แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
รายบุคคล  กลุมบุคคล

เลขที.่ ......................

ชื่อ - สกุล : นางมัณฑนา เจริญแพทย
ตําแหนง : บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
งาน : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร : การประชุมวิชาการระดับชาติดานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 (Thailand Quality Education
Forum)
วันเดือนป : 28-29 มกราคม 2562 เวลา : 09.00 -16.30 น.
สถานที่จัด : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ
หนวยงานผูจัด ฝายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
คาใชจาย
 ไมมี  มี
เบิกจายจากงบประมาณ แผนดิน เงินรายได งบอื่นๆ (ระบุ)............ ......... .......
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ไดรับ ไมไดรบั เนื่องจาก..................................................................... ......
 ไมมี
สรุปสาระสําคัญ
การประชุมครั้งนี้ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการบริหาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย หลักสูตร คณะ
วิชาตางๆ รูปแบบของการประชุมจะเปนการบรรยายในหองประชุมใหญและการนําเสนอผลงานตางๆ ที่ใหผูเขารวมประชุม
สามารถเลือกฟงไดตามหัวขอที่สนใจ โดยสามารถสรุปหัวขอการประชุมที่นาสนใจ ดังนี้
1.การบรรยายพิเศษเรื่อง ฝาวิกฤตอุดมศึกษาไทยดวยคุณภาพ
โดย ศาสตราจารยคลินิก นพ.อุดม คชินทร รมต.ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 วาการเรียนและการทํางานจะเปนสิ่งเดียวกัน การ
เรียนจะไมเปนทางการอีกตอไป สามารถเรียนนอกมหาวิทยาลัย ที่ไหนก็ไดทุกที่ ทุกเวลา การเรียนจะเปน module ไมเปน
รายวิชา ไมมี barrier ระหวางคณะ เนนสมรรถนะและทักษะมากกวาความรู การเรียนคือความทาทายตลอดชีวิต สราง
ความใฝรูและสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาตนเองตลอด ทุกองคกรจะตองเปนองคกรแหงการเรียนรูและวิจัย
คุณภาพของการเรียนรูในยุค 4.0 คือ
- เนนการพัฒนาอาชีพ ยึดตัวผูเรียนเปนสําคัญ (Demand side)
-เนนเติมเต็มสิ่งที่ขาด (ความรูและทักษะที่จําเปน) / การเรียนที่ตอบโจทยเฉพาะบุคคล
-Experience Based Learning
-การเรียนรูนอกหองเรียน/โรงเรียน/นอกระบบ
-เนนทุกชวงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง reskill/upskill/multiskill แรงงานปจจุบัน การ recycle คนเกษียณอายุ
-เนนหลักสูตรที่ไมมีประกาศนียบัตรหรือปริญญา
นอกจากนี้ยังกลาวถึงบทบาทของครู อาจารยตองเปลี่ยนแปลง คือ อาจารยตองไมสอน แตตองออกแบบการ
เรียนรู และอํานวยความสะดวก (Design & Facilitate) ใหนักศึกษาเรียนรูจากการทํางาน ฝกปฏิบัติ (Coaching) เนน
Experience-based Learning (Mentoring) อาจารยตองมีจิตวิญญาณความเปนครู เขาใจศิษย เปนครูที่นักศึกษาสามารถ
เขาถึงได สัมผัสไดและแลกเปลี่ยนความคิดได รวมถึงสงเสริมความรูที่เกิดจากภายในใจของนักศึกษาเองในสิ่งที่นักศึกษา
ถนัดหรืออยากเรียนใหเกิดจินตนาการนําไปสูการสรางนวัตกรรม การศึกษาจะมีความสําคัญมากขึ้น เนน competency
และทักษะตางๆ มากกวาวิชาการ วุฒิการศึกษาในระบบจะหมดราคา ดังนั้น มหาวิทยาลัยถูกคาดหวังจะตองผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีคุณสมบัติเปน Global Professional คือ มีความรูในศาสตร/อาชีพของตนเอง มีความรูกวางในทักษะ การใช
ชีวิตและการทํางาน มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดที่ตองการและเปนที่พึงพอใจของลูกคา

2. การใชระบบคุณภาพขับเคลื่อนองคกรสูความเปนเลิศ โดยมีผูเสวนา 3 ทานไดแก
2.1 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มนําระบบ TQA มาใชในป พ.ศ. 2548 เนื่องจากพันธกิจของคณะที่ตองใหการศึกษา รักษาพยาบาลและการวิจัย
ทําใหใชระบบคุณภาพอื่นไมได คณะฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองไปสูความเปนเลิศตามวัฒนธรรมของศิริราช อีกทั้งบุคลากร
ในคณะฯ มีแนวโนมรับกับการเปลี่ยนแปลงไดดีรวมทั้งทีมบริหารเห็นความจําเปนและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงกลา
ที่จะลองทําเรื่องใหมๆ
วิทยากรใชการสื่อสารภายในองคกรที่ทําแลวไดผลดีคือ การพบปะบุคลากรนั้น ผูบริหารจะพูดคุยพบปะดวยตัวเอง
แจงตัวชี้วัดที่ตองการเห็นใหผูบริหารกลุมยอยรับทราบ รับฟงความตองการของทุกหนวยงานซึ่งในการสื่อสาร จะตองมีทั้ง
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 จะเลือกในสิ่งที่ตนเองชํานาญ
เชี่ยวชาญเทานั้น ซึ่งผูบริหารตองทําความเขาใจกับเรื่องที่จะทํา มีการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับทั้งเปนกลุมและรายบุคคล
ในการเขียนรายงานใหเขียนจากสิ่งที่เราทําเปนตัวตั้ง ไมเขียนรายงานเพื่อตอบเกณฑ
3. ประสบการณจากการใชเกณฑ EdPeX ระดับมหาวิทยาลัย โดย รศ.ภญ. อุษณีย คําประกอบ รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและพัฒนาคุณภาพองคกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเริ่มนําเอาระบบ EdPEX มาใชในป 2557 และเริ่งการประเมินทุกสวนงานในป 2558
วิทยากรใหคําอธิบายวา EdPEx ตางจาก QA คือ การมุงเนนที่ผลลัพธ ซึ่งจะมาจากกระบวนการทํางานดวยวิธีใดๆ ก็ได
ทั้งนี้ QA เปนพื้นฐานที่ดีในการทํา EdPEx แตคุณคาที่พบจากการทํา EdPEx คือ ผูบริหารหนวยงานมีโอกาสไดเรียนรูเกณฑ
และสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการ สามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองและเชื่อมโยงกัน และมุงไปที่
เปาหมาย มุงเนนการพัฒนากระบวนงาน นอกจากนี้ วิทยากรยังกลาววา Key success ในการทํา EdPEx คือ Leadership
Engagement Attitude Skill และ Knowledge รวมถึงการสอสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. การสรางระบบรับฟงเสียงของลูกคา (Voice of Customer) อยางมีประสิทธิภาพ โดย นางรัชนี รัตนพิไชย จาก
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มีการจัดทําระบบการบริหารจัดการรับฟงเสียงของลูกคา ดังนี้
1. การจัดตั้งคณะทํางานหนวยที่ปรึกษา (Voice of Customer) ประกอบดวยรองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เจาหนาที่ดานประกันคุณภาพ เจาหนาที่ดาน IT อาจารยประจําหลักสูตร และตัวแทนภาควิชา โดยมีหนาที่
วางแผนระบบ VOC ใหครบลูกคาทุกกลุม ใหคําปรึกษาในการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ติดตามผล ใหคําแนะนําใน
การวิเคราะหผล และหาขอมูลเทียบเคียง (benchmarking)

ความสําเร็จที่ไดจากการพัฒนาระบบ VoC
1. มีกระบวนการในการรับฟงเสียงของผูเรียนและลูกค้ํากลุมอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ 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) ที่กําลังเขามามีบทบาทในการเรียนการสอนในปจจุบัน
และอนาคต และคาย IT ตางๆ เชน Apple หรือ Samsung ตางตั้งมหาวิทยาลัยของตนเองเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะตามที่
บริษัทตองการ ดังนั้น การเรียนการสอนจึงเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม ดังนี้

