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นโยบายคณุภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล    

 
 โดย ศาสตราจารยประสิทธิ์ วัฒนาภา 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ 
 

ทานผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพ ทานคณาจารย และทานผูเขารวม
การฝกอบรมทุกทาน ในการเยี่ยมสํารวจหรือการประเมินสถาบันมีหลักที่สําคัญประการหนึ่งคือ       
ผูเยี่ยมสํารวจจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการปรับใหมีมาตรฐานในการประเมินหรือการใหคะแนนที่
ใกลเคียงกัน เพ่ือใหเกิดการเทียบเคียง เพ่ือใหเกิดการติดตามผลไดในอนาคต 

กิจกรรมในวันนี้เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดลไดมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวชี้วัดของ MUQD 
ใหม เพราะฉะนั้น วันนี้จะมีการยก scenario ตางๆ เพ่ือใหดูวาตัวชี้วัดของ MUQD ใหมน้ัน ทาน
ทั้งหลายไดใหคะแนนกันเปนอยางไร  ประเมินกันเปนอยางไร  จะไดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  
ขณะเดียวกันผมเชื่อวาในหลายปที่ผานมา หลายทานในที่น้ีก็เคยทําหนาที่เปน auditor ภายในใหกับ
มหาวิทยาลัยอยูแลว  หลายทานก็คงจะพบปรากฏการณซ่ึงบางครั้งเม่ือเขาไปในคณะหรือในสถาบัน 
เกิดเหตุการณบางอยาง  เกิดคําถามบางอยาง ซ่ึงบางทีไมไดเตรียมตัวมากอน ไมเคยคิดกันมากอน  
แตเม่ือเกิดขึ้นแลวก็จําเปนที่จะตองตอบคําถามเหลานั้น หรือ approach กับปญหา หรือ situation 
ตางๆ เหลานั้น แทนที่จะเปนตางคนตางคิด วันนี้ก็จะเปน platform อีกหนึ่ง platform ที่จะนํา
เหตุการณตางๆ ในอดีต ที่มีการรวบรวมเอาไว ลองยกขึ้นมาเปนสถานการณ แลวลองมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันวา หากเจอเหตุการณเหลานี้ จะ approach อยางไร 

เพราะฉะนั้น จุดประสงคใหญของการสัมมนาในวันนี้ทั้งสองสวน ไมวาจะเปนสวนที่จะนํามา
ปรับใหตรงกันในเรื่องมาตรฐานของการใหคะแนนของเกณฑมาตรฐาน MUQD ใหม  การ approach 
ปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการเยี่ยมสํารวจ  ก็เพ่ือตองการใหทานอาจารยทุกทานที่   
เขารวมในการสัมมนาในวันนี้  ไดปรับมาตรฐาน  ไดปรับแนวคิดที่ใกลเคียงกันภายใตหลักการของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเสียกอนที่จะมีบทสรุปออกมา 

ตองขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่เสียสละเวลา และยินดีที่จะเปนทีมเยี่ยมสํารวจภายใน
ใหกับมหาวิทยาลัยมหิดล ผมไดเคยเรียนเร่ืองน้ีกับทานอธิการบดีไป และทานอธิการบดีก็เห็นตรงกัน
วา มหาวิทยาลัยมหิดลจะไปเปนมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลกไมได หากระบบ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยไมเขมแข็ง แตถาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเขมแข็ง มีการประเมิน มี
การ feedback และมีการนําเขาสูกระบวนการของ PDCA แลว แตละคณะที่ตางคนตางเขมแข็งขึ้น 
แตละสถาบันที่ตางคนตางพัฒนาตนเองขึ้น สุดทายมหาวิทยาลัยจะเขาใกลความเปน 1 ใน 100 
มหาวิทยาลัยโลกไมยากจนเกินไปนัก 
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สรุปก็คือวา ทุกทานที่อยูในหองนี้เปน key person ที่จะทําใหมหาวิทยาลัยมหิดลไปสูวิสัยทัศน
ที่ตั้งเอาไวภายในเวลา 4 ป ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานอีกครั้ง เพราะฉะนั้น กิจกรรมในวันนี้ ผม
ขออนุญาตที่จะเปดการสัมมนา โดยจะเริ่มจากการพูดถึงนโยบายคุณภาพที่ทางสภามหาวิทยาลัย
รับรองแลว 

ผมขอขอบคุณทานผูชวยอธิการบดีทั้งสองทาน สํานักพัฒนาคุณภาพที่ไดรวมกันจัดกิจกรรม
ในวันนี้ ขอขอบคุณอาจารยทุกทานที่ยินดีเสียสละเวลามารวมในกิจกรรมวันนี้ และเชื่อวาหลังจาก
สิ้นสุดกิจกรรมในวันน้ีแลว นโยบายคุณภาพใหมที่จะถายทอดใหคนไดเขาใจในหลักการและเกณฑ
คุณภาพใหม ทุกคนก็จะไดเขาใจ และผมเชื่อวาสุดทายก็จะสามารถประเมินดวยมาตรฐานที่ใกลเคียง
กัน 

หลายทานในหองนี้ไดมีสวนรวมในการจัดทํานโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล จริงๆ 
นโยบายนี้ผานกระบวนการที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ไมใชเฉพาะในสํานักพัฒนาคุณภาพ แต
หมายความถึงอาจารย คณาจารยหลายๆ ทานจากหลายๆ คณะ และไดมีการสัมมนาเรื่องน้ี และไดมี
การ edit จนสุดทายผานสภามหาวิทยาลัยไปเม่ือประมาณสัก 3-4 เดือนที่แลว สิ่งที่ขีดเสนใตอยูใน
นโยบายคุณภาพแตละขอเปน key word ที่สําคัญ  และ key word ที่สําคัญเหลานี้ถูกถายทอดลงไป
ในเกณฑมาตรฐานของ MUQD ในแตละดาน 

นโยบายขอแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล คือจะมุงม่ันพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยสูวิสัยทัศนและเปาหมายของมหาวิทยาลัย ชี้นําสังคมไทยสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนมี
สวนรวมสงเสริมการสรางสุขภาวะของชุมชน  นโยบายตรงนี้ผมคิดวา ขอน้ีเห็นชัดเจนวา อันดับแรก 
การที่พัฒนาคุณภาพไปตามมาตรฐาน ตามวิสัยทัศน ขณะนี้วิสัยทัศนเม่ือมุงเปาไปสูความเปน
มหาวิทยาลัยโลก ระดับนานาชาติแลว มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลคงจะตอง        
ปรับเกณฑที่ไปรองรับกับความเปนมหาวิทยาลัยในระดับโลกใหได 

นอกจากนี้ ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลจะนําไปสูสังคมและนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน สรางสุขภาวะของชุมชน น่ันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย มาตรฐานที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
จะตองถูกถายทอดตอไปสูชุมชน มาตรฐานคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการดําเนินการของ
สํานัก/คณะ/สถาบันใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยเทียบเคียงกับหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกในระดับเดียวกัน หรือที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงมุงสูความเปนเลิศ key word อยู
ตรงที่การทํา Continuous Quality Improvement (CQI) ในระบบของมหาวิทยาลัยมหิดลแตเดิมน้ัน 
มหาวิทยาลัยไดเริ่มสรางระบบคุณภาพมา โดยอาจจะเนนในเรื่องของมาตรฐานที่ไปยึด ที่ถูกบังคับให
ตองดําเนินการตาม ไมวาจะเปน ก.พ.ร. ก็ดี สมศ. ก็ดี  แตสิ่งหนึ่งจริงๆ หัวใจของระบบคุณภาพของ
องคกรนั้น คือทําอยางไรใหองคกรมีวัฒนธรรมคุณภาพเกิดขึ้นในองคกร วัฒนธรรมคุณภาพจะเกิดขึ้น
ในองคกรตอเม่ือทุกคนในองคกรดําเนินกิจกรรมที่ตัวเองทําในวันตอวันนั้นภายใตหลักการของการทํา 
CQI  และ CQI จะเกิดขึ้นไดตอเม่ือทุกอยางที่ทํามีการวางแผน มีการทํา มีการตรวจสอบ และมีการ
นํากลับมาปรับปรุงแกไข  เพราะฉะนั้น เกณฑมาตรฐาน MUQD ในรอบนี้จะเนนอยางมากในเรื่อง
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ของ PDCA ในเร่ืองของการทํา CQI และผูชวยอธิการบดีก็จะเริ่มมาชี้ใหเห็นวา เกณฑตัวไหนที่
นําไปสู CQI อยางไรบาง ขณะเดียวกันจะตองมีการเทียบเคียงและมีการ benchmark กับสถาบัน
หรือองคกรที่คลายคลึงกับเรา  และเปนการเทียบเคียงเ พ่ือนําไปสูความเปนเลิศ  นําไปสู            
Best Practices ใหได 

นโยบายขอที่ 2  สงเสริม สนับสนุน ใหสํานัก/คณะ/สถาบันพัฒนาระบบการบริหารงานประจํา
สูงานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม key word อยูที่การบริหารงานประจําสูงานวิจัย จริงๆ คําๆ น้ี 
เปนคําที่ถึงแมวาอาจจะเริ่มตนมาจากคณะใหญคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล แตขณะน้ีจะเปน    
คําใหญที่ตอนนี้ทั้งประเทศใชกันหมดแลว คือเร่ืองของ R2R เร่ืองของ Routine to Research จริงๆ 
แลว Routine to Research จะเปน Back to Routine  คือถาเขียนเฉพาะ Routine to Research 
จะเห็นเฉพาะขาดานเดียว แตขาดาน implement จะยังไมเห็น จะเห็นขาเพียงแควา เม่ือทํางาน
ประจํา อยากทําใหงานดีขึ้น เอาหลักการของงานวิจัยเขามาจับ สุดทายไดขอสรุปของรัฐจะทําใหงาน 
ดีขึ้นอยางไร  แตถาไมกลับไป to Routine จะไมเกิด outcome ขึ้น  เพราะฉะนั้น สิ่งที่อยากจะทําให
เกิดขึ้นคือ การพัฒนาระบบการบริหารงานประจําไปสูงานวิจัยและนําผลการวิจัยน้ันกลับมาพัฒนา
งานบริการของมหาวิทยาลัย และขณะเดียวกันสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลอยากจะไดคือ “นวัตกรรม”  
คําวา “นวัตกรรม” ในที่น้ีคงไมไดหมายความถึงเฉพาะสิ่งที่เปนชิ้นเปนอัน แตนวัตกรรมในการบริการ 
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ก็เปนสิ่งที่ระบบคุณภาพอันนี้ก็จะมุงเนน 

นโยบายขอที่ 3  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูอยางเปนระบบ การสรางเครือขาย
หรือชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาองคความรูสูความเปนเลิศ
และสรางสรรคนวัตกรรม  KM ก็จะเปนเรื่องการจัดการความรู เพราะจริงๆ ผูที่นําเรื่อง KM เขามาใน
ประเทศ และทําใหเกิดการขยายแนวคิดเรื่องน้ีไปอยางมากมายทั้งประเทศ ก็คือนายกสภา-
มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเอง และขณะเดียวกันการจัดการความรูอยางเปนระบบนั้น ไดถูกถายทอด  
เขาไปดําเนินการในหลากหลายคณะ  ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยในขณะนี้จะนําเรื่อง KM เขามา 
เพ่ือกอใหเกิดการฟอรม Community of Practice เกิดขึ้น และจะเอาหลักการ KM กระจายใหใน  
ทุกคณะไดนําไปใชใหเกิดประโยชนกับแตละคณะ 

นโยบายขอที่ 4  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันอยาง
กว างขวางในมหาวิทยาลัยมหิดลอยาง เปด เผย  เปนกัลยาณมิตร  และมุ งสู โลกาภิวัตน 
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยซ่ึงเดิมภูมิศาสตรแยกกันอยู  โดยภูมิศาสตรมีความแตกตางกับ
หลายมหาวิทยาลัยซ่ึงอยูใน campus เดียวกัน  เพราะฉะนั้น ถาเรื่องระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลกับเรื่องสารสนเทศ ถาไมปรับกันอยางดีแลว  การที่ geographically ของมหาวิทยาลัยแยกกัน
อยูน้ัน จะกลายเปนจุดออนอยางมากของมหาวิทยาลัย  เพราะฉะนั้น การนําระบบสารสนเทศเขามา
เพ่ือตองการจะ link แตละคณะ ขณะน้ีตองกราบเรียนวา ทีมบริหารชุดใหมน้ีกําลังจะลงทุนไปในเรื่อง
ระบบสารสนเทศ ครอบคลุมทั้งระบบสารสนเทศของการบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศของ
การศึกษานั้นจะมี IT loop ไมวาจะเปน loop ของ Management loop เร่ืองของ Education loop  
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ซ่ึงตอไปเม่ือตรงนี้ implement เสร็จหมดเรียบรอยแลว  ตอไปขอมูลตางๆ จะไหลลื่นถึงกัน  งานที่
เกิดขึ้นที่คณะหนึ่งสามารถสงตอไปอีกคณะหนึ่งโดยระบบ IT  และจะเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกันได
อยางมากมาย   

นอกจากนี้ ยังคาดหวังวา เม่ือดําเนินการในสวนตรงนี้ตอไปไดดีแลว มหาวิทยาลัยอาจจะมี 
Wikipedia  คลายๆ Wikipedia แต run โดยตัวของมหาวิทยาลัยมหิดลเอง เพ่ือใหภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน รวมทั้งอาจจะเปด (open) ใหกับบุคคลจากขางนอกเขามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับมหาวิทยาลัย สงเสริมสนับสนุนใหสํานัก/คณะ/สถาบัน จัดวางระบบ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลอยาง
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ จริงๆ หลักการขอน้ียังเปนหลักการคลายกับ PDCA เม่ือ Plan เม่ือ Do สิ่งที่
ติดตามจะตองมีการ Check และมีการ Act เพราะฉะนั้น ระบบขณะนี้ยังไมเขมแข็งนักในระบบของ
การที่จะไปติดตามและประเมินผลคุณภาพ แตในระบบ MUQD ใหม ตัวชี้วัดหลายตัวจะเห็นชัดเจน
วา จะมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ขณะนี้จากนโยบายทั้ง 6 ขอ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยก็
เห็นชอบ ไดถูกถายทอดออกไปเปนเกณฑมาตรฐานของ MUQD ใหม ซ่ึงไดมีการชี้แจงใหกับทาน
ผูบริหารระดับสูงของคณะไดรับทราบแลวในระดับหน่ึง 

ในวันนี้จะมาชี้แจงใหกับทุกทานไดเขาใจใน concept ในเจตนารมณของตัวชี้วัดแตละขอ และ
ขณะเดียวกันในวันน้ี ไมใชเพียงแคเขาใจเจตนารมณ แตจะเอาตัวชี้วัดตางๆ เหลานี้เขาไปประเมิน
ดวยมาตรฐานเดียวกัน 

ผมขอ เริ่ มต น ในช ว ง เช านี้ ใ ห เ ข า ใ จตรงกั นถึ งน โยบายของระบบคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอใหทุกทานเขาสูในกระบวนการการสัมมนา เพ่ือเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ในการติดตามประเมินเกณฑมาตรฐานตางๆ ของ MUQD ตอไป 
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ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 : หลักการและรูปแบบ    

 
 โดย ผูชวยศาสตราจารยภัทนี สามเสน 
   ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
 

เรียนทานรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ทานอาจารยทุกทาน วันนี้
เปนการเริ่มฤดูของ MUQD แลว ทานรองอธิการบดีฯ ก็ไดเกริ่นไปแลววา ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยน
อะไรบาง ทีน้ี ก็จะตอตรงนี้เลย วันน้ีก็คงจะพูดถึงในเรื่องของ MUQD ที่ทุกทานคงทราบวาเปนระยะ
ที่ 3 ซ่ึงมีมาแลว 2 ระยะ ตอนนี้ขอพูดถึงระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจาก MUQD แลว 
มหาวิทยาลัยไดปรับอะไรไปบาง เดิมน้ันเปน Track A และ Track B  

Track A น้ันก็คือ MUQD  Track B ก็คือเร่ืองของ Knowledge Management (KM) 
ตอนนี้คิดวาเปนอันเดียวกัน จะใชไปดวยกันทั้งหมด ไมมีการแยกกัน เพราะฉะน้ัน กรรมการที่ดูแล
นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสองอยางเขาดวยกัน จะปรับปรุงมาตรฐาน MUQD เพ่ือใช
ในหนวยงานของมหาวิทยาลัยมหิดลใหไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพไปเรื่อยๆ KM น้ัน
เปนเพียง tool หน่ึงของการพัฒนาคุณภาพเทานั้นเอง จากนโยบายคุณภาพขอแรก ทานรอง
อธิการบดีฯ ไดพูดไปแลวน้ัน ก็จะมีเรื่องของ MUQD การพัฒนาที่ยั่งยืนและการสงเสริมสุขภาวะของ
ชุมชนตรงนี้เปน key word อยู จากตรงนี้ก็มาปรับมาตรฐาน MUQD เพ่ือไปตามที่ตองการ น่ันก็คือ
ชวยใหมหาวิทยาลัยเปนไปตามวิสัยทัศน คืออยูในระดับโลก เปน 1 ใน 100 World rank ตรงนั้น ก็
มาตรฐานตางๆ ที่จําเปนตองทํา ภาคบังคับอยูน้ัน ไมวาจะเปน สมศ. สกอ. ก.พ.ร. ก็ตาม ตอง serve 
ตรงน้ันใหได รวมทั้งของใหมๆ ซ่ึงอาจจะยังไมรับเขามาตอนนี้ แตเปนสิ่งที่ดี และเขามาสูเมืองไทย
หลายปแลว น่ันคือเร่ืองของ Thailand Quality Award ก็เร่ิมมองดูวามีอะไรดีๆ เพ่ือให
มหาวิทยาลัยมหิดลไมลาหลังคนอื่นตรงจุดนั้น 

 จากการที่มหาวิทยาลัยเริ่ม
มองตรงจุดนี้คณะกรรมการนโยบาย
คุณภาพก็ ไ ด กํ า หนดน โ ยบ าย
คุณภาพ ซ่ึงไดผานที่ประชุมคณบดี
เ ห็นชอบ  แล วก็ ผ านไปยั งสภา
มหาวิทยาลัยน้ัน เ ม่ือกลางเดือน
มีนาคม  หลั งจากนั้ นก็ เ ร่ิ มปรับ
มาตรฐาน MUQD หลายทานในที่น้ี
ก็คงไดเขารวมสัมมนาปรับมาตรฐาน 

MUQD ในเดือนเมษายน หลังจากนั้นก็นําเขามาปรับในทีมงาน โดยไดเชิญทานผูรูหลายทานเขามา

¬á³¬ÎÎÌ Ìâ.¯. ë Ì.Í. É. .̄ Ìá.Í. ¬.¯.

1 . ÂâóÆÎÛ µåÌ¯¾Å¿âî Ö •̄ ÒßÌë Ö òÄµØ Å

Äí ÍÅßÍ¯å¾ËßÉ

2. ³Ü¿Õ ÜÌÌÄßÆÎÜÅÌßÀÎ»ßÄ MUQD

3. ÆÎÜÅÌßÀÎ»ßÄ MUQD (ÎÛ ÍÛ Ââó 3)

4. ÂâóÆÎÛ µåÌÄí ÍÅßÍ¯å¾ËßÉî Ö •̄ ÒßÌ

ë Ö òÄµØ Å

5. ÂâóÆÎÛ µåÌ¯¾Å¿âî Ö •̄ ÒßÌë Ö òÄµØ Å
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ใหความเห็นดวยในจุดนี้ หลังจากนั้นแลวก็นําผานเขาสูคณะกรรมการนโยบายคุณภาพ เพ่ือใหความ
เห็นชอบใน MUQD อันใหมน้ี และสงผานไปยังที่ประชุมคณบดีเพ่ือรับความเห็นชอบเม่ือกลางเดือน
กรกฎาคม หลังจากนั้นเม่ือไดรับความเห็นชอบแลว จึงเริ่ม season ของ MUQD ซ่ึงไดจัดอบรมการ
เขียน SAR ขึ้นเม่ือกลางเดือนที่แลว และหวังวาตอนนี้มหาวิทยาลัยไดใหขอมูลมาตรฐานตางๆ ที่
ปรับไปนั้น สงไปยังหนวยงานคณะตางๆ หมดแลว ซ่ึงคงไดเริ่มทํากันไปบาง ตอนนี้ถึงเวลาที่จะตอง
มาอบรม update ใหทาน surveyor เกาที่มีอยู และเดือนหนาจะอบรม surveyor ใหมที่จะมา
ชวยงานของทานตรงจุดนี้ โดยคาดวาจะเริ่มเยี่ยมสํารวจประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม แลว
คงจะเสร็จในการทํางาน ในการสงรายงาน feedback กลับไปนั้น คงจะประมาณเดือนมกราคมปหนา 
แต season ของการเยี่ยมคิดวา คงจะเสร็จในปน้ี 

 ที น้ี  ถ า ม า ดู ใ น เ ร่ื อ ง 
MUQD ในภาพใหญของ MUQD 
ไดปรับเปลี่ยนอะไรไปบาง ในระยะ
ที่ 2 น้ัน สวนหนึ่ง ก็คือเปนระยะ 
active จากมาตรฐาน ขางนอกเขา
มา แลวก็ตองตอบใหได ตรงจุดนั้น 
เริ่มมี proactive ขึ้นมาบาง แตปน้ี
เริ่มที่จะนํา PDCA ออกมาใหชัดๆ 
จริงๆ แลวปที่แลวก็มีอยูแลว แต  
ปน้ีปรับใหแข็งขึ้น และเนนตรงจุดนี้ เรื่องของ Plan, Do, Check, Act (PDCA) ตรงนี้ โดยหวังวาใน 
loop น้ี คงจะตองมีแผนงานที่เตรียมมาอยางดี มีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง สิ่งที่ตองทําและไมทํา

แค ไหน  รวมถึง มีการกํ าหนด
เปาหมายใหชัดเจนดวยตรงจุดนี้ 
แลวลงไปสู implement มีการ
กําหนดผูรับผิดชอบ มีแผนงานที่
ชัดเจน มีการติดตามประเมินผล
ดวยว า  สิ่ งที่ ทํ า ไปแลว น้ันได
ออกมาตามเปาหรือไม  แลวก็
ปรับปรุงแกไขใหไดตามเปาหมาย 
อันน้ีคือ PDCA อยางที่ตองการ 

 ในมาตรฐานเองก็ปรับเปลี่ยนไปบาง ตรงนี้ใชโคดสีเขียวคืออันที่เขียนใหม ใหเห็นวาดานที่ 5 
คือดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมน้ัน content น้ันคอนขางจะเปนของใหมหมด แต
จริงๆ แลวสิ่งที่พยายามใสใหเปน PDCA ตรงนี้ในมาตรฐานเลย ก็เริ่มตั้งแตมีนโยบาย แผนงาน มี

¬á³¬ÎÎÌ Õ .¯. ¬.Í. À.¯. É.Í. Ã.¯. Ì.¯.52

1 . ³Ü¿Ø ÅÎÌ¬ßÎë âÍÄ SAR

2.  Ö Ä’ÒÍ²ßÄ³Ü¿Âøß SAR

3. ³Ü¿Ø ÅÎÌ surveyor  ë ¬’ß 

4. ³Ü¿Ø ÅÎÌ surveyor  î Ö Ì’

5.  ë ÍâóÍÌÕ øßÎÒ³Ö Ä’ÒÍ²ßÄ

6. ³Ü¿ÂøßÎßÍ²ßÄ¬ßÎë ÍâóÍÌÕ øßÎÒ³

Ìâì Ç Ä ¬ßÎ¿øßë ÄáÄ ¬ßÎ 
(Ç’ßÄ ¬ßÎÒáë ¯ÎßÛ Ö ˜,

Ìâë ÆŠßÖ ÌßÍ)

¬ßÎÆºáÅÜÀáÀßÌì Ç Ä ÂâóÒß²ïÒ•  
(Ìâ¬ßÎ¬øßÖ Ä ¿Çæ•ÎÜÅ Çá¿µØ Å)

Ìâ¬ßÎÀá¿ÀßÌ 
ÆÎÛ ë ÌáÄ Ç Ð

¬ßÎ

¿øßë ÄáÄ ¬ßÎ

Ìâ¬ßÎÆÎÜÅ ÆÎå²

ì ¬•ï  ë ÉäóØ î Ö •

ï¿•ÀßÌ

ë ÆŠßÖ ÌßÍ
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การดําเนินงาน ซ่ึงมีทั้งโครงสราง ผูรับผิดชอบ มีโครงการตางๆ มีการสนับสนุนงบประมาณ และ     
มี ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น  จึ ง เ ป น  PDCA 
กลายๆ ในมาตรฐานตรงจุดนี้ 

 ในเรื่องของ PDCA น้ัน 
มหาวิทยาลัยมหิดลไมตองการแค 
loop เดียว ตองการใหมีการ Up 
quality ขึ้นไปดวย เพราะฉะนั้น 
คงจะมีการหมุนไปเรื่อยๆ ไปสู
เปาหมายตรงนี้ ซ่ึงน่ันก็คือ Continuous Quality Improvement ของมหาวิทยาลัย ความหมายตรง
น้ีคงจะเขาใจตรงกันทั้งหมด ระหวางทางที่จะขึ้นไปนั้น ถาดูตนเองอยางเดียวก็คงรูวาดีขึ้น แตดีขึ้น
แลวอยูในระดับไหน ก็คงตองมีการ benchmarking ดวย ไมวาจะเปนการทําในองคกร ระหวาง
องคกร หรือวาระหวางประเทศ ก็แลวแตเปาหมายที่วางไว อยาลืมวามหาวิทยาลัยกํากับโดยวิสัยทัศน
ที่วาจะเปน World class ตรงจุดนี้ ซ่ึงในการ benchmarking น้ัน ไมใชแคเปรียบเทียบวา outcome, 
output เทานั้นเองวาไดคาเทาไหร แตเวลาปรับการทํางานจะตองเรียนวิธีลัด และตองไปดูดวยวาทํา
กันอยางไรถึงใหเปนตรงจุดนั้น และกระบวนการที่ดีๆ อาจจะนํามา adapt ใชไดเลยสําหรับของ
มหาวิทยาลัย 

 เพราะฉะนั้น ในเรื่องของ
ปที่ 3 น้ัน นอกจากเรื่อง PDCA 
แลว มหาวิทยาลัยยังจะเนนในเรื่อง
ของ CQI และ benchmarking 
ดวย ในมาตรฐานป น้ี แนนอน    
5 ดาน ไมไดปรับเลยในภาคใหญ 
5 ดาน ความหมายตรงนี้ก็คือวา 
ทุ กพั นธกิ จทั้ ง  5  ด านนั้ น  มี
ความสําคัญใกลเคียงกัน ในความ
เปนจริงการทําของแตละคณะเปน

อยางไร ก็ทราบอยูแลววา การศึกษาเปน main หลัก วิจัยน้ันเปน main อันที่สอง การบริหารตองมี
แน แตสองอันหลังตองยอมรับวายังออนอยู ตองเสริมตรงจุดนั้นใหแข็งขึ้นมา 

 ทีน้ี มาดูในภาพใหญที่ปรับเปลี่ยนในเร่ืองการบริหารนั้น ตัวใหมเลยคงจะเปนในเรื่องของ
องคประกอบที่ 8 และ 9 ซ่ึงเดิมน้ันไมเคยกลาวถึง คือเรื่องของการเงินและงบประมาณ และ
องคประกอบที่ 9 คือ การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง ถาเทียบกันวาองคประกอบที่ 5 ของ
ปที่แลว เร่ืองการสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงานนั้น หายไปไหน จริงๆ แลวไมไดหายไปไหน แตเอา

1 4 A u g us t 0 8

ÊÛ¾Ì¹Û Â MUQD ÌÙ ËÙ Ààñ 2
(Ä…°ÃÄÌÙ ÊÛ ¼  2549)

ÊÛ¾Ì¹Û Â MUQD ÌÙ ËÙ Ààñ 3
(Ä…°ÃÄÌÙ ÊÛ ¼  2551)

Ö Ð Ü¬¬ßÎì ÐÛ ì ÄÒ¯á¿Ø ²ÎÛ ÅÅ

• Reactive ³Ü¿ë ¬òÅ•Ø ÌæÐ ë ÉäóØ ¬ßÎ

ÎßÍ²ßÄ Ø Í’ß²ë Æ¥ÄÎÛ ÅÅ í ¿ÍÄøßë Õ Ä Ø

ÂâóÆÎÛ µåÌ¯¾ Å¿âë Æ¥ÄÎÛ ÍÛ ñ  Âå¬

ïÀÎÌßÕ

• Proactive ¯¾ Û /Õ ÁßÅÜÄ Ú  
¬øßÖ Ä¿¯’ßÄôøßÖ ÄÜ¬ÀßÌÉÜÄÃ¬á³ ÅÎáÅÂ 
Ââóë Æ¥Ä³å¿ë Ä•ÄØ ²ÀÄ ë Ø ² ë ÉäóØ ÆÎÛ ë ÌáÄ

ÀÄ ë Ø ²Ø Í’ß²ë Æ¥ÄÎÛ ÅÅ ì Ð Û Ìâ¬ßÎ

Àá¿ÀßÌ¬ßÎ¿øßë ÄáÄ¬ßÎØ Í’ß²À’Ø ë ÄäóØ ²

• PDCA 
(Plan-Do-Check-Act)
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เรื่องของผลเขาไปใสไวในทุกขอ เขาไปแทรกอยูตรงนั้นแลว เพราะจริงๆ แลวไมไดดึงออกมา ทุกขอ
ตองมีผลใหเห็นอยูแลว แตก็จะมี 2 ขอใหญที่ปรับไป ลองเอามาดูเปนตัวอยางวา ประเด็นแรก    
ภาวะผูนํานั้น คําหนึ่งที่เราเปลี่ยนคือ จากผูนําระดับสูงเปนผูนําเฉยๆ น่ันคือหมายถึงทุกระดับ อันที่
เปนสีมวง คืออันที่เอามาจากขออ่ืน แลวจับมารวมกัน สวนสีเขียวนั้นคือ อันใหมเลย จะเห็นวา 
ประเด็นที่ตอนนั้นเราสัมมนากัน ก็เห็นวาอันนี้ควรจะเพิ่ม คือตองเอ้ือใหมีความรวมมือระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล อันนี้เปนเพียง
ตัวอยางเทานั้น อันอ่ืนก็มีบางเล็กนอย เชน ขอตอไปมีการกํากับใหเกิดระบบงานดวย ไมใช         
วางแนวทางอยางเดียว ผูนําตองกํากับและสงเสริมใหเกิดตรงนี้ดวย 

 สวนในเรื่องใหญที่เพ่ิมเขามา เชน การเงินและงบประมาณ คูมือปน้ีจะกําหนดหลักการไปทั้ง
ในระดับใหญคือดานแลว ในองคประกอบก็จะมีหลักการกํากับดวยเชนกัน เชน เร่ืองการเงินและ
งบประมาณ ซ่ึงเขียนไววา หวังที่จะใหมีการบริหารจัดการการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและใชจายเงินและทรัพยสิน 
เน่ืองจากอันนี้เปนเรื่องใหม แตจริงๆ แลวเปนเรื่องที่ทุกหนวยงานทําอยูแลว ก็เลยใสเขาไวใน
มาตรฐานยอยน้ันเปน 2 ขอ แต 2 ขอน้ีเปนการพูดรวม ขอแรก มีระบบและกลไกในการดําเนินงาน
ดานการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น ตองแสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพ
อยางไร และขอที่สอง คือ มีการจัดระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสินใหเกิดคุณคาและประโยชน
สูงสุด อันนี้ก็เปนเพียง 2 ขอที่ใสเขามาเทานั้นเอง 

สวนเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจจะเปนเรื่องที่คอนขางใหม จริงๆ 
แลวในการทํางานคิดวามีอยูแลว แตวาอาจจะไมไดนึกถึงวาอันนี้เรียกวา การบริหารความเสี่ยง 
หลักการเขียนวา เพ่ือใหองคกรมีระบบการบริหารความเสี่ยงในการลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทํา
ใหองคกรเกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 
เพราะฉะนั้น ตรงน้ีตองการใหรวมไปในการทํางานทุกดานอยูแลวในเรื่องของการนึกถึงความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น เพ่ือไมใหเกิดผลเสียขึ้น และเม่ือเปนเรื่องใหมก็ใสเปนเรื่องเดียวเทานั้น คงไมเอา
รายละเอียดมากมาย เพียงแคมีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงทุกพันธกิจ เร่ืองน้ีก็เปนภาพ
ใหญเรื่องหน่ึงที่ปรับคอนขางจะใหญกวาเรื่องอ่ืน 

ประเด็นที่ 2 ดานการศึกษา ในภาพรวมองคประกอบนั้นคงไมไดปรับอะไร เพียงแตวา
องคประกอบสุดทาย ก็ตัดคําวา คุณภาพออกไปเปนแคตัวบัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษาเฉยๆ ใน 
content จริงๆ แลวจะมีอันหนึ่งที่ปรับและรูสึกวาจะเปลี่ยนไปมาก คือเร่ืองกระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินผล ตรงนี้ปรับจากเดิมซ่ึงเปน Student Center Education ตอนนี้เปน Learning 
Center Education ในเรื่องของการประเมินผลปรับปรุง มีเร่ืองการประเมินผลใสเขามา ซ่ึงเม่ือใส  
ตัวน้ีเขาไปในคูมือ จึงนําสิ่งที่เปนปญหาหรือวาคําศัพทที่เกิดจากการระดมสมองของปญหาที่เกิดจาก
ปที่แลวมานั้น เขามาดูวา ความเขาใจอาจจะไมตรงกัน ก็พยายามที่จะใสนิยามศัพทเขาไปในคูมือ 
เพราะฉะน้ัน ตรงนี้ก็จะมีอยูในหนา 113 ของคูมือ ทุกทานคงไดเห็นแลววา Learning Center 
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Education น้ันเปนอยางไร ซ่ึงอันน้ีคัดลอกมาเพียงบางสวนเพราะยาวมาก ในขณะเดียวกันก็ไมได
เอาคําเกาออกไป ยังคงใสไวอยู เพ่ือใหทานลองเปรียบเทียบวาคืออะไรและแตกตางกันอยางไร เพ่ือ
จะทําความเขาใจกันวา สิ่งที่มาตรฐานใหมปน้ีปรับแลวอะไรเปนอะไร ซ่ึงในวันนี้แนนอนวา ทานจะ
เปนผูเขาไปประเมินตรงจุดนี้ ทานคงตองทําความเขาใจกับคํานี้ไดดีทีเดียว ในวันน้ีก็เปนโอกาสที่ทาน
คงจะไดปรับความเขาใจตรงนี้เขามา 

ด า น ก า ร วิ จั ย  ไ ด ตั ด
องคประกอบที่ 2 คือบุคลากรออก 
โดยเอาเขาไปใสในทรัพยากรบุคคล 
และบางสวนก็อยูในระบบและกลไก
ตรงนี้ ในองคประกอบที่ 4 เร่ืองการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ภ า พ ใ ห ญ ก็
เหมือนเดิม และองคประกอบที่ 5 
เร่ืองศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
น้ันเหมือนเดิม เพียงแตองคประกอบ

ใชคําพูดที่ผิดไปเล็กนอย แตวาใน content ขางในก็จะปรับไป 

ในภาพใหญทั้งหมดรวมแลวมี 22 องคประกอบเหมือนเดิม แตมาตรฐานนั้นลดลง รูปแบบ
คูมือที่ปรับไป นอกจากที่เรียนใหทราบแลววา เพ่ิมหลักการเขาไปตั้งแตตรงดานและองคประกอบ 
โดยประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ ซ่ึงใชเขียนในประเด็นที่จะตองอธิบายในรายงาน ในเร่ืองของผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานนั้น ก็ขอใหเขียนในมาตรฐานใชคําวา การดําเนินงาน จริงๆ ตองเขียนทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ มีนิยามศัพทและภาคผนวกใหเห็น อยางเชน ในเรื่องมาตรฐานที่ 5 เร่ือง
ระบบและกลไกตรงนี้ ในเร่ืองประเด็นที่ตองอธิบายคือ เร่ืองโครงสราง ก็ขอใหเขียนโครงสรางขึ้นมา
ระหวางองคกรและในมหาวิทยาลัย หรือภายในคณะเอง และการประสานงานระดับหนวยงานยอยใน
ระดับตางๆ รวมทั้งชุมชนดวย และการมอบหมายงาน อันนี้เปนเพียงแนวทาง ขอชี้แนะวาอยางนอย
คงตองเขียนอยางนี้ลงไป 

นิยามศัพทนอกเหนือจากเม่ือกี้น้ีแลว ก็มีอีก 2 คํา ที่คิดวายังเปนประเด็นปญหาอยู มีอีกเยอะ
เลย น่ีเปนตัวอยางที่อยากใหเห็นวา เปนความเขาใจที่ตรงกัน ก็พยายามใสหลายๆ อยางเขาไป สิ่งที่
คาดหวังตรงจุดนี้ก็คิดวา หลังจาก survey แลว หนวยงานทุกหนวยงานคงไดรูประเด็นพัฒนา
คุณภาพและตองทําตอไปในทุกพันธกิจ ไมวาจะเปนระดับคณะ สถาบัน กอง สํานักงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย เดิมที่ไดรับ feedback มา เชน สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงไมมีการเรียนการสอนและการ
วิจัยในตรงนี้ ก็คอนขางที่จะรูสึกวาอึดอัดสําหรับผูเยี่ยมสํารวจที่จะเอา MUQD เขาไปเยี่ยมสํารวจ ก็
เลยลองปรับใหม โดยสําหรับหนวยงานที่ไมมีการเรียนการสอน ไดทําเพิ่มเติม หรือทํา SAR เขามา
เฉพาะ นอกจากเหลือ MUQD แลว มีแบบประเมินตนเองเฉพาะเขามาสําหรับสํานักงานอธิการบดี 

14 August 08

ÊÛ ¾Ì¹Û Â M UQ D  ÌÙ Ë Ù Ààñ 2
(Ä…°ÃÄÌÙ ÊÛ ¼  2549)

ÊÛ ¾Ì¹Û Â M UQ D ÌÙ Ë Ù Ààñ3

(Ä…°ÃÄÌÙ ÊÛ ¼  2551)
¿•ßÄ ¬ßÎÅ ÎáÖ ßÎ ¿•ßÄ ¬ßÎÅ ÎáÖ ßÎ

¿•ßÄ ¬ßÎÓ ã¬Ô ß ¿•ßÄ ¬ßÎÓ ã¬Ô ß

¿•ßÄ ¬ßÎÒá³ÜÍ ¿•ßÄ ¬ßÎÒá³ÜÍ

¿•ßÄ ¬ßÎÅ Îá¬ßÎÒáµß¬ßÎ ¿•ßÄ ¬ßÎÅ Îá¬ßÎÒáµß¬ßÎ

¿•ßÄ ¬ßÎÂøßÄåÅøßÎå²Ó áÐ ÆÒÜ½ Ä Ã ÎÎÌì Ð Û

Õ áó²ì Ò¿Ð•Ø Ì

¿•ßÄ ¬ßÎÂøßÄåÅøßÎå²Ó áÐ ÆÒÜ½ Ä ÃÎÎÌì Ð Û

Õ áó²ì Ò¿Ð•Ø Ì

8 Ø ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å   31 ÌßÀÎ»ßÄ 9 Ø ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å   24 ÌßÀÎ»ßÄ

6 Ø ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å   24 ÌßÀÎ»ßÄ 6 Ø ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å   17 ÌßÀÎ»ßÄ

3 Ø ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å   17 ÌßÀÎ»ßÄ 2 Ø ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å   13 ÌßÀÎ»ßÄ

3 Ø ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å   16 ÌßÀÎ»ßÄ 3 Ø ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å   10 ÌßÀÎ»ßÄ

2 Ø ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å   8  ÌßÀÎ»ßÄ 2 Ø ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å   5  ÌßÀÎ»ßÄ

ÎÒÌ

22 ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å   96 ÌßÀÎ»ßÄ

ÎÒÌ

22 ²̄ ˜ÆÎÛ ¬Ø Å  69 ÌßÀÎ»ßÄ
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แตวาไมไดเอามาใหดูตรงนี้ เพราะวาภาพใหญน้ันคงเหมือนเดิมตรงจุดนี้ อันนั้นก็เปนสิ่งที่ปรับไป 
และจะไดทดลองทําใชไป 

อีกอยางหนึ่งที่ปรับ ก็คือ
วาในเรื่องของระดับมหาวิทยาลัย 
เม่ือทานไปทุกแหงแลว ทานได 
feedback เขาไปในหนวยงาน
คณะแลว แตอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
ว า  เปนความรับผิดชอบของ
ผูบ ริหารระดับมหาวิทยาลัยที่
จํ า เปนตองดําเนินการพัฒนา
คุณภาพตอไปดวย เ พ่ือใหพา

มหาวิทยาลัยทั้งหมดนั้นไปสูเปาหมายที่ตองการ แตตรงนั้นยังรูสึกวายังขาดอยู ก็พยายามปรับตรง
น้ัน ขณะน้ีไดประสานงานกัน โดยทานรองอธิการบดีฯ จะนําประเด็นนี้เขาไปเพื่อใหทานรอง

อธิการบดีฯ ที่รับผิดชอบทุกดาน
น้ัน ไดเขียนแบบประเมินตนเอง
ในระดับมหาวิทยาลัย ไมใชให
สํ า นั ก พั ฒน าคุ ณภ าพ เป น ผู
รวบรวมจากคณะตางๆ แลวมา
เขียน โดยที่ทานรองอธิการบดีฯ 
น้ันไมไดมองเห็นเลยวา  ยัง มี
ประเด็นใดบางที่ยังขาดไปบาง
ตรง จุดนี้  แล วนํ าผลจากการ 

survey ทั้งหมดนั้น feedback กลับไปดวยวา ระดับมหาวิทยาลัย เชน ระบบ IT ระบบการศึกษา
ตางๆ จําเปนตองปรับเปลี่ยนอะไรบาง 

อีกอยางหนึ่งที่อยากใหเห็นหรืออยากที่จะมอง ก็คือวาอยากที่จะสรุปภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยได อยาก map ได อันนี้ไมใชการแขงขัน ไมใชการเปรียบเทียบ แตเพ่ือใหผูบริหาร
ระดับบนไดเห็นวา ขณะน้ีมหาวิทยาลัยเปนอยางไร เพ่ือใหการชวยเหลือไดถูกตอง ยอมรับหรือไม
ตรงจุดนี้ ตองยอมรับวาในแตละคณะของมหาวิทยาลัยน้ัน มีอายุหรือวามีความใหญที่แตกตางกันมาก 
แตละคณะจึงไมเทาเทียมกัน เพราะฉะนั้น อยากที่จะ map ได แตที่ผานมานั้น เทาที่ถาม แตละทีมไม
สามารถนําคะแนนมาเปรียบเทียบหรือใหเห็นภาพรวมได เพราะวาไมเหมือนกัน ไมคอยมี 
standardize ในเร่ืองของการใหคะแนน เพราะฉะน้ัน อันนี้เปนจุดประสงคหน่ึงที่มีการจัดสัมมนาใน
ครั้งน้ี ก็คือใหทานทั้งหมดที่จะตองไปเย่ียมและรวมทั้งผูเยี่ยมสํารวจใหมไดเรียนรูน้ัน มีความเขาใจ
เหมือนๆ กัน มีการใหคะแนนใกลเคียงกัน หรือพยายามที่จะนํามาเปรียบเทียบกันได ไมไดเพ่ือ
สงเสริมวาใครเดนใครดังหรือใครดีที่สุด แตเพ่ือใหเห็นวาจุดนี้คือจุดที่จะตองใหความชวยเหลือหรือ

Ö Ä’ÒÍ²ßÄ Âå¬Ö Ä’ÒÍ²ßÄ Îæ•ÆÎÛ ë ¿òÄ ¬ßÎÉÜ½ Ä ß

¯å¾ ËßÉ î Ä Âå¬ÉÜÄ Ã¬á³

¯¾ Û

Õ ÁßÅÜÄ

¬Ø ²/ Õ øßÄÜ¬²ßÄ

ÌÖ ßÒáÂ ÍßÐÜÍ

• รองอธิการบดี เขียน SA R  ในสวน ท่ี
รับผิดชอบ

•  มีการ  Feedback ระดับมหาวิทยาลัย
•  สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

(m apping)

Ö Ä’Ò Í ²ßÄ Âå¬Ö Ä’Ò Í ²ßÄ Îæ•Æ ÎÛ ë ¿òÄ ¬ßÎ

ÉÜ½ Ä ß¯å¾ Ë ßÉ î Ä Âå¬ÉÜÄ Ã ¬á³

ï¿• B est P ra ctice  ë ÉäóØ ¬ßÎ ë ÎâÍ Ä Îæ• ÉÜ½ Ä ß

Ø ²̄ ˜ ¬ÎÌâ¬ßÎÉÜ½ Ä ßïÆ Õ æ’ë ÆŠ ßÖ ÌßÍ Ø Í’ß²

ë Æ¥Ä ÎæÆ Ã ÎÎÌ
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พัฒนามากขึ้น ในขณะเดียวกันอยากที่จะเห็นวา ในดานตางๆ น้ัน ในมหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดไหนที่
เปน Best Practice เพ่ือที่จะไดนําจุดนั้นมาทํา KM หรือมาทําระบบในการที่จะไดเรียนรูทางลัดกัน 
เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพตอไป และสุดทายหวังวาทั้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งคณะ สถาบัน และ
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยน้ัน จะมีการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมายอยางเปนรูปธรรม อันนี้
เปนประเด็นที่ตั้งเปาไวสําหรับในปน้ีและปตอไป ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่วางไวสําหรับการพัฒนาคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยที่จะเรียนใหทานไดทราบตรงจุดนี้กอนที่จะเขาเริ่มในกระบวนการสัมมนาตอไป 
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 การใหคาคะแนนกระบวนการและผลลัพธของรายงานการประเมินตนเอง   

 
 โดย อาจารยสมเกียรติ วสวุัฏฏกลุ 
   ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
 

เรียนทานผู เยี่ยมสํารวจ
ทุกทาน สําหรับ section น้ีเปน
เรื่องของการใหคะแนนซึ่งเปนเรื่อง
ที่ยุงยากมาก เน่ืองจากพวกเรามี
ความหลากหลายกันพอสมควร 
การที่จะใหออกมาใกลเคียงกัน 
ห รื อ  standard พ อ ส ม ค ว ร นี้ 
คอนขางที่จะตองมีการคุยกันและ
ทํางานมากขึ้นเรื่อยๆ ชวงเวลานี้
ขอใหหลักการกอน แตตั้งแตชวงบายเปนตนไป จะลองทํางานกันดูวา เม่ือมา tune กันแลว ควรจะ
เปนอยางไรบางจึงจะเหมาะสม เวลามองดูในเรื่องการดูแลมาตรฐานของ MUQD ที่ทํางานกันผานมา
ในมหาวิทยาลัย จําเปนที่จะตองมีการ set ระบบการทํางานใหมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงถือเปน
หลักใหญสําคัญ และในระบบใหญๆ จะเห็นชัดเจนเกี่ยวกับคําตางๆ เชน คําวา input, process, 
output ซ่ึงกอนที่จะมา input, supply ไมวาจะเปนคน IT แผน กลยุทธ หรือเปาหมาย และเคลื่อนที่
ไปในการปรับปรุงกระบวนการ โดยหลังจากกระบวนการก็เปน output แต output ที่สําคัญมากคือ 
มหาวิทยาลัยไปถึง customer หรือไม อยากใหมองอยางนี้  

 เวลามอง  output ที่
สําคัญในดานเชิงไปตอบสนอง
ต อ  customer จ ะ ม อ ง ถึ ง
เปาหมายตรงนั้น วาเม่ือไป
เยี่ยมสํารวจแลว จะตองมีการ
ติดตาม และตองพิจารณาวา
หนวยงานไปไดถึงเปาหมาย
หรือไม ทั้งนี้ จะแนะนําอยางไร
บาง มี feedback เขามาใน 
process บ า ง ห รื อ ไ ม ใ น

กระบวนการเหลานี้ จากกระบวนการที่ output ออกมานั้นไปถึงเปาหมายหรือไม และถาไปไมถึง 
หนวยงานมีกระบวนการในการปรับปรุงงานอยางไรบาง และจากกระบวนการทํางานเหลานี้ให

Action

Standard/Criteria

Learning

Core Value & Concept

Design

แนวคดิเชงิระบบในการเรยีนรูและพฒันาคณุภาพ

รูตวัเอง

รูใจของเรา

รูแนวทางทีดี่

Plan

Do

Act

Study
Objective/Indicator

Improvement

Context
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ยอนกลับไปดูในแงของแผน กลยุทธ คน ถาลงในรายละเอียดจะเห็นวาทุกอยางเปน CQI ในการ
ทํางาน ซ่ึงมีการ Plan, Do, Check, Act  

จริงๆ แลวเวลาทํา CQI จะมีการเก็บขอมูล Management by packing หรือไม เวลาทํา 
MUQD หรือสงใหกับระบบมาตรฐานที่ไหนก็ตาม จะเอาเครื่องชี้วัดหรือขอมูลที่เก็บสงไปใหหนวยงาน
เลย แตจะไมใชขอมูลเหลานี้มาปรับปรุงการทํางาน อันนี้เปนจุดหนึ่งที่ตองฝากเอาไว เพราะวาตอง
กลับเขาไปมองในการเคลื่อนไหวสิ่งเหลานี้ดวย และถามวามีการเคลื่อนไหวไปในแนวทางมาตรฐาน
หรือเปนไปตามกลยุทธของหนวยงานหรือคณะหรือไม เพราะวาในการเคลื่อนไหวแบบนั้น จะตองไม
เห็นภาพแบบนี้ โดยจะตองพิจารณาวาตองเคลื่อนไหวไปตามนี้หรือไม และตองไมลืมวาบริบทของตน
น้ันคืออะไร ดานอะไร 

 ในการเคลื่อนไหวของ
การทํางานขอใหชวยกันมอง
ในหนวยงานตางๆ วามีการใช 
Management by fact อยาง
แ น น อ น  มี ก า ร ทํ า ต า ม
มาตรฐาน ตามนโยบายกลยุทธ
ของคณะหรือหนวยงานนั้นๆ 
กรอบ context ของหนวยงาน
มีความชัดเจน ถามองตรงนี้
แลว ก็จะตองมีการเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น คําถามคือวา หนวยงานเคยถามตนเองบาง
หรือไมวา ตอนนี้อยูที่ไหน ตอนนั้นเคยหาขอมูลหรือไมวาใครเกงที่สุด เคยถามหรือไมวา คนเกงที่สุด
น้ันทําอยางไร ทีมน้ันไดทําอะไรที่ดีกวา Best Practice หรือไม ซ่ึงจุดนี้เปนจุดที่มหาวิทยาลัย
ตองการพัฒนาใหแข็งแรงขึ้น  

เพราะฉะนั้น ขอมูลที่สําคัญก็คือวา หนวยงานอยูที่ไหนและจะตองมีตัวชี้วัดที่แนนอน 
เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยตองตรวจสอบหนวยงาน มีตัวชี้วัดอยูตรงนั้นหรือไมในงานตางๆ ตัวชี้วัด
ตางๆ หนวยงานมีการเปรียบเทียบกับคนอ่ืนหรือหนวยงานอื่นในระดับประเทศหรือในระดับ
ตางประเทศหรือไม Best Practice ที่หนวยงานคิดวาดีที่สุดขณะนี้อยูตรงไหน และทําอยางไรบาง มี
การศึกษาใชหรือไม อะไรที่จะทําใหดีกวา และมีการวางแผนการเคลื่อนที่ตอไปอยางไรบาง ผมคิดวา 
ตรงนี้เปนสวนที่สําคัญมากในเชิงพัฒนาคุณภาพของทุกๆ หนวยงาน เพราะฉะนั้น เราตองชวยกันดู
และชวยกันแนะนํา ชวยกัน advance อะไรตางๆ ตรงนี้เปนจุดสําคัญอยางยิ่ง 

เราอยูท่ีไหน

เราจะทําอยางไรใหดีกวาเขา

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด (Benchmark)

BEST PRACTICES

นํา Best Practices 

มาประยุกตใชเพื่อ

ปรับปรุงตนเอง
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 ผมจะให ดูตัวอยาง 
เชน หนวยงานหนึ่งที่เขามอง
ตัวชี้วัดไววา บุคลากรของเขา
ลาออกมากนอยขนาดไหน   
สีเขียวนี่คือหนวยงานของเขา 
ถามองดูสีดํา สม น่ีคือ target  
ที่ได set ไว คือปกติตอนเริ่มตน
เขาอยู ที่ ป ระมาณ  16 -17 
เปอรเซ็นตที่ลาออก เขา set 
target อยูระดับน้ีเลยประมาณ 

12 เปอรเซ็นต สีสมสามเหลี่ยมแดงนี้ เม่ือไปดู benchmark วา average ของระดับประเทศของเขา
ลาออกเยอะหรือใกลเคียงกัน แลว Best Practice ที่อยูตรงนี้ อยูระดับน้ี เขาเลย set target ใหลงมา
อยูต่ํากวา Best Practice อีก และก็เคลื่อนไหว ลงมาเรื่อยๆ ทํางานปรับปรุงไปเรื่อยๆ ผมอยากจะให
พวกเราชวยแนะนํากับทุกๆ หนวยงานดวยวา แตละหนวยงานเวลาจะนําเสนอขอมูล ถาเปนกราฟหรือ
เปนตารางจะดูดี และสามารถนํามาใชในการปรับปรุงไดจริงดวย 

นอกจากการดู CQI และ benchmark แลว ผมอยากจะใหลองพิจารณาวา เวลาเราดูหนวยงาน

ในการพัฒนางาน เรามักจะเห็นปญหาและก็แกปญหากันแบบนี้ แตถาเราวางระบบ input, process, 
output ขึ้นมา จะมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นในการเคลื่อนไหว แตถาเราแข็งแรงกวานี้อีก เราวางแผนกล
ยุทธมากอน แลวใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดนี้เคลื่อนไหวไปดวยกัน ก็จะ align ไปแบบแข็งแรงกัน
มากขึ้น  

ยิ่งไปกวานั้นถาสามารถ integrate ระหวางหนวยงาน ทํางานเสริมซ่ึงกันและกัน และการมี 
CQI อยางเดียวก็ยังไมพอ แต
หลังจากการทํา CQI แลว จะตอง
มองไปขางบนหรือวางแผนกันให
ชัดเจนวา  เขาไดทํ าตามหรือ
เคลื่อนไหวไปตามแผนกลยุทธ
ข อ งหน ว ย ง านหรื อคณะนั้ น
ห รือไม  ตรงนี้ ที่ อยากจะเนน 
จะตองชวยกันดู และชวยกันปรับ
ดวย ถาอยากจะพัฒนาคุณภาพ
ตอจากนี้ไป และถาตั้งเปาหมาย
วาจะเปน 1 ใน 100  

ระดบั
คะแนน

เกณฑการใหคะแนนตามมาตรฐานคณุภาพ

1 เร่ิมมีแผน/นโยบายหรืออยูในระยะเร่ิมตนของการดาํเนนิการ

2 มีการสือ่สารและถายทอดแผน/นโยบาย/ดาํเนนิการ เพ่ือการ
รับรู

3 มีการดาํเนินการในบางหนวยงาน

4 มีการดาํเนินการในหนวยงานสวนใหญ

5 มีการประเมินผลการดาํเนินการ

6 มีการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงดาํเนนิการ

7 มีผลลพัธของการดาํเนนิการนัน่ ทีด่เียีย่ม ใชเปนตนแบบใหแก
หนวยงานอืน่
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ผมคิดวา มาตรฐานก็สําคัญ สวนนี้จึงเปน generalization ของหนวยงานทุกหนวยงาน ทุก
มาตรฐานที่อาจารยภัทนีไดบอกมา service, research, education, ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการ ยังอยูในการเคลื่อนไหว เวลาทําเคลื่อนไหวมาตรฐานไปเรื่อยๆ จึงตองทํา CQI 
และ PDCA ไปเร่ือยๆ หรือแมแตงานที่ไมไดเกี่ยวกับมาตรฐานเลย แตอยากใหดีกวานี้ ก็ตองทํา CQI 
ไปเ ร่ือยๆ และจะเคลื่อนที่ ไปสูตรงนี้ ได ก็ตองอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู มี Knowledge 
Management มีการคุยกัน มี Best Practice มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันมากขึ้น มีการตอยอดไปสู
งานวิจัย ถาไปไดถึงขนาดนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปสู Area of excellence หรือ innovation จึงจะสามารถ

ขึ้นไปเปน 1 ใน 100 ได จะ 4 ป    
8 ป หรือ 10 ป ไมทราบได แตรูวา
คุณภาพจะคอยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ น่ีคือ
ภาพใหญๆ  ที่ อยาก ให ช วยกั น
พิจารณา เวลาที่จะไปประเมิน ภาพ
เหลานี้เปนภาพที่อยากจะใหชวยกัน 
มีการแนะนํากัน และเคลื่อนไหวไป
ดวยกันแบบน้ี  

กลับมาที่ scoring อันดับ
แรกสุดในเกณฑการใหคะแนนตาม

มาตรฐานคุณภาพ MUQD ระดับคะแนนที่ 1 เริ่มตนวามีแผน มีนโยบายหรือไม คะแนนที่ 2 คือ มี
การสื่อสาร มีการถายทอดหรือไม คะแนนที่ 3 คือ เร่ิมมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน คะแนนที่ 4 
มีการดําเนินการไปแลวลงสูการปฏิบัติ คะแนนที่ 5 มีการประเมินผลหรือไม คะแนนที่ 6 มีการ
ปรับปรุงเปน PDCA หรือ CQI อยางไรบาง และคะแนนที่ 7 เปนตัวอยางที่ดีหรือไมในที่สุด 

 MUQD เ น น ที่  process 
และ output โดยมองที่ PDCA และ
มีวงรอบอยางที่อาจารยภัทนีบอก
หรือไม หลายๆ วงขึ้นมาเรื่อยๆ เม่ือ
เสร็จแลวขณะที่ทํากระบวนการ
เหลานี้มี breakthrough หรือ innovation 
หรือไม มีตัวอยางที่ ดีๆ หรือไมที่
เปน Best Practice ใหกับคนอื่น 

ในเชิง result ระยะที่ 2 ก็
เหมือนกัน result ที่ออกมาแมกระทั่ง
ไมทําอะไรเลยก็ได 1 คะแนน ไมมีการรายงานผลก็ยังได 1 คะแนน แตหลังจากนั้นถาเปนไปตาม
เครื่องชี้วัด การทํางานตรงนั้นได yes ก็ได 2 คะแนน ถาอยูบนหรือ above ให 3 คะแนน ถาเปน 

MAHIDOL UNIVERSITY
Wisdom  of the Land

http://intranet.mahidol/op/orqd/
dircopqd@mahidol.ac.th

ªÛ ÌÄÌÚÃ é ª¼º–ªÛ Ìì Ô “’ÛÙ ê ÂÂì ÂÓ’Ð Â«Ö °ªÌÙ Ã Ð ÂªÛ Ì  (Process)
ÌÙ Ë Ù Ààñ 2 ÌÙ Ë Ù Ààñ 3

’Û

Ù ê ÂÂ
ªÌÙ Ã Ð ÂªÛ Ì (Process) ’Û

Ù ê ÂÂ
ªÌÙ Ã Ð ÂªÛ Ì (Process)

1 Ìâì ÇÄ Ö ÎäØ ì Ä ÒÂß²î Ä¬ßÎ¿øßë ÄáÄ²ßÄ (Plan) 1 Ìâì ÇÄ Ö ÎäØ ì Ä ÒÂß²î Ä¬ßÎ¿øßë ÄáÄ¬ßÎ (Plan)

2 Ìâ¬ßÎ¿øßë ÄáÄ²ßÄÀßÌì ÇÄ Ø Í’ß²ë Æ¥ÄÎæÆÃÎÎÌ 
(Do)

2 Ìâ¬ßÎ¿øßë ÄáÄ²ßÄÀßÌì ÇÄ Ø Í’ß²ë Æ¥ÄÎæÆÃÎÎÌ 
(Do)

3 Ìâ¬ßÎÆÎÛ ë ÌáÄÇÐ ¬ßÎ¿øßë ÄáÄ²ßÄ Ø Í’ß²ë Æ¥Ä

ÎÛ ÅÅ  (Check)
3 Ìâ¬ßÎÆÎÛ ë ÌáÄÇÐ ¬ßÎ¿øßë ÄáÄ²ßÄ Ø Í’ß²ë Æ¥Ä

ÎÛ ÅÅ (Check)

4 ÄøßÇÐ¬ßÎ¿øßë ÄáÄ²ßÄÌß³Ü¿ÂøßÌßÀÎ»ßÄÂâó

ÆºáÅÜÀáï¿•Ø Í’ßÕ Ìóøßë Õ ÌØ  (ACT)
4 ÄøßÇÐ¬ßÎ¿øßë ÄáÄ²ßÄÌß³Ü¿ÂøßÌßÀÎ»ßÄÂâó

ÆºáÅÜÀáï¿•Ø Í’ß²Õ Ìóøßë Õ ÌØ  (ACT)

5 Ìâ¬ßÎÆÎÜÅÆÎå²¬ßÎ¿øßë ÄáÄ²ßÄ Ø Í’ß²À’Ø ë ÄäóØ ² 
(Continuous Improvement)

5 Ìâ¬ßÎÆÎÜÅÆÎå²¬ßÎ¿øßë ÄáÄ²ßÄ Ø Í’ß²À’Ø ë ÄäóØ ² 
(Continuous Improvement)

6 Ìâ¬ßÎÉÜ½ Äß²ßÄ³Ä ë ¬á¿ÎæÆì ÅÅ¬ßÎÂøß²ßÄ

ì ÄÒ î Ö Ì’Ö ÎäØ Ä ÒÜÀ¬ÎÎÌ (Breakthrough/ 
Innovation)

6 Ìâ¬ßÎÉÜ½ Äß²ßÄ³Ä ë ¬á¿ë Æ¥ÄÎæÆì ÅÅ¬ßÎ

Âøß²ßÄ  ì Ä Ò î Ö Ì’/ÄÒÜÀ¬ÎÎÌ 
(Breakthrough/Innovation)

7 Ìâ¬ßÎ¿øßë ÄáÄ²ßÄÂâóë Æ¥Ä ë ÐáÓ  (Best Practice) 7 Ìâ¬ßÎ¿øßë ÄáÄ²ßÄÂâóë Æ¥Ä ë ÐáÓ  (Best Practice)

M AH IDO L UNIVERSITY
W isdom  of the Land

http://intranet.mahidol/op/orqd/
dircopqd@ mahidol.ac .th

ªÛ ÌÄÌÚÃ é ª¼ º–ªÛ Ìì Ô “’ÛÙ ê ÂÂ ì ÂÓ ’Ð Â«Ö °Å ÎÎÚÇ Á– (Results)
ÌÙ Ë Ù Ààñ 2 ÌÙ Ë Ù Ààñ 3

’Û

Ù ê ÂÂ
 Å ÎÎÚÇ Á– (R esults) ’Û

Ù ê ÂÂ
 Å ÎÎÚÇ Á– (R esults)

1 ïÌ’Ìâ¬ßÎÎßÍ²ßÄ Ç Ð  Ö ÎäØ Ç Ð ÐÜÉ Ã˜ïÌ’ÀÎ²¬ÜÅ

ì Ç Ä ²ßÄ  (No/Inaccurate)
1 ïÌ’Ìâ¬ßÎÎßÍ²ßÄ Ç Ð Ö ÎäØ Ç Ð ÐÜÉÃ˜ïÌ’ÀÎ²¬ÜÅ

ì Ç Ä ²ßÄ  ì Ð Û ë ÆŠßÖ ÌßÍ  (No/Inaccurate)

2 Ìâ¬ßÎÎßÍ²ßÄ Ç Ð ÐÜÉ Ã˜ Ö ÎäØ ë ¯ÎäóØ ²µâôÒÜ¿ÂâóÀÎ²

¬ÜÅ ì Ç Ä ²ßÄ  (Yes)
2 Ìâ¬ßÎÎßÍ²ßÄ Ç Ð ÐÜÉ Ã˜ Ö ÎäØ ë ¯ÎäóØ ²µâôÒÜ¿ÂâóÀÎ²

¬ÜÅ ì Ç Ä ²ßÄ ì Ð Û ë ÆŠßÖ ÌßÍ  (Yes/On Target)

3 Ç Ð ÐÜÉ Ã˜Ø ²¬ßÎ¿øßë ÄáÄ ²ßÄ ë Æ¥Ä ïÆÀßÌÖ ÎäØ

¿â¬Ò’ßë ÆŠßÖ ÌßÍÂâóÀÜô²ïÒ• (On/Above Target)
3 Ç Ð ÐÜÉ Ã˜Ø ²¬ßÎ¿øßë ÄáÄ ²ßÄ ë Æ¥Ä ïÆÀßÌÖ ÎäØ

¿â¬Ò’ßë ÆŠßÖ ÌßÍÂâóÀÜô²ïÒ•  (On/Above Target)

4 ¬ßÎÀá¿ÀßÌÇ Ð À’Ø ë ÄäóØ ²ì Õ ¿²ì Ä Ò í Ä•ÌØ ²

Ç Ð ÐÜÉ Ã˜Ââó¿âãôÄ  (Upward Trend) 
4 ¬ßÎÀá¿ÀßÌÇ Ð À’Ø ë ÄäóØ ²ì Õ ¿²ì Ä Ò í Ä•ÌØ ²

Ç Ð ÐÜÉ Ã˜Ââó¿âãôÄ  (Upward Trend)

5 Ìâ¬ßÎÄøßÇ Ð ÐÜÉ Ã˜Ââó¿âãôÄ À’Ø ë ÄäóØ ²ÄÜôÄ ïÆ

ë ÆÎâÍÅ ë ÂâÍÅ ¬ÜÅ ¯æ’ì ’² (Benchm ark)
5 Ìâ¬ßÎÄøßÇ Ð ÐÜÉ Ã˜Ââó¿âãôÄ À’Ø ë ÄäóØ ²ÄÜôÄ ïÆ ë ÆÎâÍÅ

ë ÂâÍÅ ë ¯âÍ²¬ÜÅ ¯æ’ì ’² (Benchm ark) î Ä

ÎÛ ¿ÜÅ ÆÎÛ ë Â Ó

6 Ç Ð ÐÜÉ Ã˜³ß¬¬ßÎë ÂâÍÅ ë ¯âÍ²Õ ÌÎÎÁÄ Û Ø Íæ’î Ä

ÎÛ ¿ÜÅ ¿âÌß¬ (Very Good)
6 Ìâ¬ßÎÄøßÇ Ð ÐÜÉ Ã˜Ââó¿âãôÄ   ïÆ ë ÂâÍÅ ë ¯âÍ² 

(Benchm ark) î Ä ÎÛ ¿ÜÅ ËæÌáËß¯ë Ø ë µâÍ

7 Ç Ð ÐÜÉ Ã˜³ß¬¬ßÎë ÂâÍÅ ë ¯âÍ²Õ ÌÎÎÁÄ Û Ø Íæ’î Ä

ÎÛ ¿ÜÅ ¿âë ÍâóÍÌ (Excellent)
7 Ìâ¬ßÎÄøßÇ Ð ÐÜÉ Ã˜Ââó¿âãôÄ   ïÆ ë ÂâÍÅ ë ¯âÍ² 

(Benchm ark) î Ä ÎÛ ¿ÜÅ í Ð ¬
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upward trend ให 4 คะแนน และถามีการเปรียบเทียบ benchmark ให 5 คะแนน และถาผลลัพธ
เทียบเคียงกับสมรรถนะและอยูในระดับดีมากหรือ very good ให 6 คะแนน และถาดีเยี่ยมให         
7 คะแนน 

 เวลาใหคะแนนควรดูในเชิง output โดยจะตองมีการดูวา ขณะน้ีมหาวิทยาลัยอยูตรงไหน 
และมีการ set target ไวที่ใด เชน set target ไปที่สามเหลี่ยมแบบน้ี และดีกวา target หรือไม คําวา 
trend คืออยางนี้ อยางนอยตองมี 3 จุด trend 2002, 2003, 2004 ดีขึ้นเรื่อยๆ อยางนี้คือเชิง trend 
ดี ในการเคลื่อนไหวในการมอง สิ่งน้ีจึงเปนที่มาในการเก็บขอมูลหรือการ show ขอมูล ตองทําออกมา
ใหเห็นวา อยางนอย 3 ป จะไดเห็นภาพวา trend ไปทางไหน ถารายงานแคปเดียวแลวบอกมาแบบ
น้ัน เราไมรูเลย อันน้ันในเชิงธรรมชาติ ดีหรือไมดีไมรู ตอบไมได เวลานําเสนอขอมูลจริงตองเปนแบบ
น้ี 

 ทีน้ี ยอนกลับมาที่การปรับเกณฑการใหคาคะแนนในระยะที่ 3 ซ่ึงเปลี่ยนไประดับหน่ึง คือใน
เชิง process น้ันไมเปลี่ยนอะไรเลย มี Plan ได 1 คะแนน Do ได 2 คะแนน Check ได 3 คะแนน 
Act ได 4 คะแนน มีการหมุนวงรอบหลายรอบได 5 คะแนน ถาเปน innovation เปน Breakthrough 
เปนแนวใหมได 6 คะแนน แต innovation ไมใชสิ่งประดิษฐอยางเดียว อาจจะเปนกระบวนการทํางาน 
การบริหารจัดการก็ได และเปนแบบอยางใหคนอ่ืนนําไปใชได 7 คะแนน 

 แตถาดูในเชิง results อันนี้เปลี่ยนไปพอสมควร เชน trend ดี ได 4 คะแนน แตถาตองมีการ
เปรียบเทียบในระดับประเทศ ไมวาจะเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
หรือที่ใด ก็ตาม และมหาวิทยาลัยมหิดลดีกวาจะได 5 คะแนน ถามีการเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค
เอเชีย เชน จีน สิงคโปร จะได 6 คะแนน และถามีการเปรียบเทียบในระดับโลก จะได 7 คะแนน ที่
ตองทําอยางนี้ เพราะเปาหมายของมหาวิทยาลัยคือไปสู World class 1 ใน 100 สิ่งเหลานี้ตองมีหมด 

น อ ก จ า ก นี้  ใ น เ ชิ ง
เปรียบเทียบในระดับประเทศ 
ภูมิภาคเอเชีย  หรือระดับโลก   
ไ ม จํ า เ ป น ที่ จ ะ ต อ ง ร ะ บุ ว า
มหาวิทยาลัยมหิดลจะ benchmark 
กับประเทศใดหรือหนวยงานใด
ทั้งสิ้น คือแลวแตหนวยงานในเชิง
เปรียบเทียบ แมกระทั่งในสถาบัน
เดียวกัน หนวยงานเดียวกัน ดาน
การวิจัย การศึกษา ก็สามารถ

เปรียบเทียบในสถานที่ที่แตกตางกันได ไมจําเปนตองเหมือนกัน 
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ในเร่ืองการใหคะแนน ขอยกตัวอยางเชน ในองคประกอบ 1.1 ภาวะผูนํา จะมีองคประกอบ
ยอย 1.1.1 ซ่ึงในสมัยกอนหรือเม่ือปที่แลวจะใหคะแนนขอยอยน้ีเลย โดยมีขอเสียเกิดขึ้นคือ บางขอ
ไมมี PDCA ครบ ซ่ึงมีความพยายามที่จะปรับใหแตละขอเปน PDCA ใหหมด แตก็ปรับไมไดทั้งหมด 
ดังนั้น ในปจจุบันจึงตกลงกันวา จะใหคะแนนแคขอองคประกอบใหญ 1.1 กอน ซ่ึงจะไมใหคะแนนใน
เชิงขอยอยแตจะใหคะแนนในเชิงรวม ทีน้ี ถาเกิดมีคําถามถามวา จะใหคะแนนอยางไร ถาสมมติวาขอ
ยอย 1.1.1 มีแต P, D ขอยอย 1.1.2 มี PDCA ครบ หรือขอยอย 1.1.4 มีแค P เทานั้น จะใหคะแนน
อยางไร  

ผมขอเนนตรงนี้วา 
ขอใหมองที่ หลักการ เปน
สํ า คั ญ ข อ ง  ข อ น้ั น ๆ  ว า 
หลักการของภาวะผู นํานั้น 
ตองการอะไรบาง  เชน  มี
บทบาทในการชี้ นําองคกร
แล ะกํ า หนดทิ ศท า ง แล ะ
เปาหมาย สรางบรรยากาศ
การ เรี ยนรู ที่ ส ง เสริ มการ
ดํ า เนิ นการ  ห รือ มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและความสําคัญตอหลักธรรมาภิบาล และถาในขอยอยทั้งหมด ขอใดขอหน่ึง
เปนไปตามนี้ ก็ใหคะแนนสําคัญไดเลย เพราะถือวาหลักการเปนเรื่องสําคัญในขอน้ัน เชน ถาเปนไป
ตามหลักการของคณะและมีความชัดเจน สามารถตอบสนองกลยุทธของคณะได รวมทั้งมี PDCA 
ครบ ก็ให 4 คะแนนเลย 

แตเน่ืองจากการให scoring น้ันไมงาย ผมจึงขอฝากเอาไว โดยใหพิจารณาหลักการเพียงแค
วา เวลาที่จะใหคะแนนในเชิงกระบวนการและผลลัพธน้ัน จะใหคะแนนในองคประกอบใหญ ไมใช
องคประกอบยอย และจะเนนที่หลักการเปนเรื่องสําคัญ ซ่ึงมีเร่ืองน้ีเร่ืองเดียวที่ไดปรับเปลี่ยน และ
ขอใหลองไปปฏิบัติ ดู ซ่ึงหลังจากลงไปสูการปฏิบัติแลว ถาเจออะไรก็ชวยแนะนํากันดวย 
มหาวิทยาลัยยินดีรับและจะไดนํามาปรับปรุงกันใหมอีกครั้งหน่ึง 
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ทบทวนประสบการณการเยีย่มสํารวจ : แลกเปลี่ยนเรียนรู    

 
 โดย รองศาสตราจารยเยาวลักษณ สุขธนะ 
   คณะเวชศาสตรเขตรอน และวทิยาลัยนานาชาต ิ
 

รองศาสตราจารยเยาวลักษณ สุขธนะ ไดเปดโอกาสใหผู เขารวมการอบรมอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณการเยี่ยมสํารวจในประเด็นตางๆ โดยสรุปดังน้ี 

• การใหคาคะแนนรูปแบบใหมจะใหคะแนนเฉพาะองคประกอบหลัก หรือพิจารณาใน
ภาพรวม และจะไมใหคะแนนรายองคประกอบยอย เพราะจะตองพิจารณาหลักการ
ตางๆ ในองคประกอบยอยอยางถี่ถวนวามี PDCA ครบหรือไม ถามีไมครบก็อาจเกิด
ปญหาในการใหคาคะแนนได 

• การใหคะแนนมากหรือนอยขึ้นอยูกับผูประเมินเปนหลัก ซ่ึงคอนขางจะเปน subjective 
และอาจจะทําใหหนวยงานเกิดความไมเชื่อม่ันได 

• ในปที่ผานมาการใหคะแนนในแตละหนวยงานไมเทากัน และมีหลายหนวยงานที่ไมได 
เยี่ยมสํารวจ จึงทําใหไมเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทาที่ควร ซ่ึงควรจะตองมีการ
วางแผนหรือเปาหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

• การใหคะแนนของผูเยี่ยมสํารวจแตละทานมีมาตรฐานที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจจะเกิด
ปญหาในทีมเยี่ยมสํารวจได จึงควรจะตองประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางหรือ
หลักการรวมกันกอนการเยี่ยมสํารวจ 

• แบบฟอรมในการเยี่ยมสํารวจเปนแบบฟอรมที่คอนขางยากสําหรับการเก็บขอมูล การ
คิดคาคะแนน และการนําเสนอขอมูล 

• เน่ืองจากวิธีพิจารณาตัดสินผลการเยี่ยมสํารวจของประธานเยี่ยมสํารวจบางทาน
แตกตางกัน เชน บางทานพิจารณาเอกสารอยางละเอียดถึงจะใหคะแนน บางทานถาไม
มีเอกสารก็จะไมใหคะแนน บางทานสัมภาษณเพียงอยางเดียวโดยที่ไมตองพิจารณา
เอกสารก็ใหคะแนนได จึงทําใหผลการประเมินแตกตางกัน 

• เน่ืองจากทักษะหรือศิลปะในการเยี่ยมสํารวจของกรรมการเยี่ยมสํารวจแตละทาน
แตกตางกัน จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ ในระหวางการเยี่ยมสํารวจ เชน กรรมการฯ บาง
ทานสัมภาษณหรือซักถามหนวยงานเพียงคนเดียว บางทานสัมภาษณนอยหรือแทบจะ 
ไมสัมภาษณเลย บางทานทําใหหนวยงานเกิดความรูสึกที่ไมดีตอการเยี่ยมสํารวจของ
มหาวิทยาลัย เปนตน 
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• ในบางกรณีหนวยงานที่เปนผูถูกสัมภาษณ ไดใหสัมภาษณมากเกินไปจนหมดเวลา 
กรรมการเยี่ยมสํารวจจะตองหาวิธีการหรือเทคนิคตางๆ มาใชในการแกไขปญหา 
เฉพาะหนา เพ่ือไมใหเปนการเสียมารยาทหรือทําใหหนวยงานเสียความรูสึกตอการ
เยี่ยมสํารวจของมหาวิทยาลัย 

• บางหนวยงานมีการจัดทําแผนการดําเนินงานหรือแผนกลยุทธตางๆ ไวเปนจํานวนมาก 
แตไมมีผลลัพธ จึงทําใหเกิดปญหาในการใหคาคะแนน 

• บางหนวยงานมีผลลัพธในการดําเนินการ แตไมมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน จึงทํา
ใหเกิดปญหาในการใหคาคะแนน 

• กรรมการเยี่ยมสํารวจจะตองมีหลักฐานสําคัญในการบันทึกวา การพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง (CQI) แบบเดิมของหนวยงานเปนอยางไร เพ่ือนํามาวิเคราะหปญหาและหา
แนวทางปรับปรุงแกไขใหแกหนวยงานตอไป 
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ทบทวนวทิยายุทธ : ประเมินสถานการณจําลองกอนประเมินของจรงิ    

 
 โดย รองศาสตราจารยปรียานุช แยมวงษ 
   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

หนวยงานมีความกังวลกัน
มากในเรื่องการใหคะแนน ถาหาก
วามาดูเกือบทุกที่ เวลาไปตรวจ
เยี่ยมหรือตรวจประเมินวามีความ
กังวลอะไรบาง จะมีอยู 3 เรื่อง 
เร่ืองแรกก็คือ เร่ืองใหคะแนนไม
ตรงกัน ซ่ึงก็เปนความกังวลของ
พวกเรา ดวยเจตนาดีกลัวจะให
คะแนนหนวยงานนอยเกินไป ทั้งๆ 

คนที่ถูกตรวจควรจะไดคะแนนมากกวานี้ สวนมากพยายามจะใหคะแนน แตวาบางครั้งความเห็นก็ไม
ตรงกันในกลุม อาจจะเกิดการถกเถียงกันอยูพอสมควรในระหวางคนในกลุมหรือวาหัวหนากลุมกับ
ลูกนองกลุม ไมใชเกิดเฉพาะที่ MUQD ตองเลาสูกันฟงวา บางครั้งการตรวจประเมินในบางกลุมเกิด
การถกเถียงกันระหวางหัวหนากับลูกนอง หรือลูกนองกับลูกนอง จนกระทั่งตองเชิญกลุมอ่ืนเขามา
ชวยตัดสินคือเชิญคนกลางหรือวากรรมการกลางใหเดินทางไปตรงนั้น เพ่ือจะไปชวยพิจารณา แตถา
หากวาสามารถที่จะทําความเขาใจตรงนี้ใหใกลเคียงกันมากที่สุดได ปญหาเรื่องการถกเถียงก็จะลด
นอยลง บางครั้งการมองเรื่องการใหคะแนนก็จะไมตรงกันระหวางผูไปตรวจเยี่ยมกับตัวสถาบัน ก็
จําเปนตองชี้แจงใหเขาใจวาทําไมสวนใหญถึงไปลดคะแนน ถามีการเพิ่มคะแนน จะไมมีการเถียง 
ถึงแมจะรูอยูแกใจวาไมไดทํา ก็ไมมีใครวาอะไร 

ทีน้ี อีกเรื่องหน่ึงที่ เปน
กังวล เวลาเขียน Feedback report 
ไปแล ว  ดีห รือไม ดี  นํ า ไปใช
ประโยชนไดหรือไม แตสําหรับป
น้ีเน่ืองจากวามีการปรับวิธีการให
คะแนนใหมจากการสัมมนาเมื่อ
เดือนเมษายน เพราะฉะนั้น ก็คง
จะเปนเรื่องการใหคะแนน ซ่ึงการ

ส่ิงท่ีผูประเมินกังวล

การใหคะแนนไมตรงกันทั้งระหวางกรรมการดวยกัน  และ
กับผูรับการตรวจเย่ียม

เขียน feedback report แลวผูรับไมรูสึกวาไดประโยชน  ไมรู
วาจะเอาไปพัฒนาปรับปรุงอยางไร

ตรวจเย่ียมแลวผูรับการตรวจเย่ียมไมเห็นคุณคา  ไมสามารถ
ทําใหเกิดความรูสึกอยากพัฒนา

แนวทางการใหคะแนนทีเ่ปลีย่นไปในปน้ี

เนน PDCA
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ใหคะแนน ตรงนี้จะเนน process ของ PDCA และจะใหดีกวานั้น ก็คือจะตองมี Continuous 
Quality Improvement อยางตอเน่ือง ไมใช loop เดียว น่ันเปนเหตุผลที่วาในเกณฑของการให
คะแนนมีเนนเรื่องของ trend ที่ควรจะตอง Positive trend ใหได  

ทีน้ี ถาหากวาดูตรงนี้ ถามความรูสึกของหนวยงานหลังจากใหเกณฑ คิดวาการใหคะแนนตรง
น้ีสูงขึ้นหรือต่ําลง เม่ือตอนที่ลองเขียนแบบทดสอบก็เชิญกรรมการกลางมานั่งพิจารณากันอยู 3-4 คน 
ปที่แลวไดคะแนน 3-4 คะแนน แตปน้ีเหลือ 2 คะแนน คือจริงๆ แลว อาจารยจะเห็นวา ถาหากวามี

การทํางานซึ่งทุกคณะทําอยูแลว 
แตไดแค 2 คะแนน จะไมคอย
โหดถึงขนาดที่วาไมมีแผนเลยให
แค 1 คะแนน ถาหากวาถึงจะไม
มีเปน document เขียนเปน
เกณฑ ระดับในการปฏิบัติงาน 
พูดใหตรงคือ แตถาเม่ือไหร ไม
สามารถแสดงใหเห็นถึงเรื่องของ

การ check มีการตรวจสอบ ประเมินผลการทํางาน ถาเม่ือไหรยังไมสามารถที่จะแสดงผลไดวา 
สามารถที่จะมีการเอาผลการประเมินอันนั้นมา จุดออนคืออะไร แลวเอาผลนั้นมาประเมิน ซ่ึงคะแนน
จะไมขึ้นมาถึง 4 คะแนน ถาหากวาดูตัวอยาง อยูแถวๆ น้ี 2-3 รับรูไปเฉยๆ หรือแมกระทั่ง result 
เอง คงเห็นแลววา เรื่องของการตั้งเปาหมายตามแผนงานนั้นมีความสําคัญมาก เพราะถาไม miss   
ก็จะไดแค 1 on target เม่ือไหรถึงจะได 2 จริงๆ แลว ก็ตองถามวากระบวนการพัฒนาตรงนี้ทําเพื่อ
เอาแตมหรือทําเพื่อพัฒนาตนเอง 

การตั้งเปาทาทายนิดๆ 
สามารถบรรลุเปาได แตตองลง
มือลงแรงจริงๆ ถาตั้งสูงเกินไปก็
ไปไมถึงสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มี
เกณฑการตั้งเปาตองปรับใหมทุก
ปและแถมตองปรับเพ่ิมดวย ตอง
มีเหตุผลอันสมควรในการที่จะตั้ง
เปาลดลง มีเหตุผลที่ชี้แจงได แต
อาจจะไมใชเหตุผลอันสมควร ทีน้ี การอาน result ตรงนี้ ถาหากไมมี report เลย ทั้งๆ ที่ปน้ีสํานัก-
พัฒนาคุณภาพชวย คือถาอาจารยไปดูวิธีการเขียนรายงานใหม จะไมใชผลการดําเนินการและ
ผลลัพธ จะแยกหัวขอคือการดําเนินการและหัวขอผลลัพธ เพ่ือจะเปนการเตือนวากรุณาเขียนผลลัพธ
ดวย แตบางครั้งไมเขียนผลลัพธ จึงไดคะแนนอยูแค 1 หรือ 2 เทานั้น 

ก ร ะ บ ว น ก า ร

7 มี ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ท่ี เป น เลิ ศ  ( B e s t  P r a c t ic e )

6 มี ก า ร พั ฒ น า ง า น จ น เกิ ด รู ป แ บ บ ก า ร ทํ า ง า น แ น ว ใ ห ม ห รื อ น วั ต ก ร ร ม  
( B r e a k t h r o u g h /  In n o v a t io n )

5 มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร ดํ า เนิ น ง า น อ ย า ง ต อ เนื่ อ ง  ( C o n t in u o u s  
Im p r o v e m e n t )

4 นํ า ผ ล ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ม า จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ า น ท่ี ป ฏิ บั ติ ไ ด อ ย า ง ส มํ่ า เส ม อ  
( A C T )

3 มี ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ดํ า เนิ น ง า น อ ย า ง เป น ร ะ บ บ  ( C h e c k )

2 มี ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น อ ย า ง เป น รู ป ธ ร ร ม  ( D o )

1 มี แ ผ น ห รื อ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ดํ า เนิ น ง า น  ( P la n )  

ผลลัพธ

7. มีการนําผลลัพธ ท่ี ดี ข้ึนไปเทียบเคียง  (Benchm ark) ในระดับโลก

6. มีการนําผลลัพธ ท่ี ดี ข้ึนไปเทียบเคียง  (Benchm ark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย

5. มีการนําผลลัพธ ท่ี ดี ข้ึนไปเทียบเคียง  (Benchm ark) ในระดับประเทศ

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธ   ท่ี ดีขึ้น  (Upw ard Trend)

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเป าหมายที่ตั้ งไว   (Above Target)

2. มีการรายงานผลลัพธห รือเคร่ืองชี้ วัด ท่ีตรงกับแผนงานและเปาหมาย   (On 
Target)

1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน  และเปาหมาย  
(No/Inaccurate)
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หลังจากที่รองศาสตราจารยปรียานุช แยมวงษ ซ่ึงเปนวิทยากรทานหนึ่งในการฝกอบรมผู
เยี่ยม-สํารวจ “เติมเต็มความรูและประสบการณ” ครั้งนี้ ไดทบทวนและอธิบายการใหคาคะแนนทั้งใน
สวนกระบวนการและผลลัพธพอสังเขป เพ่ือใหผูเขารวมการอบรมไดเขาใจมากยิ่งขึ้นและถือเปนการ
ประเมินสถานการณจําลองกอนที่จะประเมินของจริงในการเยี่ยมสํารวจของมหาวิทยาลัยเสร็จ
เรียบรอยแลว รองศาสตราจารยปรียานุชฯ ไดใหผูเขารวมการอบรม มีสวนรวมในกิจกรรมการทดลอง
ใหคาคะแนนดวย ทั้งน้ี สํานักพัฒนาคุณภาพไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ฉบับทดลองฝกปฏิบัติงาน และไดทําการแบงผูเขารวมการอบรม
ออกเปน 10 กลุม โดยใหแตละกลุม ลองตรวจประเมิน และใหคาคะแนนตามเอกสารที่แจกให ซ่ึงใน
แตละมาตรฐานที่มี 5 มาตรฐานนั้น จะมีผูตรวจประเมิน 2 กลุม ที่จะตองอานและใหคาคะแนนเฉพาะ
องคประกอบที่แจกให ดังน้ี 

1. มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร คือ กลุม 1 และ กลุม 2 
2. มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา คือ กลุม 3 และ กลุม 4 
3. มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย คือ กลุม 5 และ กลุม 6 
4. มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ คือ กลุม 7 และ กลุม 8 
5. มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม คือ กลุม 9 และ 

กลุม 10 

ทั้งน้ี รองศาสตราจารยปรียานุชฯ ไดใหเวลาผูเขารวมการอบรมทั้ง 10 กลุม ไดทําการ
ประเมินประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ซ่ึงหลังจากที่ทุกกลุมประเมินเสร็จเรียบรอย ก็จะใหนําเสนอผล
การใหคาคะแนนรายองคประกอบของแตละมาตรฐานคุณภาพ หลังจากนั้นคณะวิทยากรจะนําเสนอ
คะแนนจากการประเมิน และคะแนนของวิทยากรถือเปนขอสิ้นสุด 
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นําเสนอผลการประเมินจากสถานการณจําลอง    

 
 โดย รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ 
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 
 รองศาสตราจารยปรียานุช แยมวงษ ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมการอบรมทั้ง 10 กลุม สง
ผูแทนที่จะนําเสนอผลการใหคาคะแนนรายงานการประเมินตนเอง (ฉบับฝกอบรม) ตามมาตรฐาน
คุณภาพทั้ง 5 ดาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงผูแทนแตละกลุมที่จะนําเสนอนั้น จะมีเวลานําเสนอ
ทานละประมาณ 15 นาที โดยสรุปดังน้ี 

 กลุม 1 ไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร ดังน้ี 

 องคประกอบ 1.1 ภาวะผูนํา  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 
 องคประกอบ 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวน
กระบวนการ (Process) ได 4 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 
 องคประกอบ 1.4 การจัดการความรู  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวน
กระบวนการ (Process) ได 7 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 3 คะแนน 

กลุม 2 ไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร ดังน้ี 

 องคประกอบ 1.1 ภาวะผูนํา  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 5 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 4 คะแนน 
 องคประกอบ 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวน
กระบวนการ (Process) ได 5 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 4 คะแนน 
 องคประกอบ 1.4 การจัดการความรู  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวน
กระบวนการ (Process) ได 6 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 4 คะแนน 

กลุม 3 ไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา ดังน้ี 

 องคประกอบ 2.2 หลักสูตร  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได  5 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 
 องคประกอบ 2.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล  คาคะแนนการ
ประเมินตนเองในสวนกระบวนการ (Process) ได 5 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 
คะแนน 
 องคประกอบ 2.5 ปจจัยเกื้อหนุน  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 5 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 
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กลุม 4 ไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา ดังน้ี 

 องคประกอบ 2.2 หลักสูตร  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได  2 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 
 องคประกอบ 2.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล  คาคะแนนการ
ประเมินตนเองในสวนกระบวนการ (Process) ได 5 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 
คะแนน 
 องคประกอบ 2.5 ปจจัยเกื้อหนุน  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 2 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 

กลุม 5 ไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย ดังน้ี 

 องคประกอบ 3.1 ระบบและกลไก  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 5 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 4 คะแนน 
 องคประกอบ 3.2 ผลงานวิจัย  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 2 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 

กลุม 6 ไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย ดังน้ี 

 องคประกอบ 3.1 ระบบและกลไก  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 2 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 3 คะแนน 
 องคประกอบ 3.2 ผลงานวิจัย  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 2 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 3 คะแนน 

กลุม 7 ไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ ดังน้ี 

 องคประกอบ 4.1 ระบบและกลไก  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 
 องคประกอบ 4.2 ผูรับบริการ  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 
 องคประกอบ 4.3 บริการ/ผลิตภัณฑ  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวน
กระบวนการ (Process) ได 4 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 

กลุม 8 ไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ ดังน้ี 

 องคประกอบ 4.1 ระบบและกลไก  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 
 องคประกอบ 4.2 ผูรับบริการ  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 4 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 
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 องคประกอบ 4.3 บริการ/ผลิตภัณฑ  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวน
กระบวนการ (Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 

กลุม 9 ไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม ดังน้ี 

 องคประกอบ 5.1 ระบบและกลไก  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 
 องคประกอบ 5.2 การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  คา
คะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ (Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ 
(Results) ได 2 คะแนน 

กลุม 10 ไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม ดังน้ี 

 องคประกอบ 5.1 ระบบและกลไก  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 3 คะแนน 
 องคประกอบ 5.2 การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  คา
คะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ (Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ 
(Results) ได 1 คะแนน 

 การใหคาคะแนนรายงานการประเมินตนเอง (ฉบับฝกอบรม) ในสวนของคณะวิทยากร โดย
สรุปดังน้ี 

1. คณะวิทยากรไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร ดังน้ี 

 องคประกอบ 1.1 ภาวะผูนํา  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ (Process) 
ได 2 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 
 องคประกอบ 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวน
กระบวนการ (Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 
 องคประกอบ 1.4 การจัดการความรู  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 2 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 

2. คณะวิทยากรไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา ดังน้ี 

 องคประกอบ 2.2 หลักสูตร  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ (Process) 
ได  2 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 
 องคประกอบ 2.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล  คาคะแนนการประเมิน
ตนเองในสวนกระบวนการ (Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 



 28 

 องคประกอบ 2.5 ปจจัยเกื้อหนุน  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 2 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 

3. คณะวิทยากรไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย ดังน้ี 

 องคประกอบ 3.1 ระบบและกลไก  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 2 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 
 องคประกอบ 3.2 ผลงานวิจัย  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 2 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 

4. คณะวิทยากรไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ 
ดังน้ี 

 องคประกอบ 4.1 ระบบและกลไก  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 2 คะแนน 
 องคประกอบ 4.2 ผูรับบริการ  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 
 องคประกอบ 4.3 บริการ/ผลิตภัณฑ  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 

5. คณะวิทยากรไดนําเสนอการใหคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

 องคประกอบ 5.1 ระบบและกลไก  คาคะแนนการประเมินตนเองในสวนกระบวนการ 
(Process) ได 4 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 คะแนน 
 องคประกอบ 5.2 การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  คาคะแนนการ
ประเมินตนเองในสวนกระบวนการ (Process) ได 3 คะแนน และในสวนผลลัพธ (Results) ได 1 
คะแนน 
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คํากลาวปดการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ    

 
 โดย ผูชวยศาสตราจารยภัทนี สามเสน 
    ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
 

เรียนทานวิทยากรและทานผูเขารวมอบรมทุกทาน ตองขอชื่นชมผูเขารวมอบรมทุกทานกอน 
วันนี้รูสึกวาผูเขารวมอบรมทุกทานมีความกระตือรือรนมาก มีความอดทนมาก มีความสนใจมาก 
ถึงแมวาภาคบายจะอยูกันไมครบ แตคิดวา คนที่ไปก็ไมคอยอยากไป แตมีภารกิจที่จําเปนตองไป 
แลวก็เทาที่มองดู ก็คงไดสิ่งที่ผูจัดกับทีมวิทยากรนี้หวังวาทานจะได ก็คือในเรื่องของการเขาใจใน
มาตรฐานอันใหมในการใหคะแนน ถึงแมวาจะ discuss กันมาก แตก็เปนสิ่งที่อาจารยสมเกียรติบอก
เม่ือเชาแลว ดีใจมากที่มีการ discuss กัน น่ันคือจะไดขอตกลงที่จะเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ
ไปใชในการประเมินในการเยี่ยมสํารวจครั้งน้ี และคิดวา สิ่งหน่ึงที่ทุกคนคงไดมากไปกวาที่หวังไวก็คือ 
คงรูแลววาจะกลับไปเขียนอยางไร และปรับอยางไรใน SAR ที่จะตองเขียนสงตรงนี้ วาจะทําอยางไร
ใหเห็น ไดคะแนน เพราะเชื่อวา  ทุกแหงมีเน้ือหาอยู แต present ไมตรง ไมถูกตอง เน้ือหามี
เยอะแยะเลย แตวาไมเห็น และถาหากทุกคนเขียนมาดี ก็จะไปเยี่ยมงายขึ้น ตรงนั้นก็ทําใหสามารถ
ทําใหดีมากขึ้น เพราะฉะนั้น คิดวา ทุกคนนั้นคงไดบรรลุตามที่มหาวิทยาลัยตองการ คิดวาถึงเวลาที่
จะไดปดการอบรมครั้งน้ี 

ตองขอขอบคุณ รองศาสตราจารยปรียานุช แยมวงษ กับทีมวิทยากรทุกทาน ทานผูเขาอบรม
ทุกทาน และสุดทายคือ ทีมผูจัด ก็คือทีมสํานักพัฒนาคุณภาพ หวังวาทานคงเดินทางกลับโดย 
สวัสดิภาพ 
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สรุปผลการประเมิน 

โครงการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ “เตมิเต็มความรูและประสบการณ” 
วันที่ 18 กันยายน 2551 

ณ หองประชมุนิตยา คชภกัด ี
ชั้น 3 อาคาร ก สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
 

 
 
 จากแบบประเมินผลที่จัดสงใหแกผูเขารับการอบรม โครงการจัดฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ  
“เติมเต็มความรูและประสบการณ เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2551 ซ่ึงประกอบดวย ผูผานการอบรม
หลักสูตรผูเยี่ยมสํารวจ รุน 1-3 ประจําป 2548 ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารหนวยงานระดับคณะฯ 
และคณาจารยที่มหาวิทยาลัยเชิญเขารวมทําหนาที่เยี่ยมสํารวจหนวยงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 
250 คน โดยมีผูเขาอบรมจริง 122 คน ไดรับแบบประเมินผลคืนจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 51.64 
มีผลการประเมิน ดังน้ี 
 

ความถี่ของระดับ 
ความคิดเห็น* 

 
หัวขอการประเมิน 

5 4 3 2 1 

คาเฉลีย่/ 
เกณฑการ

ประเมิน** 

วิทยากรผูบรรยาย      4.14/มาก 
1. การบรรยายมีความชัดเจน ตรงตามวตัถปุระสงค 15 41 7 - - 4.13/มาก 

2. สื่อประกอบการบรรยายของวิทยากร 10 46 7 - - 4.05/มาก 
3. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 20 38 5 - - 4.24/มาก 
วิทยากรผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู      3.97/มาก 
1. ความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 
16 37 10 - - 4.10/มาก 

2. ความชัดเจนในขอคิดเห็นของวิทยากร 6 36 17 4 - 3.70/มาก 
3. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 18 35 9 1 - 4.11/มาก 
รูปแบบการจัดฝกอบรม      4.12/มาก 
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดฝกอบรม 21 30 9 3 - 4.10/มาก 

2. ความเหมาะสมจํานวนผูเขารวมฝกอบรมในภาพรวม 22 35 5 1 - 4.27/มาก 
3. ความเหมาะสมของกําหนดการการฝกอบรม  18 32 10 1 1 3.98/มาก 



 32 

 

ความถี่ของระดับ 
ความคิดเห็น* 

 
หัวขอการประเมิน 

5 4 3 2 1 

คาเฉลีย่/ 
เกณฑการ

ประเมิน** 
เอกสารประกอบการฝกอบรม      3.91/มาก 
1. เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความครบถวน

สมบูรณ 
17 30 14 1 - 3.95/มาก 

 
2. เน้ือหามีความชัดเจน เขาใจงาย  10 39 12 1 - 3.87/มาก 
การบรรลุวตัถุประสงคของการฝกอบรม      3.84/มาก 

1. ทานไดรับความรู ความเขาใจในรายละเอียดของ
ระบบคุณภาพ ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2551 ทั้ง
มาตรฐานคุณภาพและเกณฑการใหคะแนนที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

9 37 16 - - 3.83/มาก 
 

2. ทานไดแลกเปลี่ยนเทคนิค ประสบการณการเยี่ยม
สํารวจ และมีความมั่นใจที่จะทําหนาที่เยี่ยมสํารวจ
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยได 

10 33 20 - - 3.84/มาก 

การประสานงาน/การบริการอ่ืนๆ      3.79/มาก 
1. สถานที่ในการจัดฝกอบรม  15 36 6 - - 3.76/มาก 

2. อาหารวางและเครื่องด่ืม/อาหารมื้อหลัก  13 35 8 - - 3.67/มาก 
3. เจาหนาที่ผูประสานงาน  25 28 4 - - 3.95/มาก 

สรุปรวม 3.96/มาก 
 
ขอเสนอแนะจากผูเขารับการอบรมเยี่ยมสํารวจ 

การฝกอบรมครั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงค  เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่ดี ทําใหมีโอกาสไดซักซอม 
ทบทวน และทําความเขาใจรวมกัน โดยวิทยากรควรใหคําแนะนําที่ชัดเจน เพ่ือนําไปใชเปน 
แนวปฏิบัติไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน และควรมีการจัดใหความรูเพ่ิมเติมแกประธานเยี่ยมสํารวจ 
เพ่ือใหมีมาตรฐานการใหคะแนนเปนมาตรฐานเดียวกัน ในสวนรูปแบบการจัดฝกอบรม เปนรูปแบบ 
ที่ดี ควรมีการยกตัวอยาง จัดทําเปนคูมือเกณฑการใหคะแนนก็จะชวยผูเยี่ยมสํารวจใหคะแนนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และควรเพิ่มเวลาการจัดอบรม นอกจากนี้ เอกสารประกอบการฝกอบรม ควรสง
เอกสารรายงานการประเมินตนเองฉบับทดลองใหอานลวงหนา และการจัดทําเอกสารประกอบ 
การเขียน ควรทําตัวอยางการเขียนมาตรฐานดานตางๆ ที่ดีใหเรียนรูดวย 
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หมายเหต ุ

* การใหคะแนนความคิดเห็น :  
5 = ดีมาก/มากที่สุด 4 = ดี/มาก 3 = ปานกลาง 2 = ควรปรับปรุง/นอย 1 = ไมดี/นอยมาก 

** ใชเกณฑการประเมินแบบ Likert Scale แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 4.50 - 5.00 หมายถึง มีผลการดําเนินการในระดับดีมาก/มากที่สุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีผลการดําเนินการในระดับดี/มาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง มีผลการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง มีผลการดําเนินการในระดับควรปรบัปรุง/นอย 
 0.01 - 1.49 หมายถึง มีผลการดําเนินการในระดับไมดี/นอยมาก 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 โครงการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ “เติมเต็มความรูและประสบการณ” 
 

 กําหนดการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ “เติมเต็มความรูและประสบการณ” 
 

 รายนามผูเขารวมโครงการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ “เติมเต็มความรูและ
ประสบการณ” 

 
 แบบประเมินผลการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ “เติมเต็มความรูและประสบการณ” 

 
 ภาพกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ:  โครงการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ “เติมเต็มความรูและประสบการณ” 

ผูรับผิดชอบโครงการ: สํานักพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี รวมดวยคณะทํางาน 
 กลุมแกนหลัก MUQD 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพัฒนาระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดลเขาสูระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2551  โดยประเด็นหลักของการพัฒนาคือ ใหเกิด
การปรับปรุงคุณภาพทั้งกระบวนงานและผลงานอยางตอเน่ือง (Continuous Quality Improvement 
-CQI) โดยใชหลักการของ Deming Cycle คือ Plan Do Check Act และไดวางกิจกรรมดําเนินการ
ตามระบบคุณภาพเปนที่เรียบรอยแลว โดยกิจกรรมที่ไดดําเนินการแลว คือ การจัดอบรมวิธีการเขียน
รายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพฯ ใหแกทุกหนวยงาน เม่ือวันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 
กอนที่มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการเขาเยี่ยมสํารวจหนวยงานในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
2551 ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพิจารณาเห็นวา จักตอง
เตรียมความพรอมใหกับผูทําหนาที่เยี่ยมสํารวจ ใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องมาตรฐานและเกณฑ
การใหคะแนนของระบบคุณภาพระยะที่ 3 และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ ทบทวนประเด็น
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ไดรับขอเสนอแนะจากการเยี่ยมสํารวจจากปที่ผานมา มหาวิทยาลัยจึง
เห็นควรใหมีการจัดโครงการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ “เติมเต็มความรูและประสบการณ” 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานและเกณฑการให
คะแนนตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ ทบทวนประเด็นปญหา 
อุปสรรค ขั้นตอนตางๆ เพ่ือใหพรอมตอการทําหนาที่เยี่ยมสํารวจหนวยงาน 

แนวทางดําเนินการ 
1. บร รย าย ให ค ว าม รู  คว าม เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ แนวคิ ด ขอ งม าต ร ฐ านคุณภาพ
 มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 เกณฑการใหคาคะแนนในการประเมินตนเอง และการ
 วิเคราะหรายงานการประเมินตนเองตามภารกิจทั้ง 5 ดาน 

2. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิด ประสบการณการเยี่ยมสํารวจ 

3. แบงกลุมฝกปฏิบัติ (Case Study) และนําเสนอ 
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ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินการ 
 วันที่ 18 กันยายน 2551 ณ หองประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคาร ก สถาบันแหงชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ผูเขารับการอบรม จํานวน 200 คน ประกอบดวย 

1. ผูผานการอบรมหลักสูตรผูเยี่ยมสํารวจ รุน 1-3 ประจําป 2548 จํานวน 180 ทาน 

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารหนวยงานระดับคณะฯ และคณาจารยที่สนใจที่เคยทํา
หนาที่เยี่ยมสํารวจหนวยงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ทาน 

3. วิทยากร 10 ทาน 

งบประมาณ 

งบประมาณจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ 2551 เปนจํานวนเงินรวม  
50,000.-บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูผานการอบรมมีความรู ความเขาใจในรายละเอียดของระบบคุณภาพ ระยะที่ 3  

ปงบประมาณ 2551 ทั้งมาตรฐานคุณภาพและเกณฑการใหคาคะแนนที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

2. ผูผานการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเทคนิค ประสบการณการเยี่ยมสํารวจ เพ่ิม  ความ
ม่ันใจที่จะทําหนาที่เปนผูเยี่ยมสํารวจหนวยงาน ตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ใหแกหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

3. มีผูทําหนาที่เยี่ยมสํารวจที่พรอมชวยปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยไดตามแผนงานที่วาง
ไวในปงบประมาณ 2551 

4. มหาวิทยาลัยจะไดพัฒนาผูผานการอบรมที่มีศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูทําหนาที่
ประธานเยี่ยมสํารวจของมหาวิทยาลัยไดในโอกาสตอไป 
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กําหนดการ 

โครงการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ “เติมเต็มความรูและประสบการณ” 
วันที่  18  กันยายน  2551 

ณ หองประชุมนิตยา คชภกัดี ชั้น 3 อาคาร ก สถาบนัแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร (บริเวณหนาหองประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3)   
  

08.30 น. – 08.45 น. กลาวเปดการอบรมและบรรยายเรื่อง “นโยบายคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล” 
โดย : ศาสตราจารยประสิทธิ์ วัฒนาภา  
 รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ 

  

08.45 น. – 09.15 น. 
 

การบรรยายเรื่อง “ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะที่ 3 : 
หลักการ และรูปแบบ” 
โดย : ผูชวยศาสตราจารยภัทนี สามเสน  
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

  

09.15 น. – 09.45 น. 
 

การบรรยายเรื่อง “การใหคาคะแนนกระบวนการและผลลพัธของ
รายงานการประเมินตนเอง” 
โดย : อาจารยสมเกียรติ วสวุัฏฏกลุ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

  

09.45 น. – 10.00 น. อาหารวาง (หองนิทรรศการอเนกประสงค ชั้น 2) 
  

10.00 น. – 12.00 น. 
 

“ทบทวนประสบการณการเยี่ยมสํารวจ : แลกเปลี่ยนเรียนรู” 
ดําเนินรายการโดย : รองศาสตราจารยเยาวลักษณ สุขธนะ 
 คณะเวชศาสตรเขตรอน และวทิยาลัยนานาชาต ิ

และทีมวทิยากร ประกอบดวย 
1) รองศาสตราจารยชัยเลศิ พิชิตพรชัย 

ผูชวยอธิการบดีฝายนโยบายและสารสนเทศ 
/คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

2) ผูชวยศาสตราจารยเอ้ือพงศ จตุรธํารง 
ผูชวยอธิการบดีฝายการศกึษา/คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล 

12.00 น. – 13.00 น. อาหารกลางวัน (หองนิทรรศการอเนกประสงค ชัน้ 2) 
13.00 น. – 14.30 น. 
 

ทบทวนวิทยายุทธ : ประเมินสถานการณจําลองกอนประเมินของจริง 
ทีมวิทยากรกลุมประกอบดวย    

• ดานการบริหาร/  1) รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ 
ดานการบริการวิชาการ 2) ศาสตราจารยชโลบล  อยูสุข 

   3) ผูชวยศาสตราจารยสุพรรณี  ศานติวิจัย 
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• ดานการศึกษา/    1) ศาสตราจารยคลินิกผุสดี  ยศเนืองนิตย 
 ดานการทํานุบํารุงศิลป- 2) รองศาสตราจารยเสาวภา  พรสิริพงษ 
 วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  

     
• ดานการวิจัย    1) ผูชวยศาสตราจารยภัทนี  สามเสน 
   2) รองศาสตราจารยเยาวลักษณ  สุขธนะ 

  3) รองศาสตราจารยชัยเลศิ  พิชิตพรชัย 

   4) อาจารยสมเกียรติ  วสวุัฏฏกุล 
  

14.30 น. – 14.45 น. อาหารวาง (หองนิทรรศการอเนกประสงค ชั้น 2) 
  

14.45 น. – 16.30 น. 
 

นําเสนอผลการประเมินจากสถานการณจําลอง 
ดําเนินรายการโดย : รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ  

และทีมวทิยากรอธิบาย/ตัดสินคะแนน ประกอบดวย  : 
• ดานการบริหาร   : ผูชวยศาสตราจารยสุพรรณี ศานติวิจัย 
• ดานการศึกษา    : ศาสตราจารยคลินิกผุสดี ยศเนืองนิตย 
• ดานการวิจัย    : ผูชวยศาสตราจารยภัทนี สามเสน 
• ดานการบริการวิชาการ  : ศาสตราจารยชโลบล อยูสุข 
• ดานการทํานุบํารุงศิลป-  

วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม : รองศาสตราจารยเสาวภา  พรสิริพงษ 
  

16.30 น.  ปดการอบรม  
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รายนามผูเขารวมโครงการฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ “เติมเต็มความรูและประสบการณ” 
 วันที่ 18 กันยายน 2551 

ณ หองประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคาร ก 
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครวั มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

---------------------------------------------------- 
 

ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

ผูบริหารมหาวิทยาลยั/วทิยากร 

1. ศาสตราจารยประสิทธิ ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาคุณภาพ 

2. ผูชวยศาสตราจารยภัทน ี สามเสน ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาคุณภาพ 

3. อาจารยสมเกียรต ิ วสุวัฏฏกุล ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาคุณภาพ 

4. ผูชวยศาสตราจารยเอ้ือพงศ  จตุรธํารง ผูชวยอธิการบดีฝายการศกึษา 

5. รองศาสตราจารยชัยเลศิ  พิชิตพรชัย ผูชวยอธิการบดีฝายนโยบายและ
สารสนเทศ 

6. ศาสตราจารยชโลบล  อยูสุข คณะวิทยาศาสตร 

7. รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

8. รองศาสตราจารยเยาวลักษณ  สุขธนะ คณะเวชศาสตรเขตรอน  

9. ผูชวยศาสตราจารยสุพรรณี  ศานตวิิจัย คณะเทคนคิการแพทย 

10. ศาสตราจารยคลินิกผุสด ี ยศเนืองนิตย คณะทันตแพทยศาสตร 

11. รองศาสตราจารยเสาวภา  พรสิริพงษ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาชนบท 

ประธาน/กรรมการเยี่ยมสํารวจ 

12. อาจารยแกวตา  นพมณีจํารัสเลิศ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

13. รองศาสตราจารยกนกพร  หมูพยัคฆ คณะพยาบาลศาสตร 

14. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  กิตตินิยม คณะเทคนคิการแพทย 

15. อาจารยกฤตยา  อกนิษฐ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาชนบท 

16. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  ตัณฑชุณห คณะทันตแพทยศาสตร 
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17. อาจารยกาญจนา  ครองธรรมชาต ิ คณะพยาบาลศาสตร 

18. รองศาสตราจารยกุลยา  นาคสวัสดิ ์ คณะสาธารณสุขศาสตร 

19. อาจารยคมปกรณ  ลิมปสุทธิรัชต คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการ
เคลื่อนไหวประยุกต 

20. นายเจษฎา  ธรรมวณิช ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ 

21. ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ  นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

22. ศาสตราจารยจารุพิมพ  สูงสวาง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

23. ผูชวยศาสตราจารยจํารัส  พรอมมาศ คณะเทคนคิการแพทย 

24. ผูชวยศาสตราจารยจิตวร ี ขําเดช คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการ
เคลื่อนไหวประยุกต 

25. อาจารยจิราวัฒน  ปรัตถกรกุล วิทยาลัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
กีฬา 

26. นางจีรนันท  ขํานอง สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

27. รองศาสตราจารยจุมพล  วลิาศรศัมี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

28. รองศาสตราจารยชวลิต  วงษเอก คณะเทคนคิการแพทย 

29. รองศาสตราจารยณัฐนันท  สินชัยพานิช คณะเภสัชศาสตร 

30. ผูชวยศาสตราจารยดลพัฒน  ยศธร สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

31. รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนคิการแพทย 

32. รองศาสตราจารยดาราวรรณ  วนะชวินาวิน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

33. ผูชวยศาสตราจารยตะวัน  เอ้ือความด ี คณะสัตวแพทยศาสตร 

34. รองศาสตราจารยถนอมขวญั  ทวีบูรณ คณะพยาบาลศาสตร 

35. ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ  พฤกษาเมธานันท คณะพยาบาลศาสตร 

36. นางสาวธัญวลัย  สิริไพโรจน บัณฑิตวิทยาลัย 

37. อาจารยธีรพงษ  บุญรักษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาชนบท 

38. ผูชวยศาสตราจารยธีรพร  รับคําอินทร คณะวศิวกรรมศาสตร 

39. นางนงลักษณ  สุริยจักรยุธนา สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 

40. ผูชวยศาสตราจารยนวลจันทร  จุฑาภักดีกุล สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
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41. ผูชวยศาสตราจารยนาฏวิมล  งามศิริจิตต คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการ
เคลื่อนไหวประยุกต 

42. นายนิพนธ  ครุฑเครือศร ี สํานักงานอธิการบดี 

43. ผูชวยศาสตราจารยนิภา  โรจนรุงวศินกุล สถาบันวิจัยโภชนาการ 

44. รองศาสตราจารยบัณฑิต  เจตนสวาง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

45. ผูชวยศาสตราจารยบัวรอง  ลิ่วเฉลิมวงศ คณะวิทยาศาสตร 

46. ผูชวยศาสตราจารยประเสรฐิไชย  สุขสอาด คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

47. รองศาสตราจารยประภาศร ี ภูวเสถียร สถาบันวิจัยโภชนาการ 

48. อาจารยประสิทธิ ์ พิเศษวีรยศ วิทยาลัยการจัดการ 

49. รองศาสตราจารยปราณ ี ทูไพเราะ คณะพยาบาลศาสตร 

50. รองศาสตราจารยเพ็ญพรรณ  เลาหพันธ คณะทันตแพทยศาสตร 

51. รองศาสตราจารยพงศธร  สังขเผือก สถาบันวิจัยโภชนาการ 

52. รองศาสตราจารยพักตรพิมล  มหรรณพ คณะสาธารณสุขศาสตร 

53. นางสาวพัชรา  ตันตศิิริคุณ สถาบันวิจัยโภชนาการ 

54. อาจารยพิงพล  จรูญรัตน คณะสัตวแพทยศาสตร 

55. รองศาสตราจารยพิพัฒน  ลักษมีจรัลกลุ คณะสาธารณสุขศาสตร 

56. ผูชวยศาสตราจารยพิมพา  ขจรธรรม วิทยาลัยราชสดุา 

57. ศาสตราจารยพีรพรรณ  ตันอารีย คณะวิทยาศาสตร 

58. นางภัทรพร  วัฒนาศรีโรจน คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

59. รองศาสตราจารยภูษิตา  อินทรประสงค คณะสาธารณสุขศาสตร 

60. รองศาสตราจารยมานัส  มงคลสุข คณะเทคนคิการแพทย 

61. นางสาวเยาวภา  ประทุมสุวรรณ คณะเวชศาสตรเขตรอน 

62. รองศาสตราจารยรพีพรรณ  นาคะสิริ คณะทันตแพทยศาสตร 

63. ผูชวยศาสตราจารยระวีวรรณ  เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการ
เคลื่อนไหวประยุกต 

64. รองศาสตราจารยรัชชานนท  ศุภพงศพิเชฐ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

65. นางรัตนา  เพ็ชรอุไร สํานักงานอธิการบดี 

66. อาจารยรัตนา  ลาวัง คณะเทคนคิการแพทย 

67. รองศาสตราจารยฤดี  สุราฤทธิ ์ คณะทันตแพทยศาสตร 
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68. ผูชวยศาสตราจารยลินดา  วงศานุพัทธ บัณฑิตวิทยาลัย 

69. นางสาววรรณ ี อังคศิริสรรพ สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 

70. รองศาสตราจารยวรัญญา  วองวิทย คณะเวชศาสตรเขตรอน 

71. รองศาสตราจารยวราภรณ  อัครปทุมวงศ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร 

72. ผูชวยศาสตราจารยวราภัสร  พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร 

73. นางสาววัฒนา  นามเมือง สํานักหอสมุด 

74. ผูชวยศาสตราจารยวิไลรตัน  นุชประมูล คณะเทคนคิการแพทย 

75. รองศาสตราจารยวิจิตรา  เลิศกมลกาญจน คณะวิทยาศาสตร 

76. อาจารยวิมุติ  ประเสริฐพันธุ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

77. รองศาสตราจารยวิสิฐ  จะวะสิต สถาบันวิจัยโภชนาการ 

78. รองศาสตราจารยวีรพงศ  ปรัชชญาสิทธกิุล คณะเทคนคิการแพทย 

79. รองศาสตราจารยวีนัส  ลีฬหกุล คณะพยาบาลศาสตร 

80. นางสาวศรีเรอืน  โกศัลวัฒน บัณฑิตวิทยาลัย 

81. ผูชวยศาสตราจารยศรีวิมล  มโนเชี่ยวพินิจ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

82. รองศาสตราจารยศรีสนิท  อินทรมณ ี คณะเทคนคิการแพทย 

83. นางศิริพร  โกสุม สถาบันวิจัยโภชนาการ 

84. ผูชวยศาสตราจารยศิริมา  สงวนสิน คณะทันตแพทยศาสตร 

85. รองศาสตราจารยโสภา  พิชัยยงควงศดี คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการ
เคลื่อนไหวประยุกต 

86. อาจารยสมบัต ิ ธนะวันต สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

87. ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

88. ศาสตราจารยคลินิกสัญชยั  บัลลังกโพธิ ์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

89. อาจารยสิติมา  จิตตินันทน สถาบันวิจัยโภชนาการ 

90. อาจารยสุเมธ  อําภาวงษ สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 

91. รองศาสตราจารยสุธรรม  นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร 

92. รองศาสตราจารยสุธีรา  ฮุนตระกูล คณะพยาบาลศาสตร 

93. อาจารยสุภาวดี  บุญชื่น คณะสาธารณสุขศาสตร 

94. นายสุรชัย  จันทรทิพย สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 
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95. อาจารยสุรัติ  ประพัฒนรังษ ี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

96. รองศาสตราจารยสุวรรณ  ธีระวรพันธ คณะเภสัชศาสตร 

97. นางสาวสุวรรณา  สรรสุนทรเทพ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร 

98. อาจารยอธิวัฒน  เปลงสอาด สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

99. นางอรุณศรี  ชูดวง คณะเทคนคิการแพทย 

100. นางสาวอัปสร  วิตตินานนท สํานักหอสมุด 

101. นางอาภรณ  ไกรเดช สํานักงานอธิการบดี 

102. รองศาสตราจารยอาภาพันธ  ศรีสรินทร คณะเทคนคิการแพทย 

103. อาจารยอุทัยทิพย  รักจรรยาบรรณ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

104. ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ  ตนตระกลูรัตน คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

ผูมีประสบการณเปนผูตรวจประเมินคุณภาพ 

105. อาจารยจุฑาธิป  ศีลบตุร สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

106. ศาสตราจารยณัฐเมศร  วงศสิริฉตัร คณะทันตแพทยศาสตร 

107. รองศาสตราจารยธันย  สุภัทรพันธุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

108. อาจารยปทมา  กิตติถาวร คณะศิลปศาสตร 

109. นางสาวพิณรัฎ  ไชยปาล สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

110. ผูชวยศาสตราจารยมงคล  เลาหเพ็ญแสง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

111. รองศาสตราจารยมงคล  คุณากร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

112. ผูชวยศาสตราจารยรัชนี  คงคาฉุยฉาย สถาบันวิจัยโภชนาการ 

113. ผูชวยศาสตราจารยรัฐพันธ  กาญจนรังสรรค วิทยาลัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
กีฬา 

114. รองศาสตราจารยรุงทิวา  วจัฉละฐติ ิ คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการ
เคลื่อนไหวประยุกต  

115. ผูชวยศาสตราจารยศศพินทุ  ภูมิรัตน คณะศิลปศาสตร 

116. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  แยมนิล บัณฑิตวิทยาลัย 

117. นางสาวสมประสงค  ศิริบริรักษ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

118. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ ์ สงสัมพันธ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

119. รองศาสตราจารยสุวัฒน  เบญจพลพิทักษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

120. รองศาสตราจารยสายฤด ี วรกิจโภคาทร สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

121. รองศาสตราจารยอนุชิต  ปุญญทลังค คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

สํานักพัฒนาคุณภาพ 

122. นางนภามาศ  นวพันธุพิพัฒน สํานักพัฒนาคุณภาพ 

123. นางสาวสมจิตรา  สุขสวาง สํานักพัฒนาคุณภาพ 

124. นางสาวดุจแข  วงษสุวรรณ สํานักพัฒนาคุณภาพ 

125. นางโกสุม  ประเสริฐพันธุ สํานักพัฒนาคุณภาพ 

126. นางกนกวลี  ไทยนอย สํานักพัฒนาคุณภาพ 

127. นางสาวกรองแกว  ไพรัชเวสส สํานักพัฒนาคุณภาพ 

128. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม สํานักพัฒนาคุณภาพ 

129. นายธนพัฒน  ถิระวุฒิ สํานักพัฒนาคุณภาพ 

130. นางธนพร  สังขประเสรฐิ สํานักพัฒนาคุณภาพ 

131. นางสาวกานตมิา  วัฒนวาณิชย สํานักพัฒนาคุณภาพ 
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แบบประเมนิผล 
การฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจ “เติมเต็มความรูและประสบการณ” 

วันที่ 18 กันยายน 2551 
ณ หองประชมุนิตยา คชภกัดี  

ชั้น 3 อาคาร ก สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา 

 
 

 โปรดแสดงความคิดเห็น  โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
5 = ดีมาก/มากที่สุด    4 = ดี/มาก     3 = ปานกลาง    2 = ควรปรบัปรุง/นอย    1 = ไมดี/นอยมาก 

 

ระดับความคิดเห็น 
หัวขอการประเมิน 5 4 3 2 1 

วิทยากรผูบรรยาย      

1.  การบรรยายมีความชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค      

2.  สื่อประกอบการบรรยายของวทิยากร      

3.  ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม      

วิทยากรผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู      

1.  ความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอในการแลกเปลี่ยน
 เรียนรู 

     

2. ความชัดเจนในขอคิดเหน็ของวิทยากร      

3. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม      

รูปแบบการจดัฝกอบรม      

1.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดฝกอบรม      

2. ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารวมฝกอบรมในภาพรวม      

3.  ความเหมาะสมของกําหนดการการฝกอบรม      

เอกสารประกอบการฝกอบรม      

1.   เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความครบถวนสมบูรณ      

2.  เนื้อหามีความชัดเจน  เขาใจงาย      

การบรรลวุัตถุประสงคของการฝกอบรม      

1. ทานไดรับความรู ความเขาใจในรายละเอียดของระบบ
คุณภาพ ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2551 ทั้งมาตรฐาน
คุณภาพและเกณฑการใหคะแนนที่เปนมาตรฐานเดียวกนั 

     

2. ทานไดแลกเปลี่ยนเทคนิค ประสบการณการเยี่ยมสํารวจ 
และมีความมั่นใจที่จะทําหนาที่เยี่ยมสํารวจหนวยงานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยได 
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ระดับความคิดเห็น 
หัวขอการประเมิน 5 4 3 2 1 

การประสานงาน/การบรกิารอื่นๆ      

1.  สถานที่ในการจัดฝกอบรม      

2.  อาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหารมื้อหลัก      

3.  เจาหนาที่ผูประสานงาน      
 

• ขอเสนอแนะอื่นๆ  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

         
 

** โปรดสงแบบประเมินผลคืนที่เจาหนาที่ผูประสานงาน เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ขอบคุณคะ ** 
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ภาพกจิกรรม 
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ท่ีปรึกษา : 
 นางนภามาศ นวพันธุพิพัฒน 
 นางสาวสมจิตรา สุขสวาง 
 
ผูจัดทําขอมูล : 

ถอดเทปและเรียบเรียง 
 นางสาวกานตมิา วัฒนวาณิชย 
 

ออกแบบปก : 
 นางหฤทัย เที่ยงธรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักพัฒนาคุณภาพ  มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท 02-849-6062-4  โทรสาร 02-849-6061 
http://www.qd.mahidol.ac.th 




