


บทบรรณาธิการ

ข่าวประกันคุณภาพโชคดีที่ รองศาสตราจารย์ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ อาจารย์

ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การสอน ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับบุคคล

ในปี 2553 มีภารกิจหลักๆ ในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งชาว ม.อ. ต้อง

ร่วมกันขับเคลื่อน คือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามกรอบ TQA ซึ่งเป็นเรื่อง

ใหมท่ีต่อ้งเรยีนรูร้ว่มกนั และคาดวา่ในปกีารศกึษา 2553 สกอ. จะปรบัตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์

การประเมินใหม่ ส่วน  สมศ. ก็ได้มีการปรับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

สำาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ไปบ้างแล้ว รวมทั้งได้ลองประเมินนำาร่อง

ตามกลุ่มสถาบัน เพื่อนำาข้อมูลมาปรับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสม ในปี 

2553 ประมาณเดือนพฤษภาคม คงทราบรายละเอียดชัดเจนขึ้น

ส่วนระบบประกันคุณภาพภายในตามปกติของเราก็ยังคงดำาเนินไปตามองค์ประกอบ 

11 ด้าน และ 3D ซึ่งขณะนี้บางหน่วยงานเริ่มเตรียมความพร้อมสำาหรับการประเมิน

ตาม SAR 2552 ซึ่งต้องแล้วเสร็จก่อนการประเมินมหาวิทยาลัยกันอย่างแข็งขัน

รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง

บรรณาธิการ
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“เส้นทางสู่อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน”

รองศาสตราจารย์ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

“ครู” มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มาก ไม่เช่นนั้นคงไม่เปรียบครูเหมือนกับแม่คนที่
สอง แต่การเป็นครูในมหาวิทยาลัย นอกจากการสอนให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม
แล้ว ต้องมีการพัฒนาสื่อการสอนรวมทั้งทำางานวิจัยด้วย

ประวัติส่วนตัวและการทำางาน : ช่ือ ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ อายุ 51 ปี เกิดท่ี 
จังหวัดลำาปาง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง สาขาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปริญญาโทท่ีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับราชการมา 29 ปี ตำาแหน่งปัจจุบันคือรองศาสตราจารย์ สมรสกับรอง
ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีลูกสาว 1 คน 
และลูกชาย 1 คน

เคยไดร้บัรางวลัผูป้กครองดเีดน่
ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยปี พ.ศ. 
2548 รางวลัในฐานะอาจารยท์ีเ่ปน็ทีร่กั 
ชื่นชม และศรัทธาของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ปีพ.ศ. 2550 และ 2551 
อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ปี พ.ศ. 2552 และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกระดับคณะจากการ
ประกวด show case รายวิชา 330-101 หลักชีววิทยา 1 พ.ศ. 2553

คติในการทำางาน : “ทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด” ในการสอนถ้านักศึกษามีปัญหา
เรือ่งการเรยีน กจ็ะหาสาเหตวุา่เปน็เพราะครหูรอืเปน็เพราะนกัศกึษา ถา้ประเดน็
มาจากคร ูกจ็ะแกไ้ขทีต่วัเรากอ่นซึง่เปน็การแกไ้ขทีง่า่ยกวา่ทีจ่ะไปแกผู้อ้ืน่แตถ่า้
เปน็ปญัหาทีน่กัศกึษา กจ็ะหาโอกาสพดูคยุหรอืสอดแทรกขณะทีส่อนทัง้ในเรือ่ง
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วิธีการเรียน หรือการทำาหน้าที่ของนักศึกษา รวมทั้งให้ความสนใจและเอาใจใส่ 
โดยคาดหวังว่าเขาจะมีความสุขขณะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย  เมื่อนักศึกษามา
ปรกึษาไมว่า่จะตา่งคณะหรอืในคณะ ซึง่กม็ทีัง้เรือ่งการเรยีนหรอืการเงนิกจ็ะไมป่ฏเิสธ 
เพราะคดิวา่ไมใ่ชง่า่ยนกัทีน่กัศกึษาจะเขา้มาพบอาจารย ์เมือ่เขามาหาเราแลว้นอกจาก
ชว่ยเหลอืในสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ หรอืใหค้ำาแนะนำาแลว้ เรากส็ามารถสอดแทรกอืน่ๆทีเ่ปน็
ประโยชน์ให้กับนักศึกษาได้

แนวคิดในการดำาเนินงาน
เรื่องการเรียนการสอน : “ต้อง
ทำาให้ตัวเองมีความสุขในการ
ทำางาน เพราะถ้าครูยังไม่มีความ
สุขแล้วนักศึกษาจะมีความสุขได้
อย่างไร”

ในการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐานปี 1 มีนักศึกษาเรียนเป็นจำานวนพันคน ก็จะ
มคีวามหลากหลายมาก นกัศกึษาสว่นใหญเ่ขา้ใจวา่วชิาชวีวทิยาเปน็วชิาทีต่อ้งทอ่งจำา 
และบางคนคดิวา่วชิานีไ้มม่คีวามจำาเปน็ในสาขาวชิาทีต่วัเองเรยีน ดงันัน้ผูส้อนจงึตอ้ง
ปรับทัศนคติและชี้ให้นักศึกษาเห็นความสำาคัญ เพื่อทำาให้เขามีใจรัก เชื่อว่าถ้าเขารัก
แล้ว ก็จะเข้าเรียนและตั้งใจเรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก ต่อ
มาเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้ว การเตรียมการสอนอย่างดี  มีความตั้งใจในการสอน  
และการสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนใหส้นกุ ไมเ่ครยีด มคีวามอบอุน่ และเปน็กนัเอง
กับนักศึกษา รวมทั้งมีความเข้าใจนักศึกษา สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จำาเป็นเช่นกัน  ในการ
สอนทกุคาบจะสอดแทรกคณุธรรมและวนิยันกัศกึษา โดยเฉพาะเรือ่งการแตง่กาย ซึง่
จะพดูเรือ่งเหลา่นีก้ย็ากนะคะ่เพราะโลกปจัจบุนักเ็ปลีย่นไปมาก ครเูปน็ Generation 
X ขณะทีน่กัศกึษาเปน็ I generation เพือ่ไมใ่หน้กัศกึษารูส้กึวา่ครสูอนอกีแลว้ กต็อ้ง
ใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิปค์ะ่ ในการสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีน และสอดแทรกขอ้คดิดีๆ
ให้กับนักศึกษา ก็จะใช้วิธีพูดคุยถามนักศึกษา เช่น “นักศึกษา อยากเป็นคนหรือเป็น
มนุษย์” “ถ้าเป็นคน ความหมายของคนคือกวน หรือทำาให้ยุ่ง แต่ถ้าเป็นมนุษย์ จะ
หมายถึงคนที่มีคุณธรรมนะ” หรือในการสอนห้อง L1 นักศึกษามีจำานวนมาก ซึ่งมี



อาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าเข้าสอนทุกครั้ง นักศึกษาเสียงดังทุกครั้ง อาจารย์ดุทุกชั่วโมงก็
ยงัดงัอกี ซึง่ตอ่มาเราตอ้งเขา้ไปสอนบา้งคะ่ กค็ดิวา่จะสอนยงัไงดทีีน่กัศกึษาไมรู่ส้กึวา่
ถูกดุ เพราะถ้าบรรยากาศในห้องเรียนไม่ดี ก็ยากที่จะทำาให้นักศึกษาชอบและอยาก
เรียนวิชานี้ และนักศึกษาบางคนเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้ทำาเสียงดัง แต่ทำาไมครูมาดุว่า
โดยรวม ซึ่งนักศึกษาจะไม่ชอบ ดังนั้นเมื่อเข้าไปสอนนักศึกษาก็ยังพูดคุยเสียงดังอีก 
ก็ได้ใช้วิธีถามนักศึกษาว่านักศึกษาทราบมั้ยว่า โรงภาพยนตร์ในหาดใหญ่โรงใดที่ดัง
ที่สุด นักศึกษาก็หลวมตัวช่วยกันตอบ สุดท้ายครูก็เฉลยว่า ห้อง L1 ดังที่สุด นักศึกษา
จงึเงยีบคะ่ ในบางครัง้ตอ้งการสอนใหน้กัศกึษาเปน็คนทีค่ดิเชงิบวก (positive thinking) 
ก็เล่าเรื่องนางงามจักรวาลที่ชื่อนาตาลี (แฟนภราดร) ที่ชนะการประกวดนางงาม
จักรวาล เพราะตอบคำาถามที่ว่าถ้ามีน้ำาครึ่งแก้วแล้วคิดอย่างไร ซึ่งเขาตอบว่า โอ ! มี
น้ำาเหลืออีกตั้งครึ่งแก้ว แต่ถ้าเขาตอบในเชิงลบว่า ยี้..เหลือแค่ครึ่งแก้ว เขาก็คงไม่ชนะ
การประกวดแน่ อีกเรื่องหนึ่งที่สำาคัญคือ เมื่อเข้าสอนจะสวัสดีทักทายนักศึกษาก่อน 
ก็ทำาให้นักศึกษาต้องทำาความเคารพอาจารย์ ซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่นักศึกษาเราก็น่า
รักนะค่ะ แต่บางครั้งเขาไม่รู้ เราในฐานะครูก็คงต้องช่วยชี้แนะเขา และตัวเราเองก็จะ
มีความสุขด้วย เพราะได้ทำาหน้าที่ครูที่สมบูรณ์แล้ว

ปัญหา และอุปสรรค :  เนื่องจาก
ส่วนใหญ่สอนนักศึกษาปี 1 ซึ่งเพิ่งเข้ามา
ใหม่ ต้องปรับตัวเรียนตามไม่ทัน หรือ
นกัศกึษาปทีีส่งูขึน้แตผ่ลการเรยีนกไ็มด่มีาก
นัก ซึ่งในเมื่อเราเข้าใจปัญหาของพวกเขา
แล้วเราก็จะพยายามสอนเรื่องยากให้เป็น

เรื่องง่าย เรียงลำาดับเนื้อหาให้นักศึกษาเข้าใจง่าย ไม่สับสน โดยเฉพาะสอนปี 1 จะ
อธิบายซ้ำาและหาภาพมาอธิบายหรือยกตัวอย่าง สรุปประเด็นสำาคัญ จะสังเกต
พฤติกรรมในห้องเรียนซักถามให้ความสนใจเขา ซึ่งเมื่อนักศึกษาเขาเห็นว่าเขาเรียน
แล้วรู้เรื่องเข้าใจ เขาก็จะเข้าเรียน สำาหรับการสอนด้วย Power Point และนำาไปแขวน
ที่ LMS นั้น กรณีที่นักศึกษาเข้าเรียนและไปทบทวนก็จะเป็นประโยชน์ แต่อย่างไร
ก็ตาม ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ยังคงต้องการให้อาจารย์สอนไปเขียนไปค่ะ มีวิชาหนึ่ง
ทีส่อนคาบ 8 โมงเชา้ นกัศกึษาไมเ่คยเขา้เรยีนครบเลย กถ็ามนกัศกึษาเขากบ็อกวา่เชา้
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ไปตื่นไม่ทัน แถมยังบอกเราว่า อาจารย์สอนนี้ก็มีนักศึกษามาเข้าเรียนเยอะแล้วนะ 
(คงบอกเราให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่) จึงคิดหาวิธีที่จูงใจให้นักศึกษาเข้าเรียน โดยการแบ่ง
คะแนนสำาหรับการเข้าชั้นเรียน การทดสอบย่อยในชั่วโมง การเรียกชื่อหรือถามถึงใน
ห้องเรียน เหล่านี้ก็ช่วยให้นักศึกษามาเข้าเรียนมากขึ้น ถึงแม้เขาจะเข้ามาเพื่อมาเอา
คะแนนกต็ามกค็ดิวา่อยา่งนอ้ยเขากไ็ดท้ำาหนา้ทีต่วัเองคอืเปน็นกัศกึษากต็อ้งมาเรยีน
และกไ็ดค้วามรูท้ีจ่ะเอาไปอา่นเพือ่สอบดว้ย และวธิทีีช่ว่ยใหต้วัเองมคีวามสขุและสนกุ
กบัการสอนหนงัสอื กจ็ะใชว้ธิซีือ้ตำาราใหมท่กุป ีหรอืกรณทีีส่อนนกัศกึษาคณะอืน่ เพือ่
ใหน้กัศกึษารูส้กึสนกุกจ็ะยกตวัอยา่งเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาของนกัศกึษาทีก่ำาลงัเรยีน
อยู่ ซึ่งนักศึกษาเขาก็ชอบฟังนะค่ะ เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเขา

ดังที่กล่าวมาแล้วว่านักศึกษาปัจจุบัน
เป็น I generation ดังนั้นการหาข้อมูล ข่าวสาร 
และตัดปะ ก็จะถนัด แต่จะขาดการคิดหรือ
วเิคราะห ์ดงันัน้เวลาสอนกจ็ะกระตุน้ใหเ้ขารูจ้กั
คิด ก็ได้ผลบ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็คงดีกว่าไม่ได้ทำา
เลยนะค่ะ

ธรรมะทีไ่ดน้ำามาใชใ้นการทำางาน คอื
พรหมวิหาร 4 โดยเริ่มต้นจากมีความรัก
ปรารถนาดี (เมตตา) อยากช่วยให้เขาพ้น
จากความทกุข ์(กรณุา) มคีวามเบกิบานยนิด ี
พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุน (มุทิตา) และก็
จะวางใจเป็นกลาง เมื่อเขาไม่เป็นไปตามที่

เราหวัง (อุเบกขา) ซึ่งเมื่อคิดได้แบบนี้ก็จะไม่รู้สึกทุกข์ค่ะ

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำางาน ถ้าสามารถทำาได้
ก็จะรับทำา เพราะถือว่าการทำางานเป็นการเพิ่มประสบการณ์ และจะเตรียมการ
กอ่นลว่งหนา้ ทำาใหไ้มม่ปีญัหาเมือ่มงีานใหมเ่ขา้มา เพราะนอกจากมงีานสอนแลว้ 
กต็อ้งทำาวจิยัดว้ย นอกจากนีไ้ดจ้ดัทำาสือ่การสอน E-learning และมโีจทยแ์บบทดสอบ
ดว้ย ซึง่นกัศกึษาไดเ้ขยีนบอกในแบบประเมนิวา่ดทีำาใหไ้ดฝ้กึทำาโจทย ์ ในอนาคตกำาลงั
จะทำาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งก็มาจากแนวคิดที่อยากจะพัฒนาวิธีการสอนนักศึกษา เพื่อ
ให้บรรลุผลได้มากที่สุดนั่นเอง 



พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) จากหนังสือธรรมนูญชีวิต (2545) ได้กล่าว
ว่า ครูต้องมีลีลาครบทั้งสี่คือ ชี้ให้ชัด : ครูจะสอนอะไรต้องอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจ
แจม่แจง้ ชวนใหป้ฏบิตั ิ: สิง่ใดควรทำากบ็รรยายใหม้องเหน็ความสำาคญั จนอยาก
ลงมือทำาหรือนำาไปปฏิบัติ เร้าให้กล้า : ปลุกใจให้คึกคัก เกิดความกระตือรือร้น มี
กำาลงัใจ ไมก่ลวัลำาบาก และปลกุใหร้า่เรงิ : ทำาบรรยากาศใหส้นกุสดชืน่ ผูฟ้งัมคีวาม
หวงั และมองเหน็ความสำาเรจ็ จำางา่ยๆ วา่ “สอนใหแ้จม่แจง้ จงูใจ แกลว้กลา้ รา่เรงิ”

ผลการประเมินการสอน ก็เป็นข้อมูลอย่างดีที่นำามาช่วยพัฒนางานด้านการ
สอน นอกจากนีท้ำาใหผู้ส้อนเขา้ใจความรูส้กึนกึคดิของนกัศกึษาดว้ย ซึง่ขอ้ความในบท
สัมภาษณ์นี้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากนักศึกษาเขียนในแบบประเมิน แต่ก่อนที่นักศึกษาจะ
ประเมิน ดิฉันก็จะชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินก่อน เพื่อ
จะได้กรอกข้อมูลตามจริง ซึ่งผลการประเมินก็ทำาให้มีกำาลังใจที่จะทำาหน้าที่ต่อไป เช่น 
“อาจารย์ทำาทุกอย่างเพื่อลูกศิษย์ ขอบคุณครับ” “ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ สำาหรับทุก
ความรู้” แต่อย่างไรก็ตาม พระพุทธเจ้าได้สอนให้คนเราไม่ประมาท คือ เมื่อประสพ
ความสุข สำาเร็จ มีความก้าวหน้าดีงาม ก็ให้รู้เท่าทันความไม่แน่นอน และรู้ว่าสิ่งที่ได้
มานั้นเป็นเพียงเครื่องมือและโอกาสที่ตนเองจะสร้างประโยชน์ เพื่อทำาสิ่งที่ดีงามแก่
ตนเองและผู้อื่น ให้เพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ไปติดกับหรือตกหลุมหยุดกับที่ไม่ยอมไป
ไหน 

เอกสารอ้างอิง  
พระธรรมปฎิก (ป.อ.ปยตุโฺต). 2545. ธรรมนญูชวีติ. บรษิทัธรรมสารจำากดั, กรงุเทพฯ.

ส่ิงท่ีอยากจะฝากอาจารย์รุ่นใหม่ : 
“จงทำางานให้หนัก” ยิ่งทำามากยิ่งได้
ประโยชน์มาก หรือที่เคยได้ยินกันบ่อยๆ 
ว่า ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ สำาหรับเรื่องการสอน 
นักศึกษาสัมผัสได้นะค่ะถึงความรักความ
เมตตาที่อาจารย์ได้มอบให้ เวลาเราเดินไป
ไหน นักศึกษารู้จักและสวัสดี บางที
นักศึกษาอยู่ไกลก็ตะโกนทักทาย สวัสดี เพียงแค่นี้ครูก็มีความสุขแล้วนะค่ะ

“สุขของการกระทำา คือ ความทรงจำาของผู้พบเห็น”
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ปงีบประมาณ 2553 ถอืวา่ ม.อ. มกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการบรหิารจดัการ
เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็น great change ทีเดียว เพราะอย่างท่ีทราบกันดีว่า PMQA-TQA 
ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย คูม่อืภาษาไทยทีแ่ปลมากเ็ปน็ภาษาทีบ่คุคลในแวดวงเรยีกวา่ ภาษาเทพ 
จึงต้องเสียเวลาในการอ่านและตีความเป็นอย่างมาก

 สำาหรบัระดบัมหาวทิยาลยั ซึง่ทำาขอ้ตกลงกบั ก.พ.ร. วา่จะพฒันาคณุภาพ
การบริหารจัดการด้วย PMQA จะต้องขับเคลื่อนทั้ง PMQA และ TQA ส่วนคณะ
ขับเคลื่อน TQA อย่างเดียว แต่ต้องจัดส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยก็จะ
มีคู่มือคำาอธิบายตัวชี้วัดการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำาหรับ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดทำาโดย ก.พ.ร. เพื่อใช้ศึกษาประกอบการขับเคลื่อน PMQA  
และหนังสือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 ของ
สำานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นคู่มือสำาหรับขับเคลื่อน TQA ซึ่ง เมื่อเปรียบเทียบ PMQA กับ TQA แล้ว PMQA 
จะง่ายกว่า TQA มาก เพราะ PMQA ทุกหมวดจะกำาหนดไว้เรียบร้อยแล้วว่า ต้องการ
ให้ตอบคำาถามแต่ละหมวดว่าอย่างไร ตามแนวการตอบแบบ ADLI และต้องดำาเนิน
การตามนั้น พร้อมหลักฐานประกอบสิ่งที่ดำาเนินการ เพื่อแสดงต่อ Assessor เมื่อมา 
Site Visit ถา้ถกูตอ้ง ตรง ครบถว้นกจ็ะไดค้ะแนน  สว่นคำาถามขอ้ใดทีย่งัไมม่กีารดำาเนนิ
การกน็ำามาจดัทำาแผนพฒันาองคก์รและดำาเนนิการตามแผน ถา้ทำาไดท้นัปงีบประมาณ 
2553 ก็จะได้คะแนนสำาหรับข้อคำาถามนั้น 

 นอกจากนี้ ก.พ.ร. ยังกำาหนด KPIs Shopping List ให้เลือกมาขับเคลื่อนใน
แต่ละหมวดอีกหมวดละ 2  ตัว KPI หลายๆ ตัว ก็นำามาจาก ตัวบ่งชี้ในระบบประกัน
คุณภาพภายในของ สกอ. ซึ่งแสดงถึงการบูรณาการ PMQA ของ กพร. กับ IQA ของ 
สกอ. รวมทัง้กำาหนดประเดน็การจดัการความรู ้(Knowledge management) และบรหิาร
ความเสี่ยง (Risk management) ในโครงการ/กิจกรรมที่สะท้อนผลการดำาเนินงานใน

การขับเคลื่อน PMQA-TQA
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตอนที่ 1)

รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ



แต่ละยุทธศาสตร์ และกำาหนดไว้ว่าในหมวดเจ็ด ซึ่งสะท้อนผลลัพธ์นั้น จะต้องดำาเนิน
การในเรื่องใด ถ้าเปรียบ PMQA กับข้อสอบก็เหมือนข้อสอบเลือก ตอบแบบถูก/
ผิด หรือ Yes/No ถ้ามีการดำาเนินการก็ตอบ Yes ถ้าไม่มีการดำาเนินการก็ตอบ 
No ถ้า Yes ก็ต้องอธิบายว่า Yes อย่างไร ? พร้อมหลักฐาน ถ้าถูกต้องตรงใจ
กรรมการก็จะได้คะแนน ถ้า No ก็จัดทำาแผนพัฒนา และดำาเนินการตามแผน ถ้า
สามารถเสร็จทันปีงบประมาณ 2553 ก็ประเมินใหม่ เป็น Yes 

 สำาหรับ TQA เป็นข้อสอบอัตนัยในกลุ่มข้อสอบยากถึงยากมาก เพราะ
เปน็ขอ้สอบเพือ่ใชว้ดัองคก์ารทีมุ่ง่สูค่วามเปน็เลศิ (จงึเปน็ขอ้สอบในกลุม่งา่ยไม่
ได้ เพราะจะไม่สมกับศักดิ์ศรี) แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการตอบ ตามวิสัยทัศน์ 
พนัธกจิ บรบิท Organization Profile (OP) ขององคก์าร ซึง่จะแตกตา่งกนัไป และหนว่ย
งานใหญ่ เล็ก เก่า ใหม่ รัฐ เอกชน ด้านบริการการศึกษา หรือ ธุรกิจ มีโอกาสเท่า
เทียมกัน ดังนั้นจุดสำาคัญคือ ต้องเข้าใจประเด็นคำาถาม ตีความ ความต้องการของ
คำาถามว่า หน่วยงานจะต้องตอบอย่างไร? จึงจะตรงกับคำาถาม รวมท้ังต้องมีการบูรณาการ 
การดำาเนินการตั้งแต่ OP กับทั้ง 7 หมวด

 เนื่องจากมีหน่วย
งานไม่มากนักที่ได้รับรางวัล 
TQC หรือ TQA ในเมืองไทย 
ซึ่งทางการศึกษายังไม่มีเลย 
เราจึงต้องเรียนรู้จากสถาบัน
การศึกษาท่ีได้รับรางวัล MBNQA 
และนำามาประยุกต์กับของเรา
ว่าที่ผ่านมา เราดำาเนินการ
อย่างไร ? กระบวนการที่เป็น
อยู่นี้ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
หรือยัง ถ้ายัง ก็เป็นโอกาสใน
การพัฒนา  Opportunity For 
Improvement (OFI)  
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 สำาหรับขบวนการขับเคลื่อน PMQA และ TQA ของ ม.อ. เมื่อจัดบรรยาย 
Introduction to PMQA แล้ว ก็จัด Workshop การจัดทำา OP ระดับมหาวิทยาลัย 
ฝ่ายเลขาฯ ศึกษาเอกสาร OP ของหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้เข้า  Workshop เป็น
ขอ้มลูประกอบการจดัทำา OP ของมหาวทิยาลยั ใชเ้วลา 1 วนัไดเ้ปน็รา่ง OP สว่น
การจัดทำา OP ของคณะ/หน่วยงานก็จัดทำาเป็น Workshop เช่นกัน ใช้เวลา 2 วัน
โดยให้แต่ละคณะ/หน่วยงานส่งผู้บริหารและตัวแทนผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน TQA เข้า
รว่มหนว่ยงานละ 3-5 คน มผีูเ้ขา้รว่ม Workshop ทัง้มหาวทิยาลยั 200 กวา่คน วทิยากร
หลักคือ ท่านคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พีระวุฒิ  
และทีมวิทยากรจากคณะแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย  

 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ  ชีวะธนรักษ์
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนะรัตน์  บุญเรือง
 4. นายแพทย์กิตติพงศ์  เรียบร้อย

กระบวนการคือ
มอบเป็นการบ้านให้ทุก
คณะ/หนว่ยงานจดัทำารา่ง 
OP มาก่อน ในวัน Work-
shop วิทยากรบรรยาย 
เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ตรงกันและให้เวลาคณะ
ปรับแก้ OP แล้ว เชิญผู้
บริหารของคณะท่ีต้องการ 
แลกเปลีย่นมานำาเสนอ ซ่ึง
บรรยากาศดีมาก ผู้บริหาร 
สูงสุดของคณะ / หน่วยงาน 
ยินดีร่วมนำาเสนอ และรับ
ฟั ง ข้ อ เ สนอแนะจาก
วิทยากรเพื่อนำา OP กลับ



ไปปรับแก้ นำาเข้าพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำาคณะ/หน่วยงาน แล้วส่ง 
OP ใหส้ำานกังานประกนัคณุภาพเพือ่รวบรวมไวเ้ปน็รปูเลม่ สว่น OP ของมหาวทิยาลยั
ก็นำามาปรับแก้แล้วนำาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณบดี และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแต่ละหมวดต่อไป 

 เมื่อได้ OP แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือให้ผู้ขับเคลื่อน PMQA-TQA เข้าใจ การ
ประเมินตนเองในหมวด 1-6  ซึ่งเป็นหมวดกระบวนการตามหลัก Approach Deploy 
Learning และ Integration (ADLI) และประเมินผลลัพธ์ในหมวด 7 ตามหลัก Level 
Trends Comparison และ Integration (LeTCI) ว่าคืออะไร?  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประเมิน  รายละเอียดจะเล่าในฉบับต่อไป

 สำาหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ PMQA – TQA สามารถเข้าไปศึกษาได้
ด้วยตนเองที่ http://portal.psu.ac.th/pmqa
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ดงัทีท่กุทา่นทราบดแีลว้วา่สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการ
ศกึษา (องคก์ารมหาชน) มหีนา้ทีส่ำาคญัตามทีก่ำาหนดในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่
ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 คือทำาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และทำาการประเมินผลการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคำานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการรวมทั้งแนวทางการ
จัดการศึกษาตามที่กำาหนดในกฎหมาย และให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศกึษาอยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ในทกุหา้ป ี ซึง่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดผ้า่นการ
ประเมินมาแล้ว 2 รอบ โดยรอบที่ 1 มีขึ้นในปี 2545 (นำาเสนอข้อมูล 3 ปี ได้แก่ 2542, 
2543 และ 2544) ผลการประเมินที่ สมศ. รับรองและประกาศให้สาธารณชนรับรู้คือ 
ผา่นการรบัรองในระดบัด-ีดมีาก ตอ่จากนัน้มหาวทิยาลยัไดร้บัการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสองในปี 2549 (นำาเสนอข้อมูล 3 ปี ได้แก่ 2544, 2548 และ 2549)    
ผลการประเมินที่ สมศ. รับรองและประกาศให้สาธารณชนรับรู้คือผ่านการรับรอง   
ในระดับดีมาก ด้วยคะแนน 4.65  ซึ่งจากผลการดำาเนินงานข้างต้นจะเห็นได้ว่า        
ผู้บริหารและบุคลากรของ ม.อ.ทุกคน สามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับ
ประเทศได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่าสถาบันอื่นๆ 

 ขณะนี้ สมศ.อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำาหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ซึ่งมีการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนรับ
การประเมินจริงหลายๆ ด้าน  สำานักงานประกันคุณภาพในฐานะรับผิดชอบงานด้าน
นีโ้ดยตรงไดแ้จง้ขา่วสารสูป่ระชาคมเปน็ระยะๆ ทัง้ตอ่ทีป่ระชมุคณบด ีคณะกรรมการ
อำานวยการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์(war room committee) คณะกรรมการพฒันาระบบ
และคณะกรรมการดำาเนินงานประกันคุณภาพ รวมถึงผ่านเว็บไซต์ อีเมล์ ฯ    

เตรียมพร้อมสำาหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 โดย สมศ.

นางกันยปริณ  ทองสามสี
รักษาการหัวหน้าสำานักงานประกันคุณภาพ



สมศ. ไดป้ระกาศมาตรฐาน ตวับง่ชี ้และน้ำาหนกัการประเมนิคณุภาพภายนอก 
ระดับอุดมศึกษารอบสามตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 22 
กันยายน 2552 และครั้งที่ 8/2552 วันที่ 30 กันยายน 2552  เป็นฉบับแรก  สำานักงาน
ประกนัคณุภาพจงึไดจ้ดัทำาแบบฟอรม์ใหท้กุคณะ/หนว่ยงานแสดงความคดิเหน็ในแตล่ะ
ตัวบ่งชี้  รวมถึงจัดทำายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการประเมินเสนอเข้าที่ประชุมคณบดี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  จากนั้นประมวลความคิดเห็นส่งไปยังสมศ. และที่ประชุม
กลุ่มเสวนา Quality Assurance Forum  ทปอ. ที่ประชุมเป็นประจำาทุกเดือน ปรากฏ
ว่าในการประชุม QA Forum  วันท่ี 15 มกราคม 2553 ท่ีมี ศ.ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ 
ผู้อำานวยการ สมศ. เข้าประชุมด้วย ได้ใช้ข้อคิดเห็นของ ม.อ.ประกอบการพิจารณา
เป็นหลัก เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อ สมศ. 

 อยา่งไรกต็ามในเดอืนกมุภาพนัธ ์2553 สมศ. ไดเ้ผยแพร ่“กรอบการประเมนิ
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม” ที่ได้ปรับปรุงครั้งล่าสุดตามมติคณะ
กรรมการบรหิาร สมศ. ครัง้ที ่11/2552 วนัที ่22 ธนัวาคม 2552 ผา่นเวบ็ไซต ์ สำานกังาน
ประกันคุณภาพจึงได้จัดทำาแบบฟอร์มเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ฉบับเดือนกันยายน และ
ธันวาคม 2552 เพื่อให้คณะ/หน่วยงานแสดงความคิดเห็นอีกรอบ และได้จัดส่งไปยัง
สมศ. ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2553 รวมถึงที่ประชุม QA Forum ทปอ.ประจำาเดือน
มีนาคม 2553 

 สาระสำาคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่แตกต่างจากการ
ประเมนิรอบทีผ่า่นๆ มาคอ่นขา้งมาก รวมถงึความคบืหนา้ในสว่นของการเตรยีมความ
พร้อมเรื่องดังกล่าว มีดังนี้

 1. สมศ. แบ่งกลุ่มสถาบันเพื่อให้สถาบันสามารถเลือกกลุ่มได้ตรงกับจุดเน้น
ทีม่คีวามแตกตา่งหลากหลาย โดยจดักลุม่เปน็สถาบนัอดุมศกึษาระดบัต่ำากวา่ปรญิญา 
1 กลุ่ม และระดับปริญญา 5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำาเสนอเรื่องดัง
กล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 319 (8/2552) วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2552 สภามหาวทิยาลยัมมีตกิำาหนดกลุม่สถาบนัของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
เป็นกลุ่ม ง กลุ่มสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
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 2. หนว่ยการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามม ี2 ระดบั คอื ระดบัสถาบนั 
และระดบัคณะวชิาหรอืหนว่ยงานเทยีบเทา่ทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ทีม่กีารผลติบณัฑติ เชน่ 
หน่วยงานวิจัย ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมินรอบสองคือไม่มีการประเมินระดับกลุ่ม
สาขาวิชา (ดังนั้น กลุ่มสาขาวิชาที่แบ่งไว้ในการประเมินรอบสามจึงแบ่งกว้างๆ เป็น 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ก่อนปีที่
ประเมิน ซึ่งสมศ.จะเริ่มประเมินในปี 2554 ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ 3 ปี ได้แก่ ปีการศึกษา 
2551, 2552 และ 2553 โดยใช้ผลการดำาเนินงานทั้ง 3 ปี รวมกัน เพื่อคำานวณและ
ประเมนิตามเกณฑ ์ซึง่จะแตกตา่งจากการประเมนิรอบสองทีค่ำานวณคะแนนแลว้เสรจ็
ของแตล่ะป ีผลการดำาเนนิงานจะไมเ่กีย่วขอ้งกนั  ฉะนัน้ คณะ/หนว่ยงานตอ้งรวบรวม
ผลการดำาเนินงานที่เป็นข้อมูลดิบเป็นอย่างดี ประเด็นนี้สำานักงานประกันคุณภาพจะ
รวบรวม common data set ที่ยังไม่มีในระบบ KPI online เพิ่มเติมเพื่ออำานวยความ
สะดวกแก่ทุกหน่วยงาน

 4. การคำานวณคา่คะแนนของแตล่ะคณะและหนว่ยงานเทยีบเทา่ ใหค้ำานวณ
ตามผลการดำาเนนิงานจรงิ โดยใชผ้ลการดำาเนนิงานทีก่ำาหนดเปน็ 5 คะแนน ตามเกณฑ์
การให้คะแนนที่กำาหนดในแต่ละตัวบ่งชี้ หมายความว่า ในการประเมินครั้งนี้ประเมิน
คะแนนเทียบเกณฑ์เพียงอย่างเดียวเต็ม 5 คะแนน ไม่มีคะแนนเทียบแผนและเทียบ
พัฒนาการเหมือนเช่นการประเมินรอบสอง และที่สำาคัญคือหากคำานวณแล้วได้     
ค่าคะแนนเกิน 5 ให้นับเป็น 5 คะแนน 

 5. การคำานวณค่าคะแนนระดับสถาบัน ให้ใช้ผลรวมค่าคะแนนของทุกคณะ
และหนว่ยงานเทยีบเทา่รวมกนั หารดว้ยจำานวนคณะและหนว่ยงานเทยีบเทา่ทัง้หมด 
ประเด็นนี้ก็แตกต่างจากการประเมินคุณภาพรอบสองเช่นกัน ที่คำานวณค่าคะแนน
ระดับสถาบันจากผลการดำาเนินงานเป็นหลัก ซ่ึงหาก สมศ. คำานวณเช่นน้ีถือเป็นการใช้ 
ผลการดำาเนินงานของสถาบันไม่ครบถ้วน เนื่องจากแต่ละสถาบันยังมีศูนย์/สถาบัน/
สำานัก/กอง ที่ขับเคลื่อนผลการดำาเนินงานของสถาบันอีกหลายหน่วย ทำาให้ผลการ
ประเมินไม่สะท้อนผลการดำาเนินงานในรอบปี



 ประเด็นที่นำาเสนอในข้อ 4 และ 5 นี้ ถือเป็นผลการดำาเนินงานที่ต่อเนื่องกัน 
ดว้ย สมศ. ยดึคะแนนประเมนิเปน็หลกั แตไ่มเ่นน้ผลรวมของผลการดำาเนนิของสถาบนั  
ทำาใหผ้ลงานทีแ่ทจ้รงิของสถาบนัขาดหายไป  สบืเนือ่งจากการประเมนิในระดบัคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าที่คะแนนบางส่วนหายไปกับการให้ค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน ถึง
แม้คณะนั้นจะมีผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นแต่ถูกลดลงเหลือเพียง 5 คะแนน  
เปน็การประเมนิทีไ่มส่อดคลอ้งกบัการประเมนิรอบสองทีป่ระเมนิระดบักลุม่สาขา เปดิ
โอกาสให้คณะที่เข้มแข็งเป็นพี่เลี้ยงและกระจายผลงานให้กับคณะน้องใหม่ได้  ดังนั้น 
ผลการประเมินรอบสามของสถาบันจึงขึ้นอยู่กับคะแนนผลประเมินของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าเป็นสำาคัญ ไม่ได้ขึ้นกับผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย 
แผนการดำาเนินงานที่สถาบัน/คณะ/หน่วยงานเคยตั้งไว้ในแต่ละ KPI คงต้องคำานึงถึง
ค่าคะแนนการประเมินเพิ่มเติมเพื่อรองรับการประเมินครั้งนี้ด้วย

 ถึงแม้ ณ วันนี้ สมศ. ยังไม่ได้ประกาศกรอบการประเมินอย่างเป็นทางการ  
เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดลองใช้และรับฟังความคิดเห็นจากสถาบัน/บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง แต่กรอบดังกล่าวคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก  ดังนั้น เพื่อให้ ม.อ. 
และคณะ/หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับการรับรองคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเช่นการ
ประเมนิรอบแรกและรอบสอง  อนัจะเปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ทัง้ผูร้บับรกิาร ผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี และชมุชน/สงัคมอยา่งยาวนานและยัง่ยนื จงึตอ้งอาศยัพลงัขบัเคลือ่นและ
ความมุง่มัน่ของบคุลากรทกุภาคสว่น    สำานกังานประกนัคณุภาพในฐานะผูร้บัผดิชอบ
เรื่องดังกล่าวจะจัดทำาแผนงานเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ภารกิจนี้เกิดสัมฤทธิผลอย่างจริงจัง 
ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป   
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำานักงานอธิการบดี 
รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24-30 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสมีา, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม, มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
จงัหวดัขอนแกน่ โดยสำานกังานประกนัคณุภาพไดส้ง่ตวัแทนบคุลากรเขา้รว่มโครงการ
ดงักลา่วเพือ่ศกึษาดงูานดา้นประกนัคณุภาพ จำานวน 2 ทา่น ไดแ้ก ่นางสาวขจรพรรณ  
ชัยเดช และ นางสาววรรณวิมล  นาคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

โดยการดูงานในครั้งนี้เริ่มต้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา เมืองย่าโม ซึ่งเราจะเรียกสั้นๆ ว่า “มทส.” แล้วกัน ดิฉันและบุคลากร
มหาวิทยาลัยที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง จาก     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป จาก
นั้นทุกคนได้แยกย้ายกันตามหน่วยงานตรงกับภาระงานหลักของตนเอง ดิฉันและ
นางสาวขจรพรรณ ชัยเดชได้เข้าไปศึกษาดูงานในส่วนของงานประกันคุณภาพการ
ศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการซึ่งมีบุคลากรในฝ่ายงานรวม 3 คน ในการ
ศึกษาดูงานครั้งนี้ มีบุคลากรมาให้การต้อนรับ จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อซัก
ถามในการศึกษาดูงานดังกล่าว สามารถสรุปเรื่องการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้ ดังนี้ 

การเรยีกชือ่ ของ คณะ, ศนูย,์ สถาบนั, สำานกั, กองนัน้ มทส.จะเรยีกวา่ สำานกั
วิชา, ศูนย์/สถาบันและส่วนงาน 

ระบบประกันคุณภาพภายในของ มทส. ใช้องค์ประกอบ ทั้งหมด 10        
องคป์ระกอบ 50  ตวับง่ชี ้ทีม่าของตวัประกอบและตวับง่ชีน้ัน้มาจาก สกอ. และบรบิท
ของมหาวิทยาลัย 

โครงการศึกษาดูงาน สำานักงานอธิการบดี รุ่นที่ 2

นางสาววรรณวิมล  นาคะ
นักวิชาการศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ



ส่วนเรื่องการประเมินคุณภาพภายใน จะมีการประเมินปีละ 1 ครั้ง แต่จะ
ประเมินสำานักวิชาให้เสร็จก่อนแล้วตามด้วยศูนย์/สถาบัน และส่วนงาน ในส่วนของ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะ
กรรมการและเป็นเลขานุการประเมินฯ ขึ้นมาเอง การรวบรวมข้อมูลต่างๆ นั้นมีการ
สง่ขอ้มลูในรปูแบบของกระดาษมายงัสว่นงาน และในดา้นการดำาเนนิงาน PMQA มทส. 
ยังไม่มีการดำาเนินการขับเคลื่อนในส่วนนี้ 

ซึง่ทางดฉินัและนางสาวขจรพรรณ  ชยัเดช ไดม้กีารแลกเปลีย่นกนัในเรือ่งของ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันในตัวบริบทของ
หน่วยงานที่กำากับในเรื่องการประกันคุณภาพอยู่บ้าง เนื่องจากทาง มทส. เองนั้นเป็น
มหาวทิยาลยัในกำากบัของรฐั ซึง่จากการศกึษาดงูานในครัง้นีเ้ราไดร้บัการตอ้นรบัอยา่ง
อบอุ่นจากพี่ๆ เพื่อนๆ ในส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา ดิฉันเองขอขอบคุณทุก
ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นการดูงาน มทส. พวกเราก็ได้เดินทางไปกราบไหว้ท้าวสุรนารี
หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ “ย่าโม” เพราะถ้าหากมาถึงโคราชแล้วไม่มากราบย่าโม ก็
เหมือนยังมาไม่ถึงโคราช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)

พวกเราได้ออกเดินทางกันต่อไปที่
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเข้าศึกษาดูงานที่ 
มมส. จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเดิมคือ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาสารคาม 
พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ศภุชยั  สมปัปโิต 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม หลงั
จากได้รับฟังการบรรยายภาพรวมทั้งหมด
ของ มมส. จากทา่นอธกิารบดเีรยีบรอ้ยแลว้ 

พวกเราต่างก็แยกย้ายกันไปศึกษาดูงานตามภาระงานหลักของแต่ละคนเช่นเดิม โดย
ดฉินัและนางสาวขจรพรรณ  ชยัเดช ไดเ้ขา้ไปศกึษาดงูานในสว่นของศนูยพ์ฒันาและ
ประกันคุณภาพ ซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด 5 คน แต่ไม่มีหัวหน้างาน ซึ่งในการศึกษาดู
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งานครั้งนี้ มีคุณกัมปนาท  อาชา (หรือคุณแจ๊ค ที่รู้จักกันดีในแวดวง GotoKnow) 
ให้การต้อนรับ จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อซักถามในการศึกษาดูงานเรื่องการ
ประกันคุณภาพ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ระบบประกันคุณภาพภายในของ มมส. ใช้องค์ประกอบมีทั้งหมด 9           
องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ และที่มาขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทั้งหมดนั้นมาจาก 
สมศ. สกอ. และบริบทของมหาวิทยาลัย 

เร่ืองการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินใช้กรรมการประเมินฯ 
ชุดเดิมทั้งหมด 3 ปี ในเรื่องของการกรอกข้อมูลใช้การกรอก Common Data Set 

เรื่องของการขับเคลื่อน PMQA นั้นทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ยังไม่
ดำาเนินการขับเคลื่อนเช่นกัน 

หลังจากที่ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะ
ศึกษาดูงานก็ได้เดินทางต่อกันไปยังจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจุดมุ่งหมาย
ปลายทางสุดท้ายของพวกเราสำาหรับโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

มข. เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่
สำาคัญสำาหรับดิฉันเองด้วย ในการศึกษา
เรื่องการขับเคลื่อน PMQA ซึ่งดิฉันมีหน้า
ที่รับผิดชอบกับภารกิจนี้โดยตรง มข. เป็น
มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการยอมรบัในเรือ่งการ
ขับเคลื่อน PMQA ซึ่งได้ดำาเนินการมาก่อน

หน้านี้แล้วเป็นระยะ 2-3 ปี ดิฉันเองมีความคาดหวังว่าจะสามารถกอบโกยเอาความ
รู้จากที่นี่ให้มากที่สุด 

ในวนัถดัมาคณะศกึษาดงูานกไ็ดเ้ดนิทางมาถงึจงัหวดัขอนแกน่ สิง่แรกทีท่ำาหลงั
จากคณะเดินทางมาถึงคือการเข้าไปนมัสการพระธาตุแก่นนคร พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง
ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของทุกคน พระธาตุแก่นนครเป็น
ศิลปกรรมที่งดงามมาก ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกับบึงแก่นนครที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 



วนัตอ่มา คณะศกึษาดงูานไดเ้ดนิทางสูม่หาวทิยาลยัขอนแกน่ ทาง มข. ใหก้าร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ ม.อ. อย่างดีมาก ด้วยการจัดให้รถนำาขบวนจาก
หนา้ทีพ่กั โรงแรมโฆษะ เขา้สูม่หาวทิยาลยัอยา่งสมเกยีรต ิซึง่สรา้งความประทบั
ใจให้กับพวกเราเป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้นทางบุคลากรของมหาวิทยาลัยเองซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน บุคลากรฝ่ายต่างๆ มายืนเตรียมรอ
ตอ้นรบัคณะของพวกเราและมกีารถา่ยรปูกนัเพือ่เปน็ทีร่ะลกึในการศกึษาดงูานที ่
มข. ด้วยค่ะ  การต้อนรับในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย ใจขาน รอง
อธกิารบดฝีา่ยสงัคมและชมุชนสมัพนัธม์หาวทิยาลยัขอนแกน่ไดก้ลา่วตอ้นรบัและ
กล่าวถึงความสัมพันธ์ท่ีดี ซ่ึงมีมายาวนานระหว่าง มข. และ ม.อ. รวมท้ังได้มีการพูดถึง 
ภาพรวมของ มข. ทั้งหมด ซึ่งไม่ต่างกันมากกับ ม.อ. เพราะทั้งสองเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนำาในระดับภูมิภาคเหมือนกัน โดยเฉพาะพันธกิจหลักและส่วนอื่นๆ ที่มีความ      
ใกล้เคียงกันมาก 

หลังเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับของทางมหาวิทยาลัยแต่ละกองก็แยกย้ายกันไปดูงาน
เช่นเดิม โดยดิฉันและนางสาวขจรพรรณ ชัยเดช ได้เดินทางไปยังสำานักงานประเมิน
และประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนและสารสนเทศซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด 8 คน โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการ
ประกันคุณภาพและผู้อำานวยการสำานักงานประเมินและประกันคุณภาพ  ให้การ
ตอ้นรบั จากการพดูคยุและแลกเปลีย่นขอ้ซกัถามในการศกึษาดงูานดงักลา่ว สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

ระบบประกันคุณภาพภายในของ มข. ใช้องค์ประกอบทั้งหมด 10 องค์
ประกอบ 87 ตัวบ่งชี้ ที่มาของตัวประกอบและตัวบ่งชี้มาจาก สมศ., สกอ. และบริบท
ของมหาวิทยาลัย 

เรื่องการประเมินคุณภาพภายใน จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง รอบปีการศึกษาทั้ง
ระดบัคณะ/หนว่ยงาน คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน ในสว่น คณะ/หนว่ยงาน
จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการประเมินฯ และบุคลากรสำานักงาน
ประเมนิและประกนัคณุภาพตอ้งเปน็ผูช้ว่ยเลขานกุารประเมนิฯ ใหท้กุคณะ/หนว่ยงาน 
ผูท้รงคณุวฒุ,ิ กรรมการ, เลขานกุาร ไดร้บัคา่ตอบแทนแบบเหมาจา่ย สว่นผูช้ว่ยเลขาฯ 
ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

ส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อน PMQA นั้นมีการขับเคลื่อน PMQA มาเป็น

20



21

ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2549 มีการนำา
ผลลัพธ์จากหมวด 7 ไปทำาแผนประเมิน
คุณภาพภายใน และ SAR ด้วย

หลงัจากทีม่กีารพดูคยุกบัทา่นผูช้ว่ย
อธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพและผู้
อำานวยการสำานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ  ดิฉันคิดว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มคีวามเขม้แขง็มากในเรือ่งของเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพการบรหิารและจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลา 3 ปี และเรื่องของการ
สรา้งผูต้รวจประเมนิขึน้มาไดเ้พยีงพอ อกีทัง้ยงัมวีธิกีารสรา้งแรงจงูใจในการขบั
เคลือ่น PMQA ขององคก์รทัง้ในสว่นของผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานไดด้มีาก  รวม
ไปถึงการจัดกิจกรรมในการให้ความรู้ การเป็นหมอองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี   

สิง่ทีไ่ดจ้ากการเขา้รว่มโครงการศกึษาดงูานในครัง้นีส้ำาหรบัดฉินัเอง คดิวา่เปน็
ประโยชน์มากกับการได้เปิดโลกกว้าง  ประสบการณ์จากการเดินทาง การสร้าง
มิตรภาพ การได้เพื่อนใหม่หลากหลายรุ่น รวมทั้งการได้ศึกษาระบบประกัน
คณุภาพจากมหาวทิยาลยัตา่งๆ เพือ่นำามาปรบัปรงุการทำางานของตนเองใหด้ขีึน้ 
รู้จุดอ่อน รู้จุดแข็งของเราที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นได้บ้าง และนำาจุด
แขง็ของสถาบนัอืน่ๆ มาใชใ้นการทำางานไดเ้ชน่กนั เพือ่ใหต้วัเราและมหาวทิยาลยั
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านระบบประกันคุณภาพ ดังคำากล่าวที่ว่า พวกเรา
บคุลากรทางดา้นประกนัคณุภาพทกุคนสามารถเปน็ Partner ทีค่อยชว่ยเหลอืซึง่
กันและกันได้ เพราะเราต่างก็ทำางานด้านเดียวกัน ทำางานสายงานเดียวกัน ถือว่า
เป็นการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพที่ดีเลยทีเดียว และนับเป็นความโชคดี
ของตวัดฉินัเองดว้ย ถงึแมจ้ะไดท้ำางานไมน่านนกัแตก่ย็งัสามารถเกบ็เกีย่วประสบการณ์
เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว สรุปแล้วก็คือพวกเราทุกคนต่างก็มุ่งหวังในการสร้างระบบ
ประกันคุณภาพและใช้เครื่องมือด้านประกันคุณภาพต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ที่รักของพวกเรานั้นได้มีการพัฒนาปรับปรุงและก้าวสู่สถาบันที่มีความเป็นเลิศ  
ซึ่งคงต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกัน ความตั้งใจ ทั้งในส่วนของผู้บริหารและ
บคุลากรอยา่งเขม้แขง็เลยทเีดยีวคะ่ เพือ่มหาวทิยาลยัทีร่กัของพวกเราทกุคน ̂ ^



กิจกรรมสำ�นักง�นประกันคุณภ�พ

Workshop โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP)
มหาวิทยาลัย
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 
ท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดทำา Workshop โครงร่างองค์กรของ
มหาวิทยาลัย เอกสารท่ีใช้ประกอบในการประชุม ประกอบด้วย            
 1.คำาถามโครงร่างองค์กรมหาวิทยาลัย            
 2.เอกสารเรียนจากแชมป์เพื่อเป็นแชมป์            
 3.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ            
 4.คำาตอบโครงร่างมหาวิทยาลัย (บางส่วน) และตัวอย่าง 
การตอบคำาถามจากหลายๆสถาบัน           
 5.ลักษณะสำาคัญขององค์กร

พัฒนาบุคลากร...

Workshop การจัดทำา “โครงร่างองค์กร”   
(Organization Profile : OP) ของมหาวทิยาลยั และ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำานักงานประกันคุณภาพ   
จัดโครงการ Workshop การจัดทำา “โครงร่างองค์กร” 
Organization Profile ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19-20 
มกราคม 2553 ณ หอ้งแกรนดบ์อลลร์มูบ ีชัน้ 8 โรงแรม 
ลีการ์เดนส์ พลาซ่าผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี และผู้ 
เกี่ยวข้องที่คณะคัดเลือกให้ร่วมเขียนโครงร่างองค์กร 
หน่วยงานละ 3-5 คน รวมจำานวน 200 คน
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Workshop เกณฑก์ารพฒันาคณุภาพการบรหิาร 
จัดการภาครัฐภายใต้แนวคิด ADLI และ LeTCI
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำานักงานประกันคุณภาพ     
ได้จัดโครงการ Workshop เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ   
การบริหารจัดการภาครัฐภายใต้แนวคิด ADLI และ 
LeTCI ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2553 โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์โสภณ ชีวะธนรักษ์ 
และทีมที่ปรึกษา จากคณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากร 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงาน และเจา้หนา้ที่
รับผิดชอบงานด้าน PMQA-TQA ประมาณ 300 คน

Workshop การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวเกณฑ์ 
TQA (Self Assessment Report) 

กองการเจ้าหน้าท่ี ร่วมกับสำานักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการ Workshop การประเมิน 
องค์กรด้วยตนเองตามแนวเกณฑ์ TQA (Self Assessment Report) ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม 
เอ ชั้น 8 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 โดยมี รองศาสตราจารย์
นายแพทย์โสภณ ชีวะธนรักษ์ และทีมที่ปรึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากร       
โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงาน 
และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้าน TQA ประมาณ 300 คน
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Workshop “การจัดทำายุทธศาสตร์ตาม 

แนวทางของ สกอ. และ ก.พ.ร.” และ 

“การตอบคำาถามตามเกณฑก์ารประเมนิ 7 

หมวด”

กองการเจ้าหน้าที่ และสำานักงานประกัน 

คุณภาพ ร่วมกันจัด Workshop “การจัดทำา 

ยุทธศาสตร์ตามแนวทางของ สกอ. และ 

ก.พ.ร.” โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์

พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ “การตอบคำาถามตามเกณฑ์การประเมิน 7 หมวด” 

โดย รองศาสตราจารยน์ายแพทย ์โสภณ ชวีะธนรกัษ ์และทมีวทิยากรจากคณะแพทยศาสตร ์

ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2553 ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติ   

ฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ป ีโดยผูเ้ขา้รว่มโครงการประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัมหาวทิยาลยั 

ผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้าน TQA ประมาณ 300 คน
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งานพุทธมหาสังฆทาน ประจำาปี 2553
บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพได้เข้าร่วมถวาย      

สังฆทานในงานพุทธมหาสังฆทาน ประจำาปี 2553 ซึ่งจัด 

โดยชมรมพระพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 

มกราคม 2553 โดยผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ประกอบด้วย    

นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ

ศึกษาดูงาน 5ส. ณ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตหาดใหญ่
บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 5 ส. ณ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรม 

การผลิตหาดใหญ่ ในวันจันทร์ท่ี 29 มีนาคม 2553 โดยมีผู้บริหาร และพนักงานให้การต้อนรับ  

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมในครัง้นี ้ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร และบคุลากรภายในสำานกังานอธกิารบด ี

ประมาณ 50 ท่าน

ร่วมกิจกรรม...
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บริการวิชาการ... 

ต้อนรับทีมศึกษาดูงานจากงานประกันคุณภาพ 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ผูช้ว่ยอธกิารดฝีา่ยประกนัคณุภาพ และบคุลากรสำานกังาน 

ประกันคุณภาพร่วมต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งาน 

ประกันคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย    

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่ีมาศึกษาดูงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2553 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 211 

สำานักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบไปด้วย
 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 2.นายปกรณ์ สันตินิยม ที่ปรึกษางานประกันคุณภาพ
 3.นางสาวสุจิตรา บุญอยู่ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
 4.นางสาวประทุมพร ทองอิฐ นักบริการการศึกษา
 5.นายบุญรัตน์ บุญรัศมี นักบริการการศึกษา
 6.นายสุดเขต แจ้งกระจ่าง นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 ทำาให้ทั้ง 2 หน่วยงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพซึ่งกันและกัน เป็นการต่อยอดความรู้ที่ดีมาก
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คณะผู้จัดทำ�

 ที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

  รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ

 บรรณาธิการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

  รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง

 กองบรรณาธิการ นางสาวปรีญาภรณ์   สุขจันทร์

  นางกันยปริณ  ทองสามสี

  นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี

  นางสาลินี  ยวงเกตุ

  นางสาวขจรพรรณ  ชัยเดช

  นางสาวอิศวรี  ทุมรัตน์

  นางสาววรรณวิมล  นาคะ
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