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 สรุปสาระสําคัญ  
       การประชุมครั้งนี้ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการบริหาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย หลักสูตร คณะ 
วิชาตางๆ รูปแบบของการประชุมจะเปนการบรรยายในหองประชุมใหญและการนําเสนอผลงานตางๆ ท่ีใหผูเขารวมประชุม
สามารถเลือกฟงไดตามหัวขอท่ีสนใจ  โดยสามารถสรุปหัวขอการประชุมท่ีนาสนใจ ดังนี้  
 1.การบรรยายพิเศษเรื่อง ฝาวิกฤตอุดมศึกษาไทยดวยคุณภาพ   
  โดย ศาสตราจารยคลินิก นพ.อุดม คชินทร รมต.ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ        
             กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 วาการเรียนและการทํางานจะเปนสิ่งเดียวกัน การ 
เรียนจะไมเปนทางการอีกตอไป สามารถเรียนนอกมหาวิทยาลัย ท่ีไหนก็ไดทุกท่ี ทุกเวลา การเรียนจะเปน module ไมเปน
รายวิชา ไมมี barrier ระหวางคณะ เนนสมรรถนะและทักษะมากกวาความรู การเรียนคือความทาทายตลอดชีวิต สราง 
ความใฝรูและสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาตนเองตลอด ทุกองคกรจะตองเปนองคกรแหงการเรียนรูและวิจัย     
              คุณภาพของการเรียนรูในยุค 4.0 คือ  
              - เนนการพัฒนาอาชีพ ยึดตัวผูเรียนเปนสําคัญ (Demand side)  
              -เนนเติมเต็มสิ่งท่ีขาด (ความรูและทักษะท่ีจําเปน) / การเรียนท่ีตอบโจทยเฉพาะบุคคล  
              -Experience Based Learning  
              -การเรียนรูนอกหองเรียน/โรงเรียน/นอกระบบ 
              -เนนทุกชวงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง reskill/upskill/multiskill แรงงานปจจุบัน การ recycle คนเกษียณอายุ 
             -เนนหลักสูตรท่ีไมมีประกาศนียบัตรหรือปริญญา   
              นอกจากนี้ยังกลาวถึงบทบาทของครู อาจารยตองเปลี่ยนแปลง คือ อาจารยตองไมสอน แตตองออกแบบการ
เรียนรู และอํานวยความสะดวก (Design & Facilitate)  ใหนักศึกษาเรียนรูจากการทํางาน ฝกปฏิบัติ (Coaching) เนน   
Experience-based Learning (Mentoring) อาจารยตองมีจิตวิญญาณความเปนครู เขาใจศิษย เปนครูท่ีนักศึกษาสามารถ 
เขาถึงได สัมผัสไดและแลกเปลี่ยนความคิดได รวมถึงสงเสริมความรูท่ีเกิดจากภายในใจของนักศึกษาเองในสิ่งท่ีนักศึกษา  
ถนัดหรืออยากเรียนใหเกิดจินตนาการนําไปสูการสรางนวัตกรรม การศึกษาจะมีความสําคัญมากข้ึน เนน competency 
และทักษะตางๆ มากกวาวิชาการ วุฒิการศึกษาในระบบจะหมดราคา ดังนั้น มหาวิทยาลัยถูกคาดหวังจะตองผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ มีคุณสมบัติเปน Global Professional คือ มีความรูในศาสตร/อาชีพของตนเอง มีความรูกวางในทักษะ การใช
ชีวิตและการทํางาน มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดท่ีตองการและเปนท่ีพึงพอใจของลูกคา 



2. การใชระบบคุณภาพขับเคล่ือนองคกรสูความเปนเลิศ โดยมีผูเสวนา 3 ทานไดแก   
    2.1 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
         เริ่มนําระบบ TQA มาใชในป พ.ศ. 2548 เนื่องจากพันธกิจของคณะท่ีตองใหการศึกษา รักษาพยาบาลและการวิจัย
ทําใหใชระบบคุณภาพอ่ืนไมได คณะฯ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองไปสูความเปนเลิศตามวัฒนธรรมของศิริราช อีกท้ังบุคลากร
ในคณะฯ มีแนวโนมรับกับการเปลี่ยนแปลงไดดีรวมท้ังทีมบริหารเห็นความจําเปนและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงกลา
ท่ีจะลองทําเรื่องใหมๆ   
        วิทยากรใชการสื่อสารภายในองคกรท่ีทําแลวไดผลดีคือ การพบปะบุคลากรนั้น ผูบริหารจะพูดคุยพบปะดวยตัวเอง  
แจงตัวชี้วัดท่ีตองการเห็นใหผูบริหารกลุมยอยรับทราบ รับฟงความตองการของทุกหนวยงานซ่ึงในการสื่อสาร จะตองมีท้ัง 
content/ feeling และ goal ทุกครั้ง            
    2.2 ผศ.ดร.กานดา จันทรแยม คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
        ใชระบบ EdPEx เปนระบบคุณภาพโดยใหขอคิดเห็นวา ผูบริหารตองศึกษาเกณฑใหเขาใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน มีการพัฒนาคน ปรับปรุงกระบวนงาน และกําหนดเปาหมายใหชัดเจน   
    2.3 ผศ.ดร.จักรกฤษณ ศุทธากรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
         ใชเกณฑ AUNQA ในการประเมินหลักสูตร โดยใหขอคิดเห็นวา จะไมทําทุกอยาง จะเลือกในสิ่งท่ีตนเองชํานาญ  
เชี่ยวชาญเทานั้น ซ่ึงผูบริหารตองทําความเขาใจกับเรื่องท่ีจะทํา มีการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับท้ังเปนกลุมและรายบุคคล 
ในการเขียนรายงานใหเขียนจากสิ่งท่ีเราทําเปนตัวตั้ง ไมเขียนรายงานเพ่ือตอบเกณฑ  
 
3. ประสบการณจากการใชเกณฑ EdPeX ระดับมหาวิทยาลัย โดย รศ.ภญ. อุษณีย คําประกอบ รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและพัฒนาคุณภาพองคกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
         มหาวิทยาลัยเชียงใหมเริ่มนําเอาระบบ EdPEX มาใชในป 2557 และเริ่งการประเมินทุกสวนงานในป 2558 
วิทยากรใหคําอธิบายวา EdPEx ตางจาก QA คือ การมุงเนนท่ีผลลัพธ ซ่ึงจะมาจากกระบวนการทํางานดวยวิธีใดๆ ก็ได 
ท้ังนี้ QA เปนพ้ืนฐานท่ีดีในการทํา EdPEx แตคุณคาท่ีพบจากการทํา EdPEx คือ ผูบริหารหนวยงานมีโอกาสไดเรียนรูเกณฑ 
และสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการ สามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองและเชื่อมโยงกัน และมุงไปท่ี  
เปาหมาย มุงเนนการพัฒนากระบวนงาน นอกจากนี้ วิทยากรยังกลาววา Key success ในการทํา EdPEx คือ Leadership 
Engagement Attitude Skill และ Knowledge รวมถึงการสอสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
4. การสรางระบบรับฟงเสียงของลูกคา (Voice of Customer) อยางมีประสิทธิภาพ โดย นางรัชนี รัตนพิไชย จาก 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   
            มีการจัดทําระบบการบริหารจัดการรับฟงเสียงของลูกคา ดังนี้   

1. การจัดตั้งคณะทํางานหนวยท่ีปรึกษา (Voice of Customer) ประกอบดวยรองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา เจาหนาท่ีดานประกันคุณภาพ เจาหนาท่ีดาน IT อาจารยประจําหลักสูตร และตัวแทนภาควิชา โดยมีหนาท่ี 
วางแผนระบบ VOC ใหครบลูกคาทุกกลุม ใหคําปรึกษาในการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ติดตามผล ใหคําแนะนําใน
การวิเคราะหผล และหาขอมูลเทียบเคียง (benchmarking) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ความสําเร็จท่ีไดจากการพัฒนาระบบ VoC 
1. มีกระบวนการในการรับฟงเสียงของผูเรียนและลูกคํ้ากลุมอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของ 
ลูกคา 
2. มีการทํางานเปนทีมจากหลายสวนงาน (Cross Functional) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
3. สามารถนําเสียงของลูกคาไปสรางแผนพัฒนาและคนหาโอกาสตอยอดในการสรางนวัตกรรมในอนาคตได  
 
5. Academic Leadership in a Disruptive World  โดย Prof. Lily Kong จาก Singapore Management  
University 
         วิทยากรกลาวถึง Mooc (Massive Open Online Course) ท่ีกําลังเขามามีบทบาทในการเรียนการสอนในปจจุบัน
และอนาคต และคาย IT ตางๆ เชน Apple หรือ Samsung ตางตั้งมหาวิทยาลัยของตนเองเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีทักษะตามท่ี  
บริษัทตองการ ดังนั้น การเรียนการสอนจึงเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม ดังนี้  




