
การจัดกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  
หน่วยงานระดับ ส านัก/สถาบัน 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ ส านักบริการการศึกษา 

____________________________________________________________ 

การด าเนินการกิจกรรม 
 เจ้าภาพการจัดกิจกรรม : ส านักบริการการศึกษา 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ส านัก/สถาบัน 

และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จ านวน 36 คน ประกอบด้วย 
 ส านักบริการการศึกษา 
 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
 ส านักวิชาการ 
 ส านักบัณฑิตศึกษา 
 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 ส านักทะเบียนและวัดผล 
 ส านักบรรณสารสนเทศ 
 ส านักคอมพิวเตอร์ 
 ส านักพิมพ์ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 รูปแบบกิจกรรม 
 พิธีเปิดการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบรรยายเสนอแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดย ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ) 

 สนทนาแลกเปลี่ยน ซักถาม เกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

สรุปสาระจากการจัดประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  
หน่วยงานสนับสนุน ส านัก/สถาบัน และหน่วยงานอ่ืนๆ ของ มสธ. 

 แนวทางการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา 
 ส านัก/สถาบัน ต่างๆ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจต่างๆ ได้แก่  
การจัดการเรียนการสอน การจัดบริการการศึกษาแก่นักศึกษา การด าเนินงานด้านการวิจัยการบริการทางวิชาการ 
แก่สังคม ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะมีบทบาทหน้าที่และภาระงานที่แตกต่างกัน การร่วมกันเป็นเครือข่ายกันและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิด วิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานการ



ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เพราะวิธีการด าเนินการ วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละหน่วยงานที่น ามา
แลกเปลี่ยนต่อกันจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนา ปรับปรุง แนวทางของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพนั้น มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ต่างๆ และผู้ที่รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพของ
หน่วยงานต้องมีความเข้าใจอย่างอย่างถูกต้องว่า การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ใช่เป็นงานที่จะลงมือปฏิบัติ
ด าเนินการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ในเวลาที่ใกล้ถึงเวลาที่จะมีผู้มาตรวจประเมิน แต่การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นเรื่องทีต่้องอยู่ในวิถีปกติของการปฏิบัติงานตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการด าเนินงานจนถึงสิ้นสุด 
การด าเนินงาน 

2. การด าเนินงานของหน่วยงาน ส านัก/สถาบัน มีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
งานกิจกรรมโครงการต่างๆ การด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ จะเก่ียวข้องและสะท้อนถึงคุณภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจและรู้ว่าตัวชี้วัดของงานกิจกรรมโครงการใดท่ีเป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการควบคุมระบบกระบวนการท างานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบ ติดตาม ตลอดระยะแต่ละไตรมาส 

3. เรื่องคุณภาพเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน แล้วปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
เพ่ือให้บรรลุผล และเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการท างานตามวงจร PDCA จะช่วยให้งานกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

4. การประกันคุณภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนให้ระบบ
และกระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งทุกระบบ 

5. การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาช่วยให้หน่วยงานได้มีแนวทางการปฏิบัติที่บรรลุ
เป้าหมายมากข้ึน จากการแลกเปลี่ยนมุมมองวิธีปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้กรอบแนวคิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างส านัก/สถาบัน ดังนี้ 

กรอบแนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การน าไปใช้

การน าผลการประชุม
เครือข่ายไปใช้ในการ
- เสริมจุดดีที่มี
- แก้ไขปรับปรุง
โดยปรับให้เข้ากับ
บริบทของหน่วยงาน

Best Practice 
ผลจากการ

แลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน

- ส่วนที่สามารถ
ท าได้บรรลุ
เป้าหมาย

- ส่วนที่ไม่
สามารถท าได้/

ท าได้ยาก



สาระจากการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน 
หน่วยงาน ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน 

ส านักบริการ
การศึกษา 

1. ก าหนดให้บุคลากรทุกศูนย์/ฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยให้มีคณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษา มีเลขานุการส านัก 
เป็นประธาน และคณะท างานฯ จะรายงานการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพใน
การประชุมผู้บริหารส านักเป็นประจ าทุกเดือน 
2. มีการติดตามการด าเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ รวมทั้งผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในการประชุมผู้บริหารส านักเป็นประจ าทุกเดือน 
3. ปีที่ผ่านมาส านักประสบปัญหาบุคลากรมีภาระงานประจ ามากจึงมีเวลาส าหรับการ
พัฒนาตนเองไม่ครบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ส านักจึงได้จัดท าโครงการ/หลักสูตร
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้สามารถมีเวลาพัฒนาตนและเป็นประโยชน์ต่อ
การท างาน 
4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านัก ระยะ 5 ปี เพ่ือให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 2 
กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน  
โดยใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี แผนการด าเนินงานตามโครงการปฏิรูป 
มสธ. ตัวชีว้ัดค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 และผลการจัดสัมมนาบุคลากร  
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า 

ส านักทะเบียน
และวัดผล 

1. ประสบปัญหาเรื่องบุคลากรมีเวลาในการพัฒนาตนเองไม่ครบตามเกณฑ์เช่นเดียวกัน 
และได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเองเช่นกัน พร้อมกับได้มีข้อทักท้วงไปยัง 
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในเรื่องการก าหนดชั่วโมงการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งก าหนด 40 ชั่วโมง ในขณะที่สายวิชาการก าหนด 
20 ชั่วโมง 
2. เลือกการเสนอผลการด าเนินงานการปรับกระบวนการท างานที่ด าเนินการแล้วแสร็จ
ภายในเวลา 1 ปี 
3. เป็นหน่วยงานที่มีอาจารย์ประจ าส านัก จึงมีตัวบ่งชี้เช่นเดียวกับสาขาวิชา คือ ตัวบ่งชี้
เกี่ยวกับการมีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ซึ่งประสบปัญหาการบรรลุผลตามเกณฑ์ 

ส านักวิชาการ 1. มีบุคลากรในสังกัดบางส่วนปฏิบัติงานอยู่ท่ีสาขาวิชาซึ่งมีปัญหาความลักลั่นในการ
บังคับบัญชา การพัฒนาและการติดตามรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนา จึงได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศติดตามข้อมูลทุกไตรมาส ท าให้ช่วยแก้ปัญหาการเก็บข้อมูลได้มาก 
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายปี และระยะ 5 ปี โดยเชื่อมโยงกับการด าเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรของคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี 
3. ตัวบ่งชี้การปรับกระบวนงานได้น าเรื่องการปรับกระบวนงานการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การเสนอขอผลงานของคณาจารย์มาน าเสนอ เนื่องจาก สกอ. มีการปรับเกณฑ์เรื่องการ
เสนอขอผลงานของอาจารย์ ซึ่งท าให้ส านักวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนต้องปรับ
กระบวนการท างานเรื่องนี้เช่นกัน 



หน่วยงาน ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน 
ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

1. ไม่ประสบปัญหาชั่วโมงการพัฒนาบุคลากร เพราะหน่วยงานมีหลักสูตรการอบรม
ของตนเองอยู่แล้ว ประกอบกับได้ก าหนดให้ ศูนย์/ฝ่าย ก าหนดเป็นแผนว่าจะพัฒนา
บุคลากรของ ศูนย์/ฝ่าย ในเรื่องใด และให้มีการรายงานผลทุกเดือน 
2. ตัวบ่งชี้การปรับกระบวนงานจะผลัดเปลี่ยนให้ ศูนย์/ฝ่าย ปรับกระบวนงานและเขียน
ผลการด าเนินงานเพ่ือรายงานใน SAR ด้วย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1. ไม่ประสบปัญหาเรื่องการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากได้ก าหนดให้บุคลากรเสนอ
แผนพัฒนาตนเองโดยแยกเป็นสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง ซึ่งแต่ละคนจะเน้นใน
เรื่องท่ีตรงกับภาระงานของตนเอง และด้วยภาระงาน นักวิจัยจะไม่มีปัญหาเรื่องการขอ
อนุญาตไปรับการอบรม นอกจากนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ อบรมบุคลากรของ
หน่วยงานเช่นกัน 
2. ประสบปัญหาตัวบ่งชี้การปรับกระบวนงานเนื่องจากถูกก าหนดให้อิงกับกระบวนงาน
ของสายคณาจารย์ ซึ่งสถาบันมองว่าควรพิจารณาตามภาระบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
เป็นหลัก 
3. สถาบันสามารถบรรลุเป้าหมายเรื่องการจัดสรรเงินส าหรับการวิจัยแก่คณาจารย์  
แต่ประสบปัญหาเรื่องผลงานวิจัยไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ ซึ่งการมีตัวบ่งชี้ที่ต้องอิง
สาขาวิชาท าให้สถาบันแตกต่างจากส านักอ่ืนๆ ในเรื่องตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ประสบปัญหาเรื่องการก าหนดกระบวนการงานที่จะปรับปรุงและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ เพราะศูนย์/ฝ่าย ไม่พร้อมที่จะเสนองานในความ
รับผิดชอบของศูนย์/ฝ่าย 

ส านัก
บัณฑิตศึกษา 

1. ประสบปัญหาเรื่องเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเช่นกัน ทั้งที่เกณฑ์ก าหนดให้บุคลากรมี
ชั่วโมงการพัฒนา 40 ชั่วโมง ที่ร้อยละ 70 แต่ผู้ตรวจประเมินของส านักบัณฑิตศึกษาได้
มองว่าควรอยู่ที่ร้อยละ 100 จึงได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมขึ้นเอง คือ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในงานบัณฑิตศึกษา 
2. มีระบบการช่วยตรวจความพร้อมการเสนอหลักฐานผลการด าเนินงาน ก่อนการรับ
ตรวจประเมิน 

ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

ประสบปัญหาตัวบ่งชี้ด้านผลงานของอาจารย์ประจ าส านักที่ผลงานไม่ได้ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ 

ส านักพิมพ์ 1. ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการส านักพิมพ์) มี
การประเมินตนเองตามค ารับรองประจ าปี และให้แต่ละฝ่ายรายงานผลการด าเนินงาน
พร้อมปัญหาข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักและการประชุมแต่ละฝ่ายเพ่ือ
ติดตามงาน แก้ไข/พัฒนางาน นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมคณะท างานต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหางานด้วย แต่ทั้งนีส้ านักพิมพ์ยังมีข้อจ ากัดเรื่องการแสดงหลักฐานให้ตรงกับ 



หน่วยงาน ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน 
ธรรมาภิบาลแต่ละด้านตัวอย่างให้ครบถ้วน และกรรมการประเมินเสนอแนะให้ผู้ส านัก
และกรรมการส านักร่วมกันก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการท างานแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน ส านักพิมพ์จัดประชุมบุคลากร
ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2561-2565) ของส านักพิมพ์ เมื่อวันที่ 17 และ 22-23 มกราคม 2561  
ซ่ึงส านักพิมพ์จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ตัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี จึงต้องรอเพ่ือความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย  
อีกท้ังตามแผนปฏิรูป ส านักพิมพ์ต้องท าแผนธุรกิจศูนย์หนังสือให้ไปเป็น Business 
Unit ส่วนที่เหลือคือ Cost Unit และน าเสนอข้อมูลคณะผู้ติดตามการปฏิรูปของ
มหาวิทยาลัย ท าให้ต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหม่อีก 
3. ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ ส านักพิมพ์สามารถด าเนินการ
ได้ครบ 5 ขั้นตอน แต่เนื่องจากบุคลากรส านักพิมพ์ทยอยเกษียณอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ความรู้ ทักษะ ความช านาญที่อยู่ในตัวคนมีความส าคัญต่อการท างานให้ส าเร็จ 
ส านักพิมพ์ก็ตระหนักถึงความส าคัญของการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
บุคลากรที่ใกล้เกษียณอายุราชการไปสู่คนรุ่นใหม่เพ่ือความช านาญในการปฏิบัติงาน แต่
เนื่องจากส านักพิมพ์มีภารกิจเร่งด่วนมากท าให้ไม่มีเวลาจัดเก็บข้อมูล อีกท้ังผู้เกษียณไม่
มีความช านาญการเขียนถ่ายทอดความรู้จึงยังด าเนินการไม่ได้ จึงขอทราบแนวปฏิบัติ
จากหน่วยงานอื่นที่สามารถด าเนินการได้เพ่ือน ามาปรับใช้ต่อไป 
4. ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ส านักพิมพ์มีการวางแผนในการ
พัฒนาบุคลากรโดยค านึงถึงลักษณะงานที่รับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาบุคลากร และ
ยกระดับคุณภาพของบุคลากร และอยู่ระหว่างด าเนินการส่งบุคลากรเข้าอบรม และ
จัดท าแผนอบรมให้แต่ละฝ่าย แต่ด้วยปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งในปีงบประมาณ 
2562 มีงานผลติเอกสารชุดวิชาจ านวนมากและเร่งด่วน จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการจัด
อบรมพัฒนาบุคลากรอย่างมาก ในปีนี้จึงอาจไม่บรรลุเป้าหมาย 
5. ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ส านักพิมพ์พิจารณาวิเคราะห์และทบทวนกระบวนงานหลักของส านักพิมพ์เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุง และท่ีประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกฯ มีมติเห็นชอบน า 
“กระบวนงานการเบิกวัสดุการศึกษาเพ่ือจ าหน่วย” มาปรับปรุง ซึ่งสามารถด าเนินการ
ได้ส าเร็จ 

 


