
 
บทท่ี 3 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดย 
ความร่วมมือกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
วันที่ 23 กรกฎาคม  2562  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

 

วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ 
        การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ 
     2. เพ่ือให้บุคลากร ศูนย์วิทยพัฒนา มีความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
     3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของบุคลากรในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การด าเนินงาน 
หัวข้อ ศวน.มสธ. ล าปาง ศวน.มสธ. นครสวรรค์ ศวน.มสธ. สุโขทัย 

ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ
ของ
หน่วยงาน 

วิสัยทัศน ์
 มุ่งสูความเป็นเลิศด้านบริการ
การศึกษาและสร้างเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ 
1.บริการการศึกษาแก่นักศึกษา
และประชาชน 
2.ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรม
การเรยีนการสอน 
3.พัฒนาความร่วมมือเครือข่าย
ในการให้บริการการศึกษา
ทางไกล 
4.บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม 
5.อนุรักษ์ ส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
ค่านิยมองค์กร 
ร่วมแรงใจ ใฝ่คณุธรรม น าสิ่งใหม่ 
เรียนรูไ้ด้ทุกท่ี ทุกเวลา 

วิสัยทัศน ์
   มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
การศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
พันธกิจ 
1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและ
ประชาชน 
2. สนับสนุนกิจกรรมการเรยีนการ
สอนของ มสธ.  
3. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการ
ใหบ้ริการการศึกษาทางไกล 
4. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 
5. อนุรักษ์  ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ค่านิยมองค์กร 
   1. ร่วมแรงร่วมใจ 
   2.  ใฝ่คุณธรรม 
   3.  น าสิ่งใหม่ 
   4. เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

วิสัยทัศน ์
   มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
การศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
พันธกิจ 
1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและ
ประชาชน 
2. สนับสนุนกิจกรรมการเรยีนการ
สอนของ มสธ.  
3. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการ
ให้บริการการศึกษาทางไกล 
4. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 
5. อนุรักษ์  ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ค่านิยมองค์กร 
   1. ร่วมแรงร่วมใจ 
   2.  ใฝ่คุณธรรม 
   3.  น าสิ่งใหม่ 
   4. เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
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ศวน. 
 การด าเนินงาน 

หัวข้อ ศวน.มสธ. ล าปาง ศวน.มสธ. นครสวรรค์ ศวน.มสธ. สุโขทัย 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพ

ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ล าปาง   
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายใน ประจ าปี 2562  
ประกอบด้วย 
1. นางตัสมาริน อธิจิตตา ประธาน 
2. หัวหน้างาน 3 งาน 
3. นักวิชาการศึกษา 1 คน 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
(ภายนอก)  
1.นาบรรจง สมด ี
  ผอ.ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  ม.ราชภัฎล าปาง 
2. นายใจชาย ปัณนะพงษ์  
   ผอ.โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
   จ.ล าปาง 
 
 
 
 

การด าเนินงานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครสวรรค ์
มีการจัดตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างาน รวม 2 คณะ ดังนี ้
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาศูนย์ฯ นครสวรรค์ 
ประกอบด้วย  
 1. นางสุภา เรืองศรี รักษาการ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครสวรรค์  
2. นายธีระพงศ์ เส็งหนองแบน 
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา 
3. นางอโนชา พิลาบูรณะ หัวหน้า
งานอ านวยการและธรุการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 คน  
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
วางแผนวิธีการด าเนินการประกัน
คุณภาพให้เป็นไปตามปรัชญา 
วิสัยทศัน์ และพันธกิจ และ
สอดคล้องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
       

การด าเนินงานศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. สุโขทัย 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 3 คณะ
ดังนี ้
1.คณะท างานการประกันคณุภาพ
การศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
สุโขทัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. สุโขทัยเป็นที่ปรึกษา 
นางสาวจินดารัตน์ นิธิเมธโีรจน์เปน็
ประธาน หัวหน้างาน ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ท าหน้าที่รวบรวมข้อมลู เอกสาร
หลักฐานต่างๆ นางสาวฐิตวันย์ 
อังกาบเป็นเลขานุการมีหน้าที่จดัเก็บ
เอกสารและจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
นายสุธีระ วณิชยามงคลมีหน้าที่
บันทึกข้อมูลในเว็บไซต ์
2.คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
สุโขทัย 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์วทิย
พัฒนา มสธ. สุโขทัยเป็นประธาน 
หัวหน้างาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท า
หน้าท่ีวางนโยบายและวางแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
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ศวน. 
 การด าเนินงาน 

หัวข้อ ศวน.มสธ. ล าปาง ศวน.มสธ. นครสวรรค์ ศวน.มสธ. สุโขทัย 
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา   
1. ตัวบ่งช้ีที่ 1 การน าองค์กร 
2. ตัวบ่งช้ีที่ 2 กระบวนการพัฒนา
แผนของหน่วยงาน 
3. ตัวบ่งช้ีที่ 3  การพัฒนาหน่วยงาน
สู่องค์กรการเรียนรู ้
4. ตัวบ่งช้ีที่ 4 บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา 
5 ตัวบ่งช้ีที่ 5 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 
6. ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผลประเมินความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ 
7. ตัวบ่งช้ีที่ 7 การด าเนินงาน
ประกันคณุภาพภายในของ
หน่วยงาน 
 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา   
1. ตัวบ่งช้ีที่ 1 การน าองค์กร 
2. ตัวบ่งช้ีที่ 2 กระบวนการพัฒนา
แผนของหน่วยงาน 
3. ตัวบ่งช้ีที่ 3  การพัฒนาหน่วยงาน
สู่องค์กรการเรียนรู ้
4. ตัวบ่งช้ีที่ 4 บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา 
5 ตัวบ่งช้ีที่ 5 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 
6. ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผลประเมินความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ 
7. ตัวบ่งช้ีที่ 7 การด าเนินงาน
ประกันคณุภาพภายในของ
หน่วยงาน 
 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา   
1. ตัวบ่งช้ีที่ 1 การน าองค์กร 
2. ตัวบ่งช้ีที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผน
ของหน่วยงาน 
3. ตัวบ่งช้ีที่ 3  การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรการเรยีนรู ้
4. ตัวบ่งช้ีที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนา 
5 ตัวบ่งช้ีที่ 5 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 
6. ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผลประเมินความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการ 
7. ตัวบ่งช้ีที่ 7 การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 

แนว
ทางการ
ด าเนินงา
นประกัน
คุณภาพ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  
มีแนวทางการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา แบบ PDCA ดงันี ้
มีการน าข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ตรวจประกันคณุภาพ ประจ าปี 
2560  มาจัดท าแผนยกระดับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ปี 2561 
1. Plan  มีการประชุมคณะท างาน
ประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบงานแต่ละตัว
บ่งช้ีตามรายงานการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่1  ภาวะผู้น าผู้บรหิาร
หน่วยงาน  - ผอ+งานอ านวยการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผน
ของหน่วยงาน - ผอ+งาน
อ านวยการ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์  
มีแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี ้
1. มีการปฏิบัติงานจากแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีน าไปสู่การปฏิบัตโิดย
ผ่านทางแผนงานของฝ่ายตา่งๆ  
ตามโครงสรา้งการบริหารของศูนยฯ์
นครสวรรค์ โดยเน้นกระบวนการ
ท างานแบบ  PDCA (Plan  Do  
Check  Action) และน าผลสะท้อน
กลับจากกระบวนท างานแบบ PDCA 
(Plan  Do  Check  Action) มา
เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา
ทบทวนในการวิเคราะห์งาน และ
วางแผนพัฒนาในปีต่อไป 
กระบวนการประกันคณุภาพ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย 
มีแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในดังนี ้
1.มีการด าเนินงานบริหารการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้เครื่องมอื 
วงจรคุณภาพ PDCA ดังนี ้
 1.1 P=Planning วางแผน 
  - แผนปฏิบัติการประจ าปี  
  - แผนยุทธศาสตร ์
  - แผนปฏิบัติงาน 
   -แผนการจัดกิจกรรมชมรม 
 1.2 D=Doingการด าเนินงานตามแผน 
  -ด าเนินงานตามแผน ตามพันธกิจ 5  
   พันธกิจ (ตามผลผลิตบริการ 
   การศึกษา) 
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ศวน. 

 การด าเนินงาน 
หัวข้อ ศวน.มสธ. ล าปาง ศวน.มสธ. นครสวรรค์ ศวน.มสธ. สุโขทัย 

แนว
ทางการ
ด าเนินงา
นประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรเรียนรู้  - งานส่งเสริม             
และบริการการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 4 บุคลากรสายสนับสนนุท่ี
ได้รับการพัฒนา  - งานอ านวยการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุง            
กระบวนการท างาน  - งานส่งเสรมิฯ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผลการประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการ –  งานส่งเสรมิฯ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน – งาน
ส่งเสริมฯ+งานอ านวยการ+งาน
บริการสื่อ เทคโนโลย ี
2. DO มีการด าเนินการจัดท าการ
ประกันคณุภาพการศึกษาร่วมกัน 
และจัดท าเป็นเล่มรายงาน 
3.Check มีการตรวจสอบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
4. Act น าผลการพิจารณา
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายนอกมาปรับปรุงการประกัน
คุณภาพ  
 

การศึกษาภายในตามแนวคดิของ 
การศึกษา) 
-ด าเนินงานสนับสนุนพันธกิจของ
ศูนย์( ตาม 
ผลผลติบริหารงานท่ัวไป) 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
มีแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน  

-ด าเนินงานสนับสนุนพันธกิจของศูนย์( 
ตามผลผลิตบริหารงานท่ัวไป) 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สโุขทัยมีแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในดังนี ้
1.3 C=Check การตรวจสอบ
ประเมินผล 
  - รายงานผลการด าเนินงานทุก 
    กิจกรรม 
  - รายงานผลการด าเนินงาน 
    ประจ าเดือนผา่นระบบ 3 มติิ  
    E-performance 
 1.4 A =Act  การน าผลประเมินมา 
      ปรับปรุง 
     - น าผลการประเมินกิจกรรม 
       ต่างๆมาปรับปรุงเพื่อเป็นแนว 
       ทางการพัฒนาศูนย ์
     - น าผลการประเมินการประกนั 
       คุณภาพมาท าแผนยกระดับ 
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ศวน. 
 การด าเนินงาน 

หัวข้อ ศวน.มสธ. ล าปาง ศวน.มสธ. นครสวรรค์ ศวน.มสธ. สุโขทัย 
แนว
ปฏิบัติท่ีดี 

มีการประชุมบุคลากรทั้งหมดเพื่อ
รวบรวมข้อมลูเอกสารและเอกสาร
ทุกตัวบ่งช้ี 
-  มีการจัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2561(SAR) โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน
และหลักฐานที่ชัดเจน ขึ้นระบบ 
CHE QA Online 
- มีการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษา  โดยมีกรรมการภายนอก
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลยั 
จ านวน 2 ท่าน มาประเมินการ
ประกันคณุภาพการศึกษ ปี 2561 
ก่อนการประเมินของมหาวิทยาลัย 
ท าให้มีการตรวจสอบและปรับปรงุ
แก้ไขข้อบกพร่อง 
- มีการเผยแพร่การประเมินตนเอง 
(SAR) ผ่าน Website ศวน.มสธ.
ล าปาง 
- มีเครือข่ายการประกันคณุภาพ
การศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราภัฎ
ล าปาง 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์มี
แนวปฏิบัติที่ดีดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี ้
   1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างานการประกันคณุภาพ
การศึกษา จ านวน 2 คณะ 
   2. มีการประชุมคณะท างานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อเตรยีม
ความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมนิ 
   3. มีการมอบหมายหน้าที่
คณะท างานการประกันคณุภาพ
การศึกษาแตล่ะงานตามตัวบ่งช้ี 
และรวบรวมหลักฐาน/
เอกสารอ้างอิง 
  4. มีการรวบรวมหลักฐาน/เอกสาร 
และการบันทึกผลการด าเนินงานใน
ระบบCHE-QA On line 
  5. มีเครือข่ายการประกันคณุภาพ
การศึกษากับสถาบันการศึกษา คอื 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
มหาวิทยาลยัภาคกลาง 
มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สโุขทัยแนว
ปฏิบัติที่ดี ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษา ดังนี ้
1.มีแผนการด าเนินงานสอดคล้องกับ
ปฏิทินของศูนย์ประสานงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
2.มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 3 คณะ 
 2.1 คณะท างานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
สุโขทัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. สุโขทัยเป็นที่ปรึกษา 
นางสาวจินดารัตน์ นิธิเมธโีรจน์เปน็
ประธาน หัวหน้างาน ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
   2.1.1. มีการประชุมคณะท างานการ
ประกันคณุภาพ 
   2.1.2 .มีการประชุมคณะท างานการ
ประกันคณุภาพเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมิน 
2.2.แต่งตั้งคณะผู้บริหารศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.สุโขทัย 
 ประกอบด้วยผู้อ านวยการศูนย์วทิย
พัฒนา มสธ. สุโขทัยเป็นประธาน 
หัวหน้างาน 
   2.2.1 มีการประชุมตรวจสอบขอ้มูล
ตามรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ท่ี
สอดคล้องหลักฐาน 
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ศวน. 

 การด าเนินงาน 
หัวข้อ ศวน.มสธ. ล าปาง ศวน.มสธ. นครสวรรค์ ศวน.มสธ. สุโขทัย 

แนวปฏิบัติ
ที่ดี 
 

  2.3.แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สโุขทัยเป็น
ประธาน หัวหน้างาน ผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอก 
   2.3.1.มีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการประเมิน 
3.ด้านการรวบรวมเอกสารและ
บันทึกผลการด าเนินงานในระบบ
CHE-QA Online 
นางสาวฐิตวันย์ อังกาบ 
4.มีเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 
5.มีเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
รามค าแหง/สถาบันการพลศึกษา 

ความส าเร็จ
ของการ
ประกัน
คุณภาพ 

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ความร่วมมือท างานเป็นทีมจาก
คณะท างานและคณะกรรมการ
การประกันคณุภาพการศึกษา 

เกิดจากคณะท างานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งบริหารงานตาม
วงจรคุณภาพ 

ประโยชน์ที่
ได้รับ 

- เครือข่ายประกันคณุภาพ
การศึกษา 
- ความรู้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
ร่วมกัน 
- นักศึกษาระหว่างสถาบัน 
การศึกษาได้รู้จักและมีการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาระหว่าง
ศวน.มสธ. สโุขทัย ศวน.มสธ. 
ล าปาง และศวน.มสธ. นครสวรรค ์ 

จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาระหว่าง
ศวน.มสธ. สโุขทัยและส านัก
ตรวจสอบภายใน มีการสรุปผลการ
แลกแปลี่ยนบคุลากร 2 หน่วยงาน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานด้าน
การประกันคณุภาพ 
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ศวน. 
 การด าเนินงาน 

หัวข้อ ศวน.มสธ. ล าปาง ศวน.มสธ. นครสวรรค์ ศวน.มสธ. สุโขทัย 
ปัญหา/ 
อุปสรรค ์

1. ติดตามข้อมลูบางเรื่องยากมาก 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสรมิ
และบริการการศึกษา เนื่องจากไม่
เก็บข้อมูลเตรียมไว ้
2.บุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจ า 
เช่น นักการ คนงาน คนสวน 
พนักงานขับรถมีโอกาสได้รบัการ
ฝึกอบรม 40 ช่ัวโมง/ปี น้อยมาก 

1. ตัวบ่งช้ีที่ 5 การเขียนรายงาน 
ไม่สอดคล้องกับเอกสารที่แนบ  
ต้องดูเกณฑ์ใหต้รงกับกระบวนงาน 
โดยเฉพาะ Flow Chart 
เปรียบเทยีบกระบวนงานเกา่และ
ใหม ่
2.การประกันคณุภาพการศึกษามี
ทั้ง ปีงบประมาณ และปีการศึกษา 

1. การเปลี่ยนผู้บรหิารและ
ผู้รับผิดชอบการท าประกันคณุภาพ 
ท าให้ความต่อเนื่องคลาดเคลื่อนบอ่ย 
2. ในการท าประกันคณุภาพเอกสาร/
หลักฐานมีมาก ท าให้ต้องเลือก
เอกสารที่จ าเป็น 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค ์

2. การฝึกอบรม Online หรือ 
Website ไม่มีหลักฐานตรวจ
ประกันคณุภาพ 
3. ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผลประเมินความ
พึงพอใจผู้รับบริการ ต่อเนื่องกับ
ตัวบ่งช้ีที่ 5 การปรับกระบวนงาน 
พอตัวบ่งที่ 5 ไม่ผ่าน มีผลไปถึง
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ด้วย 
4.ขณะนี้ศูนยฯ์ยังไมม่ีแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ต้องรอ
มหาวิทยาลยัจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี 

ท าให้สับสน  

แนว
ทางแก้ไข / 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการตดิตามงานทุก 3 
เดือนเพื่อเตรียมข้อมลูและดูความ
คืบหน้า 
2. ควรมีไกดไ์ลน์ว่าต้องใช้
หลักฐานอะไรบ้าง 

1. ต้องแก้ไขการเขียนรายงานผล
การด าเนินงานใหต้รงกับเกณฑ์
เป้าหมายและการประเมิน พร้อม
แนบหลักฐานให้ตรงกับการเขียน
ผลการด าเนินงาน และท า
เปรียบเทยีบกระบวนงานใหม่กับ
กระบวนงานเก่าให้ชัดเจน 
2. ควนมีการปรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ตรงตาม
ปีงบประมาณ 

1.ผู้บริหารควรมอบงานใหผู้้ที่มี
ข้อมูล/เกีย่วข้องกับการประกัน
คุณภาพเข้ามามสี่วนร่วมมากขึ้น 
2. ควรมีการอบรมให้ความรู้ก่อนการ
ท าประกันคณุภาพ 
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ศวน. 

 การด าเนินงาน 
หัวข้
อ 

ศวน.มส
ธ. 

ล าปาง 

ศวน.มสธ. นครสวรรค ์ ศวน.มส
ธ. 

สุโขทัย 
แนว
ทาง
การ
พัฒ
นา 

1. 
ศึกษา
และ
เตรียม
งาน
ตั้งแต่
ต้นปี 
   - ตั้ง
คณะท า
งาน
ฝ่าย
ต่างๆ 
   - ให้
ความรู้
บุคลาก
ร 
   - 
แจ้งตัว
บ่งช้ีที่
ชัดเจน 
2. 
วางแผ
นงาน
จัดท า
สารสนเ
ทศการ
ประกัน
คุณภา
พ
(ข้อมูล
พื้นฐาน
)และ
ด าเนิน

1. งานอ านวยการและธุรการ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการประเมิน โดยแบ่งแยก
เป็นแฟ้มตามตัวบ่งช้ีและมีการจดรายงานการประชุมเพื่อเตรียสพรอ้มการประกันคุณภาพ โดนทุก
คนช่วยกันหาหลักฐานเตรียมรับการประเมินส่งให้งานอ านวยการรวบรวม 
2.งานส่งเสรมิและบริการการศึกษา ด าเนินการตัวบ่งช้ีที่ 5 เน้าเรื่องการเรยีนการสอน มสธ. การ
รับสมคัรนักศึกษา และการลดการลาออกกลางคัน 
3. งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จัดท าข้อมลูกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯเพื่อเป็นหลักฐาน
ขึ้น Website และปรับปรุงข้อมลูสารสนเทศให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 
4. การด าเนินการควรจดัท าให้เสรจ็ก่อนส่งศูนย์ฯประกัน 

1. งาน
ส่งเสริ
มและ
บริการ
การศึก
ษา 
    - 
จัดเตรี
ยม
เอกสา
รตาม
ตัวบ่งช้ี 
    - 
ประชุม
ให้
ความรู้
เกี่ยวกั
บการ 
      
ประกัน
คุณภา
พ
การศึก
ษา 
2. งาน
อ านวย
การ
และ
ธุรการ 
    - 
จัดเตรี
ยม
รวบรว



การ
ตาม
แผน
เป็น
ระยะ 
ต่อเนื่อง 
3. แบ่ง
งานกัน
ท าตาม
ตัวบ่งช้ี 
   - ตัว
บ่งช้ีที่ 
1และ2  
มอบ
งาน 
     
อ านวย
การ
และ
ธุรการ 
รวม 
ผอ. 
  - ตัว
บ่งช้ีที่ 
3 งาน
ส่งเสริม
และ 
    
บริการ
การศึก
ษา / 
งาน
บริการ 
    สื่อ 
  - ตัว
บ่งช้ีที่ 
4  งาน
อ านวย
การ

ม
เอกสา
รการ 
      
จัดท า
ประกัน
คุรภาพ
การศึก
ษา 
    - 
ประสา
นงานผู้
ประเมิ
น
ภายใน
/ 
      
ภายนอ
ก 
    - 
ประชุม
คณะ
ท างาน
ประกัน 
      
คุณภา
พ 
    - 
บันทึก
ข้อมูล
ใน
ระบบ 
CHE 
QA  
      
Onlin
e  
   - 
จัดท า



และ 
    
ธุรการ 
  - ตัว
บ่งช้ีที่ 
5 , 6  
งาน
ส่งเสริม 
    และ
บริการ
การศึก
ษา 
  - ตัว
บ่งช้ีที่ 
7 3 
งาน
ร่วมกัน 
   

รูปเลม่ 
SAR 
3. งาน
บริการ
สื่อและ
เทคโนโ
ลยี
การศึก
ษา 
   - 
จัดเตรี
ยม
เอกสา
รตาม
ตัวบ่งช้ี 
   - 
ประชุม
ให้
ความรู้
เกี่ยวกั
บการ 
     
ประเมิ
น
คุณภา
พ
การศึก
ษา  
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ข้อเสนอแนะของวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษาแบบ PDCA 

รองศาสตราจารย์ ดร พร  ศรียมก 
                                                                          23 กรกฎาคม 2562 

 
1.  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของศูนย์วิทยพัฒนา 3 แห่ง ในปี 2559 – 2560  มีผลการประเมินต่ าส่วนหนึ่ง  เกิด 
    จากการส่งข้อมูลให้ศูนย์ฯประกันได้ไม่ครบถ้วน  เนื่องจากความขัดข้องของระบบสารสนเทศที่ท าให้ศูนย์ 
    ประกันไม่ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม  การแก้ไขระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะท าให้การประเมินดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
2.  ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา  ควรมีการพิจารณาก าหนดเกณฑ์ให้บุคลากรที่ได้รับการ 
    พัฒนาโดยวิธีการศึกษาทางไกลหรือศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารว่าต้องการหลักฐานใดประกอบ  และต้อง 
    ศึกษาในจ านวนเท่าใดจึงจะได้คะแนนระดับใด 
3.  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดเตรียมเอกสาร SAR  ควรมีการอบรมให้ 
    ความรู้ในเรื่องเก่ียวกับการประกันคุณภาพให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้น  เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการ 
    ตรวจการประกันคุณภาพได้สมบรูณ์ 
4.  ผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดเตรียมเอกสาร SAR ควรมีการก าหนดระยะเวลา  ก าหนดวาระการ 
    ประชุม  เพ่ือติดตามการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆเป็นระยะๆ เช่น 3 เดือนครั้ง   
5.  โดยภาพรวมจากการสอบถามพูดคุยกับบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนาจ านวนหนึ่ง  ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ 
    จัดท ารายละเอียดตัวบ่งชี้ที่ 5  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  ศูนย์ฯ 
    ประกันควรให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนนี้และส่วนอื่นๆที่ยังมีผู้สงสัย  เพื่อท าการจัดเตรียมข้อมูลในการรับการ 
    ตรวจการประกันคณุภาพการศึกษาในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น 
6.  ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้  ควรให้ความรู้เพ่ิมเติมกับบุคลากรศูนย์ฯเพ่ือให้สามารถ 
    พัฒนาหน่วยงานของตนเองสู่องค์กรการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
7.  ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดการพัฒนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ระหว่างศูนย์วิทยพัฒนาอื่นๆ  ดังเช่น ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางได้จัดขึ้น 
8.  ควรรวบรวมความคิดเห็น  แลชะข้อเสนอแนะ  ของผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ 
    การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในมุมมองของ 
    ผู้รับการตรวจการประกันคุรภาพการศึกษาให้กับศูนย์ฯประกัน  เพื่อสรุปและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    ต่อไป 
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