบ มุงเนนการพิจารณาวา สถาบันไดมีระบบควบคุมคุณภาพหรือไมไดใชระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใดและมี
ขั้นตอนการดาเนินการที่จะทาใหเชื่อถือไดหรือไมวาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ
1.3 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึงการประเมินคาระดับคุณภาพ
ของกิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการ
สอน เปนตน โดยมีจุดเนนที่โปรแกรมวิชา การประเมินจะใชวิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) การประเมิน
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ทางวิ ช าการจากภายนอก (External Peer Review) และการใชตั ว บงชี้ วั ด พฤติ ก รรม (Performance
Indicators)
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึ ง การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอกโดย
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สานักงาน
ดั ง กลาวรั บ รอง เพื่ อ เปนการประกั น คุ ณ ภาพและใหมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษา ประกอบดวย 1. การตรวจสอบคุณภาพที่ผ านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 2. การ
ประเมินคุณภาพ และ 3. การใหการรับรอง
ตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณ
ของสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะจุดหรือช่วงเวลาหนึ่ง ค่าของตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ระบุที่บ่งบอกถึงสภาพที่ต้องการ
ศึกษาเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ แต่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เพื่อประเมินสภาพที่ต้องการศึกษาได้ และใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างจุดหรือช่วงเวลาที่ ต่างกันเพื่อให้ทราบ
ถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ต้องการศึกษาได้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่
ในองค์ กรซึ่งกระจั ดกระจายอยู่ ในตัว บุ คคล หรือเอกสาร มาพั ฒ นาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทุ กคนในองค์ก ร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒ นาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ ถ่ายทอดออกมา
เป็ น ค าพู ดหรื อ ลายลั กษณ์ อัก ษรได้โดยง่าย เช่น ทั กษะในการท างาน งานฝี มื อ หรือการคิ ดเชิงวิเคราะห์
บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่า เป็นความรู้แบบ
รูปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อ การบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาคน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุ ความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทร
ระหว่างกันในที่ทางาน
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ได้แก่
(1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
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โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง ความรู้ที่ชัด
แจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ
และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ทาโดยคน คนเดียว
กระบวนการจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชานาญที่แฝงเร้นในตัว
คน หาทางนาออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้
งดงามและใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจาก
การเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน ดังนั้นกระบวนการการจัดการความรู้ มีพื้นฐานอยู่ที่การให้คุณค่าแก่
ความรู้ที่อยู่ในตัวคนทุกคน จึงเป็นรูปธรรมแห่งการปฏิบัติที่เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคน
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง เป็นองค์การที่มุ่งเน้นให้ทุกคนพัฒนา
ตนเอง พัฒนากลุ่ม และทั่งถึง องค์การด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดเวลาของการทางาน โดยใช้ความรู้ที่
มีเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งเดิมทั้งที่เป็นวิธีการทางาน หรือผลงาน
อย่ างต่อ เนื่ อ งเพื่ อ การปฏิ บั ติ งานที่ ดี กว่าเดิม การพั ฒ นาจากองค์ก ารแห่ งการเรีย นรู้ต่ าง ๆ กลายมาเป็ น
นวัตกรรมในที่สุด เช่น นวัตกรรมการปฏิบัติงานที่ดีด้วยการสร้างสรรค์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้
ประยุกต์พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล เป็นต้น
องค์การแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) หมายถึง เป็นองค์การที่มุ่งเน้นให้บุคลากร
คิ ด สิ่ ง ใหม่ ๆ ทั้ ง ที่ เป็ น วิ ธี ก ารท างาน หรื อ ผลงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ก ว่ าเดิ ม จากการ
พั ฒ นาการ จาก 2 นิ ย ามศั พ ท์ ประกอบด้ ว ย 1. การจั ด การความรู้แ ละกระบวนการจั ด การความรู้ 2.
นวั ต กรรม จากองค์ ก ารแห่ งการเรี ย นรู้ สุ ด ท้ าย องค์ ก ารแห่ งการเรีย นรู้ จะกลายมาเป็ น องค์ ก ารแห่ ง
นวัตกรรม ในที่สุด
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทาง วิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย
การเทียบเคียงผลการดาเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและ เปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่า เพื่อนาผล การเปรียบเทียบมาใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ ที่สาคัญของสถาบัน
(Organization-wide goal) การบู ร ณาการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เป็ น มากกว่ า ความสอดคล้ อ งไปในแนวทาง
เดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบ ภายใน ระบบการจัดการ ผลการดาเนินการมี
ความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ งานสร้ างสรรค์ในระดั บความร่ วมมือ ระหว่า งประเทศ หมายถึง โครงการ ร่วมมื อ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติหมายถึง การเผยแพร่ที่เปิด
กว้างสาหรับ ทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับ
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ภูมิภ าคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เ ฉพาะในกลุ่ม อาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย5 ประเทศนับรวม
ประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตาม แหล่งเผยแพร่ ไม่จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
อาเซีย น หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้( Association of South East
Asian Nations) มี10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัย ในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์( Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานการประชุ ม หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เ ป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจาก หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความ วิจัยใน
ที่ป ระชุมวิช าการ และบทความฉบั บ สมบู รณ์ (Full paper) ได้รับ การตี พิมพ์ ใน รายงานสื บเนื่ องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือ คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความ
ที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการ หรือ
คณะกรรมการจั ด ประชุ ม พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก ต้ อ งเป็ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full paper) และได้ รั บ การตี พิ ม พ์
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือ การเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้ นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้ า งสรรค์ หมายถึง ผลงานศิ ล ปะและสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ท างศิ ล ปะประเภทต่างๆ ที่ มี ความเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของ งานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน
งานสร้ า งสรรค์ ท างศิ ล ปะ ได้ แ ก่ (1) ทั ศ นศิ ล ป์ (Visual Art) ประกอบด้ ว ย ผลงานด้ า นจิ ต รกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2)
ศิลปะ การแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดง รูปแบบต่างๆ
และ
(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์ รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ ความสาเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ นาไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ด้านการทาวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลสาเร็จมาแล้ว โดยมี
หลักฐานเป็นผลงานที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) นิยามศัพท์ 37 ที่มี
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กรรมการภายนอกมาร่ ว มกลั่ น กรอง (Peer review) หรือ ตีพิ ม พ์ ในวารสารหรือ สิ่ งพิ ม พ์ ท าง วิช าการที่ มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งนาเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ
นาเสนอผู้ว่าจ้างในการทาวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัย หรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริ ญ ญาของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยให้
รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจา หลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ให้รายงานใน ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ
ระบุชื่อ เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ได้รับการตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือ
บทความวิ ช าการที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการ (Journal) ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ในฐาน ข้ อ มู ล ThaiJournal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศ ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงาน วิจัย
หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐาน ข้อมูลสากล ได้แก่
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www. scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI
Web of Science ( Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่ วไปมักใช้เวลา 5 ปีเป็น แผนที่ กาหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของ สถาบันควรคลอบคลุ มทุกภารกิจของ
สถาบันซึ่งต้อง มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละ กลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับ
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติ
การประจาปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง การเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผน กลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการ ทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของ ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับ เวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะ
กาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่ น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ หน่วยงาน เงิน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุน ด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม
เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ วิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุน
ต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตาม กลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของ
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โครงการหรื อกิจ กรรม ค่าเป้ าหมาย ของตัว บ่งชี้เหล่ านั้ น รวมทั้งมีการระบุผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กหรือหั ว หน้ า
โครงการ งบประมาณใน การดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์
ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ ใน การวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์
ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นาเอาความรู้หลายศาสตร์ หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัย จนกระทั่ง ผู้ เรียนสามารถ
พัฒนาความรู้องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+ แพทย์ศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการ ประชุมครั้งที่
7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ ข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒ นาแก่สถาบัน อุดมศึกษาในการพัฒ นา
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา
ระบบและกลไก หมายถึง การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทา
อะไรบ้างเพื่อให้ ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ และการดาเนินงานที่ทาให้สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือ
ดาเนินอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายสู่ให้สามารถดาเนินงานสู่ความสาเร็จที่ได้ตั้งไว้
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบ ด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์ ก าร หน่ ว ยงาน หรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเป็ น ผู้ ด าเนิ น งาน เช่ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น งาน กลุ่ ม
คณะทางาน กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ การจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามระบบที่ได้ตั้งไว้ หรือ
รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ที่ได้ตั้งไว้
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์ กับศาสตร์
ที่ เปิ ด สอนมิ ใช่ สั ม พั น ธ์ กั บ รายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในหลั ก สู ต ร เช่ น เป็ น ศาสตร์ ในกลุ่ ม สาขาวิ ช า (Field of
Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ งที่ 12/2554 เมื่อ
17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ เทียบเท่าขึ้น
ไป (เช่น ระดับ จั งหวัด) หรือ รัฐ วิส าหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษั ท มหาชน ที่ จ ดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ)
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หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ ต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริห ารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ นาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึ งประพฤติป ฏิบั ติอาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก
เป็นต้น (ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สานักงาน ก.พ.ร.)
หลักธรรมาภิบ าลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม จะนามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานใน ระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้อง มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
2. หลักประสิทธิภ าพ (Efficiency) คือ การบริห ารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) คื อ การให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี ความแตกต่าง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ คาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงวามสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อ
สงสั ย และสามารถเข้ าถึงข้อมู ล ข่าวสารอั น ไม่ ต้องห้ ามตามกฎหมายได้ อย่างเสรีโดย ประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ ตรวจสอบได้
6. หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) คื อ กระบวนการที่ ข้ าราชการ ประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ ปัญหาหรือ
ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มคิ ด แนวทาง ร่ ว มการแก้ ไขปั ญ หา ร่ ว มในกระบวนการ ตั ด สิ น ใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7. หลั กการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสิ นใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็ น จากกลุ่มบุคคลที่ ได้รับ
ประโยชน์ และเสีย ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ มที่ ได้รับ ผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่า เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ซึ่งจะมีตาแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ช่วย ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน และการวิจัย
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่ เต็มเวลาตามเวลาทาการ)
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริห ารเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมี สัญญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้าง จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน
ให้ ชั ด เจนไม่ น้ อ ยกว่ าหน้ าที่ ข องอาจารย์ ป ระจ าตามที่ ก าหนด ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร หลักสูตร
และจั ด การเรีย นการสอน โดยวางแผน ติ ดตาม ทบทวนการด าเนิ น งานหลั กสู ตร และปฏิ บั ติงานประจ า
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็ นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้นอาจารย์
ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรใน
หลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
(คณะกรรมการ การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์2549) ทั้งนี้ กรณี บัณฑิต
ศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ขอให้นาเสนอโดยดาเนินเช่นเดียวกับ การนาเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือ ให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจ หมายถึ ง ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริห าร
(Management Information System) หรื อ MIS คื อ ระบบที่ ให้ ส ารสนเทศที่ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งการ เพื่ อ ให้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มคุณค่าต่อการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ โดยจะ
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รวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอก ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนั้นจึงเกี่ยวพันกับองค์การทั้งในอดีต
และปัจจุบันเพื่อยกระดับโดยคลอบคลุมถึงการบริหารจัดการองค์การ (POLC) โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ เช่น
1. ระบบสารสนเทศแผนยุทธศาสตร์องค์การ (Planning) 2. ระบบสารสนเทศการจัดองค์การ (Organizing)
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการกากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหาร (Leading) และ 4. ระบบสารสนเทศ
เพื่อควบคุม ประเมินผล (Controlling) เป็นต้น ระบบสารสนเทศทาให้ข้อมูลถูกรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ทั้งสิ่งที่
คาดว่าจะเป็นในอนาคต การลดความเสี่ยงการบริหารจัดการองค์การที่ยอมรับได้เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
นอกจากนี้ระบบเอ็มไอเอสจะต้องให้สารสนเทศอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ทันสถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ภายใต้
ฐานข้อมูลที่เป็นจริง
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และมีผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่ ว ไหล ความสู ญ เปล่ า หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไม่ พึ งประสงค์ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก ารไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงจาเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับความเสี่ยงตามแนว COSO จาแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ
ดาเนินงานที่นาไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์การ
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ
ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. ความเสี่ ย งด้ านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเบิ กจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปทาให้การจัดสรรไม่เพียงพอ
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

