การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)

เรื่อง
การพัฒนาระบบการทางานประกันคุณภาพการศึกษา สานักทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดทาโดย
กิรณา สุขยืนยง และ ชญานันท์ คุปตะวาทิน
สานักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2555
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่ทาการวิจัย
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ มี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี การสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก
คนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา และได้เริ่มการประกันคุณภาพ
อย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ได้ขยายระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจและทุกหน่วยงาน และได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของทุกหน่วยงานทุกปีการศึกษา เพื่อ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และปีการศึกษา 2553 – 2555
สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ให้สอดคล้ องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งสานักทะเบียนนักศึกษาได้ดาเนินการทาการประกันคุณภาพการศึกษา ก้าวเข้าสู่เล่มที่
12 ของปีการศึกษา 2555
ทั้งนี้ สานักทะเบียนนักศึกษา มีระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
สาคัญต่างๆของนักศึกษา ซึ่งมีการทางานเหมือนการจัดเก็บเอกสารเข้าตู้เอกสาร ลิ้นชัก แฟ้ม มีระบบป้องกัน
ความปลอดภัย ในการควบคุ มการเข้ าถึง เอกสาร ผู้ ใช้ ส ามารถเข้า สู่ ระบบได้โ ดยการเข้ า ระบบ Windows
ตามปกติ จากนั้นเข้าโปรแกรม Browser โดยจะต้องเป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และผู้ใช้งาน
สามารถเข้าระบบโดยเรียกที่ URL http://bu-edoc.bu.ac.th/iwebform เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
ผู้ใช้ต้องป้อนรหัสผ่านผู้ใช้งานนั้น เพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทาการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆของผู้ใช้ เช่น
สิทธิในการค้นหาและเข้าดูเอกสาร สิทธิในการจัดเก็บเอกสาร สิทธิในการเพิ่มหมวดเอกสาร เป็นต้น ดังนั้นเพื่อ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเพื่อให้การบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน ระหว่าง
วิทยาเขต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาเรื่องนี้ขึ้น
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักทะเบียนนักศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ถูกพัฒนามาจากกระบวนการควบคุมคุณภาพภายในของการจัด
การศึกษา โดยสานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ของทุกหน่วยงาน และผู้อานวยการสานักทะเบียนนักศึกษา ได้มอบหมายให้หัวหน้าแผนกของแต่ละแผนกเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ ได้แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพ เขียนรายงานการประเมินตนเอง พร้อมกับ
รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบ และจัดทาเล่มฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป ตามที่ปรากฏในแผนภูมิ ดังนี้

ผู้อานวยการ
สานักทะเบียนนักศึกษา

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ

หัวหน้าแผนก
3 แผนก

ของหน่วยงาน
คณะทางาน
ประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยจัดให้มีบุคลากร
และแผนกประกันคุณภาพการศึกษาในสังกัดสานักวิชาการ ทาหน้าที่ประสานงาน ติดตามการประเมินคุณภาพ
ภายใน และสรุปผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พัฒ นาระบบการท างานการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของส านัก ทะเบี ย นนั ก ศึ กษา โดยให้
สอดคล้องตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อๆไป
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วิธีการและขั้นตอนการทางานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประเมินคุณภาพภายในมีผู้เกี่ยวข้องหลัก คือ หน่วยงานผู้ขอรับการประเมิน และกรรมการผู้
ประเมินคุณภาพ โดยมีคณะทางานประกันคุณภาพระดับสถาบันเป็นผู้ดาเนินการและประสานงานตามขั้นตอน
ของการดาเนินงานประเมินคุณภาพภายใน

1. รับการอบรมการพัฒนาตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน และการเขียน SAR

2. พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

3. เก็บข้อมูลและจัดทา SAR

4. ส่ง SAR เพื่อขอรับการประเมิน

5. เตรียมพร้อมเพื่อรอรับการประเมิน

6.รับการประเมิน

7. รับทราบผลการประเมินและนาไปปรับปรุง
นาไปปรับปรุง
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แผนผังระบบการทางานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน (รูปแบบเดิม)

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ และมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เขียนผลดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
รวบรวมรายการหลักฐาน

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อพิจารณา SAR ฉบับร่าง
ร่วมกัน ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อพิจารณา SAR ฉบับร่าง
ร่วมกัน ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
จัดทา SAR และแฟ้มรายการหลักฐาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ตรวจเล่ม SAR และรายการหลักฐาน
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แผนผังระบบการทางานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน (รูปแบบใหม่)
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะทางานประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน

ประชุมคณะทางานประกันคุณภาพ และมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัว
บ่งชี้ เขียนผลดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรวบรวม
รายการหลักฐาน

ประชุมคณะทางานประกันคุณภาพ เพื่อพิจารณาร่วมกัน ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 และจัดทา SAR ฉบับร่าง
รวบรวม
รายการ
ส่ง SAR ฉบับร่าง ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อพิจารณา

หลักฐาน และ
นาเข้าระบบ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ พิจารณา SAR ฉบับร่าง
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
จัดทา SAR ฉบับจริง และนาเข้าระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ตรวจเล่ม SAR และรายการหลักฐาน

เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
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การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจา
จากการวิจัย สานักทะเบียนนักศึกษา สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ได้ประโยชน์ดังนี้
1. เป็นการนาทรัพยากร ( ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ที่มีอยู่ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
2. ลดความเสี่ยงในการสูญหายของรายการหลักฐาน เนื่องจากมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
3. มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยกาหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าใช้ต้อง
login และใส่รหัสผ่าน ( Password)
4. บุคลากรของหน่วยงาน สามารถสืบค้นข้อมูลการประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
5. เป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
6. คณะทางานประกันคุณภาพของหน่วยงาน สามารถเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง เล่ม SAR และรายการ
หลักฐานได้สะดวกและรวดเร็ว
7. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจประเมินคุณภาพภายในได้ง่าย
และรวดเร็ว

