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เรื่องนี้ในเมืองไทยยังไม่มีคำตอบและยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดที่ถือว่าเป็นแบบ
อย่างที่ดี (good practice) ที่นำเอาแนวคิด TQM มาใช้ อย่างไรก็ตามหลังจากการที่กระผม
และคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยได้เข้ารับการฝึกอบรม TQM ครัง้ แรกที่ CSU (California State
University) ทีเ่ มือง Stanisluas, California. เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๕๓๙ และครัง้ ทีส่ องไปที่ Wolver Hampton University, UK. เมื่อปีพ .ศ.๒๕๔๐ โดยเฉพาะความสำเร็จของการนำเอาแนวคิด
และปรัชญาการบริหารแบบ TQM ไปประยุกต์ใช้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยา
ลัยในอเมริกาและที่ UK. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
และการศึกษา กรณีจากทั้งสองประเทศนี้ นับว่าเป็นการเริ่มจุดประกายที่ทำให้เกิดความคิด
และความต้องการ (อยาก) ที่จะนำเอามาใช้ในมหาวิทยาลัยของเราและอยากจะนำมาเผย
แพร่ให้ความรู้แก่คณาจารย์ผู้สอนในสาขาบริหารธุรกิจและให้ผู้ประกอบการไทย ฝ่ายวิชา
การมหาวิทยาลัยฯสวนสุนันทาจึงได้จัดฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการและผูป้ ระกอบการขึน้ โดยเชิญ Prof. Dr. Gene Murti จาก CSU มาเป็นวิทยากร
ต่อมาในเดือน พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้หารือกับ ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล อธิการบดีและ
ดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม นายกสภามหาวิทยาลัยในขณะนั้น เพื่อหาวิธีการที่จะนำเอาการจัด
การคุณภาพแบบ TQM มาใช้ประยุกต์ใช้ และในที่สุดได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท Ten
nessee Associate มาช่วยทำการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนสายวิชาการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน รวมทั้งหมด ๗ งานได้แก่ งานสาร
บัญ งานจัดซื้อพัสดุ งานลงทะเบียน งานการส่งคะแนน งานการทำข้อสอบ งานการการเพิ่ม
ถอนวิชา และงานซึ่งเน้นการปรับปรุงและแก้ปัญหาวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าว และได้มีการ
ออกแบบระเบียบปฏิบัติงานใหม่ (re-design procedures) โดยใช้เทคนิคกระบวนการแก้
ปัญหา
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ภาพที่ ๑ การฝึกอบรม TQM ของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.๒๕๔๐
หลังจากที่มีการ re-design ระเบียบปฏิบัติงานทั้ง ๗
งานแล้ว ได้มีการนำมาใช้ในงานฝ่ายวิชาการ โดยเฉพาะสำนัก
ส่งเสริมวิชาการในฝ่ายทะเบียนและวัดผล นอกนั้นไม่ถูกนำมา
ใช้และไม่มีการนำลงไปสู่การปฏิบัติ ด้วยสาเหตุหลายประการ
โดยเฉพาะ commitment ของผู้บริหารในแต่หน่วยงาน และที่
สำคัญคือการไม่มีการ empower จากผู้บริหารระดับสูงทำให้
เป็นปัญหาในการกระจายงานลงสู่การปฏิบัติ จึงไม่มีการขยาย
ผลเท่าที่ควร
ในปีพ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยฯสวนสุนันทาได้มีโครง
การความร่วมมือการเปิดสอนระดับปริญญาโท ๓ สาขาคือ M.A.
in Quality Management, Educational Management
และ Information Technology ร่วมกับ Wolver Hampton Uni
versity พร้ อ มกั บ ในขณะนั ้ น ได้ ม ี ก ารตื ่ น ตั ว เรื ่ อ งการประกั น
คุณภาพการศึกษาไปทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และขณะเดียว
กันในภาคเอกชนก็ได้ตื่นตัวและเห็นความจำเป็นในการที่จะนำ
เอามีแนวคิดระบบบริหารคุณภาพ ISO9000s เข้ามาใช้มากขึ้น
รวมทั้งภาครัฐและทางการศึกษาด้วย
อนึ่ง Wolver Hampton University ได้มีการนำเอาแนว
คิด TQM เข้าไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการ
สอนตัง้ แต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๐ และในปีค.ศ. ๑๙๙๔ ทาง Wolver Ham
pton University ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจาก ISO 9000 :
1994 ทางบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับทุนสนับ
สนุนจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ. ซึ่งคุณถาวร
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ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักในขณะนั้น ได้จัดการประชุม
สั ม มนาเรื ่ อ ง ISO9000:1994 กั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ขึ้นที่โรงแรมเอราวัณ โดยเชิญ Dr. Jene Covcutt
รองอธิการบดีของ Wolver Hampton University มาเป็นวิทยากร
บรรยายเรื่องนี้ ซึ่งนับว่าได้รับผลสำเร็จอย่างมากเพราะมีผู้บริหาร
นักวิชาการและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า ๕๐๐ คน
ในปีพ.ศ. ๒๕๔๑ อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า
๔๐ คน เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ ISO9000:1994 ของ
สมอ. และต่อมาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ได้พยายามนำ
เอาระบบ ISO9000:1994 เข้ามาใช้ แต่ไม่สำเร็จและไม่ได้รับ
การรับรอง เนือ่ งจากขาดการ consult ทีด่ ี และมหาวิทยาลัยจัด
ทำ workshop ด้าน ISO9000:1994 หลายต่อหลายครั้งยังไม่มี
การเข้าสู่การ implement
ผลจากการนำเอาแนวคิด TQM มาใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๐
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มีการใช้แนวคิด ๕ ส. QC
story และกระบวนการแก้ปัญหา (problem solving method)
มาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบงาน
ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ได้แก่
การจัดตารางเรียนตารางสอน การลงทะเบียน การเพิ่มถอน
รายวิชา การจัดตารางสอบ การวัดผลและการแจ้งผลการศึกษา
การสำเร็จการศึกษา การรายงานผลการศึกษา ฯลฯ และได้มี
การประกวดและให้รางวัลกิจกรรม ๕ส. แก่พนักงานและหน่วย
งานประจำทุกปี

M
M
ผลของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในสำนักส่งเสริมวิชาการ
จนทำให้เกิดวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ และมีการปรับปรุงงานใหม่
ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและตลอดเวลา ทำให้ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ย อาทิ
การลดใช้กระดาษปีละไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ รีมจนมาเป็น paper less
office และมีระบบ on-line register เข้ามาแทนในที่สุด การ
ลดเวลาและขั ้ น ตอนการลงทะเบี ย นและการเพิ ่ ม ถอน การลด
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา การลดจำนวนอาจารย์และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ลงมากกว่า ๕๐% แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่า ๓๐๐ % คือ
การลดจำนวนอาจารย์ประจำฝ่ายทะเบียนฯลงกว่า ๖๐% และ
ใช้พนักงานและเจ้าหน้าที่จำนวนเท่าเดิม แต่สามารถให้บริการ
นักศึกษาเพิ่มจำนวนจาก ๖,๐๐๐ คนเพิ่มขึ้นเป็น ๒๓,๐๐๐ คน
ต่อปีเป็นต้น แม้แต่การส่งค่าคะแนนอาจารย์และการประกาศผล
การเรียนแต่ละภาคเรียนปัจจุบันผ่านระบบ online ครบ ๑๐๐%
และไม่มีข้อบกพร่องหรือ ZD จากการประกาศผลการสำเร็จการ
ศึกษาของบัณฑิตกว่า ๒๐,๐๐๐ คนใน ๘ ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มี
การปรับปรุงระบบงานของสำนักส่งเสริมวิชาการมาตลอดเวลา
และพร้ อ มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม ี ก ารเปิ ด สอนสาขาการจั ด การ
คุณภาพ (quality management) ระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา
๒๕๔๔ กระผมในฐานะประธานสาขาและรองอธิการบดีที่รับผิด
ชอบงานฝ่ายวิชาการ ในขณะนั้นจึงได้หารือกับรองศาสตราจารย์
ยุพดี วัยคุณา ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการ รองศาสตราจารย์
ณรงค์ พลอยดนัย หัวหน้าฝ่ายทะเบียน (ต่อมาได้ตั้งเป็น QMR)
และทีมงานของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น และได้ตกลงกันว่าน่าที่
จะได้มีการขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ จึงได้ประชุมและทำการฝึกอบรมคณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ ๓๘ คนของสำนักฯ ทำการวางแผน ออกแบบ
QM., QP. และ WI. ตามระบบบริหาร ISO9000 : 2000 และ
นำมาสู่การปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการที่ประกอบ
ด้วย ๓ ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการ
เรียน และฝ่ายทะเบียนและวัดผลประกอบด้วยระเบียบปฏิบัติ
งานหรือ QP (quality procedure) จำนวนทัง้ หมด ๒๙ QP โดย
มี ดร.วรภัทร ภู่เจริญ เป็นทีป่ รึกษาอยู่ ๖ เดือนจนได้รบั การรับ
รองมาตรฐานจาก UKAS, UK.หลังจากที่สำนักส่งเสริมวิชา
การได้รับความสำเร็จจากการ implement ระบบบริหารคุณ
ภาพ ISO 9000 : 2000 แล้ว ต่อมาได้มหี น่วยงานของมหาวิทยาลัยอีก ๓ หน่วยงาน ได้นำเอาระบบบริหารคุณภาพ ISO
9000 : 2000 มาประยุกต์ใช้จนได้รับการรับรองมาตรฐาน
ได้แก่
๑) บัณฑิตวิทยาลัยโดยการนำของรองศาสตราจารย์
ดร.กุญชรี ค้าขาย และทีมงาน
๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการนำของผู้
ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ศรีพระจันทร์ และทีม
บริหารและ
๓) สำนักงานอธิการบดี โดยการนำของอาจารย์พิมล
ศักดิ์ อุน่ วรรณธรรม
ในเวลาต่อมาในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ มหาวิทยา
ลัยจึงได้กำหนดเป้าหมายในการบริหาร โดยที่จะนำเอาแนว
คิดและปรัชญาของ TQM มาเป็น business strategy และใช้
strategy focus ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยกำหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการมหาวิทยาลัยไว้ ๘ ด้านได้แก่

ภาพที่ ๒ การมอบรางวัลและ certificate ISO9000:2000 จากพณฯ ปองพล อดิเรก รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาพที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ๒๕๔๘-๒๕๕๑

ดังนั้นเป้าหมายและแผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๕๑ จึงได้วางแผนการนำเอาปรัชญาการ
บริหารทั่วทั้งองค์กรหรือ TQM มาใช้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยเริ่มดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐาน หรือ SOP (standard operating procedure)
ระบบสนับสนุนทางวิชาการตลอดปีนี้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
และพั ฒ นาข้ า ราชการและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ๒๙๘ คน
โดยมี ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิส์ กุล และทีมงานเป็นทีป่ รึกษาระบบ
และได้เริ่มฝึกอบรมรุ่นที่ ๑ ไปแล้วจำนวน ๓๐ คนในเดือนกุมภา
พันธ์ที่ผ่านมา ผลการฝึกอบรมรุ่นแรกได้มีการ redesign วิธี
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การปฏิบัติงานหรือ SOP งานไปแล้ว ๑๐ SOPs กำลังดำเนิน
การทดลองนำสู่การปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยได้
กำหนดดัชนีวัดคุณภาพไว้ ๓ ตัวคือ Q : Quality ที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ C : Costing ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และ D :
Delivery การส่งมอบตรงเวลา โดยเป้าหมายจะมีการลดค่าใช้
จ่ายไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ %

ภาพที่ ๔ การฝึกอบรมปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั งิ านทีม่ มี าตรฐานหรือ SOP

หลังจากที่มีผ่านการฝึกอบรมและดำเนินการโครงการนี้
ไปแล้ว ในช่วงประมาณเดือนที่ ๑๐ ถึง ๑๑ ของโครงการ จะมี
การประกวด SOP ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อ
หา best practice จากผลการ implement และมาคัดเลือกให้
reward และ recognition แก่ข้าราชการและพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี จาก best practice ของงานที่ได้มาตรฐานจะนำ
ไปลงระบบ KM (knowledge management) ในระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การ share
knowledge ของพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งจั ด งาน TQM
celebration ด้วย
๒. ทบทวนและนำเอากิจกรรม ๕ ส. มาใช้ทว่ั ทัง้ มหาวิทยา
ลัยและทุกหน่วยงานในปี ๔๘ นี้และจะมีการประกวดเช่นเดียว
กัน
๓. นำแนวคิด KSS (Kaizen suggestion system) มาใช้
ในการปรั บ ปรุ ง และแก้ ป ั ญ หาของการบริ ห ารงานประจำวั น
(daily management) โดยเฉพาะใช้ในระบบการปฏิบัติงานของ
กองอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อลดการสูญเสีย
และประหยัดพลังงาน
๔. วางแผนและนำระบบบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ
ISO14000 มาใช้ทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
ลดมลพิษทางน้ำ ขยะและของเสียจากอาคาร ในที่สุดจะขอการ

รั บ รองมาตรฐานระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล้ อ มหรื อ ISO
14000 ภายในปี ๒๕๔๙
๕. การเทียบเคียงแข่งดี (benchmarking) จึงเป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งที่จะต้องนำมาใช้ควบคู่ไป ในระยะการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ดังนัน้ การ implement โครงการดังกล่าว ใน ๔ ปีตอ่ จาก
นี้ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีเป้าหมายและใช้การจัด
การเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน จะช่วยทำให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยที่ว่า "มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวง
ชน หรือ A Leading Quality City University for All" โดย
เฉพาะทีมงานของผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการที่นำ
เอาแนวคิดและปรัชญาการบริหารจัดการของ TQM มาใช้ใน
การปฏิรูป พัฒนาและปรับปรุงระบบงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
และนับจากนี้ไปประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการปฏิบัติ
งานของบุคลากรทุกคนและทุกระดับก็จะเกิดขึ้น มหาวิทยาลัย
จะได้เริ่มเก็บดอกและออกผลจากพลานุภาพและอานิสงส์ของ
การนำเอาปรัชญา TQM มาใช้หลังจาก ๓ ปีผา่ นไป อย่างแน่นอน
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