การประกันคุณภาพการศึกษา คืออะไร ?...
“การประกันคุณภาพการศึกษา” เปนคําที่มีการกลาวถึงกันมากขึ้น
เรื่อยๆ ในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะหลังการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเปนกฎหมายที่ให
ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย
กําหนดสาระรายละเอียดของเรื่องนี้ไวในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา และระบุวา การประกันคุณภาพ
การศึกษานั้นตองประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเปนกลไกในการรักษาไวซึ่ง
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหนิสิตและ
ผูปกครองเกิดความมั่นใจวา สถานศึกษาที่ตนหรือบุตรหลานของ
ตนเขาศึกษานั้นเปนสถานศึกษาที่มีการดํารงรักษาและพัฒนาให
คุณภาพบัณฑิตหรือผูเรียน คุณภาพของผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งคุณภาพของผูบริหารและการบริหาร
จัดการภายในสถาบันนั้น มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา
ตามนิยามของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
การประกันคุณภาพ หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา ถาเปนการประกันคุณภาพ
ภายในก็ดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหนวยงาน
ตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น เชน มหาวิทยาลัยซึ่ง
เปนตนสังกัดของคณะวิชาตางๆ ก็ตองกํากับดูแลคณะวิชา หากเปน
การประกันคุณภาพภายนอกก็ดําเนินการโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) หรือโดยบุคลากร
หรือหนวยงานภายนอกที่ สมศ.รับรอง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงมีความสัมพันธกับการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยตรง เพราะเปนเรื่องที่สถานศึกษา
ตองทําอยูเปนประจํา ผลจากการปฏิบัติก็จะทําใหคุณภาพของ
สถานศึกษาไดปรับปรุงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ สวนการประกันคุณภาพ

ภายนอกเปนการประเมินเพื่อใหทราบขอมูลสภาพจริงใน
สถานศึกษาจากสายตาของผูประเมินที่มีความรูและประสบการณ
จากภายนอก เพื่อจะไดใชประโยชนจากขอมูลนี้ในการพัฒนาตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในตอไป

การประกันคุณภาพภายใน... เกณฑ สกอ.
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัตินี้ จะตองครอบคลุมสาระสําคัญ 3 ประการ ไดแก
ตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ โดยตองคํานึงถึง
องคประกอบคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ใชเปนแนวทางในการ
ควบคุม การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 ดาน
ตองดําเนินการตอเนื่องเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
ตองจัดทํารายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ที่
เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสารธารณชน (ซึง่ รวมทั้งนักศึกษา
ผูปกครอง ผูสนใจทั่วไป) เพื่อนําไปสูการพัฒนาตอเนื่อง และเพือ่ ใชใน
การรองรับการประเมินจากภายนอก

สารประชาสัมพันธ
งานประกันคุณภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2552

องคประกอบคุณภาพการศึกษาของคณะ /สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(กฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546)

(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน
(2) การเรียนการสอน
(3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
(4) การวิจัย
(5) การบริการวิชาการแกสังคม
(6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(7) การบริหารและการจัดการ
(8) การเงินและงบประมาณ
(9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ติดตอ : งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยแพทยฯ โทร : 045-353905

บริหารความสุขในการทํางาน......ดวยหลัก
“P-D-C-A”
• การประกันคุณภาพภายใน เกณฑ สกอ.

สวัสดี ชาววิทยาลัยแพทยศาสตรและการสารธารณสุข
ทุกทาน
สารประชาสัมพันธฉบับเดือน กุมภาพันธ 2552 ขอ
นําเสนอ

การบริหารความสุขในการทํางาน.......ดวยหลัก “P-D-C-A”
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2552 และสาระนารูที่นาสนใจ

ชีวิตคนทํางานไมมีใครที่ไมตองการความสุข เพราะ
ความสุ ข ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น เสมื อ นน้ํ า หล อ เลี้ ย งให พ ฤติ ก รรรมคน
ปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาไปในทางที่ ดี ขึ้ น
อั น นํ า ไปสู ผ ลการ
ปฏิบัติงานตามที่องคกรตองการ ดังนั้นความสุขจึงเปนสิ่งที่ทุกคน
แสวงหา การบริหารความสุขในชีวิตการทํางานจึงเปนเรื่องที่สําคัญ
มาก โดยเฉพาะสังคมไทยในยุคเศรษฐกิจเชนนี้ ปญหาตางๆ ที่รุมเรา
เขามา เปนเหตุใหพนักงานทั้งหลายตองกลาเปลี่ยนแปลง กลาคิด
ใหมเพื่อทําใหตนเองมีความสุข เทคนิคหนึ่งที่ผูเขียนอยากจะ
แนะนําใหผูอานทุกทานลองนําไปปฏิบัติ ดวยการบริหารตนเองให
มีความสุขตามหลักของ P-D-C-A นั่นก็คือ
Plan – ในการทํางานหากขาดเปาหมายที่ชัดเจน ทํางาน
ไปวันๆ ยอมเปนสาเหตุหลักที่ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเบื่อ
หนาย และความรูสึกเบื่อนี้เองจะเปนอันตรายเนื่องจากจะนําไปสูผล
การทํางานที่ถดถอย หรือเปนตนเหตุของการสูญเสียคนดีมีฝมือ
ดังนั้น
การวางแผนผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Performance
Planning) รูเปาหมายวาในแตละวันตองทําอะไรบาง และเพื่อทํา
ใหไดเปาหมายที่ตองการ จะตองแสดงออกหรือมีพฤติกรรมเชนไร
นั้น จะชวยทําใหเกิดความคิดที่เปนระบบ ทํางานเปนขั้นเปนตอน
มากขึ้น และเมื่องานที่ไดรับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จ ยอมเปนเหตุ
หนึ่งที่ทําใหคนทํางานเกิดความรูสึกโลงอก โลงใจ ซึ่งความรูสึก
เชนนี้มักจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความคิดสิ่งใหม ๆ ที่สามารถ

นํามาใชเพื่อการปรับปรุงงานใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การ
วางแผนงานที่ชัดเจนจําเปนจะตองมีการจดบันทึกวาในแตละวัน
งานที่ตองทําใหสําเร็จมีอะไรบาง เพราะแผนงานที่ถูกเขียนขึ้นมา
อยางเปนลายลักษณอักษรจึงเปนเสมือนเข็มทิศหรือเครื่องนําทางให
สามารถทํางานแตละชิ้นอยางเปนระบบและเปนขั้นเปนตอน
Do – แผนงานที่ดียอมมีการปฏิบัติ การตรวจสอบ การ
ติดตามผลงานที่ทําไปแลววาสําเร็จหรือไมสําเร็จบาง ดวยการให
ขอมูลปอนกลับกับตนเอง (Performance Feedback) ซึ่งไม
จําเปนตองรอผูอื่นที่จะมาบอกวางานแตละชิ้นคุณเองสามารถทํา
สําเร็จหรือไม การ Feedback กับตนเองก็คือ การหาโอกาสบอกหรือ
พูดคุยกับตนเองในแตละวัน ผูเขียนขอแนะนําวาควรจะเปนตอน
กลางคืนกอนนอนจะดีกวา เพื่อสํารวจวาวันนี้คุณไดทํางานเสร็จไป
กี่อยางบาง และงานใดบางที่คุณทําไมสําเร็จเปนเพราะเหตุใด เพื่อ
ที่วาคุณจะไดนําปญหาที่เกิดขึ้นมาวางแผนวาควรจะทําอยางไรให
งานชิ้นนั้นประสบผลสําเร็จในวันถัดไป ทั้งนี้ขั้นตอนการปฏิบัติ
สําหรับหลาย ๆ คนคิดวาเปนขั้นตอนที่ยากกวาการวางแผนงาน
เนื่องจากไมสามารถทํางานใหบรรลุตามแผนที่กําหนดขึ้น เพราะจิต
ไมอยูกับที่ เกิดความกระวนกระวายใจ จิตไมสงบ ขาดสมาธิ ซึ่ง
ผูเขียนขอแนะนําวาในระหวางการทํางานแตละอยางนั้น ควรคิดถึง
งานชิ้นนั้นอยางเดียวทั้งกายและใจ จิตที่มีสมาธิจะทําใหเกิดปญญา
ที่จะบริหารงานแตละอยางสําเร็จเร็วกวาเวลาที่กําหนดขึ้น และเมื่อ
คุณทํางานสําเร็จ เชื่อแนวาคุณจะรูสึกภาคภูมใจ รูสึกมีความสุขกับ
งานแตละอยางที่สําเร็จลุลวงไป
Check – ความสุขเกิดขึ้นจากการให ใหในสิ่งที่ผูรับไดรับ
ประโยชนจากงานของคุณ ซึ่งการบริหารความสุขของตนเอง ก็คือ
การบริหารจิตใจของผูอื่นดวยเชนกัน ดังนั้นตัวคุณเองจะตอง
ประเมิ น ผลงานที่ ทํ า ขึ้ น มาว า ผู รั บ หรื อ ลู ก ค า มี ค วามพึ ง พอใจกั บ
ผลงานแต ล ะชิ้ น มากน อ ยแค ไ หน
การประเมิ น ผลงาน
(Performance Appraisal) จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่ผลักดันใหคุณ

จะตองปรับปรุงผลงานของตัวคุณเองอยูเสมอ ดวยการวางแผนงาน
ใหมอีกสักครั้ง หากงานที่ทําไปแลว ถึงแมคุณทํางานไดสําเร็จตาม
แผนที่กําหนดขึ้น แตผูรับไมชอบ ไมพอใจ คุณจะตองปรับเปลี่ยน
แผนงานใหม เพื่อสรางผลงานใหลูกคาหรือผูรับของคุณเกิดความ
พึงพอใจทั้งในแงของคุณภาพและปริมาณงานที่สงมอบ ซึ่งวิธีการ
ประเมินผลงานที่คุณสามารถทําไดและไมยุงยากก็คือ การสอบถาม
และพูดคุยกับลูกคาของคุณวาเขาชื่นชอบในผลงานที่ทําใหไปมาก
นอยแคไหน ทั้งนี้คําวา “ลูกคา” นั้นผูเขียนไมไดมองเพียงแคลูกคา
ภายนอกอยางเดียวเทานั้น ผูเขียนจะมองไปถึง ผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน คูคา ดวยเชนกัน
Act – การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการทํางาน
ของคุณวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหลูกคาไมพอใจบาง เพื่อที่วาคุณจะ
ไดหาวิธีการทําอยางไรก็ตามในการตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคา เพราะหากลูกคามีความสุข คุณเองยอมมีความสุขในการ
ทํางานดวยเชนกัน การสํารวจและจดบันทึกวามีแนวทางไหนบาง
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการทํางานของคุณใหดีขึ้น
การพัฒนาผลงานของคุณ (Performance Development)
จะทําใหคุณมีการปรับปรุง และการปรับเปลี่ยนตนเองอยูเสมอ ไม
ซ้ําซากจําเจกับวิธีการทํางานแบบเดิม ๆ เพราะความซ้ําซากทํางาน
แตแบบเดิม ๆ ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคุณเกิดความรูสึกไมมี
ความสุขในการทํางาน สรุปวาความสุขในการทํางานทุกวันนี้ ไมได
เกิดขึ้นการไดรับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปเทานั้น แตสิ่งหนึ่งที่ทําให
ตัวคุณเองเกิดความสุขไดก็คือ การวางแผน การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุง หรือการปฏิบัติตามหลัก P-D-C-A
ซึ่งจะเปนหนทางใหตัวคุณเองและคนรอบขางเกิดความสุขในการ
ทํางาน

