
  
 

 

 

ปีที่ 1 ฉบบัที่ 8 เดือน สงิหาคม 2558  

 

กิจกรรมงานประกนัคุณภาพการศึกษาฯ  
      ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศร่วมกับส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และมหำวิทยำลัยนเรศวร จัดอบรมกำร

ใช้งำนระบบฐำนข้อมูลภำยใต้โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ เพื่อกำรประเมิน 3 ระดับ (CHE QA 

Online for 3 Degrees Levels:CHE3D) โดยมีผู้สนใจและเข้ำอบรมจำก

สถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือมำกกว่ำ 150 คน 

 

จดหมายข่าวงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

 

(CHE QA ONLINE FOR 3 

DEGREES LEVELS: CHE 

3D) 
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ระบบฐำนข้ อมู ลด้ ำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระบบ 

CHE QA Online เป็นระบบที่ใช้

ใ นก ำ รจั ดท ำ  “ร ำย ง ำนกำ ร

ประเมินตนเอง(SAR)” ในระดับ

สถำบัน คณะและหน่วยงำน โดย

สถำบันและทุกหน่วยงำนจะต้อง

บันทึกข้อมูลต่ำงๆ ลงในระบบ

ฐำนข้อมูล  CHE QA Online ที่  

สกอ. ได้ก ำหนดไว้ และผู้ตรวจ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

จะตรวจประเมินฯ โดยใช้สิทธิ์  

Assessor ขอ ง ร ะบบ  CHE QA 

Online ซึ่งภำยหลังจำกกำรตรวจ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ประธำนผู้ตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน จะ

เป็นผู้ออนไลน์ส่งข้อมูล “รำยงำน

ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ” แ ล ะ        

“ผลกำรตรวจประเมินกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน” เฉพำะ

ระดับสถำบันและคณะไปยั ง

ฐำนข้อมูลกลำงของ สกอ.

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ร่วมกับมหำวิทยำลัยนเรศวร ได้พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE QA Online) เพื่อให้เป็นระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนประกันคุณภำพ-

กำรศึกษำของสถำบัน ที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน และกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำน

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผลรวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกแก่

สถำบัน ในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) และรำยงำน

ประจ ำปี (Annual Report) ซึ่ง สกอ. ได้ก ำหนดให้ทุกสถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน

ตนเอง (SAR) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ CHE QA Online อย่ำงเต็มรูปแบบในปีกำรศึกษำ 2551 และให้มีกำรจัดส่ง

รำยงำนกำรประเมินตนเอง(SAR) พร้อมผลกำรตรวจประเมินฯ ด้วยวิธีออนไลน์ไปยัง สกอ. ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 

ของทุกปีกำรศึกษำ    
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กิจกรรมการอบรมดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาฯ  
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดอบรมผู้ประเมินคุณภำพ-

กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะและสถำบัน ระหว่ำงวันที่ 19-20 สิงหำคม 2558 ณ สถำนปฏิบัติกำรโรงแรมและกำร-

ท่องเที่ยว อำคำรเทพรัตนสิรปภำ (ยูเพลส) มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรมจำกหลำยสถำบัน อำทิเช่น 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี, มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ, มหำวิทยำลัยรำชภัฏ -

สุรินทร์, มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ และมหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 

 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ ได้จัดประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร          

ปีกำรศึกษำ 2557 เพื่อสร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม

นโยบำย เป้ำหมำย และระดบัคุณภำพมำตรฐำนก ำหนด ระหว่ำงเดือน กันยำยน-พฤศจิกำยน พ.ศ.2558 
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กิจกรรมสรา้งความเขา้ใจ เตรียมความพรอ้มในการประกนัคุณภาพการศึกษาฯ ระดบั

ส านกั/หน่วยงานเทียบเท่า 
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ถาม-ตอบ EdPEx  

 

Q1:     ได้ยินว่ำ จะน ำ EdPEx มำใช้กับสถำบันอุดมศึกษำ แล้วจะเอำ QA ไปทิ้งไว้ที่ไหน                 
A1:     ถ้ำจะตอบว่ำไม่ทิ้ง ก็คงจะหงุดหงิด เรำมำต้ังต้นกันอย่ำงน้ีนะคะ  
               QA คือ ระบบประกันคุณภำพที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำ สถำบันอุดมศึกษำต้องก ำกับดูแลกันตำมล ำดบัชั้น  
                  - ส ำหรับกำรประกันคุณภำพภำยใน เกณฑ์และตัวบ่งช้ีเป็นข้อก ำหนดตำมกฎกระทรวง  
                  - ส ำหรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก เกณฑ์และตัวบ่งช้ีก ำหนดโดย สมศ  
สถำบันอุดมศึกษำยังคงต้องท ำ QA ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และเมื่อท ำ QA ไประยะหนึ่งแล้ว หำกสถำบันต้องกำร
เครื่องมือเพื่อพัฒนำคุณภำพองค์กรไปสู่ควำมเป็นเลิศและเชื่อมโยงระหว่ำงเรื่องที่จ ำเป็นที่ต้องสัมพันธ์กันอย่ำงชัดเจน 
ทั้งในกำรวำงแผน กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมผล เกณฑ์ EdPEx จะเป็นกรอบคุณภำพที่จะแก้ข้อจ ำกดันี้ได้  ซึ่งเป็นไป
ตำมควำมสมัครใจของผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน ์ไม่ใช่เกณฑ์บังคับ 
 
Q2:    EdPEx คืออะไร 
A2:     EdPEx ย่อมำจำก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงของเกณฑ์ Malcolm 
Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award: 
TQA)  เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ท ำให้มอง/คิดและบริหำรองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วย
ให้ในกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดและยั่งยืน จำกจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถำบันของเรำจริงๆ 
แม้เกณฑ ์Baldrige จะม ี3 ฉบับ คือ ภำคธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไร ภำคกำรดูแลสุขภำพ และภำคกำรศึกษำ 
แต่ทั้ง 3 ฉบับเป็นเรื่องเดียวกัน มีหลักกำรต่ำงๆ เหมือนกันทุกประกำร จะแตกต่ำงก็เพียงศัพท์เฉพำะสำขำเท่ำน้ัน เช่น 
แทนที่จะใช้ค ำว่ำลูกค้ำเพียงอย่ำงเดียว ในเกณฑ์ EdPEx จะใช้ค ำว่ำ ‘ผู้เรียน’ ในหลำยๆตอนด้วย ส ำหรบัในภำคธุรกิจ 
ผู้รับบริกำร คอื ลูกค้ำ  ภำคสุขภำพ ผู้รับบริกำร คือ ผู้ป่วย 
 
Q3:    คนไทยเรำชอบเลียนแบบฝรั่ง โดยไม่ดูว่ำจะเข้ำกับเรำได้มำกน้อยแค่ไหน ในกรณีของ EdPEx นั้น เป็นกำรน ำ
เกณฑ์ Baldrige มำใช้ทั้งหมดอีกแล้ว จะเหมำะกับไทยหรือไม ่ 
A3:     ต้องเรียนว่ำเกณฑ์นี้ได้น ำมำใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2545 โดยปรับเป็นไทย และใช้ชื่อว่ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ  เรำมำพิจำรณำที่คุณค่ำของเกณฑ์กันดีกว่ำค่ะ ถ้ำเรื่องใดท ำให้เรำสำมำรถพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ และเพิ่ม
สมรรถนะในกำรแข่งขันได้อย่ำงก้ำวกระโดด ก็อย่ำไปสนใจเลยค่ะว่ำได้มำอย่ำงไร เกณฑ ์Baldrige เป็นเกณฑ์ที่ชี้แนะว่ำ
เรื่องไหนมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศขององค์กร โดยจะเสนอข้อค ำถำมให้เรำค้นหำค ำตอบเอง ไม่ระบุตัว
บ่งช้ี และไม่บังคับให้ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพรำะบริบทขององค์กร/สถำบันแต่ละแห่งจะแตกต่ำงกัน  
          มหำวทิยำลัย/คณะ ของเรำต้องมำตั้งต้นตอบค ำถำมด้วยกันเองว่ำ สถำบันของเรำ   มีคุณลกัษณะที่ส ำคญัและ
สภำวะกำรณ์เชิงกลยุทธ์ของสถำบันเป็นอย่ำงไร เรำจะก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงต่อไปอย่ำงไร เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว้ และแม้ว่ำเรำจะศึกษำจำกรำยงำนของสถำบันอุดมศึกษำของต่ำงชำติที่ได้รำงวัล หรือของสถำบันอุดมศึกษำไทย
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ที่ได้เริ่มน ำเกณฑ ์EdPEx ไปใช้มำลองปรับใช้ เรำก็จะพบเองว่ำเรื่องของคุณภำพลอกกันเต็มๆไม่ได้ เพรำะ
สภำพแวดล้อม จุดเด่น บุคลำกร สมรรถนะหลัก ฯลฯ ของแต่ละองค์กร ไม่เหมือนกัน เกณฑ์ EdPEx นี้ จึงเหมำะกับทุก
แห่งที่มีผู้น ำและประชำคมซึ่งต้องกำรจะพัฒนำสถำบันอย่ำงมีระบบแบบประสำนสัมพนัธ์  ในทุกด้ำนของกำรจัดกำร
อุดมศึกษำ ให้สอดคล้องกับก ำลังควำมสำมำรถ จุดเน้นและควำมพร้อมที่แท้จริงของตน 
          ฟังดูแล้วอำจจะยำกขึ้นไปอีกนะคะ แต่ก็ต้องเรียนว่ำ ส ำหรับสถำบันกำรศึกษำในประเทศไทย อำจกล่ำวได้ว่ำ 
กำรพัฒนำคุณภำพด ำเนินมำระยะหน่ึงแล้ว  อันที่จริงคือ เรำมีคุณภำพในระดับหนึ่งแล้ว ท ำไมเรำไม่มำช่วยกันหำ
ค ำตอบเพ่ือเป็นต้นแบบและทำงเลือกในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใหด้ียิ่งๆขึ้นไปดีกว่ำไหมคะ 
 
Q4:    ถ้ำใช้ EdPEx แล้ว ไม่เห็นปลำยทำงที่สิ้นสุด ท ำให้สิน้หวังตั้งแต่ยังไม่เริ่มท ำ จะท ำยังไงดี 
A4:    กำรพัฒนำคุณภำพด้วยควำมเป็นเลิศ ไม่ว่ำจะด้วยระบบใดก็ตำม เป็นกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จึงไม่มี
จุดสิ้นสุดตรำบใดที่เรำยังท ำงำนอยู่ แต่องค์กรจะได้เห็นกำรพัฒนำของตนเองอย่ำงชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็นกระบวนกำร
ท ำงำนที่ดีขึ้น หรือผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น เมื่อเห็นแล้ว เรำจะรู้สึกสนุก สนใจค้นคว้ำเพิ่มเติม และสื่อสำรระหว่ำงกัน
มำกยิ่งขึ้น โดยจะไม่หยุดพัฒนำเอง เหมือนกำรท่องเที่ยวที่เป้ำหมำยไม่ได้อยู่ที่ปลำยทำง แต่อยู่ที่ควำมสวยงำมของ
เส้นทำงที่เดินไป 
          กำรล้มเลิกตั้งแต่ต้น เท่ำกับว่ำ เรำหยุดกำรพัฒนำตนเองและสถำบัน ซึ่งจะท ำให้สถำบันของเรำถูกทิ้งห่ำง
ออกไปเรื่อยๆ เพรำะมหำวิทยำลัยอื่นๆ จะมีพัฒนำกำรต่อเนื่อง และอำจจะท ำให ้  กำรอุดมศึกษำไทยมีโอกำสน้อยลงๆ
ที่จะแข่งขันหรอืได้รับกำรยอมรับจำกนำนำชำติได้เต็มที่อีกด้วย 
 
Q5:    สถำบันอุดมศึกษำ มีหน้ำที่ต้องท ำวิจัยด้วย ในเกณฑ์ EdPEx ไม่เห็นพูดไว้ที่ไหนเลย 
A5:      นี่ละค่ะ เป็นตัวอย่ำงที่ส ำคัญมำกเลย สมมติว่ำ มหำวิทยำลัยของเรำก ำหนดตัวเองว่ำเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย พันธ
กิจที่ส ำคญั 1 พันธกิจ ก็คือกำรวิจัยถกูไหมคะ ก็มีอยู่แล้วไง  ในโครงร่ำงองค์กร ที่เรำต้องดูต่อก็คือ เรำมีควำมท้ำทำย
และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มำกน้อยเพียงใด สมรรถนะหลักของเรำคือกำรวิจัย  หรอื ถ้ำไม่ใช่ แลว้จ ำเป็นก็ต้อง
สร้ำง  โดยกลุ่มผู้น ำต้องไปก ำหนดไว้เป็นวิสัยทัศน์และสือ่สำรไปยังผู้เกี่ยวข้องในหมวด 1  ก ำหนดไว้เป็นแผนกลยุทธ์ ใน
หมวด 2  ก ำหนดตัวช้ีวัดในหมวด 4  สร้ำงกระบวนกำรในหมวด 6  พัฒนำบุคลำกร ในหมวด 5  หำลูกค้ำซึ่งอำจ
หมำยถึงผู้ให้ทนุหรือผู้ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยในหมวด 3  และแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7 ส่วนวิธีกำรจะเป็นอย่ำงไรจึง
จะประสบควำมส ำเร็จและเป็นเลิศ ตรงนี้ทกุคนในองค์กรต้องช่วยกันค่ะ สถำบันใดท ำได้ดีกว่ำเร็วกว่ำ   ก็มำแบ่งปัน
วิธีกำรกัน  เพื่อให้สถำบันเพื่อนๆได้แสวงหำแนวทำงใหม่ๆ มำแลกเปลีย่นกันต่อไป 
                   ที่บอกว่ำ EdPEx ไม่ได้กล่ำวถึงกำรวิจัย หำกดูในอภิธำนศัพท์ในหนังสือเกณฑ์ EdPEx ค ำว่ำ “หลักสูตร 
และบริกำรที่สง่เสริมกำรเรียนรู้” ได้รวมถึงกำรวิจัยด้วย แต่มหำวิทยำลัยจะให้น้ ำหนักเรื่องนี้มำกน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
บริบทของแต่ละสถำบัน 
                   นี่คือตัวอย่ำงที่ดีของควำมหมำยของค ำว่ำบริบท เกณฑ ์EdPEx จะไม่ก ำหนดว่ำ   เรื่องใดเป็นหนำ้ที่ของ
สถำบันอุดมศึกษำ อยู่ที่ผู้น ำไปใช้ที่จะพิจำรณำเองว่ำ ในสถำบันของตนนั้น มีพันธกิจส ำคัญด้ำนใด และเป็นเรื่องที่ตกลง
กันเองในสถำบัน ถ้ำเห็นว่ำ มหำวิทยำลัยของเรำต้องเน้นด้ำนวิจัยอย่ำงมำก เพื่อให้โดดเด่นขึ้นหรือเพ่ือให้ทุกคนเพิม่
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ควำมส ำคัญและมุ่งงำนด้ำนวิจัยให้มำกขึ้น มหำวิทยำลัย/คณะของเรำเองจะต้องก ำหนดให้ชัดขึ้น ตำมแนวคิดที่เรำอยำก
ท ำและอยำกเน้น 
 
Q6:    ท ำให้เกณฑ์ EdPEx เข้ำใจง่ำยขึ้นกว่ำนี้ได้หรือไม่ 
A6:     เคยมีผู้เชี่ยวชำญด้ำนคุณภำพบอกไว้ว่ำ คุณภำพไม่มีขำย อยำกได้ต้องท ำเอง ถ้ำเป็นหลักธรรมก็ต้องปฏิบัติค่ะ 
จึงจะรู้แจ้ง  กำรรวมกลุ่มกันลงมือท ำเอง ควำมจริงอยำกจะเรียกว่ำ ศึกษำร่วมกัน แลกเปลี่ยนถกแถลงกัน จะท ำใหย้ิ่ง
เข้ำใจได้ลึกซึ้งขึ้นและคงต้องอ่ำน ทั้งภำษำอังกฤษและภำษำไทยคู่กันไป ถ้ำยังไม่เข้ำใจตรงจุดไหน ก็อำจจะอ่ำนเอกสำร
เพิ่มเติมจำกองค์กรที่ได้รับรำงวัลที่จะให้แนวปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้เห็นภำพชัดเจนขึ้น 
ที่จริง มีควำมพยำยำมอยู่เหมือนกัน แต่คงร่วมมือกันที่จะช่วยกันรวบรวมและเขียนตัวอย่ำงต่ำงๆ เพื่อประกอบกับ
หมวด/หัวข้อในเกณฑ์ ซึ่งน่ำจะช่วยได้อีกทำงหนึ่ง 
 
Q7:    ไม่ชอบเลยที่ในเกณฑ ์EdPEx ใช้ค ำว่ำ ‘ลูกค้ำ’ แทนที่จะเรียกว่ำ ‘ผู้เรียน’ 
A7:     หำกดูในอภิธำนศัพท์ในหนังสือเกณฑ์ EdPEx ค ำวำ่”ลูกค้ำ” หมำยถึง ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้สว่นเสียของสถำบัน 
เช่น คู่ควำมร่วมมือ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น ซึ่งจะท ำให้สถำบันมีมุมมองที่กว้ำงขึ้น เมื่อจะก ำหนด
หลักสูตรหรือจดักำรเรียนกำรสอน จะต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับใครบ้ำง  
          ส ำหรับผู้ที่ “แพ”้ ค ำว่ำ “ลูกค้ำ” เรื่องนี้อำจต้องท ำใจ คิดเสียวำ่ เป็นศัพท์อีกค ำที่เตือนใจว่ำ หน้ำที่ของเรำที่มี
ต่อผู้เรียนนั้น มีควำมหมำยทีเ่พิ่มจำกควำมเข้ำใจเดิมในอดตีที่ให้คุณค่ำของควำมลึกซึ้งของค ำว่ำ ‘คร’ู และ ‘ลูกศิษย’์ 
เมื่อมีทุนนิยมเข้ำมำเกี่ยวข้อง  มีเทคโนโลยี กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ และบุคลำกร และกำรเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่รวดเร็ว 
พฤติกรรมของผู้เรียนในปัจจบุัน ก็ย่อมมีควำมแตกต่ำงไปได้ ซึ่งอำจต้องพิจำรณำว่ำเป็นบทบำทของคณำจำรย์สมัยใหม่
ใช่หรือไม่ ที่ต้องสร้ำงจิตส ำนึกของกำรเคำรพควำมเป็น ‘ครูอำจำรย์’ และที่แน่ๆ ต้องเป็นตัวอย่ำงของคนคุณภำพ 
เพื่อให้เกิดกำรยอมรับและเคำรพยกย่อง เพรำะไม่ใช่สิ่งที่ได้มำโดยอัตโนมัติอีกต่อไป 
 
Q8:    ไม่ชอบกำรใช้ค ำว่ำ “คู่แข่ง” ทำงด้ำนกำรศึกษำ เกรงว่ำจะสร้ำงบรรยำกำศกำรไม่ให้ควำมร่วมมือ  
A8:     เป้ำหมำยของกำรใช้ค ำว่ำ “คู่แข่ง” เพื่อให้มีกำรเปรียบเทียบในกำรพัฒนำหรือแข่งกันท ำดี รวมถึงกำรหำแนว
ปฏิบัติและผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ แตห่ำกไม่ชอบจริงๆ อำจจะใช้ค ำอื่นที่มีควำมหมำยเหมือนกัน เช่น “คู่
เทียบเคียง” และกำรใช้ข้อมลูและสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ อำจเป็นข้อมูลจำกองค์กรภำยนอกวงกำรศึกษำก็ได้ 
 
Q9:    ท ำไมต้องตอบทุกหมวดทุกข้อ   
A9:     ใครว่ำ! ไม่มีควำมจ ำเป็นเลย  จริงๆแล้วไม่ต้องตอบทุกหมวดก็ยังได้ เลือกเอำเฉพำะที่เห็นว่ำมีควำมส ำคัญและจะ
ช่วยพัฒนำองค์กรไปอย่ำงก้ำวกระโดด อย่ำงไรก็ตำม หำกเรำต้องกำรจะพัฒนำสถำบันให้เป็นเลิศ สุดท้ำยแล้วก็ต้อง
ประเมินตนเองจนครบทุกหมวด เพื่อท ำแผนปรับปรุง 
          ส ำหรับผู้เริ่มแรก อย่ำเริ่มด้วยควำมพยำยำมที่จะตอบค ำถำมย่อยทุกค ำถำม แต่ควรเริ่มจำกควำมพยำยำมเข้ำใจ
สถำบันของตนเอง เมื่อยังไม่ค่อยเข้ำใจ ก็อำจจะเริ่มจำกกำรถกเถียงและหำค ำตอบร่วมกันจำกค ำถำมหลักๆ ในแต่ละ
หมวด โดยอิงกับข้อมูลในหน้ำ 58 เช่น ในหมวด 1.1 ลองตอบค ำถำมตำมล ำดับควำมซับซ้อนดังนี้ 
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เมื่อยังเพิ่งเริ่มใช้เกณฑ์ ตอบค ำถำมว่ำ ผู้น ำระดับสูงน ำสถำบันอย่ำงไร ซึ่งเป็นค ำถำมที่ปรำกฏต่อจำกหัวข้อ 1.1 ที่ตำม
เกณฑ์ EdPEx เรียกว่ำ ‘ข้อก ำหนดพื้นฐำน’ 
พอเริ่มเข้ำใจและมีข้อมูลในสถำบันที่ชัดเจนขึ้น ตอบค ำถำมว่ำ   ให้อธิบำยถึงกระท ำโดยผู้น ำระดับสูง ในกำรชี้น ำและท ำ
ให้สถำบันมีควำมยั่งยืน รวมทั้งอธิบำยวิธีกำรที่ผู้น ำระดับสูงสื่อสำรกับผูป้ฏิบัติงำน    และส่งเสริมใหม้ีผลกำรด ำเนินกำร
ที่ดียิ่งขึ้น ที่ตำมเกณฑ์ EdPEx เรียกว่ำ ‘ข้อก ำหนดโดยรวม’ 
เมื่อเช่ียวชำญขึ้น จึงเริ่มตอบในรำยละเอียด ตำมข้อ ก ข้อ ข.......... ที่ตำมเกณฑ์ EdPEx เรียกว่ำ ‘ข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่
เป็นค ำถำมในแต่ละประเด็นเพื่อพิจำรณำ’ ซึ่งในหมวด 1.1 คือค ำถำมเชน่ 
          ก. วิสัยทัศน ์ ค่ำนิยม และพันธกิจ  
             (1)   ผู้น ำระดับสูงด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และค่ำนิยมของสถำบัน และถ่ำยทอด
วิสัยทัศน ์ และค่ำนิยมดังกล่ำวโดยผ่ำนระบบกำรน ำสถำบันไปสู่ผู้ปฏิบัติงำน  คู่ควำมร่วมมือ................................... กำร
ปฏิบัติตนของผู้น ำระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นที่มีต่อค่ำนิยมของสถำบันอย่ำงไร 
 
Q10:    ต้องเขียนเป็นเล่มๆหรือไม่ 
A10:     ไม่จ ำเป็นเลยค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงกำรน ำร่องนี้ ไม่ใช่กำรมีรำยงำนส่ง ดังนั้นอำจเพียงสรุปเป็นข้อควำม
สั้นๆ ที่เข้ำใจงำ่ยก็เพียงพอ หรือเขียนเป็นข้อๆ เพื่อไว้เตือนตนเองว่ำขณะนี้เรำอยู่ที่ใด และจะต้องพัฒนำตนเองไปใน
ทิศทำงใด เรื่องอะไรบ้ำง  
           เกณฑ์ EdPEx นีใ้ช้เพื่อกำรประเมินตนเอง เพรำะฉะนั้น สิ่งส ำคัญที่สุดคือควำมเข้ำใจ ‘ตัวตน’   ที่แท้จริงของ
สถำบันของเรำ เพื่อจะได้พัฒนำ ปรับปรุง และมุ่งสู่ทิศทำงที่ถูกต้องที่สุดเท่ำที่เรำสำมำรถระบุและกระท ำได้ ถ้ำมีข้อมูล
และประเด็นที่เรำคิดว่ำ จ ำเป็นต้องรู้ ต้องบันทึกเพื่อให้เขำ้ใจตรงกันและเพื่อท ำงำนด้วยกันในทิศทำงเดียวกัน ก็ควรจะ
บันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยไม่จ ำเป็นต้อง ‘ประพันธ’์ ยืดยำว ซึ่งอำจจะมีแต่ ‘น้ ำ’ มำกกว่ำ ‘เนื้อ’ และเสียเวลำ
เปล่ำๆ แต่ถ้ำไม่เขียนก็จะลืม แล้วก็มำต้ังต้นใหม่อีกนะคะ 
 
Q11:    ท ำไมเกณฑ์ EdPEx ไม่ก ำหนดตัวบ่งชี้ หรือระบุวิธีกำรตอบค ำถำมให้ชัดๆว่ำ ค ำตอบไหนเป็นค ำตอบที่ถูกต้อง
ที่สุด 
A11:     ควำมส ำเร็จและควำมเป็นเลิศน่ำจะแปรตำมอัตลักษณ์ขององค์กรนะคะ จริงอยู ่    ตัวบ่งช้ีพื้นฐำนบำงตัว อำจ
เป็นตัวเดียวกันในทุกองค์กร ลองถำมตัวเองดูว่ำเคยหงุดหงิดบ้ำงไหม เวลำมีใครมำสั่งให้เก็บ/รำยงำนตัวนั้นตัวนี้ ทั้งๆที่
ตัวบ่งช้ีเหล่ำนั้นไม่ได้แสดงควำมส ำเร็จขององค์กรเลย ทีเรื่องที่เรำเก่งกลับไม่ถำม เช่น ถำมว่ำเงินทุนวิจัยภำยในภำยนอก
เพิ่มขึ้นไหม ควำมจริง ภำยนอกน่ำจะเพ่ิมขึ้น ภำยในน่ำจะลดลง เพรำะแสดงถึงศักยภำพในกำรแสวงหำทุน ก็เห็นบน่ๆ
กันอยู่ ตอนนี้ได้คิดเองแล้วละค่ะ ว่ำอยำกแสดงอะไร      ที่สื่อควำมส ำเร็จตำมแผนกลยุทธ์ แล้วถ้ำไมม่ีใครในบ้ำนเรำท ำ
เรื่องนี้ ก็ลองหำข้อมูลเปรียบเทียบกับ idol ของเรำ ก็ย่อมได้นะคะ  เหมอืนแข่งกีฬำไงคะ จำกกีฬำมหำวิทยำลัยในบ้ำน
เป็นกีฬำมหำวิทยำลัยโลกไง 
          กำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ EdPEx ไม่ใช่กำรให้ค ำตอบหรือกำรก ำหนดให้ท ำตำม    ตัวบ่งช้ี  เรื่องนี้จึงอำจขัดใจ
คนหลำยกลุ่มที่เคยชินกับกำรได้รับค ำสั่งชัดเจน คนในสถำบันต้องสร้ำงควำมเคยชินขึ้นใหม่โดยร่วมกันคิดหำ   ตัวบ่งช้ี
เอง เพรำะกำรมีบริบทของแต่ละองค์กรแตกต่ำงกัน ท ำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีตัวบ่งช้ีเหมือนกันทุกตัวหมดทุกแห่ง อย่ำงไร
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ก็ตำม อำจจะมีตัวบ่งช้ีร่วม บำงด้ำนในฐำนะที่เป็นสถำบันอุดมศึกษำได้ เช่น อัตรำกำรมีงำนท ำ ของบัณฑิต ซึ่งแม้แต่ใน
เรื่องนี้ บำงสถำบันก็อำจจะเห็นว่ำ ไม่แม่นตรงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของตนเต็มที่ที่มุ่งสู่ควำมเป็นอำเซียน โดยอำจ
ก ำหนดว่ำ อัตรำกำรมีงำนท ำของบัณฑิตต้องเป็นไปตำมสำยงำนในบริษัทข้ำมงำนในอำเซียน ก็ย่อมได้ เป็นต้น 
 
Q12:    กำรน ำ EdPEx มำใช้จะเป็นกำรเพ่ิมภำระให้กับมหำวิทยำลัยหรือไม่    
A12:     เป็นค ำถำมที่ผู้ถำมรู้ค ำตอบอยู่แล้วค่ะ แต่ต้องคิดให้ดีว่ำคุ้มที่จะลงทุนไหม มีงำนใหม่ตั้งหลำยอย่ำงที่เรำรับท ำ
โดยไม่รู้ที่มำที่ไป และยังมองไม่เห็นอนำคต ก้มหน้ำกม้ตำท ำไปเรื่อยๆ  ถ้ำท ำสิ่งที่คิดแล้วว่ำจะท ำให้มหำวิทยำลัย  ที่เรำ
เป็นสมำชิกพัฒนำได้เร็วขึ้น ดีขึ้น  ถ้ำไม่ช่วยกันท ำ ขณะที่คนอื่นเดินไปข้ำงหน้ำ เรำคงไม่เพียงแต่หยุดนิ่ง แต่เดินถอย
หลังค่ะ แล้วกอ็ย่ำมองเฉพำะรอบๆตัว มองให้ไกลไปสู่ระดับสำกลด้วยนะคะ เพรำะเกณฑ ์EdPEx ชว่ยช้ีน ำให้สถำบันท ำ
ในสิ่งที่เป็นพันธกิจอย่ำงมีคุณภำพ โดยมองถึง‘สิ่งที่วำดหวัง’ ก ำลังควำมสำมำรถและสิ่งที่ท้ำทำยของสถำบันทั้งจำก
ภำยในและภำยนอก ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องหลักๆ ทั้งกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก ซึ่งหำกสถำบันอุดมศึกษำ
จัดระบบสำรสนเทศที่จะเอ้ือตอ่กำรประกันคุณภำพในรูปแบบต่ำงๆได้ ก็จะช่วยให้ประชำคมของสถำบันสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดได้สะดวกขึ้น 
 
Q13:    ท ำไมไม่ส่งเสริมให้สมัครขอรับรำงวัล    
A13:     โครงกำรน ำร่องโดยใช้เกณฑ์ EdPEx นี้ เน้นให้สถำบันได้ประเมินตนเองอย่ำงตรงไปตรงมำ เพื่อวำงแผนพัฒนำ
สู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงก้ำวกระโดด ซึ่งมีควำมหมำยมำกกว่ำกำรประเมินเพื่อรับรำงวัล แต่หำกสถำบันใดคิดว่ำพัฒนำ
ตนเองถึงระดับหนึ่ง ก็อำจสมัครเข้ำรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติได้ 
 
Q14:    จะได้อะไรจำกกำรใช ้EdPEx ต่อเนื่อง 
A14:     หำกใช้เกณฑ ์EdPEx อย่ำงเข้ำใจและต่อเนื่อง โดยประสำนกับทุกระดับได้อย่ำงดี จะท ำให้เกิดกำรสื่อสำรที่ดี 
ผู้น ำและบุคลำกรมีควำมสุขในกำรท ำงำนและต่อยอดควำมรู้ต่อเนื่อง  เกิดควำมภูมิใจทีไ่ด้รับรู้ภำพรวมของมหำวิทยำลัย
และร่วมเป็นก ำลังส ำคัญของสถำบันของตนอย่ำงเต็มที่ เต็มใจ ทุกจุด  มีกำรพัฒนำตนเองทั้งผู้น ำ บุคลำกร โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่ำงเต็มที่จำกกำรเข้ำมำศึกษำในสถำบนั รวมทั้งผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย เช่น ผูใ้ช้
บัณฑิต พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนที่เป็นผู้ป้อนนักเรียนให้สถำบัน คู่ควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ เป็นต้น 
พลังกำรประสำนสมัพันธ์อย่ำงเป็นระบบ จะสำมำรถท ำใหส้ถำบันอุดมศึกษำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดและยั่งยืน
ด้วยควำมสำมำรถของทุกคนในประชำคมเป็นแกนส ำคัญ 
 
Q15:    ถ้ำโครงกำรนี้จบ 18 เดือนแล้ว จะมีอะไรต่อ 
A15:     สกอ.มีโครงกำรที่จะต่อยอดอีกระดับหนึ่งให้กับสถำบันที่มีผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำตนเอง    ในโครงกำรน ำร่อง
ตำมเป้ำหมำย เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และจะน ำบทเรียนนี้ไปขยำยผลให้กับสถำบันอืน่ที่
มีควำมสนใจตอ่ไป  
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กำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร จะด ำเนินกำรโดยแบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้ 

1) กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำม 

องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนของกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตรของสกอ. คณะ/สถำบนั 

จะด ำเนินกำรด้วยตนเองล่วงหน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่ำได้ด ำเนินกำรตำมกำรประกันคุณภำพขั้นตํ่ำ ส ำหรับ 

กำรคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว และจะน ำข้อมูลจำกกำรประกันคุณภำพหลักสูตรด้วยตนเองนี้น ำเสนอใน 

เว็บของตนเอง เพื่อเผยแพร่สำธำรณะ เพ่ือให้สังคมมีส่วนรว่มในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรประกัน 

คุณภำพหลักสูตรของคณะ/สถำบัน รวมทั้ง สมศ. และสกอ. สำมำรถสอบทำนข้อมูลได้ตลอดเวลำ เมื่อ 

มีประเด็นที่ต้องพิจำรณำ 

2) กำรด ำเนนิกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำตำมองค์ประกอบที่ 2 ถึง 6 ของกำร 

ประกันคุณภำพระดับหลักสูตรของสกอ. จะด ำเนินกำรทดแทนด้วยกำรใช้กำรประกันคุณภำพ 

หลักสูตรตำมแนวทำงของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภำคภำษำไทย) หรือกำรรับรองหลักสูตรของ 

องค์กรระดับสำกลที่เป็นที่ยอมรับระดับชำติหรือนำนำชำติเช่น สภำวิชำชีพ AUN-QA, ABET, 

AACSB เป็นต้น 

3) กำรประกันคุณภำพหลักสูตรตำมแนวทำงของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภำคภำษำไทย)จะด ำเนินกำร 

ในภำคภำษำไทย โดยขอควำมช่วยเหลือสนับสนุนคู่มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จำกส ำนักงำน 

เลขำนุกำรของ AUN ซึ่งอยู่ในภำษำไทยวัตถุประสงค์ของกำรเลือกด ำเนินงำนตำมแนว AUN-QA 

ระดับหลักสูตร นี้เพื่อเตรียมควำมพร้อมของหลักสูตรในภำษำไทยให้สำมำรถได้รับกำรรับรองในระดับ 

สำกลตำมมำตรฐำนของ AUN-QA รองรับกำรเปดเสร  ิ  ีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกทั้งเป็น 

กำรสนับสนุนให้เกิด Mobility ของภำคกำรศึกษำได้สะดวกขึ้น 

4) กำรด ำเนินกำรกำรประกันคุณภำพหลักสูตรตำมแนวทำงของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภำค 

ภำษำไทย) นี้สอดคล้องกับนโยบำยของประเทศ สมศ. และสกอ. ที่ต้องกำรผลักดันให้หลักสูตร 

กำรศึกษำของภำษำไทยมีพัฒนำกำรมำตรฐำนคุณภำพในระดับสำกล ซึ่งจะสร้ำงควำมสำมำรถในกำร 

แข่งขันของภำคกำรศึกษำไทยในตลำดโลก 



ห น้ า  | 13 

 

ภำพกิจกรรมกำรอบรม กำรออกตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ส ำนัก/หน่วยงำนเทยีบเท่ำ และ

ควำมรู้เกีย่วกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ เรำจะน ำเสนอในฉบับต่อไป โปรดรอติดตำมด้วยนะคะ 

 
 


