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QA NEWS ฉบับนีข้ อเสนอกรณีตวั อย่าง Best Practice จาก

โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบัน
อุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ ด้าน
การมุง่ เน้นบุคลากรเป็นด้านสุดท้าย 2 กรณีตวั อย่าง คือ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รบั การคัดเลือก
จากโครงการเป็น Best Practice ด้านการมุง่ เน้นคณาจารย์และ
บุคลากร โดยมีการปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การศึกษา การฝึกอบรม
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
จุดเด่นของการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การกำหนดเป้าหมาย
และพันธกิจด้านพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน คือ คณะฯ มุง่ เน้น
การพัฒนาบุคลากรทุกสายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมในเรือ่ ง ความภักดีตอ่ องค์กร การมีสมั พันธภาพระหว่าง
บุคคล การทำงานเป็นทีม และการมีเจตคติทด่ี ี การดำเนินงาน
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ทำหน้าทีก่ ำหนดนโยบาย แนวคิด และกรอบการพัฒนา โดยมี
อนุ ก รรมการฝ่ า ยสนั บ สนุ น และฝ่ า ยดำเนิ น การเป็ น กลไก
ในการทำงาน
การจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
เชือ่ มโยงกับงานด้านต่าง ๆ ซึง่ มีกรรมการแต่ละฝ่ายให้คำปรึกษา
แนะนำ เช่น กรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการแพทยศาสตร์
ศึกษา กรรมการวิจยั กรรมการอาชีวอนามัย/ความเสีย่ ง กรรมการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ ในการหาความจำเป็นในการศึกษาและ
ฝึ ก อบรมของคณะฯ จะใช้ ข ้ อ มู ล จากบุ ค ลากรที ่ จ ะเข้ า รั บ
การศึกษาฝึกอบรม รูปแบบการจัดการศึกษา ฝึกอบรม และ
การพัฒนาบุคลากรของคณะฯ มีทั้งการจัดภายในประเทศ

และต่างประเทศ รวมทัง้ ในรูปแบบการให้ทนุ เพือ่ ศึกษา ฝึกอบรม
และการวิจยั เป็นต้น
ระบบประเมินประสิทธิผลการจัดการศึกษา ฝึกอบรม และ
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ เป็นจุดเด่นอีกประการหนึง่ กล่าวคือ
มีการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การฝึกอบรม จำนวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม การสำรวจสัมฤทธิผล
ของการฝึกอบรม การสำรวจทัศนคติเกีย่ วกับการฝึกอบรม เช่น
ความพึงพอใจ การทำงานเป็นทีม ความเหมาะสมของความรู้
ทีอ่ บรมเกีย่ วกับการทำงาน และความรักในงานทีท่ ำ เป็นต้น
zคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น Best
Practice ทีม่ กี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรือ่ งความผาสุข และความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร
ความผาสุข ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รบั การกำหนดไว้
ในพันธกิจของคณะฯ ในข้อที่ว่า “ประชาคม (ของคณะฯ) มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในสถาบัน” และ “สร้าง
คุณภาพชีวติ ทีด่ เี พือ่ ประชาคมในองค์กร”
ในส่วนของการจัดการสภาพแวดล้อม คณะฯ ได้จดั แบ่งพืน้ ที่
ในความรับผิดชอบเป็นโซน เพือ่ ให้เหมาะแก่การให้บริการ และ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุง
ด้านสุขภาพอนามัย เช่น กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ซึง่
นอกจากทำให้เกิดสุขลักษณะทีด่ แี ล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรด้วย ในด้านความปลอดภัยในการทำงานคณะฯ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตึก มีการบริหาร
จัดการความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ เช่น Incidence Report ของ
ระบบ HA การป้องกันอัคคีภยั มีการอบรมและซ้อมการปฏิบตั ิ
เมือ่ เกิดอัคคีภยั
สำหรั บ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร คณะฯ ได้ ส ำรวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ เช่น
การพัฒนาโรงพยาบาลและหน่วยงาน สวัสดิการด้านต่าง ๆ
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ระเบียบเกี่ยวกับการลา เป็นต้น ในด้านบริการและสวัสดิการ
คณะฯ จัดบริการต่าง ๆ แก่บคุ ลากร เช่น ศูนย์รบั เลีย้ งเด็กเล็กทีเ่ ป็น
บุตรหลานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดให้มแี หล่งเงินกูด้ อกเบีย้ ต่ำ จัดให้มหี อพักสำหรับอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ การประกันสังคม การให้บริการด้านสุขภาพแบบ
ครบวงจร มีสถานทีส่ ำหรับออกกำลังกายและพักผ่อน เช่น สนาม
เทนนิส สนามเปตอง Wellness Center สระว่ายน้ำ เป็นต้น
ผู้สนใจกรณีตัวอย่าง Best Practice อื่น ๆ ของโครงการ
ศึกษาได้จาก รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการพัฒนา
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยด้ ว ย
กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)
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สถาบันได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ
ปีการศึกษา 2546 จำนวน 15 หน่วยงาน ระหว่างเดือนกันยายน
2547 ถึงเมษายน 2548 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้ประเมิน
การดำเนิ น งานประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจำนวน 78 คน
ตอบแบบประเมิ น ความเหมาะสมของการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งเป็นแบบประเมินความเหมาะสม 5 ระดับ
ได้รับแบบสอบถามคืนจากผู้ประเมินจำนวน 45 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 57.69 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนที่เป็น
คำถามปลายเปิด ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
เมือ่ ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประเมิน
ความเหมาะสมของคณะกรรมการประเมินได้ผลดังแสดงใน
ตารางที่ 1 พบว่า ผูป้ ระเมินทีต่ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า
คณะกรรมการมีความเหมาะสมในระดับมากทุกรายการทีป่ ระเมิน
คือ คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม มีความสามารถในการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลขณะตรวจเยีย่ ม
การตัดสินผลการประเมิน และการให้ข้อเสนอแนะและข้อมูล
ป้อนกลับแก่หน่วยงาน และจำนวนกรรมการมีความเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.79 ถึง 4.02) ปัญหาหลักในส่วนของ
ผูป้ ระเมินคุณภาพ คือ ผูป้ ระเมินมีเวลาไม่ตรงกัน ทำให้นดั หมาย
   

การประชุม และเข้าตรวจเยีย่ มยาก ผูป้ ระเมินไปตรวจเอกสาร
ไม่พร้อมกัน และผู้ประเมินบางท่านไม่สามารถร่วมประเมิน
ได้โดยตลอด ผูป้ ระเมินมีมาตรฐานในการประเมินไม่เหมือนกัน
การถามคำถามของผู้ประเมินบางครั้งยังไม่เป็นระบบ การจัด
ลำดั บ การถามยั ง ไม่ เ หมาะสม และการให้ ข ้ อ เสนอแนะ
ยังไม่ชว่ ยในการพัฒนาหน่วยงานเท่าทีค่ วร
ตารางที ่ 1 ความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
คณะกรรมการประเมิน
รายการประเมิน
1. ความรูค้ วามเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษา
2. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการประเมิน
3. จำนวนกรรมการในคณะกรรมการประเมิน
4. ความสามารถในการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
5. ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลขณะตรวจเยีย่ ม
6. ความสามารถในการตัดสินผลการประเมิน
7. ความสามารถในการให้ขอ้ เสนอแนะและข้อมูลป้อนกลับ

X S.D.
4.02 0.47
4.02 0.52
4.00 0.73
3.79 0.65
3.79 0.61
3.81 0.55
3.76 0.69

เมื่อให้ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการประเมิน
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นว่ากระบวนการประเมินมีความเหมาะสมในระดับมาก
ทั้งในเรื่องการประสานงานของคณะกรรมการในการประชุม
ความเหมาะสมของจำนวนวันในการตรวจเยีย่ ม ช่วงระยะเวลา
ในการตรวจเยี่ยม และการให้ความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่รับการประเมิน (ค่าเฉลี่ยเป็น 3.95, 3.76, 3.67 และ 4.21
ตามลำดับ) ปัญหาทีพ่ บ คือ เวลาทีส่ ะดวกของหน่วยงานและ
กรรมการไม่ตรงกัน การจัดเอกสารหลักฐานของบางหน่วยงาน
ยังไม่ชว่ ยอำนวยความสะดวกสำหรับกรรมการในการตรวจสอบ
ผู้บริหารหน่วยงานไม่สามารถอยู่ให้ข้อมูลได้โดยตลอดทำให้
ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หน่วยงานและผู้ประเมินมีความเข้าใจ
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินไม่ตรงกัน
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมเกีย่ วกับกระบวนการประเมิน
รายการประเมิน
1. การประสานงานของคณะกรรมการในการประชุม
2. ความเหมาะสมของจำนวนวันในการตรวจเยีย่ ม
3. ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการตรวจเยีย่ ม
4. การให้ความร่วมมือของหน่วยงานทีร่ บั การประเมิน

X S.D.
3.95
3.76
3.67
4.21

0.70
0.69
0.72
0.75
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