การจัดกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานระดับ สานัก/สถาบัน
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ สานักบริการการศึกษา
____________________________________________________________
การดาเนินการกิจกรรม
 เจ้าภาพการจัดกิจกรรม : สานักบริการการศึกษา
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน สานัก/สถาบัน
และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จานวน 36 คน ประกอบด้วย
 สานักบริการการศึกษา
 สานักเทคโนโลยีการศึกษา
 สานักวิชาการ
 สานักบัณฑิตศึกษา
 สานักการศึกษาต่อเนื่อง
 สานักทะเบียนและวัดผล
 สานักบรรณสารสนเทศ
 สานักคอมพิวเตอร์
 สานักพิมพ์
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 รูปแบบกิจกรรม
 พิธีเปิดการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบรรยายเสนอแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดย ผู้อานวยการสานักบริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ)
 สนทนาแลกเปลี่ยน ซักถาม เกี่ยวกับเรื่องการดาเนินการ ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปสาระจากการจัดประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน สานัก/สถาบัน และหน่วยงานอื่นๆ ของ มสธ.
แนวทางการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผู้อานวยการสานักบริการการศึกษา
สานัก/สถาบัน ต่างๆ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจต่างๆ ได้แก่
การจัดการเรียนการสอน การจัดบริการการศึกษาแก่นักศึกษา การดาเนินงานด้านการวิจัยการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะมีบทบาทหน้าที่และภาระงานที่แตกต่างกัน การร่วมกันเป็นเครือข่ายกันและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิด วิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อการดาเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เพราะวิธีการดาเนินการ วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละหน่วยงานที่นามา
แลกเปลี่ยนต่อกันจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนา ปรับปรุง แนวทางของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพนั้น มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ต่างๆ และผู้ที่รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพของ
หน่วยงานต้องมีความเข้าใจอย่างอย่างถูกต้องว่า การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ใช่เป็นงานที่จะลงมือปฏิบัติ
ดาเนินการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ในเวลาที่ใกล้ถึงเวลาที่จะมีผู้มาตรวจประเมิน แต่การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นเรื่องทีต่ ้องอยู่ในวิถีปกติของการปฏิบัติงานตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการดาเนินงานจนถึงสิ้นสุด
การดาเนินงาน
2. การดาเนินงานของหน่วยงาน สานัก/สถาบัน มีการกาหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสาเร็จของ
งานกิจกรรมโครงการต่างๆ การดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ จะเกี่ยวข้องและสะท้อนถึงคุณภาพการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจและรู้ว่าตัวชี้วัดของงานกิจกรรมโครงการใดที่เป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการควบคุมระบบกระบวนการทางานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบ ติดตาม ตลอดระยะแต่ละไตรมาส
3. เรื่องคุณภาพเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน แล้วปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้บรรลุผล และเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการทางานตามวงจร PDCA จะช่วยให้งานกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
4. การประกันคุณภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ระบบ
และกระบวนการทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งทุกระบบ
5. การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาช่วยให้หน่วยงานได้มีแนวทางการปฏิบัติที่บรรลุ
เป้าหมายมากขึ้น จากการแลกเปลี่ยนมุมมองวิธีปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้กรอบแนวคิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสานัก/สถาบัน ดังนี้

กรอบแนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

- ส่วนที่สามารถ
ทาได้บรรลุ
เป้าหมาย

Best Practice
ผลจากการ
แลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน

- ส่วนที่ไม่
สามารถทาได้/
ทาได้ยาก

การนาไปใช้

การนาผลการประชุม
เครือข่ายไปใช้ในการ
- เสริมจุดดีที่มี
- แก้ไขปรับปรุง
โดยปรับให้เข้ากับ
บริบทของหน่วยงาน

สาระจากการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน
หน่วยงาน
ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
สานักบริการ
1. กาหนดให้บุคลากรทุกศูนย์/ฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
การศึกษา โดยให้มีคณะทางานการประกันคุณภาพการศึกษา มีเลขานุการสานัก
เป็นประธาน และคณะทางานฯ จะรายงานการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพใน
การประชุมผู้บริหารสานักเป็นประจาทุกเดือน
2. มีการติดตามการดาเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ รวมทั้งผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในการประชุมผู้บริหารสานักเป็นประจาทุกเดือน
3. ปีที่ผ่านมาสานักประสบปัญหาบุคลากรมีภาระงานประจามากจึงมีเวลาสาหรับการ
พัฒนาตนเองไม่ครบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ สานักจึงได้จัดทาโครงการ/หลักสูตร
การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้สามารถมีเวลาพัฒนาตนและเป็นประโยชน์ต่อ
การทางาน
4. จัดทาแผนยุทธศาสตร์สานัก ระยะ 5 ปี เพื่อให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 2
กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน
โดยใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี แผนการดาเนินงานตามโครงการปฏิรูป
มสธ. ตัวชีว้ ัดคารับรองปฏิบัติราชการประจาปี 2562 และผลการจัดสัมมนาบุคลากร
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
สานักทะเบียน
1. ประสบปัญหาเรื่องบุคลากรมีเวลาในการพัฒนาตนเองไม่ครบตามเกณฑ์เช่นเดียวกัน
และวัดผล
และได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเองเช่นกัน พร้อมกับได้มีข้อทักท้วงไปยัง
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในเรื่องการกาหนดชั่วโมงการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งกาหนด 40 ชั่วโมง ในขณะที่สายวิชาการกาหนด
20 ชั่วโมง
2. เลือกการเสนอผลการดาเนินงานการปรับกระบวนการทางานที่ดาเนินการแล้วแสร็จ
ภายในเวลา 1 ปี
3. เป็นหน่วยงานที่มีอาจารย์ประจาสานัก จึงมีตัวบ่งชี้เช่นเดียวกับสาขาวิชา คือ ตัวบ่งชี้
เกี่ยวกับการมีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ซึ่งประสบปัญหาการบรรลุผลตามเกณฑ์
สานักวิชาการ
1. มีบุคลากรในสังกัดบางส่วนปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาวิชาซึ่งมีปัญหาความลักลั่นในการ
บังคับบัญชา การพัฒนาและการติดตามรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนา จึงได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศติดตามข้อมูลทุกไตรมาส ทาให้ช่วยแก้ปัญหาการเก็บข้อมูลได้มาก
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายปี และระยะ 5 ปี โดยเชื่อมโยงกับการดาเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรของคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี
3. ตัวบ่งชี้การปรับกระบวนงานได้นาเรื่องการปรับกระบวนงานการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การเสนอขอผลงานของคณาจารย์มานาเสนอ เนื่องจาก สกอ. มีการปรับเกณฑ์เรื่องการ
เสนอขอผลงานของอาจารย์ ซึ่งทาให้สานักวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนต้องปรับ
กระบวนการทางานเรื่องนี้เช่นกัน

หน่วยงาน
สานักการศึกษา
ต่อเนื่อง

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

สานัก
คอมพิวเตอร์
สานัก
บัณฑิตศึกษา

สานักเทคโนโลยี
การศึกษา
สานักพิมพ์

ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
1. ไม่ประสบปัญหาชั่วโมงการพัฒนาบุคลากร เพราะหน่วยงานมีหลักสูตรการอบรม
ของตนเองอยู่แล้ว ประกอบกับได้กาหนดให้ ศูนย์/ฝ่าย กาหนดเป็นแผนว่าจะพัฒนา
บุคลากรของ ศูนย์/ฝ่าย ในเรื่องใด และให้มีการรายงานผลทุกเดือน
2. ตัวบ่งชี้การปรับกระบวนงานจะผลัดเปลี่ยนให้ ศูนย์/ฝ่าย ปรับกระบวนงานและเขียน
ผลการดาเนินงานเพื่อรายงานใน SAR ด้วย
1. ไม่ประสบปัญหาเรื่องการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากได้กาหนดให้บุคลากรเสนอ
แผนพัฒนาตนเองโดยแยกเป็นสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง ซึ่งแต่ละคนจะเน้นใน
เรื่องที่ตรงกับภาระงานของตนเอง และด้วยภาระงาน นักวิจัยจะไม่มีปัญหาเรื่องการขอ
อนุญาตไปรับการอบรม นอกจากนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ อบรมบุคลากรของ
หน่วยงานเช่นกัน
2. ประสบปัญหาตัวบ่งชี้การปรับกระบวนงานเนื่องจากถูกกาหนดให้อิงกับกระบวนงาน
ของสายคณาจารย์ ซึ่งสถาบันมองว่าควรพิจารณาตามภาระบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
เป็นหลัก
3. สถาบันสามารถบรรลุเป้าหมายเรื่องการจัดสรรเงินสาหรับการวิจัยแก่คณาจารย์
แต่ประสบปัญหาเรื่องผลงานวิจัยไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ ซึ่งการมีตัวบ่งชี้ที่ต้องอิง
สาขาวิชาทาให้สถาบันแตกต่างจากสานักอื่นๆ ในเรื่องตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
ประสบปัญหาเรื่องการกาหนดกระบวนการงานที่จะปรับปรุงและนาเสนอผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ เพราะศูนย์/ฝ่าย ไม่พร้อมที่จะเสนองานในความ
รับผิดชอบของศูนย์/ฝ่าย
1. ประสบปัญหาเรื่องเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเช่นกัน ทั้งที่เกณฑ์กาหนดให้บุคลากรมี
ชั่วโมงการพัฒนา 40 ชั่วโมง ที่ร้อยละ 70 แต่ผู้ตรวจประเมินของสานักบัณฑิตศึกษาได้
มองว่าควรอยู่ที่ร้อยละ 100 จึงได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมขึ้นเอง คือ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในงานบัณฑิตศึกษา
2. มีระบบการช่วยตรวจความพร้อมการเสนอหลักฐานผลการดาเนินงาน ก่อนการรับ
ตรวจประเมิน
ประสบปัญหาตัวบ่งชี้ด้านผลงานของอาจารย์ประจาสานักที่ผลงานไม่ได้ตีพิมพ์และ
เผยแพร่
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหาร (ผู้อานวยการสานักพิมพ์) มี
การประเมินตนเองตามคารับรองประจาปี และให้แต่ละฝ่ายรายงานผลการดาเนินงาน
พร้อมปัญหาข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมผู้บริหารสานักและการประชุมแต่ละฝ่ายเพื่อ
ติดตามงาน แก้ไข/พัฒนางาน นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมคณะทางานต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหางานด้วย แต่ทั้งนีส้ านักพิมพ์ยังมีข้อจากัดเรื่องการแสดงหลักฐานให้ตรงกับ

หน่วยงาน

ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
ธรรมาภิบาลแต่ละด้านตัวอย่างให้ครบถ้วน และกรรมการประเมินเสนอแนะให้ผู้สานัก
และกรรมการสานักร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทางานแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลัง
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน สานักพิมพ์จัดประชุมบุคลากร
ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565) ของสานักพิมพ์ เมื่อวันที่ 17 และ 22-23 มกราคม 2561
ซึง่ สานักพิมพ์จัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ตัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี จึงต้องรอเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
อีกทั้งตามแผนปฏิรูป สานักพิมพ์ต้องทาแผนธุรกิจศูนย์หนังสือให้ไปเป็น Business
Unit ส่วนที่เหลือคือ Cost Unit และนาเสนอข้อมูลคณะผู้ติดตามการปฏิรูปของ
มหาวิทยาลัย ทาให้ต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหม่อีก
3. ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ สานักพิมพ์สามารถดาเนินการ
ได้ครบ 5 ขั้นตอน แต่เนื่องจากบุคลากรสานักพิมพ์ทยอยเกษียณอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ความรู้ ทักษะ ความชานาญที่อยู่ในตัวคนมีความสาคัญต่อการทางานให้สาเร็จ
สานักพิมพ์ก็ตระหนักถึงความสาคัญของการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
บุคลากรที่ใกล้เกษียณอายุราชการไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อความชานาญในการปฏิบัติงาน แต่
เนื่องจากสานักพิมพ์มีภารกิจเร่งด่วนมากทาให้ไม่มีเวลาจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งผู้เกษียณไม่
มีความชานาญการเขียนถ่ายทอดความรู้จึงยังดาเนินการไม่ได้ จึงขอทราบแนวปฏิบัติ
จากหน่วยงานอื่นที่สามารถดาเนินการได้เพื่อนามาปรับใช้ต่อไป
4. ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา สานักพิมพ์มีการวางแผนในการ
พัฒนาบุคลากรโดยคานึงถึงลักษณะงานที่รับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาบุคลากร และ
ยกระดับคุณภาพของบุคลากร และอยู่ระหว่างดาเนินการส่งบุคลากรเข้าอบรม และ
จัดทาแผนอบรมให้แต่ละฝ่าย แต่ด้วยปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งในปีงบประมาณ
2562 มีงานผลติเอกสารชุดวิชาจานวนมากและเร่งด่วน จึงทาให้เป็นอุปสรรคในการจัด
อบรมพัฒนาบุคลากรอย่างมาก ในปีนี้จึงอาจไม่บรรลุเป้าหมาย
5. ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
สานักพิมพ์พิจารณาวิเคราะห์และทบทวนกระบวนงานหลักของสานักพิมพ์เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุง และที่ประชุมผู้บริหารสานักพิมพ์และศูนย์ฝึกฯ มีมติเห็นชอบนา
“กระบวนงานการเบิกวัสดุการศึกษาเพื่อจาหน่วย” มาปรับปรุง ซึ่งสามารถดาเนินการ
ได้สาเร็จ

