
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร 
 

การน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหาร

จัดการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม 

คณะบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สืบเนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะน าร่องของมหาวิทยาลัยสงขลา  

นครินทร์ ในการน าเกณฑ์เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ซึ่งประกอบด้วย

เกณฑ์ 7 หมวดส าคัญคือ หมวด1 การน าองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัด การ

วิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7 หมวดผลลัพธ์ มาใช้

เป็นเครื่องมือการบริหารเพ่ือยกระดับผลิตภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เมื่อได้รับแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2559 จึงได้ศึกษา

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการทบทวนตนเองใน

ทุกด้านเพื่อค้นหาศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ

แนวโน้มอนาคต จากนั้นได้ด าเนินการใน 4 เรื่องหลัก คือ ปรับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พัฒนาระบบงาน และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพทั่วทั้งองค์กรโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมุ่งประสิทธิภาพ

ในการท างาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเลิศสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความส าคัญกับการการสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลายไปยังหน่วยงานภายใน

อย่างสม่ าเสมอ เพ่ีอให้สามารถน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการท างานที่เป็น

ระบบและการบูรณาการให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเหมาะสม และก าหนดให้มีการทบทวนการท างาน

อย่างสม่ าเสมอทั้งระหว่างกระบวนการและหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารจัดการคณะที่ผ่านมา คณะพบว่า ได้ผลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ 

- การตรวจประเมินคุณภาพท าให้คณะกลับมาพร้อมกับการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ใหม่เพ่ือยกระดับการด าเนินงานให้ดีขึ้น และพบว่า EdPEx สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย

คณะในการปรับทิศทางการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนการท างานที่ไม่เกิดคุณภาพ ตอบสนองต่อลูกค้า 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ความส าคัญกับการใข้ข้อมูลจริง อันจะน าไปสู่การยกระดับผลิตภาพให้

เกดิประสิทธิภาพสูง ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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- การให้ความส าคัญกับแบบแผนที่ดีในการน าองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ ที่ท าให้มีความรอบคอบมาก

ขึ้น การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับฟังเสียงของลูกค้า ท าให้สามารถวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบได้ว่าอะไรคือสิ่งทีต้องท า อะไรคือสิ่งที่ต้องปรับปรุง และอะไรคือสิ่งที่ได้เปรียบ และมีการ

ติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ การตรวจสอบด้วยตนเอง 

- การเห็นความส าคัญของการ วางกลยุทธ์ และการวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ (หมวด 2 และ 

4) ซึ่งที่ผ่านมายังท าเรื่องเหล่านี้น้อย การน าเกณฑ์ EdPEx เข้ามาใช้ท าให้เห็นความส าคัญของเรื่องนี้

มากขึ้น ซึ่งเป็นกลไกส าคัญต่อการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาเพ่ือสร้างคุณค่า

และนวัตกรรม 

- เริ่มมองเห็นแนวทางในการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบมากขึ้น การเห็นถึง

ความส าคัญของการบริหารความต่าง 

- การให้ความส าคัญกับการวางระบบให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ การวิเคราะห์เพ่ือ

ก าหนดจุดควบคุมคุณภาพ การมองเป้าหมายของคณะไปในทิศทางเดียวกันโดยการบูรณาการการ

ท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

- การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในคณะ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงการน าเกณฑ์คุณภาพฯมาใช้ 

ในการบริหารคณะและเห็นถึงประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับ ซึ่งการสื่อสารนอกจากจะมีประโยชน์ต่อ

การเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานร่วมกันแล้วยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยลดการ

ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการท างานได้ โดยการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ส่วนใหญ่

เป็นการท างานเดิมที่ปฏิบัติอยู่แล้วเพียงแต่ก าหนดให้มีการทบทวนและปรับให้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่ง

เมื่อมีระบบที่ชัดเจนแล้วจะสามารถย้อนตรวจสอบได้ เกิดการเรียนรู้ และเห็นแนวทางในการพัฒนาได้

ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถลดการท างานที่ซ้ าซ้อน หรือไม่จ าเป็นลงได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิด

ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติเอง นอกจากนี้การพัฒนาระบบการสื่อสารในคณะยังมีส่วนช่วยให้ทุกคนเห็น

ภาพรวมร่วมกัน บุคลากรรับรู้ถึงบริบทของคณะ บริบทของสถานศึกษาในปัจจุบันที่ก าลังมีการ

เปลี่ยนแปลง หากไม่มีการปรับระบบการท างานอาจกระทบต่อความอยู่รอดของคณะ ส่งผลให้เมื่อ

คณะขอความร่วมมือใด ๆ บุคลากรก็จะให้ความร่วมมือและมุ่งม่ันทุ่มเทในการท างาน ท าให้ผลออกมา

ทันเวลาและเกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงให้เกิดผลงานที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

- การให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของ

คณะ ท าให้เห็นผลิตภาพที่แท้จริงของคณะ การวางกลยุทธ์ รวมทั้งความสามารถในการแข่งขัน 

- คณะน า feedback report จากการประเมินคุณภาพภายในองค์การมาศึกษา และน ามาปรับปรุง

กระบวนการอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าว่าผลลัพธ์ของการท างานจะต้องดีขึ้น  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร 
 

ปัญหาอุปสรรคการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ 

จากการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารคณะฯ ที่ผ่านมาพบว่า มีอุปสรรคหนึ่งที่ส าคัญต่อการน า

เกณฑ์ EdPEx มาใช้คือ การปรับ mind set จากการท างานเชิงรับแบบเดิม ๆ มาเป็นการท างานเชิงรุกให้มาก

ขึ้น ปรับการท างานโดยอิงกับระบบมากกว่าบุคคล และการท าให้บุคลากรหันมาเห็นความส าคัญกับการพัฒนา 

หลุดกรอบจากการภูมิใจกับความส าเร็จที่เกิดขึ้นแล้วจนไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนา ซึ่งเป็นกับดักส าคัญที่จะ

ท าให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้คณะฯพบว่าหากใช้เกณฑ์ EdPEx อย่างเข้าใจและต่อเนื่อง โดยประสานกับทุกระดับได้อย่างดี จะท า

ให้เกิดการสื่อสารที่ดี ผู้น าและบุคลากรมีความสุขในการท างานและต่อยอดความรู้ต่อเนื่อง  เกิดความภูมิใจที่

ได้รับรู้ภาพรวมของคณะและร่วมเป็นก าลังส าคัญของคณะอย่างเต็มที่และเต็มใจ มีการพัฒนาตนเองทั้งผู้น า

และบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเข้ามาศึกษา

หรือใช้บริการของคณะ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนที่

เป็นผู้ส่งมอบนักเรียนให้กับคณะ คณะร่วมผลิตซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งการ

ประสานกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้คณะเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและ

ยั่งยืนอันเกิดจากความสามารถของทุกคนในคณะเป็นแกนส าคัญ 

ข้อเสนอแนะส าหรับคณะที่จะน าเกณฑ์คุณภาพมาใช้ 

- ความมุ่งมั่นผู้บริหารและทีมบริหารของคณะ ในการท าความเข้าใจบริบทของคณะ/สถาบัน และการ

ท าความเข้าใจกับเกณฑ์คุณภาพที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการคณะ ทั้งนี้การบริหารจัดการคณะ

โดยใช้เกณฑ์ EdPEX ควรเริ่มจากการท าความเข้าใจคณะหรือสถาบันของตนเอง เพ่ือค้นหาศักยภาพ 

หรือความสามารถที่โดดเด่นที่แท้จริงของคณะ โดยให้ความส าคัญกับสารสนเทศ ทั้งจากอดีต ปัจจุบัน 

และแนวโน้มอนาคต ทั้งจากภายในและภายนอก น ามาใช้เป็นทรัพยากรส าคัญในการบริหารคณะ 

เน้นการพิจารณาจากบริบทของคณะ แตกออกมาให้เห็นระบบหลักและระบบย่อย แล้วเชื่อมโยงทุก

ระบบเข้าด้วยกัน ไม่ควรมุ่งเน้นการเขียนเพ่ือตอบเกณฑ์หรือเพ่ือให้ได้คะแนนมาก เพราะจะท าให้ขาด

ความเข้าใจบริบทของคณะจนอาจมองข้ามศักยภาพหลักที่แท้จริง ซึ่งอาจส่งผลต่อการก าหนดทิศทาง

และเป้าหมายของคณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว 

จึงค่อยน าเกณฑ์มาประเมินแล้วพิจารณาว่ามีส่วนใดที่ต้องพัฒนาหรือเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา/

ปรับปรุง ซึ่งจะช่วยให้คณะรู้จักตนเองได้ดีขึ้นและมองเห็นแนวทางที่จะพัฒนาให้เป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ระหวา่งวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร 
 

- การให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอก โดยการแสวงหาแนวปฏิบัติที่

ดีจากคณะหรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในเรื่องส าคัญที่คณะยังขาดความเชี่ยวชาญหรือยังไม่

เคยปฏิบัติมาก่อน เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้ 

- ให้ความส าคัญของ Feedback report ที่ได้จากการประเมินฯ น ามาพิจารณาเพ่ือเลือกและเรียงล าดับ

ประเด็นที่ส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของคณะ เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนา ทั้งนี้ในการพิจารณา 

Feedback report ต้องพิจารณาอย่างเป็นกลางโดยปราศจากอคติ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะได้ต่อ

คณะเป็นหลัก  


