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การจดัการความรู้ 

 โดย  นาง สาวพร  บญุมี 

 

เร่ือง การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๒  

ปัญหาและสาเหต ุ 

 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๑  วิทยาลยั ได้ดําเนินการ พฒันาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในระดบัวทิยาลยั และรบัการประเมนิคุณภาพภายในระดบั สบช. ผลการประเมนิ

คุณภาพภายในของวิทยาลยัภาพรวม อยู่ในระดบัด ี(๓.๗๖) และพบว่าระบบและกลไกการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาไดค้ะแนนเพยีงระดบัพอใช ้ (๓.๔๐) มขีอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ให้มีการแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพจากสถาบัน

ภายนอกทัง้ระบบ QA และระบบ HA เป็นคณะกรรมการประกนัคุณภาพของวทิยาลยัเพื่อให้มี

ส่วนร่วมในการพจิารณาระบบและกลไกประกันคุณภาพของวทิยาลยั การจดัทําแผนพฒันา

คณุภาพ ควรนําแนวทางพฒันาทีก่าํหนดไวใ้น SAR เล่มทีแ่ลว้มาจดัทําแผนพฒันาคุณภาพดว้ย 

ระบบประกนัคุณภาพควรกําหนดใหม้วีพิากษ์ SAR ร่วมกนัทัง้องคก์ร เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนมี

ความตระหนกัและมคีวามเขา้ใจรว่มกนัทุกตวับ่งชี ้ หลงัดําเนินงานครบภาคการศกึษาแลว้ ควร

มกีารตรวจสอบคุณภาพ (Audit) แต่ละตวับ่งชี้เพื่อแก้ไขหรอืปรบัปรุงการดําเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายที่กําหนด  ควรมกีารจดัทํารายงานการประกันคุณภาพแก่ สบช.ภายในวนัที่ ๓๐  

กนัยายน ของทุกปี นอกจากน้ีพบจดุอ่อนของการประกนัคณุภาพการศกึษาดงัน้ี 

 ๑.วฒันธรรมคณุภาพการพฒันาคณุภาพของการประกนัคณุภาพภายในองคก์รยงัมน้ีอย 

และอาจารยบ์างส่วนยงัไม่สามารถนํางานประกนัคุณภาพเขา้สู่งานประจําของวทิยาลยัและยงั

พบว่ามกีารดําเนินงานทีย่งัมกีรอบการคดิที่แยกส่วนจากงานประจาํที่ปฏบิตั ิหรอืการเชื่อมโยง

หรอืบรูณาการทีม่คีวามเอกภาพ 

 ๒. ทกัษะการบรหิารองคป์ระกอบและตวับ่งชีข้องอาจารยใ์นระดบัผูบ้รหิารและอาจารย์

ทีร่บัผดิชอบตวับ่งชีย้งัไม่เพยีงพอทีจ่ะทําใหเ้กดิผลลพัธข์องการพฒันาใหไ้ดต้ามเป้าหมาย โดย

ประเดน็ที่ยงัเป็นโอกาสพฒันา คอื ความเขา้ใจเกณฑป์ระเมนิคุณภาพ การวางแผนการพฒันา 

การเกบ็สะสมผลงานอยา่งต่อเน่ือง การบรูณาการตวับ่งชี ้ และวนิยัในการทาํงานทีม่ทีศิทางและ

เป้าหมายที่ชัดเจนของตัวบ่งชี้คุณภาพ และความพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์

คุณภาพทีม่อียูต่ลอดเวลาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ๓. รูปแบบการบรหิารงานและการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์รยงัขาดการใชแ้ผน

ในการทํางาน ตลอดจนขาดการกํากบัตดิตามผลลพัธข์องการปฏบิตัติามแผนอย่างต่อเน่ืองและ

จรงิจงั 



 2 

 ๔. ภาระงานที่มมีากของอาจารย ์โดยเฉพาะงานการสอนที่มจีํานวนนักศกึษาเพิม่ขึ้น 

อาจารยบ์างส่วนต้องขึ้นนิเทศภาคปฏบิตัิ ตดิต่อกนัในระยะยาวทําให้เกดิความไม่พรอ้มเพยีง

ของการประชุมปรกึษาติดตามผลการพฒันาตัวบ่งชี้คุณภาพตลอดจนความตรงเวลาในการ

ดําเนินงานใหไ้ดต้ามแผนทีก่ําหนดประกอบกบัยงัขาดการออกแบบแผนปฏบิตังิานทีบู่รณาการ

งานการเรยีนการสอนทีเ่ชื่อมโยงกบัการวจิยัและบรกิารวชิาการตลอดจนการพฒันานวตกรรม

ต่าง ๆ  

 ๕. การจดัทาํแผนปฏบิตักิาร โครงการ ยงัขาดการวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงของโครงการ

หรอืกจิกรรมที่ทําต้องทําประจําอยู่แล้วกบัตวับ่งชี้คุณภาพ ทีผ่่านมาบุคลากรเกดิการเรยีนรูว้่า

การทํางานประจําไม่สามารถตอบสนองตัวบ่งชี้คุณภาพได้ ต้องคิดกิจกรรมเพิม่สําหรับ

ตอบสนองตวับ่งชี ้ซึง่ทาํใหม้ภีาระงานเพิม่ขึน้ 

 ๖. การพฒันาทรพัยากรบุคคลภายในองค์กรให้คดิและทําหรอืมหีวัใจของคุณภาพใน

การทํางานยงัเป็นประเดน็ทีต่้องเร่งรดัใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเน่ืองและจรงิจงั ทําอย่างไรใหบุ้คลากร

เกดิเรยีนรูว้่า การควบคุมคุณภาพ การประเมนิคุณภาพและการรบัรองคุณภาพ เป็นส่วนหน่ึง

ของชวีติการทาํงานทีไ่มส่ามารถแยกสว่นออกจากกนัได ้

 การดาํเนินการดงัน้ี 

๑. จดัทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี

งบประมาณ ๒๕๕๒ และประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

๒. จัดตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยโดยมี

ผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอกเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการ  

๓. มกีารกําหนดเป้าหมาย องคป์ระกอบตวับ่งชีแ้ละเกณฑค์ุณภาพ  

๔. กําหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบตวับ่งชีคุ้ณภาพ  

๕. มกีารปรบัปรงุคูม่อืประกนัคณุภาพการศกึษาของวทิยาลยัประจาํปีการศกึษา ๒๕๕๒  

๖. จดัทาํโครงการพฒันาระบบและกลไกประกนัคณุภาพการศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๒   

๗. กําหนดนโยบาย และให้ความสําคญัเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ

ระดบันโยบายและผู้บรหิารสูงสุดของวทิยาลยั ภายใต้การมสี่วนร่วมจากภาคทีัง้ภายในและ

ภายนอกสถาบนั  

๘. มกีารกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ

อุดมศกึษา และ มาตรฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมนิคณุภาพภายนอก  

๙. จดัทาํแผนกาํกบัตดิตามการประกนัคณุภาพการศกึษา   

๑๐. ประสานการจดัทําแผนการปรบัปรุงแก้ไขตามผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน  

๑๑. การจดัทาํโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารบรูณาการการพฒันาระบบคุณภาพสู่ความ

เป็นเลศิ  
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๑๒. พฒันาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษา 

และใชร้่วมกนัทัง้ระดบับุคคล ระดบักลุ่มงาน และระดบัวทิยาลยั เช่น ขอ้มูลพื้นฐาน (common 

data set) ขอ้มลูตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายของตวับ่งชีคุ้ณภาพประจาํปีการศกึษา ๒๕๕๒  ขอ้มลู

ขอ้เสนอแนะของผู้ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบั สบช.ปีการศกึษา ๒๕๕๑ ขอ้มูล

วเิคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในปีการศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๕๑ และคู่มอื

ประกนัคณุภาพการศกึษาประจาํปีการศกึษา ๒๕๕๒ 

๑๓. เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในระดบั สบช.และเครอืขา่ย  

๑๔. เขา้รว่มเป็นคณะทาํงานพฒันาคูม่อืการเขยีนแนวปฏบิตัทิีด่ ี 

๑๕. เขา้รว่มเป็นคณะทาํงานพฒันาเกณฑป์ระกนัคณุภาพภายในระดบั สบช.  

๑๖. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชนภายในเวลาทีก่ําหนด เช่น ผ่านทาง web site ของวทิยาลยั และส่งให ้สบช.,สกอ. 

ไดต้ามเวลาทีก่าํหนด 

๑๖. ตดิตามประเมนิผลแผนปรบัปรงุแกไ้ข (Improvement Plan)  

๑๗. การจดัทําแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับ

หน่วยงานและสถาบนัอื่น ๆ คือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและลดขัน้ตอนการ

วเิคราะห ์ตรวจสอบและรายงานทางการเงนิ การบญัช ีคา่เสือ่มราคาตามหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ โดยมี

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนียะลา วทิยาลยัพยาบาลสุราษฎ์ธานี และวทิยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนีขอนแก่น เขา้มาเรยีนรู ้ 

๑๘. ดาํเนินโครงการบรกิารวชิาการ พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนและลดขัน้ตอนการ

วเิคราะห ์ตรวจสอบและรายงานทางการเงนิ การบญัช ีค่าเสื่อมราคาตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์ โดยมี

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 3 แห่ง   และ คู่มอืการเขยีนแนวปฏบิตัิ

ทีด่ ีเป็นสือ่การเรยีนรูใ้นการประชุมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาแนวปฏบิตัทิีด่ขีอง สบช.  

 ๑๙. จดัทําแนวปฏบิตัิที่ด ี(Good Practice) ภารกิจการจดัการเรยีนการสอนวิชา

ปฏบิตักิารบรหิารการพยาบาลและการพยาบาลครอบครวัและชุมชน ๑ และนําเสนอในเวทแีนว

ปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practice) ระดบัประเทศ 

 

ผลลพัธท่ี์ได้ 

 ๑. ผลการประเมนิตนเองในระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาได้คะแนน

ผลลพัธ ์๓ คะแนนเตม็ มพีฒันาการและบรรลเุป้าหมาย 

 ๒. สรา้งเครอืขา่ยการพฒันาคณุภาพกบัองคก์รภายนอก  ดงัน้ี 

  ๒.๑ เป็นคณะทํางานพฒันาคู่มอืการดําเนินงานและผลลพัธ์ตามตวับ่งชี้และ

เกณฑ ์Good Practice  
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  ๒.๒ เป็นคณะทํางานพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพสําหรบัการ

ประเมนิคณุภาพภายในวทิยาลยัสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ระดบั สบช.  

  ๒.๓ เป็นคณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในระดบั สบช. /เครอืขา่ย  

 3. สร้างนวตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คือ แนวปฏิบัติที่ดี (Good 

Practice) ภารกิจด้านการเงิน  ภารกิจด้านเรียนการสอน  คู่มือการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี : 

กรณศีกึษาวทิยาลยัสนัตวิฒันา  

 

บทเรียนท่ีได้รบั :  

 ๑. การเรยีนรูจ้ากผลการประเมนิคุณภาพภายในระดบั สบช. ในปีการศกึษา ๒๕๕๑ ที่

ผ่านมาทําใหรู้จุ้ดอ่อน ของการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพและจดัทําแผนรองรบั

อุดช่องโหว่ที่มใีห้เต็ม พรอ้มทัง้ให้ทมีงานสายสนับสนุนได้รบัทราบและเขา้ใจในสิง่ที่จะต้อง

ช่วยกนัแกไ้ขใหด้ขีึน้  

 ๒. การพฒันาศกัยภาพ ใหท้มีงานสายสนับสนุนใหม้บีทบาทในการใหม้สี่วนร่วมในการ

พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพมคีวามสําคญัเป็นอย่างมาก ให้รูบ้ทบาทว่าต้องทํา

อะไร เมือ่ไหร ่อยา่งไร และมกีารกาํกบัตดิตามอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถปฏบิตังิานประจาํได ้

 ๓. การจดัเก็บหลกัฐานอ้างองิในระบบอเิลคทรอนิคมสี่วนช่วยให้มัน่ใจว่าหลกัฐานเชงิ

ประจกัษ์ไดม้กีารจดัเกบ็พรอ้มอา้งองิได ้

 ๔. การจดัระบบสารบรรณภายในกลุ่มงาน ช่วยให้ระบบการจดัเก็บหลกัฐานเอกสาร

เป็นไปอยา่งมรีะบบ  

 ๕. การได้เข้าไปมสี่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพระดบั สบช. ทําให้ได้เปิดวสิยัทศัน์ 

กรอบวธิคีดิจากผูม้ปีระสบการณ์ ทาํใหรู้จ้ดุอ่อนของตนเองทีต่อ้งปรบัปรงุพฒันา และคดิคน้  

กลยทุธใ์หม ่ๆ ในการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 ๖. การทํางานทีม่กีารบูรณการมสี่วนสําคญัในการลดภาระงานและสามารถสรา้งผลงาน

ใหก้บัองคก์รได ้ 

 ๗. ผู้บรหิารเป็นบุคคลที่สําคญัทีสุ่ดในการให้ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพมกีาร

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

 

ประเดน็ท่ีจะเร่งรดัพฒันาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีดงัน้ี 

๑. มกีารถ่ายโยงตวับ่งชีคุ้ณภาพตามเกณฑค์ุณภาพใหม่สู่ระดบักลุม่วชิา กลุม่งาน และ

ให้มกีารจดัทําแผนการพฒันาตวับ่งชี้คุณภาพระดบักลุ่มวชิา กลุ่มงาน โดยมกีารออกแบบการ

พฒันาตวับ่งชีใ้หม้กีารบรูณาการตวับ่งชีค้ณุภาพเพือ่พฒันางานประจาํใหม้คีณุคา่  
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 ๒. จดักจิกรรมผูบ้รหิารนําพาพฒันาคณุภาพตวับ่งชีป้ระจาํเดอืน เพื่อกระตุน้ ส่งเสรมิให้

อาจารย์และข้าราชการที่รบัผิดชอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เป็นไปตามกรอบและเกณฑ์การ

คณุภาพ 

 ๓. ดําเนินการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบักลุ่มวิชา กลุ่มงาน และระดบั

วทิยาลยัใหไ้ดภ้ายในเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ๔. ทบทวนระบบและกลไก ของตวับ่งชีคุ้ณภาพทุกตวับ่งชีต้ามเกณฑใ์หม่และรวบรวม

เป็นเลม่เผยแพรใ่หอ้าจารยแ์ละบุคลากรทราบ 

๕. พฒันาใหม้กีารนําเสนอ Good Practice ใหค้รอบคลมุทุกองคป์ระกอบและทุกภารกจิ  

  ๖. จดัประกวดผลงานการประกนัคณุภาพภายในระดบักลุ่มวชิา โดยมผีูท้รงคุณวุฒจิาก

ภายนอกเป็นคณะกรรมการ ภายในเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๗. เชญิผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจากสถาบนัสมทบ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษาและคณะกรรมการประเมนิภายใน ในปีการศกึษา ๒๕๕๓ ภายใน กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๘.เตรยีมบุคลากรภายในวทิยาลยัพรอ้มรบัเกณฑค์ุณภาพใหม่ของ สกอ. / สบช./ และ

สมศ. ภายในมถุินายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ และตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
   

  

 

       


