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Asst.Prof.Dawisa Sritanyarat, Ph.D.
(Oui)
Email: dawisa.s@gmail.com
Tel: +66 89 4542202
Education
Ph.D. in Human Resource and Organization Development (International Program)
The National Institute of Development Administration, Bangkok
Faculty of Human Resource Development
Master’s of Science in Human Resource and Organization Development
The National Institute of Development Administration, Bangkok
Faculty of Human Resource Development
Bachelor’s of Arts
Chulalongkorn University, Bangkok
Faculty of Arts (First-class honors)

Current Work
Organization: The Graduate School of Human Resource Development, NIDA
Position: Faculty Member (Consultant to NIDA’s President for Quality
Development from October 2018 to Present)
(Deputy Dean for Planning and Development from 2015-2018)
From April 2014 to Present
Duties:
- Instructing assigned courses, namely, HRD Evaluation, Managing
Quality of Work-life, Strategic HR, Strategic HRM, and HR Project
Management
- Supervising students’ research (independent studies, thesis, and
dissertation)
- Researching under the area of interests
- Providing academic services to public and communities
- Working with program directors to facilitate program management and
development in according with the AUN-QA approach
- Facilitating the school’s strategic planning, quality development, risk
management, and budget management

Others: Member of the Thailand’s National Clay Target Shooting Team from 2006 to 2010
Areas of specialization: Curriculum Design, Development and Evaluation, HRD Evaluation, TQA, EdPEx, HR System Development
Certification: -AUN-QA Assessor, ASEAN University Network
-Certified Trainer for Innovative Thinking System, Business Consultants Inc., Japan
-PADI Open Water Scuba Instructor #387444
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2022
2021

EdPEx 350

2020

AUN-QA: Apply for Institutional
Level + ISO in every support system
2019
AUNQA is a part of this journey
EdPEx: Apply TQA at Institutional Level
AUN-QA: 2nd Assessment (4 Programs) in March
2018 EdPEx: Writing SAR at Institutional Level  200
AUN-QA: 1st Assessment (4 programs) in April
2017
EdPEx: NIDA Excellence by Item
AUN-QA: Monitoring 12 programs
2016
EdPEx: From Learning to Practice
AUN-QA: Select 12 potential programs

+ TedQual

2015

+ ISO 9001 (2010)

Create “QUALITY” Language & Learning EdPEx Criteria

2013
NIDA achieved National Standard Accreditation

+ AACSB
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รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

Step 1: อบรม
อบรม และ อบรม
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ว่า3.ด้สภาพการณ์
วยเรืป่ อัจจุบงงานคุ
ณ
ภาพ....
นั ของงานคุณภาพของหน่วยงาน

ตัวอย่ างการ
อบรม
ภายใน

1. การคุณภาพ ไม่ใช่การประเมิน ดังนันไม่
้ ใช่การดาเนินการเป็ นช่วงๆ แต่ทาตลอดเวลา
2. งานคุณภาพแฝงอยูใ่ นงานของทุกๆคน
3. งานคุณภาพคือการทาให้ เป็ นระบบ แล้ วมีอะไรไปเขียน => อะไรที่วา่ นันคื
้ ออะไร??? => “ข้ อมูลรายงาน+ข้ อมูล
วิเคราะห์”

ข้ อมูลรายงาน

ข้ อมูลดิบ
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นักศึกษา
ข้ อมูล
หายไปสองคน
วิเคราะห์
เพราะอะไร?

4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการงานคุณภาพให้ เป็ นงานคุณภาพ
ตัวอย่้ สาาหรั
งการ
5. ความเข้ าใจ / ทัศนคติ/ เทคนิค / เครื่ องมือที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานควรรู
บการปรับตัว

Trick and tips

อบรม
ภายใน

1. การออกแบบระบบงานเอกสาร
2. การ Manage คณาจารย์
3. การมีกระบวนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
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สามารถทาซา้ ได้

1. การออกแบบระบบงานเอกสาร
Why?
- ทาให้ เกิดระบบในการทางาน
- ตรวจสอบความสาเร็ จ ข้ อผิดพลาดได้ เร็ ว
แก้ ไขได้ เร็ ว
- ประหยัดเวลา

เพื่อนร่ วมงานสามารถดูแล
งานแทนกันได้ ในยาม
ฉุกเฉิน
มีรอบและเวลาการ
ดาเนินการที่ชัดเจน
ไม่ กลัวลืม

ตัวอย่ างการ
อบรม
ภายใน
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1. การออกแบบ
ระบบงานเอกสาร
ตัวอย่าง
Ph.D. Program
Management
(Course Management
Procedure)

ตัวอย่ างการ
อบรม
ภายใน

Related Controlled
Document

Activities

Main Performers

Approaching international
instructors

Faculty members (Co3201
teach)

Communicating for course
matters

P.C.

Related Other Document

3102

Communicating for travel matters Wena

-

Confirming

3305 /3306 /3103

E-mail

Wena / P.C. / P.D.

Preparing course material +
Syllabus

P.C.

3101/ 3105

Preparing original
document + Posting order
to K. Benz
081-855-7408

Airport Pick up and
Accommodation confirmation

P.C.

3303

Send to service apartment
manager via ผอ. กองกลาง

Class begins

P.C. / Co-Teach

Nametags

Class evaluation

P.C./ Co-Teach

Adjust pattern according
with class assignment

Student evaluation of course

P.C.

Student evaluation form
(เอกสารจากกองแผนฯ)

Grade submission

Co-Teach / ESD.

3106 /3107

Lecturer Signing for payment

K. Pilaiwan

3304

Payment for instructing

K. Sritakul

3305 / 3306

International Instructor
off
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P.C. / K. Prasarn

-

Inform students + submit
to ESD.
Must be signed before
leaving

-

ตัวอย่ างการ
อบรม
ภายใน
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2. การ Manage
คณาจารย์
• ชวน ผอ หลักสูตร ประชุมทุกสองสัปดาห์
• หัวข้ อที่ควรล็อคไว้ ชดั เจนได้ แก่ 1. รายงานสภาพ นศ ปั จจุบนั
2. การตัดสินใจต่างๆ 3. รายงานผลการดาเนินการต่างๆให้ ชดั เจน
• ควรมีรายงานการประชุมเพื่อนาเสนอในที่ประชุมคณะต่อไป

• ฝาก agenda เข้ าที่ประชุมคณะ ผ่าน ผอ หลักสูตร
• มี procedure ที่ชดั เจน ช่วยให้ อาจารย์ผ้ สู อนทราบตารางเวลา
(slide #5)
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ตัวอย่ างการ
อบรม
ภายใน

3. การมีกระบวนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
• ทาข้ อมูลทุกรุ่นให้ อยูใ่ นรูปแบบเดียวกัน
• เก็บข้ อมูลเป็ นระยะ โดยกาหนดเวลาที่แน่นอน
• เปรี ยบเทียบข้ อมูลของแต่ละรุ่นเสมอๆ
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ตัวอย่ างการ
อบรม
ภายใน

ตัวอย่ างการ
อบรม
ภายใน

การทาข้ อมูลช่วยให้ ...
1. ทราบ progress ของนักศึกษา
2. ทราบว่า นศ คนใดล่าช้ า ตกรุ่น ทันเวลา
3. ใครลาออกเมื่อไหร่ ทาอะไรได้ บ้าง เช่น การโอนหน่วยกิต ฯลฯ
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4. ใคร รุ่นไหน ต้ องทาอะไร เมื่อไหร่

เราสามารถ manage นักศึกษาได้
ก่อนที่นกั ศึกษาจะมา manage เรา (ฝันร้ ายของ นวช.)
“พี่คะ หนูต้องลงทะเบียนเมื่อไหร่ ” เมื่อเลยเวลาลงทะเบียน
“พี่คะ หนูต้องทาวิทยานิพนธ์รึยงั ” เมื่อเลยเวลาเสนอหัวข้ อ
“พี่คะ หนูจะสิ ้นสภาพแล้ ว ทาไงดี” เมื่อเหลืออีก 2 เดือน..

6. ภาพที่อยากเห็นในงาน / ในที่ทางาน (นิด้า)
อยากเห็นชาวนิด้าเป็ นลูกเจี๊ยบ

ตัวอย่ างการ
อบรม
ภายใน
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Step 2: แยกย้ าย
ไปลงมือทา และ
ติดตาม
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รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

IQA with AUN-QA
2559
• 4 volunteered programs (Cohort1):
AUN-QA 11 Criteria
• Other programs: AUN-QA 5 Criteria

*In addition to OHEC’s regulations
**Some programs adopted different
criteria such as AACSB and TedQual

2560

• 4 volunteered programs (Cohort2):
AUN-QA 11 Criteria
• Other programs: AUN-QA 11
Criteria
• 4 volunteered programs (Cohort1):
AUN-QA Assessment
*In addition to OHEC’s regulations
**Some programs adopted different
criteria such as AACSB and TedQual

2561
• 4 volunteered programs (Cohort3):
AUN-QA 11 Criteria
• Other programs: AUN-QA 11
Criteria
• 4 volunteered programs (Cohort2):
AUN-QA Assessment
• 4 volunteered programs (Cohort1):
Development Plan according to the
area for improvement report
*In addition to OHEC’s regulations
**Some programs adopted different
criteria such as AACSB and TedQual
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Step 3: เตรียม
เข้ ากองประกวด

ระบุตวั ผู้เล่นและฟั นเฟื องต่างๆ
และ
เขียนรายงาน
และแก้ รายงาน อีก 100 รอบ
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Collaboration

Tacit knowledge: การออกแบบการสอน การ
ออกแบบการสอบ เนื ้อหาวิชา การสนับสนุนการเรี ยนรู้
กระบวนการทางาน เทคนิคการทางานต่างๆ

แปลงเป็ น Explicit knowledge ด้ วยการทา
Workshop / focus group ประชุม เล่า
งานของตน ให้ การบ้ านไปทามานาเสนอ
SECI Model by Nonaka and Takeuchi

เป็ นการเรี ยนรู้จากกันและกัน เข้ าใจ
งานของคนอื่นจริงๆ จนสามารถต่อยอด
รับช่วงต่อ ช่วยอัพเดท หรื อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนา ไปจนถึงสร้ างระบบงานได้

ทุกส่วนงานมีหน้ าที่รับผิดชอบในการระบุข้อมูลงาน
ที่จะใช้ ในการเขียน SAR ของตนเอง ต้ องรู้ว่าใคร
ทาอะไร ทาอย่างไร งานของเราเกี่ยวกับงานของ
เขาอย่างไร ต้ องเข้ าใจงานของคนอื่น

Explicit knowledge: สรุปเป็ นร่างคาอธิบาย
ละรายงานเกี่ยวกับงานของแต่ละส่วนงาน ที่เป็ น
ระบบ ชัดเจน สื่อสารได้ อธิบายได้ ประเมินได้ และ
ทาซ ้าได้

นา Explicit knowledge มา
แลกเปลี่ยนกัน นาเสนอให้ เพื่อนร่วมงานฟั ง
มีการเวียนข้ อมูลระหว่างส่วนงานต่างๆ

การนาระบบ AUN-QA มาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการและพัฒนาการดาเนินการในสถาบันฯ โดยอิงมุมมอง Knowledge Management
ควบคูไ่ ปกับการให้ กระบวนการนี ้เป็ นหนึง่ โครงการร่วมของทุกคน มองทุกคนเป็ นคนขับเคลื่อนแบบ Participative management ผ่านการสร้ าง
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Quality Culture (Evidence-based / System thinking / PDCA)

A comparison of KM process and a quality
assurance scheme
• ข้ อได้ เปรี ยบคือ 1.การมีกรอบแนวทางที่ชดั เจนว่าความรู้อะไรคือสิง่ สาคัญ (อิงกับเกณฑ์)
2. มีกาหนดเวลาชัดเจน ทุกคนทราบถึงความเร่งด่วน (ทราบวันตรวจประเมินที่ชดั เจน)
3. เกิดเป้าหมายร่วมกันในการถอดองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนางาน
• ข้ อจากัดคือ 1.การดึงความรู้ออกมาจะได้ ตามเกณฑ์ที่มีเท่านัน้ ความรู้ในส่วนอื่นๆจะไม่ได้ ออกมา
• Key success factors ได้ แก่
1. การมีโครงสร้ างการทางานแบบทีมผสม: (ผอ.หลักสูตร+เจ้ าหน้ าที่หลักสูตร) + (ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพ + ทีม QA ส่วนกลาง) + (ทีมส่วนงานส่วนกลาง)
2. การขับเคลื่อนโดยไม่เน้ นการเขียนรายงานตังแต่
้ แรก เน้ นการปรับและเชื่อมโยงระบบงาน รวมถึง
การระดมข้ อมูล แล้ วจึงค่อยเขียนรายงาน (ออกแบบให้ เกิดการซึมซับระบบ AUN-QA ทีละนิด)
3. ความเข้ าใจในงานด้ านการศึดาวิกษาษาของผู
้ บริหาร
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