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สุพจน์ มีชาติ

	 ผ่านพ้นปีใหม่มาได้ไม่นานก็เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์กันอีกแล้ว	 อากาศร้อนยังพอ

ผ่อนคลายด้วยการเล่นน้ำา	กินไอศกรีมเย็นๆ	แต่โลกร้อนจากฝีมือมนุษย์	คงต้องอาศัยการรวมพลัง

จากมนุษย์	 ในการลดขยะ	 ลดการใช้พลังงาน	 ลดความฟุ่มเฟือยในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

หันกลับมาสู่วิถีแห่งความพอเพียง	ความพอดีในการใช้ชีวิต	ความพอดีเป็นความงาม	เป็นศิลปะ

ในการดำาเนินชีวิตของทุกคน	ถ้าจะถามว่า	แล้วแค่ไหนล่ะถึงจะพอดี	การใช้ชีวิตของตัวเราและ

คนรอบข้างจะเป็นสนามฝึกให้เราเสมอให้เราได้สังเกตว่า	 เราปฏิบัติกับตนเอง	 กับพ่อแม่	 กับ

เพื่อนร่วมงานเกินพอดีหรือไม่	 สิ่งเหล่านี้สามารถสังเกตได้ง่าย	 เมื่อไม่พอดีก็ส่งผลให้เกิดความ

อึดอัดใจ	ไม่พอใจ	ไม่สบายใจ	ใจเราจึงเหมือนแบบทดสอบที่สามารถแจ้งผลได้ทันทีเมื่อชีวิตของ

เราเริ่มไม่พอดี

	 สิ่งที่ช่วยให้เราสามารถดำารงชีวิตของตนให้อยู่กับคำาว่าพอดี	 สิ่งที่ช่วยให้เราผ่านพ้น

อุปสรรคมาได้หรือช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนแวดล้อมอย่างกลมกลืน	 คือ	 ภาวะจิตใจอันใส

สะอาด	หรือสติปัญญานั่นเอง	เพราะสติปัญญาคือความสว่าง	ความชัดเจน	ความคมชัด	ที่ช่วย

ให้เราสามารถพิจารณาความจริงเบื้องหน้าและสามารถอยู่กับมันได้อย่างไม่มากไป	 ไม่น้อยไป

ไม่เร็วไป	ไม่ช้าไป	สติปัญญาจึงเป็นใจ	ที่เปิดกว้างยืดหยุ่นยอมรับสิ่งต่างๆ	รอบตัวอย่างอ่อนโยน

และอยู่กับมันอย่างยืดหยุ่น

 KMUTT QM News	 ฉบับนี้	 ขออาศัยไอร้อนจากเดือนเมษายน	 จุดไฟความ

กระตือรือร้นด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ	 (TQA)	 ที่จะนำามาใช้

ประเมินคุณภาพหน่วยงานระดับคณะ	สูดลมหายใจลึกๆ	เพื่อให้คณะเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินในรอบปี	2552	ต่อด้วยเหตุผลดีๆ	20	ข้อ	ในการพัฒนาระบบการทำางานตามแนวทาง

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 (TQA)	 คลุกวงในล้วงลึกความในใจของคนคุณภาพ	 ด้วยคอลัมน์

“มุมมองคน QA”	ประเดิมด้วยการสัมภาษณ์	อาจารย์ปัญญานีย์	พราพงษ์	จากคณะวิทยาศาสตร์

และประสบการณ์การประเมินหน่วยงานสนันสนุนและบริการวิชาการด้วย	Mini	TQA	คร้ังแรก

จากคุณสมพร	 น้อยยาโน	 ผู้อำานวยการกองบริการการบริหาร	 แม่ทัพใหญ่ใน	 Cluster	 1

สำานักงานอธิการบดี	เล่าเรื่องนี้ได้อย่างประทับใจจริงๆ	ติดตามในฉบับ

	 ส่งท้ายคลายร้อนด้วยคอลัมน์	 “เล่าด้วยภาพ”	 บรรยากาศการประเมินคุณภาพ

หน่วยงานสนับสนุนฯ	 และการศึกษาดูงานด้านบริหารคุณภาพ	 เต็มอิ่มกับสาระใน	 KMUTT

QM News	แล้วขอให้ทุกท่านสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์

(ผศ.ดร.ตวงรักษ์	นันทวิสารกุล)
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ 2552 – 2553

	 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ	 เป็นเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 แปลและเรียบเรียง

มาจาก	 2009	 –	 2010	 :	 The	 Baldrige	 National	 Quality	 Program	 :	 Education	 Criteria	 for	 Performance	 Excellence	 ซึ่งได้รับ

การยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 มาใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการขององค์กรเพื่อพัฒนาปรับปรุง

องค์กรสู่ความเป็นเลิศ	 โดยลักษณะของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศจะมีความยืดหยุ่น	 และสามารถประยุกต์ใช้

เครื่องมือการบริหารจัดการที่หลากหลายมากกว่าการประเมินตามเกณฑ์	สกอ.	และ	สมศ.	ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวจะเน้นการแข่งขันกับตนเอง

ด้วยวิธีการเทียบเคียงการบริหารจัดการหรือกระบวนการต่าง	ๆ	ในการดำาเนินงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด	

และสามารถนำาข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนได้

	 สถาบันการศึกษาที่นำาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของตน

จะได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน	 เริ่มจากการตรวจประเมินตนเอง	 ผู้บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการของตนยัง

ขาดตกบกพร่องในเรื่องใด	 จึงทำาให้สามารถกำาหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนใน	 การจัดทำาแผนปฏิบัติการ	 รวมถึงแผนการปรับปรุงสถาบัน

ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของสถาบัน	 นอกจากนี้สถาบันยังจะได้รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

จากหลายสาขาอาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ	 ท้ังน้ีภายหลังจากการตรวจประเมินสถาบันจะได้รับรายงานป้อนกลับ

ที่ระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป

	 การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ	จะดำาเนินตามกรอบคุณภาพ	ดังนี้

(The 2009 – 2010 Education Criteria for Performance Excellence)
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-		สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	

-		บริษัท	ไทยลู้บเบส	จำากัด	(มหาชน)

-		โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

-		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ประเด็นที่สำาคัญที่สุดของการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติไม่ใช่เรื่องที่ว่า	“ใคร”	ได้รางวัล	แต่เป็นเรื่องของการผลักดันให้องค์กรต่างๆ

ทั้งภาคการผลิตและการบริการนำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ	ด้วยเหตุผลและข้อมูลเสริม

ดังต่อไปนี้

20

						รางวัลคุณภาพแห่งชาติ		ถือเป็นรางวัลระดับมาตรฐานโลก

เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค	 และกระบวนการตัดสินรางวัล

เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ

The	 Malcolm	 Baldrige	 National	 Quality	 Award	 (MBNQA)

ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ	หลายประเทศ

ท่ัวโลกนำาไปประยุกต์	เช่น	ประเทศญ่ีปุ่น	ออสเตรเลีย	สิงคโปร์	มาเลเซีย	

และฟิลิปปินส์	เป็นต้น

					จากการจัดอันดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันประเทศต่างๆ

ทั่วโลก	โดย	International	Institude	of	Management	Develop-

ment	:	IMD	พบว่าประเทศที่ติดอันดับ	1-17	มีการมอบรางวัลนี้

					ประเทศที่มีวิสัยทัศน์ล้วนให้ความสำาคัญและให้เกียรติกับองค์กร

ที่ได้รับรางวัลนี้	อาทิ	ในสหรัฐอเมริกา	รางวัลคุณภาพแห่งชาติมอบที่

ทำาเนียบขาวโดยประธานาธิบดี

					องค์กรจำานวนมากอาจจะไม่ประสงค์รับรางวัล	แต่กระตือรือร้น

นำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การบริหารจัดการ	เพื่อบูรณาการระบบคุณภาพและเครื่องมือด้านการ

บริหารที่องค์กรมีอยู่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

					การตรวจประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติช่วยระบุจุดแข็ง

ที่องค์กรมีอยู่และต้องรักษาไว้	ตลอดจนทำาให้ดีขึ้น

      ผลการตรวจประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ยังบอกระดับ

การแข่งขันและศักยภาพขององค์กร

						มีรัฐวิสาหกิจจำานวน	7	แห่ง	และหน่วยราชการระดับกรม	149	แห่ง

นำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ไปพัฒนาขีดความสามารถ

					สองในสี่องค์กรที่ได้รับรางวัล	TQC	ในปีนี้	เป็นบริษัทในเครือ

ปตท.	 ได้แก่	 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	 บริษัท	 ปตท.	 จำากัด

(มหาชน)	และบริษัท	ไทยลู้บเบส	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี

ของกิจการที่ไร้คู่แข่งในประเทศ	 แต่กลับให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

คุณภาพ	

					โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	เป็นโรงพยาบาลใน

ส่วนภูมิภาคแห่งที่	2	ที่ได้รางวัล	TQC	โรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้	TQC	

คือ	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	เมื่อปี	2550	นั้น	หมายความว่า	ใน

ประเทศไทย	โรงพยาบาลในภูมิภาคได้รับ	TQC	มากกว่าโรงพยาบาล

ในกรุงเทพ

เหตุผลที่ห้ามมองข้าม TQA
ท่ีมา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ทุนมนุษย์ 2020 โดยจุมพฎ สายหยุด ฉบับวันท่ี 18 มีนาคม 2552

ในปี	2552	มีองค์กรที่ได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ	(Thailand	Quality	Class-TQC)	4	แห่ง	ได้แก่
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						โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์อินเตอร์

เนชั่นแนล	 เป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

แห่งแรกที่ได้รางวัล	 TQC	 ทั้งที่เป็น

โรงพยาบาลแถวหน้าระดับโลกอยู่แล้ว

และยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชีย

ท่ีไ ด้การ รับรองคุณภาพระดับสากล

(Joint	Commission	International	:	JCI)

ดังนั้น	 การสมัครเข้ารับการประเมินของ

โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์	 จึงสะท้อนถึง

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการทุก

ขั้นตอนให้ได้มาตรฐานระดับโลก
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					ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะได้รับมาตรฐานต่างๆ	ได้แก่	HA	(Hospital

Accreditation)	และ	JCI	(Joint	Commission	International)	แต่

ทางโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์	เห็นว่าหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำาเร็จ	(key	

success	 factor)	 คือการบูรณาการมาตรฐานคุณภาพทุกมาตรฐาน

เป็นเร่ืองเดียวกัน	โดยนำากรอบแนวคิดการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

ตามมาตรฐาน	TQA	มาบูรณาการกับมาตรฐานต่างๆ	ที่โรงพยาบาล

มีอยู่เดิมเพื่อพัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

					มาตรฐาน	TQA	ทำาให้พนักงานมีแนวคิดการทำางานแบบบูรณาการกัน

ท้ังกระบวนการ	และปฏิบัติงานโดยมุ่งบรรลุภารกิจ	และวิสัยทัศน์ของ

องค์กร	 ไม่ได้มองเป็นแท่ง	แต่มองเป็นกระบวนการ	 (process)	 เพราะ

ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำางาน

						จากความคาดหวังให้มีการบูรณาการระบบการติดตามผลการ

ดำาเนินงานท้ังด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติการ	แต่โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์

ได้มีการทำา	 Benchmarking	 ไปถึงระดับนานาชาติ	 โดยผ่าน	 TQA	

เน่ืองจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติในประเทศต่างๆ	น้ัน	ใช้มาตรฐานใน

ระดับเดียวกันการเปรียบเทียบข้ามประเทศจึงสามารถกระทำาได้ไม่

ยาก

						องค์กรอีกแห่งท่ีเข้ารับการตรวจประเมิน	และได้รับรางวัลบริหาร

สู่ความเป็นเลิศ	 (Thailand	Quality	Class-TQC)	คือ	 โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	 มีอีกเหตุผลที่ทำาให้เข้ารับการตรวจ

ประเมินคือ	เพ่ือลดความเส่ียงจากการฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์

ท่ีเป็นเร่ืองหนักใจของโรงพยาบาลภูมิภาคขณะน้ี	ดังน้ัน	การใช้แนวทาง	

TQA	 เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว	 นับเป็นการ	 “ป้องกันเชิงรุก”

และสร้างสรรค์มากกว่าการตั้งป้อมปกป้องตนเองที่เป็นกระแสหลัก

อยู่ในขณะนี้

						เดี๋ยวจะหาว่าให้เครดิตเฉพาะโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์	จึงอยาก

จะจารึกชื่อ	 ยักษ์ใหญ่	 ที่ทยอยส่งหน่วยงานหรือบริษัทลูกเข้าประเมิน

ได้แก่	เครือซิเมนต์ไทย	เครือเจริญโภคภัณฑ์	(เฉพาะส่วนค้าปลีกและ

การตลาด)	และกลุ่มบริษัท	ปตท.	ซึ่งกลุ่ม	ปตท.	 ในปีนี้ได้รับรางวัล	

TQC	ถึงสององค์กร	คือ	สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	และบริษัท

ไทยลู้บเบส	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งถึงแม้จะถูกระบุว่าเป็นบริษัทลูกของ

ไทยออยล์	แต่ไทยออยล์ทุกวันนี้ก็คือบริษัทในเครือ	ปตท.นั่นเอง

							เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศว่า	มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	นำาไปปฏิบัติอย่าง

แพร่หลายกว่า	70	ประเทศทั่วโลก

						เป็นการสร้างโอกาสการพัฒนา	โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับ	(Feedback

Report)	 เพ่ือนำามาปรับปรุงกระบวนการทำางานภายในอย่างเป็นระบบ

โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล	

							ข้อมูลย้อนกลับดังกล่าว	เป็นผลจากการตรวจประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญ	ท่ีเป่ียมประสบการณ์	ซ่ึงเป็น	“คนนอก”	จึงมักจะได้รับความ

สนใจรับฟังจาก	“คนใน”	มากกว่าผู้บริหารที่เป็นคนในด้วยกันบอก	

       

เป็นการสร้างระบบการส่ือสารภายในองค์กรในเร่ืองของเป้าหมาย

ทิศทาง	ความคาดหวัง	อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากตัวเรา

							ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินของไทยว่ากันว่า	“ถูก”	ท่ีสุดในโลก

ของดีๆ	มีอย่างนี้แล้วไม่ใช้กัน	ไปแข่งขันสู้ใครไม่ได้	ก็ต้องโทษตัวเอง

เท่านั้นล่ะครับ
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	 ในปี	พ.ศ.	2553	โครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบได้กำาหนด

ให้เป็นปีแห่งการพัฒนากระบวนการการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	เพื่อ

ท่ีจะสามารถมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ	เทคนิค

และวิธีการการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

และบริบทของหน่วยงาน	โดยผ่านการดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

	 จ ัดโครงการสัมมนารายงานผลการประเมินค ุณภาพ

หน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการประจำาปี	2552	มีวัตถุประสงค์

เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนและ

บริการวิชาการตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานสนับสนุนและ

บริการวิชาการ	(Mini	TQA)	รวมทั้งฝึกกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง

และโอกาสในการปรับปรุงที่ได้รับจากรายงานป้อนกลับ	 (Feedback	

Report)	 และนำาผลวิเคราะห์ที่ได้มาจัดทำาแผนพัฒนาปรับปรุงระบบ

การบริหารจัดการของหน่วยงาน

	 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การพัฒนาองค์กรด้วย

เคร่ืองมือการบริหารจัดการ”	มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

และวิธีการนำาเคร่ืองมือด้านการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในกระบวน

การทำางานและการให้บริการภายในหน่วยงาน	โดยปีนี้โครงการจัดตั้ง

ส่วนพัฒนาระบบจะมุ่งเน้นเครื่องมือการบริหารจัดการและเทคนิควิธี

การให้บริการแก่ผู้รับบริการเป็นสำาคัญ	 ได้แก่	 เทคนิคการรับฟังความ

ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ	เทคนิคการประเมินความ

พึงพอใจผู้รับบริการและเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

	 ผลจากการนำาเกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ	 (Mini	 TQA)	 มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาและ

ประเมินผลกระบวนการทำางานและผลการดำาเนินงานของหน่วยงาน	 ส่งผลให้หน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการเกิดความตระหนักและ

ดำาเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ	 กระบวนการทำางาน	 และการให้บริการของหน่วยงาน	 ให้เป็นไปตามแนวทางของเกณฑ์

การประเมินคุณภาพฯ	 โดยมีโครงการจัดต้ังส่วนพัฒนาระบบเป็นผู้จัดหาเคร่ืองมือ	 เทคนิค	 และวิธีการท่ีจะช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถ

พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อข้อคำาถามของเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ	ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ก้าวต่อไปของ
Mini TQA ปี 53
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	 จัดโครงการสัมมนาการเรียนรู้จากองค์กรที่มีแนวปฏิบัติ

ท่ีเป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 เร่ืองการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	 เพื่อให้

หน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู้วิธีการหรือแนวปฏิบัติท่ีดีจากองค์กรท้ังของภาครัฐและเอกชน

ท่ีประสบความสำาเร็จในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยมุ่งหวังให้

หน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการสามารถนำาวิธีการหรือ

แนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการการให้บริการ

แก่ผู้รับบริการ

	 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในการจัดทำา

รายงานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน

สนับสนุนและบริการวิชาการ	(Mini	TQA)	ดังนี้

	 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “กระบวนการจัดทำา

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน

และบริการวิชาการ	 (Mini	 TQA)”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน

สามารถกำาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การ	 อีกทั ้งสามารถใช้ตัวชี ้วัดเป็นเครื ่องมือในการกำากับติดตาม

ความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน	 รวมทั้งใช้ประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของหน่วยงาน

	 จัดทำา	 Mini	 TQA	 Guide	 Book	 เพื่อเป็นคู่มือการจัดทำา

รายงานการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนและบริการ

วิชาการ	โดยคู่มือดังกล่าวจะอธิบายความหมายของข้อคำาถาม	วิธีการ

ตอบข้อคำาถาม	และแม่แบบ	(Template)	การตอบคำาถามของข้อคำาถาม

นั้น	ๆ

	 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		“การจัดทำารายงาน

การประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ”	เพ่ือเป็น

การทบทวนวิธีการจัดทำารายงานการประเมินคุณภาพ	รวมถึงอธิบาย

ข้อคำาถามตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนและ

บริการวิชาการ	(Mini	TQA)

	 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติท่ีดี	(Good	Practices)

ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ	เพ่ือให้หน่วยงานต่าง	ๆ

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการหรือเทคนิคการปฏิบัติที่สามารถ

ตอบสนองต่อข้อคำาถามตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานสนับสนุน

และบริการวิชาการ	(Mini	TQA)

	 ความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยในการนำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร	คือ	การทำาให้ม่ันใจว่าระบบและ

กระบวนการทำางานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจะมีความเป็น

ระบบ	 สามารถปฏิบัติซำ้าได้	 และมีแนวโน้มของพัฒนาการที่ดีขึ้น

อย่างต่อเน่ือง	โดยใช้เกณฑ์	Mini	TQA	เป็นเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียน

วัฒนธรรมและกระบวนการทำางานท่ีมีคุณภาพและเป็นระบบตาม

แนวคิด	 ADLI	 สู่วัฒนธรรมและกระบวนการทำางานตามปกติของ

หน่วยงาน	ทั้งนี้กิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์	Mini	TQA	ปี	53	เป็นอีก

หนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้หน่วยงานเกิดกระบวนการเรียนรู้และการ

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึนภายใต้แนวคิดของปีแห่งการ

มุ่งเน้นผู้รับบริการ
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ทัศนคติต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทย

	 อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับมากนักในแง่ของการกำาหนดตัวบ่งชี้

หลายตัวซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา

การประเมินท่ีเน้นเอกสารหลักฐานเป็นสำาคัญ	 การไม่สร้างความเข้าใจ

ท่ีถูกต้องในระบบประกันคุณภาพการศึกษาทำาให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า

งานประกันคุณภาพการศึกษาคืองานท่ีเก่ียวกับเอกสารและทำาให้ต้อง

สูญเสียเวลามาก	 รวมทั้งผลการประเมินสถาบันการศึกษาที่อาจจะ

ขัดแย้งกับสภาพความเป็นจริงซึ่งทำาให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรต่อระบบประกันคุณภาพของ
มจธ.

 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		และได้เห็นความตั้งใจ		และ

ความพยายามของงานประกันคุณภาพ	มจธ.	ที่จะสร้างความเข้าใจให้

หน่วยงานและบุคลากรใน	มจธ.	ทุกระดับมีทัศนคติที่ดีรวมทั้งเห็น

ความสำาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา	ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ

ของการจัดการอบรม		สัมมนา		เสวนา		หรือการให้รางวัลคุณภาพ

มจธ.	และการสร้างมาตรฐานการประเมินที่มีความยุติธรรม

เมื่อนำาระบบประกันคุณภาพมาใช้ในคณะ มีสิ่งใดบ้างที่เกิด
การพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด

	 ทำาให้มีการวางแผนการทำางานอย่างเป็นระบบมากขึ้น	และ

หน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการทำางานเชิงพัฒนา

อาจารย์คิดว่าปัจจัยสำาคัญอะไรที่ช่วยผลักดันให้ระบบประกัน
คุณภาพของคณะประสบความสำาเร็จ

	 โดยส่วนตัวคิดว่ามีปัจจัยท่ีสำาคัญ	2	ประการคือ	ประการแรก

ผู้บริหารให้ความสำาคัญและนำามาเป็นนโยบายด้านการบริหารจัดการ

ประการที่	2	ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนรวมทั้งนักศึกษาในคณะ

ในมุมมองของคนทำางาน QA อยากให้ระบบประกันคุณภาพ
ของ มจธ. พัฒนาไปในทิศทางใด

	 มีกลไกสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในองค์กรยอมรับ		มี

ความเข้าใจและเห็นความสำาคัญรวมทั้งมีความเชื่อมั่นในระบบการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา	อยากให้มีการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อลดขั้นตอนในการทำางาน	 และ

อยากให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษามจธ.	สามารถ	Benchmarking

กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ

อาจารย์คลุกคลี และอินกับการทำางาน QA ขนาดนี้ อยากให้
อาจารย์ฝากข้อคิดไปถึงคนทำางานประกันคุณภาพทั้งระดับคณะ
และหน่วยงานสนับสนุน

	 ไม่อยากให้คิดว่าการประกันคุณภาพเป็นงานเอกสาร	เพราะ

ไม่เช่นน้ันจะทำาให้เกิดความเบ่ือหน่าย	 ไม่อยากทำาและบางทีอาจจะเกิด

ความเครียดในการทำางาน	 อยากให้พยายามบูรณาการงานประกัน

คุณภาพให้เป็นงานประจำา	ทำางานอย่างมีความสุข	แล้วคุณจะพบว่า

มันน่าค้นหา	 น่าติดตามและน่าท้าทาย	 และสนุกกับการได้คิดงาน

เชิงพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายความสำาเร็จที่ตั้งไว้	 อยากจะสรุปง่ายๆ	 ว่า

ไม่ต้องทำาใจให้ชอบแต่ขอให้ทำาอย่างมีความสุขและสนุกสนานสุดท้าย

ก็จะรู้สึกชอบไปเองค่ะ

วาทะส่งท้ายถึงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ มจธ.

	 หากผู้บริหารทุกระดับให้ความสำาคัญต่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาและนำามาเป็นนโยบายในการบริหารจัดการหน่วยงาน

รวมทั้งบุคลากรทุกคนทำางานตามหน้าที่และความสามารถอย่างเต็มที่

แล้วก็เชื่อมั่นว่า	มจธ.	จะเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมาก

อาจารย์ปัญญานีย์ พราพงษ์
อาจารย์ประจำา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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คน QA
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มุมมอง ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำาให้การนำาเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน
สนับสนุนและบริการวิชาการมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
หน่วยงานประสบความสำาเร็จ

					ปัจจัยหลัก	คือ	ผู้บริหารระดับสูง	ต้องมีความรู้และผลักดันอย่าง 

เต็มที่	 มีความมุ่งมั่นตั้งใจ	 เห็นว่าเกณฑ์การประเมิน	 จะช่วยให้

หน่วยงานทำางานได้อย่างมีคุณภาพและสร้างความย่ังยืนให้กับองค์กรได้

					ผู้บริหารต้องทุ่มเท	ในการสร้างระบบการใช้เคร่ืองมือทางการบริหาร

เพื่อนำาไปสู่มาตรฐานสากลให้จงได้	 หน่วยงานมีการนำาเครื่องมือทาง

การบริหารมาใช้อย่างมากมาย	เช่น	Six-Sigma,	PDCA,	QC,	SWOT

Analysis,	TQM,	KM	และ	BSC	 เป็นต้น	แต่ก็ต้องนำาระบบบริหาร

คุณภาพเหล่าน้ันมาใช้อย่างเหมาะสมท่ัวท้ังองค์กรและมีความต่อเน่ือง

					ความพร้อมของหน่วยงาน	ด้านคน	เวลา	และขนาดขององค์กร	

สำานักงานอธิการบดี	มีหลายหน่วยงาน	และหลากหลายภารกิจ	ทำาให้

การจัดทำาระบบการประเมินเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพค่อนข้างช้า

และยุ่งยาก	งานลักษณะน้ีไปเร่งทำาเพ่ือให้เสร็จอย่างเดียว	โดยลืมมอง

เรื่องคุณภาพไปก็ไม่ได้	 ต้องดูความพร้อมในทุกด้านดังที่กล่าวข้างต้น

หากแต่จะเขียนแบบประเมินเพ่ือให้ได้คะแนนตามเกณฑ์	ก็จะไม่ภูมิใจ

เท่ากับเรามีระบบและกระบวนทำางานที่ได้มาตรฐานที่ทำาอยู่จริง

ในปัจจุบัน

					ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กร	ในการทำางาน

ร่วมกันเป็นทีม	มีความสำาคัญอย่างย่ิง	เพราะการท่ีก้าวไปสู่ความสำาเร็จ

ถึงข้ันได้รับรางวัลตามเกณฑ์คุณภาพ	มิได้หมายความว่า	เป็นความสำาเร็จ

ของผู้บริหารระดับสูงแต่เพียงผู้เดียว		แต่หมายถึง	ความสำาเร็จของ

บุคลากรทุกคนภายในองค์กรที่มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน

อยากให้มหาวิทยาลัยพัฒนารูปแบบการประเมินหน่วยงาน
สนับสนุนและบริการวิชาการอย่างไร

	 การนำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพมาใช้ประเมินหน่วยงาน

สนับสนุนและบริการวิชาการ	 ส่วนตัวก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 เพราะเป็น

โอกาสของการปรับปรุงพัฒนางาน	 และพัฒนาองค์กรไม่มีคำาว่าเสีย	

เพราะมีแต่ได้	ได้รู้ได้เห็นส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข	ในมุมมองชองนักวิชาการ

และผู้ทรงคุณวุฒิ	 ส่วนเรื่องของการพัฒนารูปแบบการประเมิน

ท่ีผ่านมาหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง

และก็คิดว่าจะมีการพัฒนาต่อไป	 สิ่งที่อยากได้จากมหาวิทยาลัยก็คือ

ประกาศเป็นนโยบาย	แสดงถึงความมุ่งม่ันการเข้าสู่เกณฑ์การประเมิน

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ท่ัวท้ังองค์กรเพ่ือให้ได้ผลอย่างรูปธรรม

มีอะไรฝากถึง บุคลากรที่ทำางานด้านระบบคุณภาพ

	 เป็นกำาลังใจให้ผู้ท่ีทำางานด้านระบบคุณภาพอย่างมาก	รวมถึง

น้องๆ	รุ่นใหม่	ๆ	ที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้และฝึกฝนร่วมกัน	ขอให้

พึงระลึกว่า	ความสำาเร็จขององค์กรส่วนหนึ่งถือว่าท่านได้มีส่วนร่วม

เพราะท่านได้ตั้งใจทำาดีที่สุดแล้ว	 ขอให้ท่านมีกำาลังใจ	 และมีพลังเพื่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อไป

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำาแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติมาใช้ภายในองค์กร

 เห็นด้วย ท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีนำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติมาเป็นมาตรฐานใช้ภายในองค์กร	ถึงแม้ว่า	มหาวิทยาลัยยังไม่ได้

รับรางวัลอันทรงคุณค่าน้ีก็ตาม	แต่ส่ิงท่ีได้มากกว่า	คือ	ความเป็นระบบ

(Systematic)	 ของการทำางาน	 ทำาให้หน่วยงานรู้จักนำาเครื่องมือทาง

การบริหารมาใช้ในงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำาเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน
สนับสนุนและบริการวิชาการมาใช้ภายในหน่วยงาน

					ทำาให้องค์กรมีหลักเกณฑ์รองรับในการดำาเนินงานท่ีเป็นสากล

					นำามาเป็นมาตรฐานการทำางานเพื่อเปรียบเทียบกับการทำางาน

ของหน่วยงาน

					ทำาให้หน่วยงานรู้สภาพที่แท้จริงว่าระบบบริหารจัดการของเรา

ขาดหรือบกพร่องในเรื่องใดและยังเห็นโอกาสของการปรับปรุงจาก

การประเมิน

					ได้รับคำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์จากผู้ตรวจประเมินท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการวางแผนปรับปรุง	วิธีบริหาร	และการจัดการงานภายในองค์กร

ให้ดียิ่งขึ้น

					หากองค์กรได้รับรางวัล	ก็จะเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่าง	ๆ

ทั้งภายในและต่างประเทศ

					เพื่อปรับปรุงระบบการทำางานในสำานักงานอธิการบดีให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน

					เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวและใส่ใจในกระบวนการทำางาน

มากขึ้น	นำาไปสู่ประสิทธิผลและความสามารถขององค์กรที่ดีขึ้น

คุณสมพร น้อยยาโน
ผู้อำานวยการกองบริการการบริหาร สำานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ล่องใต้อบอุ่นใจ
ด้วยเครือข่ายคนQA

	 ฟ้าสางพอเห็นลายมือตัวเอง	(อยากให้รู้ว่าเช้าตรู่)	วันจันทร์ท่ี

22	ก.พ.	เราเดินทางไปเย่ียมเยียน	สำานักงานประกันคุณภาพการศึกษา	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	ที่ตลิ่งชัน	ซึ่งเป็นจุดหมายแรกของเรา	การ

เดินทางรวดเร็วกว่าที่คิด		เราคาดเดาตามประสาคนกรุงเทพฯ	ว่า

วันจันทร์รถคงติดมาก	ปรากฏว่าเราไปถึง	ม.ศิลปากร	ก่อนเวลานัดหมาย

เกรงใจเจ้าของบ้านจังเลย	 ชาว	 QA	 ม.ศิลปากรมาต้อนรับเราอย่าง

อบอุ่น	ทางเดินไปห้องประชุมดูไม่ไกล	เพราะเพลิดเพลินกับผลงาน

ภาพวาดของอาจารย์และนักศึกษา	สมกับเป็น	ม.ศิลปากรจริงๆ

	 สำานักงานประกันคุณภาพฯ	 ม.ศิลปากร	 อบอุ่น	 และสดใส

เพราะชาว	 QA	 เป็นสาวๆ	 ทั้งหมด	 เริ่มต้นด้วยการเล่าภาพรวมการ

ดำาเนินงานของ	 ม.ศิลปากร	 จากนั้นชาว	 มจธ.	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	

แนวปฏิบัติที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	คือ	การกำาหนดให้คณะจัดทำาแผน

พัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน	ก่อให้เกิดกระบวนการติดตาม

การพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ		อีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กัน	คือ

การจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยบูรณาการความรู้ความเข้าใจด้าน	 QA	

ได้อย่างลงตัว	 หลังจากซักถาม	 และปรับทุกข์กันพอสมควรแล้ว	 เรา

รำ่าลา		สาวๆ	ชาว	QA	ม.ศิลปากร	พร้อมกับมุ่งมั่นในใจว่าจะต้อง

นำาแนวคิดที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบ	QA	ของเราแน่นอน

	 หลังจากการเดินทางที่ยาวนาน	 จุดหมายที่สองของเราคือ	

งานประกันคุณภาพ	 ส่วนส่งเสริมวิชาการ	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		

ด้วยความเป็นนักสำารวจของพวกเรา...แฮ่ม...คำานี้ใช้แล้วจะดูดีกว่า

คำาว่า	 อยากรู้อยากเห็น	 แม้ว่าจะมีความหมายเดียวกันก็ตาม	 ขณะที่

เราขับรถชมบรรยากาศของ	มวล.	มีเสียงผู้ร่วมขบวนแซว	ผอ.หอพัก	

(ที่ปรึกษา	 QA)	 ดังมาจากหลังรถว่า	 “ถือว่ามาดูงานหอพักนักศึกษา

ด้วยละกัน...”	 “เพ่ือให้การดูงานลึกซ้ึง	ควรชิมอาหารท่ีโรงอาหารหอพัก

เสียเลย...”	ช่างเป็น	KPI	ที ่กำาหนดขึ ้นอย่างกะทันหัน	แต่สำาหรับ

เรื่องกินแล้วนั้น	พวกเราจะสามัคคีกันอย่างไม่น่าเชื่อ

	 หาก	“ความคุ้นเคย	คือ	ญาติมิตร”	ชาว	QA	ม.วลัยลักษณ์	

ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นเหมือนญาติ	ด้วยความที่เป็น	ม.	ในกำากับ

เหมือนกัน	 อีกทั้ง	 มจธ.	 และ	 มวล.	 มีสายสัมพันธ์อันดีตั้งแต่ระดับ

ผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติ	 เราเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังดำาเนินงาน

ประกันคุณภาพของ	มวล.	 เราฟังไปพยักหน้าไปพร้อมๆ	กัน	 (อย่าได้

คิดว่าเราสัปหงก..เพราะง่วงนะ)

คือ	ปัญหาที่เราชาว	QA	ต้องเผชิญนั้น		ตรงใจ	เสียจนต้องพยักหน้า

พร้อมกันอีกครั้ง	เมื่อไหร่หนอ	สกอ.	สมศ.		ก.พ.ร.	และหน่วยงาน

ที่ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยท่านจะมีตัวบ่งชี้ในการประเมินที่

ตรงกัน	เมื่อไหร่หนอ..บุคลากรในมหาวิทยาลัยจะเข้าใจ	QA	ไม่บ่นว่า

เป็นเรื ่องเอกสาร	เมื ่อไหร่สำานึกเรื ่องคุณภาพจะอยู ่ในหัวใจของ

ทุกคน...ต่ืนๆ	จากความฝัน..ฮะแฮ่ม..	เช่ือหรือยังว่า	ไม่ได้หลับจริงๆ	นะ	

สำาหรับแนวปฏิบัติที่ดีของ	 มวล.	 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน

บริการวิชาการ		จุดประกายให้เราต้องเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ

เราบ้าง	รศ.ดร.ไทย	ทิพย์สุวรรณกุล		ท่านอธิการบดี	มวล.	ให้เกียรติ

มารับประทานอาหารกลางวันกับเราชาว	 มจธ.	 อย่างเป็นกันเอง

ท่านอธิการบดีมาส่งเราถึงรถเราอำาลาชาว	 มวล.	 ด้วยเอวกางเกงที่

ขยายออก..ยังทำาเป็นงงด้วยนะ…มันเป็นพรรณนี้ได้พรันพรือ...หล่าว
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	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 (แค่ชื่อเหมือนกัน...	 ไม่เกี่ยวกับอดีต

นายกฯ)	วิทยาเขตพัทลุง	เป็นจุดหมายต่อไปของพวกเรา	ทันทีท่ีรถเล้ียว

เข้าประตูมหาวิทยาลัย	 เราแอบตาร้อนนิดๆ	 แบบที่คนใต้ต้องแหลง

ว่า	 “ขนตาไม่ยัง”	 ม.ทักษิณมีอาคารสำานักงานอธิการบดีที่สวยงาม

น่าประทับใจ	 ชาว	 QA	 ม.ทักษิณให้เกียรติต้อนรับพวกเราอย่างเป็น

ทางการ	จนเราต้องแอบเขิน	มีผู้ปฏิบัติงาน	QA	ประจำาคณะ	สำานัก

มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับพวกเราจำานวนมากพอสมควร	อดเสียดายไม่ได้

ที่ไม่ได้พบ	 ดร.วัลลภา	 คชภักดี	 รองอธิการบดี	 ด้วยท่านติดราชการ

สำาคัญ	 แต่ท่านไม่ได้ทำาให้เราผิดหวังแม้แต่นิดเดียว...	 ท่านฝากคลิป

วีดิโอส่งเสียงทักทาย...	ทันสมัยจังแล้ว...

	 ม.ทักษิณ	กำาลังขับเคลื่อน	TQA	อย่างแรง	ที่มีหน่วยงานที่

ได้ทดลองใช้	 TQA	 ดังนั้น	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้จึงเป็นไป

อย่างเข้มข้นและออกรสออกชาดตามประสาคนหัวอกเดียวกัน

ถ้าเปรียบกับการข่ีจักรยานไปซ้ือปาท่องโก๋ท่ีปากซอย	 แทนการเดินเท้า

ไป		การหัดข่ีจักรยานอาจจะทำาให้เราลำาบากยุ่งยากในช่วงแรก	แต่เม่ือ

ข่ีได้แล้วจะทำาให้เราไปทันซ้ือปาท่องโก๋เจ้าอร่อยประจำาซอย	 TQA	 ก็เช่น

เดียวกันต้องอาศัยความมุ่งม่ันของคนในองค์กร	 สำาคัญท่ีสุด	 คือ...คือ..	

แฮ่ม..ความเอาใจใส่	 และ	 “เอาจริง”	 ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุก

ระดับ	 	 เอ้า...ใครเห็นด้วยช่วยๆ	 กันพยักหน้าสนับสนุนหน่อย	 อย่า

ปล่อยให้ผู้เขียนตกอยู่ในอันตรายคนเดียว		(กระซิบดังๆ	ท่ีข้างหูผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย)	 เราซาบซึ้งน้ำาใจ	 ดร.วัลลภา	 และชาว	 ม.ทักษิณเป็น

อย่างยิ่ง	 นอกจากท่านจะมอบของที่ระลึกที่ประทับใจแล้ว	 ยังมีขนม

ขบเคี้ยวตะกร้าใหญ่เป็นของฝากให้พวกเราทานบนรถ..จะหาใครรู้ใจ

พวกเราเท่าท่านไม่มีอีกแล้ว...	ดังนั้น...	 เพื่อแสดงความตระหนักถึง

นำ้ำาใจอันงดงามของท่าน	เราจึงทานขนมของท่านจน......แหม็ดฉาด...

(หมดเกลี้ยง)

	 มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้	มีโรงพยาบาลที่ได้รับ

รางวัล	 TQC	 คือ	 จุดหมายสุดท้ายในการศึกษาดูงานของเรา	

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ต้อนรับพวกเรา

อย่างประทับใจ	TQA	คงจะอยู่ในสายเลือดของชาว	มอ.	แล้วเป็นแน่แท้

ด้วยนำ้ำาจิตนำ้ำาใจของท่าน	 เรารู้สึกเหมือนมาเย่ียมญาติจริงๆ	 ฟังการบรรยาย

ของชาว	QA	มอ.	แล้วอดริษยาท่านไม่ได้	ที่ท่านมีคณะแพทยศาสตร์

ที ่ได้รับรางวัล	TQC	เป็นทรัพยากรที ่มีคุณภาพ	เป็นกำาลังสำาคัญ

ในการขับเคลื ่อน	TQA	ให้เก ิดข ึ ้นในมหาวิทยาลัย		ชาว	มอ.	

มีท่านอธิการบดีที่เราแหลงแบบบ้านๆ	ว่า	ท่าน	“ใจเอา”	และผลักดัน	

TQA		อย่างจริงจัง

	 เราแอบขอเทคนิคหลายประการจากชาว	 QA	 มอ.	 เพื่อนำา

กลับมาพัฒนา	 QA	 ของ	 มจธ.	 พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว

ปฏิบัติที่ดีในเรื่องการประกวดรางวัลคุณภาพ	 การขับเคลื่อน	 TQA

ในมหาวิทยาลัย	การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	ปรับทุกข์	และถอนหายใจ

พร้อมๆ	 กัน	 สำาหรับการเลือกกลุ่มสถาบัน	 และเกณฑ์การรับรอง

มาตรฐาน	 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	 ของสมศ.

แต่ถึงอย่างไร	 เราก็พบว่ายังมีความน่ารักสดใสในสำานักประกันคุณภาพ

ของ	 มอ.	 เพราะเป็นสำานักงานท่ีมีสาว	 ๆ	 ท้ังหมด..	 เราอำาลาชาว	 มอ.

ที่น่ารักในตอนบ่าย	 พร้อมความอบอุ่นใจในเครือข่ายที่เหนียวแน่น

ของชาว	QA	ที่พร้อมจะช่วยเหลือกัน	และมีนำ้าใจต่อกันตลอดไป
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การประเมินหน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ 
โดยใช้เกณฑ์ Mini TQA ประจำาปี 2552เล่าด้ว

ยภาพ

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
(16	ธันวาคม	2552)

โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2553

สำานักหอสมุด	
(8	ธันวาคม	2552)

หอพักนักศึกษา
(9	ธันวาคม	2552)

สำานักงานอธิการบดี	Cluster1
(14	ธันวาคม	2552)

สำานักคอมพิวเตอร์
(17	ธันวาคม	2552)

สถาบันการเรียนรู้
(21	ธันวาคม	2552)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
จ.พัทลุง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
จ.นครศรีธรรมราช

สำานักงานอธิการบดี	Cluster2
(15	ธันวาคม	2552)

สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(18	ธันวาคม	2552)
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