
การพฒันาองคก์ร
สูค่วามเป็นเลศิ
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คณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่
และ ผูต้รวจประเมนิรางวลัคณุภาพแหง่ชาติ

โดย รศ.ดร.รชัพล  สนัตวิรากร



ประเดน็ทีจ่ะนําเสนอวนันี้
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1.  การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ

2. แนวคดิพืน้ฐานการบรหิารองคก์รสูค่วามเป็น
เลศิ

3. ADLI คอื อะไร

4. การประยกุตใ์ช ้ADLI ในการพฒันาองคก์ร
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2539 วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ มข. (เกยีรตนิยิมอนัดบั 2)

2540 วศิวกรฝ่ายผลติ บจก.ปนูซเิมนตไ์ทย (มหาชน)

2543 M.Eng University of Tsukuba

2545 Ph.D University of Tsukuba

2547-2555 ผูช้วย/รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา และ                   
รองคณบดฝ่ีายแผนและสารสนเทศ วศิวฯ มข.

2555 นติศิาสตรบ์ณัฑติ และ เป็น TQA Assessor

2555-2559

2561
2562

2562-ปจัจบุนั

หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล วศิวฯ มข.
และ กรรมการสภามหาวทิยาลยัขอนแกน่
ผอ.โปรแกรม ITAP สวทช.
รองอธกิารบดฝ่ีายทรพัยากรบคุคล มข.
คณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มข.

แนะนําตวั รศ.ดร.รชัพล สนัตวิรากร



กรอบแนวคดิในการสรา้ง
ผลการดาํเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ
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การบูรณาการ

เพ่ือสร้างความเป็นเลศิ

ทีย่ัง่ยืนให้องค์กร
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พายุโหม
ประเทศ

ไทย

กระแส
วัฒนธรรม

ข้ามชาติ
เทคโนโลยี

ป่วนโลก

ปัญหา
การเมอืง 

ประชาธิปไตย

ส่ือ social
network

Globalization, 
AEC

COVID-19

และ ภัยพบิตัิ

กระแสทุน

นิยม การค้า

เสรี

การเปล่ียนแปลงภายนอก



Six Sigma

Design of Experiment (DOE)
Statistical Quality Control (SQC)

Thailand Quality Award
(TQM  & TQA)

Strategic Planning
KPI & Balanced Scorecard

Benchmarking

Supply Chain Management
Business Process Improvement (BPI)
Cross-functional Management

TPM

PM/SM

OEE

JIT

IE

7 Waste

Activity-based Management (ABM)
Activity-based Costing (ABC)

Cost of Quality (COQ)

Problem Solving

Waste Assessment

5S / Suggestion Scheme / Visual Control

ISO 9000 / ISO 16949 / HACCP / GMP / ISO 14000 / SA 8000ระดับปฏบิัตกิาร

ระดับจัดการ

ระดับบรหิาร

Productivity Improvement 
Tools & Standards

เครือ่งมอืในการปรบัปรงุองคก์ร
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รางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิTQA
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รางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิTQA

TQA > 650
TQC+ > 450
TQC > 350



บริการ : บริการธุรกิจขนสงสงสนิคาและพัสดุภัณฑเรงดวน

มีบุคลากร 148,000 คน เครื่องบิน 663 เครื่อง รถบรรทุก  

และขนสง 45,500 คัน รับสงสินคาได 3.3 ลานชิ้นตอวัน 

ครอบคลุม 212 ประเทศ

ปรัชญา : PSP (People-Service-Profit)

พันธกิจ : มุงม่ันที่จะเปนนายจางที่ดีที่สดุของพนักงาน 

มีบริการที่ดีที่สุด และ มีชื่อเสียงที่สุดในธรุกิจขนสงดวน
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1. Federal Express Corporation



จุดเดน (หมวด 3) : Ontime สงมอบสินคาภายใน 12:00 ของวันถัดไป 

ปดรับแจงภายใน 17:00 ของทุกวัน รับประกันสินคาบริการฟร ีหากสง

มอบลาชากวา 60 วินาที มีระบบ Tracking, Call center ที่รับสาย

ภายใน 7 วินาที และมีพิธีการศุลกากรแบบดวนดวยระบบอิเลก็ทรอนกิส
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1. Federal Express Corporation



ธุรกิจ : แปรรูปเน้ือไกครบวงจร ของเครือบริษัท CPF 

ผลิตภัณฑ : 3F (FEED, FARM, FOOD)

วิสัยทัศน : ผลิตสินคาเน้ือไกแปรรูปที่มีคุฯภาพตามมาตรฐานสากลและเปนสวน
หน่ึงรวมกับบริษัทอื่นในกลุม CPF ในการบรรลุวิสัยทัศนครัวของโลก   

วัตถุประสงค : ผูนําดานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร)

พันธกิจ : HESTSEC

(Healthy, Education, Safety,

Tasty, Security, Enviroment,

Customer and Market Focus)
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2. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) 



จุดเดน (หมวด 6) : การจัดการกระบวนการและปรับปรุงผลการดําเนินงาน มี
การใช PDCA-BKI (Plan-Do-Check-Act-Benchmarking-Kaizen-
Innovation) Kaizen-DMAIC (Kaizen-Define-Measure-Analyze-
Improve-Control) ISO, SHE, QCC, CPF-INNOVACO (Valuable-
Applicable-Creative-Organization Learning and Teaching)

คานิยม : CPF Way 6 ดาน 

1. พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 2. ใฝรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. สรรคสรางนวัตกรรม 4. มีคุณธรรมและความซื่อสัตย 

5. มุงม่ันเพื่อความสําเร็จ และ 6. ตอบแทนคุณแผนดิน
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2. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) 



ธุรกิจ : ผลิตและจําหนายอาหารสตัว

วิสัยทัศน : ครัวของโลก (Kitchen of the World)

จุดเดน : เสนทางการสรางระบบคณุภาพ

ขั้นที่ 1 : 5S Program-Safety Policy

ขั้นที่ 2 : Quality Policy-Food Safety

ขั้นที่ 3 : SHE Policy-EMP-KM-Energy Saving Program

ขั้นที่ 4: IT Security-5S VFP (Visual Feedback Photograph)

ขั้นที่ 5 : Kaizen-Lean-QCC

ขั้นที่ 6 : TPM-TQM
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3. โรงงานผลิตอาหารสัตวปกธงชยั

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร  จํากัด (มหาชน) 
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3. โรงงานผลิตอาหารสัตวปกธงชยั

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร  จํากัด (มหาชน) 



15

ธุรกิจ : โรงกลั่นนํ้ามันแหงแรกของประเทศไทย

ผลิตภัณฑ : นํ้ามันเชื้อเพลิง

จุดเดน  : การพัฒนาอยางตอเนื่องสูการเติบโตที่ยั่งยืน

1.ขับเคลื่อนดวยคานิยมและวัฒนธรรมองคกร POSITIVE

Professionalism – Ownership & Commitment

Social Responsibility – Integrity

Teamwork & Collaboration – Initiative

Vision Focus – Excellence Striving

2.ขับเคลื่อนดวยการสื่อสาร 5F

Fast – Focus – Friendly – Flexible and Fair

4. บริษัท ไทย ออยล จํากัด (มหาชน) 
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ธุรกิจ : โรงพยาบาล

วิสัยทัศน : เปนสถาบันทางการแพทยของแผนดิน มุงสูความเปนเลิศในระดับสากล

คานิยม  : SIRIRAJ

S Seniority รักกันดุจพ่ีนอง

I Integrity ซ่ือสัตย ถูกตอง เชื่อถือได

R Responsibility รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงตอเวลา

I Innovation คิดสรางสรรค

R Respect ใหเกียรติ เอาใจเขามาใสใจเรา

A Altruism 
คํานึงถึงประโยชนของผูอื่นและสวนรวม

เปนที่ตั้ง

J Journey to excellence and sustainability มุงม่ันพัฒนาสูความเปนเลิศอยางย่ังยืน

5. คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล
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ธุรกิจ : พัฒนาศูนยการคา

วิสัยทัศน : เปนผูพัฒนาศูนยการคาในระดับภูมิภาคที่ไมหยุดนิ่งในการสรางสรรค

ประสบการณแหงความสุขในระดับโลก

พันธกิจ  : POWER  ขับเคลื่อนดวย CHANG Committee

P : People Excellence

O : Ownership

W : Work Process Excellence

E : Experience Excellence

R : Relationship between Community and Society

6. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม จํากัด
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ธุรกิจ : การศึกษา

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิจัยและพัฒนา ระดับโลก

พันธกิจ  : ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแกสังคม 

7. มหาวิทยาลัยขอนแกน



ค่านิยม KKU : SMILE 

L

Social Devotion and Environment Conservation 
(ş Γřűσľ ΦŤ‼ŐεĢűŮż̄Čŕ )
Management by Factual Information
(ş ΓřŃřΦůΓř∙ żĹş ΓřĹ ℓţŘĆℓűŕ τś ∙ ř Φ̄)
Innovation Focus 
(ş Γřűσľ ΦŤ‼ŐεĢűŮż̄Čŕ )
Life Long Learning and Work-Life Balance
(‼řαŘŀ řτℓűŘ℅Γ¯ĺ ℅ű‼ŀ εĢű¯)
Excellence Service for All Customer 
(ş Γřŕ σ℅̄‼ŀ ℓŀ Ňτℓ‼řαŘŀ  Ňτℓř żŃŃřΦş Γř ⁿśŻŇτℓŕ αŮ℅ţŀĳĹ ℓŮ℅ţŀ ‼ŮαŘ)

E

I

M

S
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คาํถามที ่1

กลยทุธก์ารทาํงานท่ีดี ควรเป็นอยา่งไร



21

นทิานอสีป กระตา่ย กบั เตา่

การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ
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WINNER

การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ
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การวางแผนเชิงกลยุทธ์

การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ

เป้าหมาย

การจัดการความเส่ียง

กระโดดลงมาจากหน้าผา

อาจจะเสียชีวิต

เตา่ตอ้งชนะกระตา่ย

สรุปทบทวน ประเมินผล ชนะ/แพ้
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ความพยายามในการวางแผนเพือ่เปล่ียนแปลงองคก์ร

การพฒันางาน

การพฒันาคน

การพฒันาเงนิ

การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ
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ปัจจุบัน

Top ระดบั

ประเทศ

Top ระดบั

อาเซียน

Top ระดบั

เอเชีย

Top ระดบั

โลก

การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ

แนวคดิ 2 ประการในการบรหิารองคก์ร

1. ทําใหง้านสําเร็จ บรรลวุสิยัทัศน์
2. ทําใหค้นสําราญ ทกุภาคสว่นมคีวามพงึพอใจ

GOOD
GREAT
BEST

EXCELLENT



การพฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลศิ



เป้าหมายของ TQA คือ 

การบูรณาการเพ่ือสร้างความเป็นเลศิทีย่ัง่ยืนให้องค์กร

TQA เป็นเร่ืองของการจดัการเชิงกลยุทธ์ 

จงึต้องการการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดบัสูงทุกคน

TQA มุ่งเน้นผลลพัธ์โดยไม่บงัคบัวธีิการ

TQA เป็นการเปลีย่นองค์กร จาก Good to Great

TQA เป็นเร่ืองของการสร้างวฒันธรรม

ทีมุ่่ง Our Goal ไม่ใช่ My Goal เป็นใหญ่



แนวคดิพืน้ฐานการบรหิารองคก์รตามเกณฑ ์TQA
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Get Results
Be Valued

The Integrated Management System

Engaged
Workers

Work
Processes

Data to Monitor Process

Engaged
Customers

Leadership

Strategy



Baldrige Criteria Framework : (Pizza Model)



6. ระบบปฎบิตักิาร
6.1 กระบวนการทาํงาน
6.2 ประสิทธิผลของการปฎิบตัิการ

3. ลกูคา้
3.1 เสียงลกูคา้   
3.2 ความผกูพนัของลกูคา้    

5. บคุลากร
5.1 สภาพแวดลอ้มดา้นบคุลากร    
5.2 ความผกูพนัของบคุลากร

1. การนําองคก์ร
1.1 การนาํองคก์ร   
1.2 การกาํกบัดแูลและความรบัผิดชอบสงัคม

7. ผลลพัธ์
7.1 ผลลพัธด์า้นการเรียนรูแ้ละ

กระบวนการ
7.2 ผลลพัธด์า้นลกูคา้  
7.3 ผลลพัธด์า้นบคุลากร  
7.4 ผลลพัธด์า้นการนาํองคก์ร
7.5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ 

การเงิน และตลาด

2. กลยทุธ์
2.1 การจดัทาํกลยทุธ ์   
2.2 การนาํกลยทุธไ์ปปฏิบตัิ   

4. การวดั การวเิคราะหแ์ละการจดัการความรู ้
4.1 การวดั วิเคราะห ์และ ปรบัปรุงผลการดาํเนินการขององคก์าร

4.2 การจดัการความรู ้ สารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ    

OP. ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร
รายละเอียดเกณฑ TQA



• มมุมองเชงิระบบ (Systems perspective)
• การนําองคก์รอยา่งมวีสิยัทัศน ์(Visionary leadership)
• ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีน (Student-center excellence)
• การใหค้วามสําคญักบัคน (valuing people)
• การเรยีนรูร้ะดบัสถาบนัและความคลอ่งตวั (Organizational learning and agility)
• การมุง่เนน้ความสําเร็จ (Focus on success)
• การจัดการเพือ่นวตักรรม (Managing for innovation)
• การจัดการโดยขอ้มลูจรงิ (Management by fact)
• ความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Societal responsibility)
• จรยิธรรมและความโปรง่ใส (Ethic and transparency)
• การสง่มอบคณุคา่และผลลพัธ ์(Delivering value and results)

คา่นยิมและแนวคดิหลักของเกณฑ ์TQA
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คาํถามที ่2

คา่นิยม ของ คณะเรา คือ อะไร



กลไกการบริหารที่เปนเลิศ

ความทาทายในอนาคต

คน/เงิน/ทรัพยากร

เสียง

• ลูกคา
• บุคลากร
• ประชาชน
• ผูมีสวนไดสวนเสีย Vision Strategy

Action Plan

KPI Measurement
Continuous Process Improvement

Review



ตัวบงชี้ความสําเร็จขององคกรท่ีเปนเลิศ

1. การนําอยางมีวิสัยทัศนของผูนํา

2. การมี Best Practices ของกระบวนการทํางาน

3. การจัดการความรูระดับบุคคลและองคกรอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิผล
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Strategic Leadership
ระบบการนําทีมุ่ง่เป้าหมายกลยทุธ ์

Execution Excellence
การปฏบิตัทิีมุ่ง่ความเป็นเลศิ 

Organizational Learning
ผลการปรับปรงุทีเ่ป็นเลศิ 

Three Competencies of 
Performance Excellence



Lead 
the organization

Manage 
the organization

Improve 
the organization

Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning

มุง่เนน้
ลกูคา้

สง่มอบ
คณุคา่และ
ผลลพัธ์

มมุมอง
เชงิระบบ

จรยิธรรม
และ
โปรง่ใส

รับผดิชอบ
สงัคม

นําอยา่งมี
วสิยัทัศน์

มุง่เนน้
ความ
สําเร็จ

ใหค้วาม
สําคัญ
กบัคน

เนน้นวัตกรรม

องคก์รเรยีนรู ้
และคลอ่งตวั

ตดัสนิดว้ย
ขอ้มลูจรงิ

2

9

10

1 6

3

4

11

7

5

8

Organizational Excellence Model 



1. การนําองคก์ร
2. กลยทุธ์
3. ลกูคา้
4. การวดั การวเิคราะห ์
และการจัดการความรู ้
5. บคุลากร
6. ระบบปฎบิตักิาร
7. ผลลพัธ์

เกณฑ์
1. มมุมองในเชงิระบบ
2. การนําองคก์รอยา่งมวีสิยัทศัน์
3. ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้
4. การใหค้วามสําคญักบัคน
5. การเรยีนรูร้ะดบัองคก์ารและ

ความคลอ่งตวั
6. การมุง่เนน้ความสําเร็จ
7. การจัดการเพือ่นวตักรรม
8. การจัดการโดยใชข้อ้มลูจรงิ
9. ความรับผดิชอบตอ่สงัคม
10. จรยิธรรมและความโปรง่ใส
11. การสง่มอบคณุคา่และผลลพัธ์

คา่นยิมหลักและแนวคดิ

TQM/PMQA :  11 Core Values / 7 Categories



An integrated approach to organizational 
performance management that results in
1. delivery of ever- improving value to customers and 
stakeholders, contributing to organizational sustainability

2. improvement of overall organizational effectiveness and 
capabilities

3. organizational and personal learning

Performance Excellence

38



Management  Solution 

Vi
sio

n

Alignment

Mission

Vi
sio

n

Mission
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แนวคดิพืน้ฐานการบรหิารองคก์รตามเกณฑ ์TQA
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ขั้นที ่1 การต้ังรับปัญหา
ผู้ทีรั่บผิดชอบโดยตรงเกดิความตระหนกตกใจ

กับปัญหาทีเ่กดิขึน้ เน้นการหาทางแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า คลี่คลาย สถานการณใ์ห้

ปกตอิย่างรวดเร็ว คล้ายกับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบเร่งวิ่งลากสายดับเพลิงเพือ่

ดับเพลิงใหเ้ร็วทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทาํได้ (0-5%)

จากปัญหาสู่การสร้างนวัตกรรม

แนวคดิพืน้ฐานการบรหิารองคก์รตามเกณฑ ์TQA
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ขั้นที ่2 รณรงค์ให้เกดิการปรับปรุง
องค์กรโดยผู้ที่ รับผิดชอบแสวงหาเคร่ืองมือหรือ

กําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถ

รับมือกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และลดผลกระทบของ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ เทียบได้กับการที่องค์กรติดตั้ง

ท่อและสายดับเพลิงจํานวนมากขึน้เพ่ือช่วยเพิ่มความ

รวดเร็วในการดับเพลิงและลดความเสียหายที่อาจ

เกดิขึน้ (10-25%)

แนวคดิพืน้ฐานการบรหิารองคก์รตามเกณฑ ์TQA
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ขั้นที่ 3 การปรับปรุงและประเมินผลอย่างเป็น

ระบบ
องค์กรเร่ิมมีการประชุมหารือร่วมกันเพ่ือประเมินจุดที่

เป็นความเส่ียงหรือสาเหตุของปัญหา เพ่ือหาทางรับมือ

กั บ ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ที่ อ า จ ขึ้น ต ร ง จุ ด น้ั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิผลมากขึน้ เทียบได้กับการที่องค์กรประเมินว่า

พื้นที่ ใดมีความเส่ียงในการเกิดเพลิงไหม้และติดตั้ ง

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและหัวรดนํา้เป็นพเิศษ พร้อม

ทั้งแผนการรับมืออัคคีภัยที่อาจเกิดขึน้ในพื้นที่บริเวณน้ัน 

(30-45%)

แนวคดิพืน้ฐานการบรหิารองคก์รตามเกณฑ ์TQA
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ขั้นที ่4 กาํหนดกลยทุธ์ปรับปรุงและการเรียนรู้

ทบทวน

องค์กรดําเนินการบริหารจัดการเชิงป้องกนัการ

เกิดอัคคีภัยอย่างเป็นระบบมากขึน้ เทียบได้กับ

การที่องค์กรติดตั้งระบบตรวจจับความร้อน

และหัวรดนํ้า เพ่ือช่วยเตือนภัยให้ทราบเม่ือ

ระดับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถทําให้เกิด

เพลงิไหม้ได้ (50-65%)

แนวคดิพืน้ฐานการบรหิารองคก์รตามเกณฑ ์TQA
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ขั้นที ่5 การวิเคราะห์องค์กรและสร้างนวัตกรรม
องค์กรดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศระดับองค์กร

และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เน้นการป้องกันที่สาเหตุเบ้ืองต้น 

เพ่ือลดโอกาสการเกิดของปัญหา เทียบได้กับการที่องค์กร

เน้นให้เกิดความปลอดภัยโดยเปลี่ยนมาใช้วัสดุอุปกรณ์ที่

ป้องกันไฟและติดไฟยาก การเปลี่ยนมาใช้ของเหลวที่มีนํ้า

เป็นส่วนประกอบหลักแทนของเหลวไวไฟ และองค์กรให้

ความสําคัญกับระบบตรวจจับความร้อนและหัวรดนํ้าใน

ฐานะวิธีการป้องกันเชิงเตือนภัยเม่ือปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว 

(70-100%)

แนวคดิพืน้ฐานการบรหิารองคก์รตามเกณฑ ์TQA
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คาํถามที ่3

ทกุวนันี ้ตอนทาํงานอยู ่คิดถึงใคร 



Process
Various inputs

blended together

to achieve a 

specified output

Inputs Outputs

Material

People

Equipment

Methods/Procedures

Equipment

Environment

Service

Product

Task completed

Value Chain : IPO  (Input-Process-Output)

Output
Process

Input



Suppliers

Inputs

Process

Customers

Outputs

Outcome3

1

2
สนิคา้หรอืบรกิารคอือะไร

ผูรั้บสนิคา้หรอืบรกิารคอืใคร

ความตอ้งการคอือะไร

4

5

6

กระบวนการทีเ่หมาะสมคอือยา่งไร

ปัจจัยนําเขา้ของกระบวนการคอือะไร

ผูส้ง่มอบปัจจัยคอืใคร
องคก์ร
ของเรา

Value Chain : SIPOC Model

Supplier CustomerOutput
Process

Input

Partners
7

คูค่วามรว่มมอืคอืใคร

Customer of
Customer

8
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Supplier Input Process Output Customer

SIPOC MODEL

Q C D S M E E
Quality : Cost : Delivery : Safety : Moral : Environment : Ethic 
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คาํถามที ่4

ทา่นคิดวา่ ผลงานท่ีทา่นทาํอยูปั่จจบุนันี ้ดีหรอืยงั

ถา้ยงั...ทา่นทราบจดุท่ีควรปรบัปรุงหรอืไม่

ถา้ดีแลว้...ทา่นทราบสิ่งท่ีจะพฒันาตอ่ไปแลว้หรอืไม่
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คาํถามที ่5

ADLI แตกตา่งจาก PDCA อยา่งไร



Principle Process

Process Practice

Practice Performance

Performance Improvement

Plan

Do

Check

Act

PDCA : วงลอ้แหง่ความสําเร็จ

PDCA  DA DA



วงลอ้แหง่ความสําเร็จ
P = PLAN
D = DO
C = CHECK
A = ACT

เป้าหมายการทํางานและการ
ต ัง้เป้าหมายที ่SMART

53

P
DC

A

Goal
Target  
Setting SMART

• S : Simple & Specific
• M : Measurable
• A : Achievable
• R : Realistic
• T : Timely & Trackable
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A • Approach - เปนระบบและมีประสทิธผิล

D
• Deployment - ทั่วถึง

L
• Learning - มีการปรับปรุงพฒันา

I
• Integrate - บูรณาการ

แนวทางการประเมินกระบวนการ : ADLI



Approach
A

Deployment
D

Learning
L

Result

Integration
I

Plan

Do

Check/Share/Act

PDCA Alignment

TQA Process Assessment : ADLI 
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“แนวทาง” (Approach–A) หมายถึง
• วิธีการที่ใชเพ่ือใหบรรลุผลตามกระบวนการ

• ความเหมาะสมของวิธีการที่ใชตอบขอกําหนดของหัวขอ

ตางๆ ของเกณฑ และ สภาพแวดลอมการดําเนินงานของ

องคกร

• ความมีประสิทธิผลของการใชวิธีการตางๆ ขององคกร

• ระดับของการที่แนวทางนั้นนําไปใชซํ้าได และอยูบนพ้ืนฐาน

ของขอมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได (ซ่ึงหมายถึง การ

ดําเนินการอยางเปนระบบ)

การประเมนิกระบวนการ

Systematic +
Effectiveness
O : Orderly
R : Repeated
U : Use of data
M : Measured
A : Appropriate
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“การถายทอดสูการปฏิบัติ” (Deployment–D) หมายถึง ความครอบคลุม

และทั่วถึงของ
• การใชแนวทางเพ่ือตอบสนองขอกําหนดของหัวขอที่มีความเก่ียวของและ

สําคัญตอองคกร

• การใชแนวทางอยางคงเสนคงวา

• การนําแนวทางไปใช (สูการปฏิบัติ) ในทุกหนวยงานที่เหมาะสม

การประเมนิกระบวนการ

Area Based, Customer, Partner, Supplier, Workforce
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“การเรียนรู” (Learning-L) หมายถึง
• การปรับปรุงแนวทางใหดีขึ้น โดยใชวงจรการประเมิน

และการปรับปรุง

• การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด

ของแนวทางผานการสรางนวัตกรรม

• การแบงปนความรูที่ไดจากการปรับปรุงและการสราง

นวัตกรรมกับ หนวยงานและกระบวนการอื่นที่เก่ียวของ

ภายในองคกร

การประเมนิกระบวนการ

Improvement
PDCA
Fact Based
KM
Innovation
Sharing

ITERATION   INOVATION   DISRUPTION
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“การบูรณาการ” (Integration-I) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึง ของ
• แนวทางที่ใชสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการขององคกร

ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร และขอกําหนดของหัวขอตางๆ ในเกณฑ 

(หมวด 1 - หมวด 6)

• การใชตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ชวยเสริมซ่ึงกันและกัน ทั้ง

ระหวางกระบวนการและระหวางหนวยงานทั่วทั้งองคกร

• แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ การวิเคราะห การเรียนรู และการปฏิบัติการ 

มีความสอดคลองกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหนวยงาน 

เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคระดับองคกร

การประเมนิกระบวนการ

(Alignment & integration + 

Organizational needs in OP & Other process)
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A
• Approach

D
• Deployment

L
• Learning

I
• Integrate

แนวทางการประเมินกระบวนการ

คณะ/
หนว่ยงาน
มรีะบบและ

กลไก

หน่วยงาน

A

หน่วยงาน

B

หน่วยงาน

C

หน่วยงาน

D
ผลลพัธ์

ดี

แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้คณบดี

ฝาย A ฝาย B ฝาย C ฝาย D ฝาย E ฝาย F

Dream Team 1

Dream Team 2



ถาวัดไมได 

ก็บริหารจัดการส่ิงนั้นไมได

ข ัน้ที่ 1 ข ัน้ที่ 2 ข ัน้ที่ 3 ข ัน้ที่ 4 ….. ….. ข ัน้ที่ 9 ข ัน้ที่ 10

กระบวนการกํากับองคกรท่ีดี

Process Result
ประสิทธิผลและความเชือ่มโยง

ของกระบวนการกับผลลัพธ์

ไม่ชัดเจน

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=JOdC1hqKsJXNLM&tbnid=vyjBhg1qiWL7pM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://board.postjung.com/633000.html&ei=emJnUtWoA-eS0QXX9YGwAg&psig=AFQjCNG2XufI4y691Q5itAkHTB8359DGOA&ust=1382593530089651
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=LR01cMZMYhi9OM&tbnid=gCXsffsdknMENM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=suvimol&date=20-06-2013&group=5&gblog=19&ei=BGNnUu3cBMWU0AWq9oGADA&psig=AFQjCNHgbeLdDO2FEt2iDHx_HZHYmMlnUw&ust=1382593668120117
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คาํถามที ่6

ทา่นคดิวา่ การลา้งรถของทา่น 
เป็นกระบวนการทํางานทีม่ปีระสทิธผิลหรอืไม่
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ประสทิธภิาพ/ประสทิธผิล
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ล้างนํา้

ล้างด้วยนํา้ยาล้างรถ

ล้างนํา้

เช็ดรถ

ปัดฝุ่น

ล้างนํ้าหยาบ

ล้างนํ้ายาล้างรถตามจุดทีก่าํหนด

ล้างนํ้าละเอยีด

เชด็รถ

ตรวจความสะอาด

เก็บข้อมูล เวลา ปริมาณนํ้า

เดมิ
ใหม่

Innovation == เคร่ืองล้างรถอัตโนมัติ

KPI : ความสะอาด ตน้ทนุน้ํา เวลา
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คาํถามที ่7

เราจะนํา ADLI ไปใชป้รับปรงุ
กระบวนการทํางานไดอ้ยา่งไร



ไม่มรีะบบ

เร่ิมมรีะบบ

มรีะบบ

มรีะบบทีม่ปีระสิทธิผล

D

C

B

A



• บทนํา (โครงรา่งองคก์ร)
• หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบักระบวนการ (หมวด 1-6)
• หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัผลลพัธ ์(หมวด 7)

โครงสรา้งของเกณฑ ์EdPEx
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P.1 ลกัษณะองคก์ร

ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร

• หลกัสตูร และบริการ

• วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยม

• ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร

• สินทรพัย์

• กฎระเบยีบข้อบงัคบั

ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร

• โครงสร้างองคก์าร

• ผู้เรียน ลกูค้ากลุ่มอ่ืน กลุ่มผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย

• ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือ

P.2 สภาวการณ์ขององคก์ร

ก. สภาพด้านการแข่งขนั

• ลาํดบัในการแข่งขนั

• การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนั

• ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ

ข. บริบทเชิงกลยทุธ์

• ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธท่ี์

สาํคญัดา้นหลกัสตูรและบริการ การปฏิบติัการ 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และบคุลากร

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการดาํเนินการ

68

โครงรา่งองคก์ร



6. ระบบปฎิบตักิาร
6.1 กระบวนการทาํงาน
6.2 ประสิทธิผลของการปฎิบตัิการ

3. ลกูคา้
3.1 เสียงลกูคา้   
3.2 ความผกูพนัของลกูคา้    

5. บคุลากร
5.1 สภาพแวดลอ้มดา้นบคุลากร    
5.2 ความผกูพนัของบคุลากร

1. การนาํองคก์ร
1.1 การนาํองคก์ร   
1.2 การกาํกบัดแูลและความรบัผิดชอบสงัคม

7. ผลลพัธ์
7.1 ผลลพัธด์า้นการเรียนรูแ้ละ

กระบวนการ
7.2 ผลลพัธด์า้นลกูคา้  
7.3 ผลลพัธด์า้นบคุลากร  
7.4 ผลลพัธด์า้นการนาํองคก์ร
7.5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ 

การเงิน และตลาด

2. กลยทุธ์
2.1 การจดัทาํกลยทุธ ์   
2.2 การนาํกลยทุธไ์ปปฏิบตัิ   

4. การวดั การวิเคราะหแ์ละการจดัการความรู้

4.1 การวดั วิเคราะห ์และ ปรบัปรุงผลการดาํเนินการขององคก์าร

4.2 การจดัการความรู ้ สารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ    

OP. ลักษณะสาํคัญขององคก์ร

6. รายละเอียดเกณฑ TQA



1. การนําองคก์ร

ก. วิสยัทศัน์ ค่านิยม และ

พนัธกิจ

1.1 การนําองคก์ร 1.2 การกาํกบัดูแลและความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม

(1) (2)

ข. การส่ือสาร

P. ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร 

7 หมวด

17 หวัขอ้

36 ประเด็น        
ทีค่วร
พจิารณา

Xx 89 คําถาม

2 ขอ้

6. รายละเอียดเกณฑ TQA



The Criteria Structure

7

Categories

17

Items

36

Areas to Address

More 

Specificity

89 Specific Questions

11 Core Values

Basic requirements

Overall 
requirements 1

Multiple
requirements

Overall 
requirements 2
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Overall level 1

Overall level 2

Basic

Multiple



รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx

หมวด 1 : การนําองค์กร

การบรรลุวสัิยทัศนไ์ม่ใช่เหตุบังเอญิ

แต่เกดิจากการวางระบบการนาํองคก์ารทีช่าญฉลาด

อย่าลืมว่าหวัไม่สาย

หางไม่กระดกิ

1.1 การนําองคก์รโดยผูน้ําระดบัสูง
- กระบวนการชีน้าํองคก์รด้วยวิสัยทศันแ์ละค่านิยมองคก์ร

- การส่งเสริมการประพฤตติามกฎหมายและมจีริยธรรม 

- การสร้างสถาบนัทีป่ระสบความสาํเร็จโดยผู้นาํระดับสูง

- การสื่อสารและสร้างความผูกพนัของบุคลากรโดยผู้นาํระดับสูง

- การมุ่งเน้นการปฏบิตัอิย่างจริงจังทีท่าํใหบ้รรลุพนัธกจิ

กาํหนด

ชีน้าํ

ทาํใหเ้สร็จ



หมวด 1 : การนําองค์กร อย่าลืมว่าหวัไม่สาย

หางไม่กระดกิ

1.1
กาํหนด

ชีน้าํ

ทาํใหเ้สร็จ

ระบบการนําองคก์ร
ENKKU

LEADERSHIP 
SYSTEM

1



หมวด 1 : การนําองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองคก์รเป็นเร่ืองของผู้บริหารระดับสูง

หน้าทีห่ลักของผู้บริหาร คอื หาแนวทางชื่นชมและส่งเสริมลูกน้อง

1.2 การกาํกบัดูแลและความรับผดิชอบต่อสังคม
- กระบวนการกาํกับดูแลองคก์รทีม่คีวามรับผิดชอบ 

โปร่งใสและปกป้องผลประโยชน์

- การประเมนิผลการปฎบิตังิานของผู้นาํระดับสูงและ

คณะกรรมการกาํกับองคก์ร

- การจัดการใหเ้กดิการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบและการได้รับการรับรองมาตรฐาน

- การส่งเสริมใหเ้กดิพฤตกิรรมทีม่จีริยธรรม

- การสร้างความผาสุกและประโยชนสุ์ขของสังคม

- การใหก้ารสนับสนุนชุมชน

กาํกับดแูล

ทาํใหถู้กกฎหมาย

รับผิดชอบสังคม

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx
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คณะวิศวกรรมศาสตรช้ันนําดานการสอน 

วิจัย และพัฒนาระดับอาเซียน

โดยมีเปาหมายของวิสัยทัศนเปนคณะวิศวกรรมศาสตรช้ันนํา

อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 10 ของอาเซียน

VISION



1

• ผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 และเปนผูประกอบการ

นวัตกรรม

2

• วิจัยและสรางองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยความตองการของ

ประเทศ

3

• บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม

ไทยและสรางคุณคารวมกับสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

4
• บริหารจัดการองคกรใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงมีความเปนดิจิทัลและเปนสากลเพ่ือให

เกิดผลการดําเนินงานที่เปนเลิศและบุคลากรมีความผูกพัน

MISSION



คานิยม : SMILE

L

Social Devotion and Environment Conservation 
(ş Γřűσľ ΦŤ‼ŐεĢűŮż̄Čŕ )
Management by Factual Information
(ş ΓřŃřΦůΓř∙ żĹş ΓřĹ ℓţŘĆℓűŕ τś ∙ ř Φ̄)
Innovation Focus 
(ş Γřűσľ ΦŤ‼ŐεĢűŮż̄Čŕ )
Life Long Learning and Work-Life Balance
(‼řαŘŀ řτℓűŘ℅Γ¯ĺ ℅ű‼ŀ εĢű¯)
Excellence Service for All Customer 
(ş Γřŕ σ℅̄‼ŀ ℓŀ Ňτℓ‼řαŘŀ  Ňτℓř żŃŃřΦş Γř ⁿśŻŇτℓŕ αŮ℅ţŀĳĹ ℓŮ℅ţŀ ‼ŮαŘ)

E

I

M

S



หมวด 1 : การนําองค์กร

1. กําหนดพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมของคณะ 

2.รณรงคส์ง่เสรมิพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม 

3.กํากบัตดิตามพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมทกุ 2
เดอืน

4.ยกยอ่งชมเชยใหร้างวลัและลงโทษในกรณีที่
กระทําผดิจรยิธรรม 

5.สรปุและตดิตามผลการดําเนนิงานดา้น
จรรยาบรรณ 

EN KKU สง่เสรมิใหก้ารปฏบิตัสิมัพันธท์กุดา้นของคณะ
เป็นไปอยา่งมจีรยิธรรม โดยมขีัน้ตอนการทํางาน 5 ขัน้ตอน2

1.2
กาํกับดแูล

ทาํใหถู้กกฎหมาย

รับผิดชอบสังคม



หมวด 1 : การนําองค์กร

EN KKU แผนสง่เสรมินับสนุนใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณ2

ในรอบปีทีผ่่านมา ไม่มผู้ีทีด่รัีบการร้องเรียนด้านจรรยาบรรณเลย



หมวด 1 : การนําองค์กร

1. กําหนดหลกัเกณฑค์ดัเลอืกชุมชนเป้าหมาย

2. สาํรวจความตอ้งการของชุมชน 

3.ออกแบบกจิกรรมและสรา้งการมสีว่นรว่มกบัชุมชน

4. จดัทําแผนบรกิารวชิาการและจดัสรรงบประมาณ

5. ปฏบิตัติามแผนและประเมนิผลการดาํเนนิงาน 

6. สรปุบทเรยีน

EN KKU สง่เสรมิความเขม้แข็งใหช้มุชน ผา่น 6 ขัน้ตอน ดงันี้3

1.2
กาํกับดแูล

ทาํใหถู้กกฎหมาย

รับผิดชอบสังคม



หมวด 1 : การนําองค์กร
1. เทศบาลตาํบลศลิา
2. อําเภอกระนวน
3. เทศบาลนครขอนแกน่
4. เทศบาลนครอดุรธานีEN KKU แผนบรกิารวชิาการใหแ้กช่มุชน3



หมวด 2 : กลยทุธ์

จงวางแผนทีจ่ะวางแผน ก่อนทีจ่ะเร่ิมวางแผนจริง ๆ

2.1 การจัดทาํกลยุทธ์
- กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

- การสร้างนวัตกรรม

- กระบวนการวิเคราะหแ์ละกาํหนดกลยุทธ์

- ระบบงานและสมรรถนะหลักขององคก์ร

- วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์

- การพจิารณาวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์

เสนาธิการไม่วางแผน ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องพลทหาร

แล้วเมือ่ไรจะชนะ
จัดทาํกลยุทธ์

กาํหนดวัตถุประสงค์

เช่ือมโยงความทา้ทาย

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx
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เป้าชัด

• เปา้ดี  เปา้เดน่  เปา้เนน้  เปา้โดน

แผนเน๊ียบ

• ครอบคลมุ  ชดัเจน  เนน้การสอน  และติดตาม

ทรัพยากรพร้อมเพียง

• เพียงพอ  เหมาะสม  ทนัสมยั  มีประสทิธิภาพ

หมวด 2 : กลยทุธ์



หมวด 2 : กลยทุธ์ 4 EN KKU มกีารจัดทําแผนกลยทุธ ์9 ขัน้ตอน



โครงสรางยุทธศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร

8
7



ความทา้ทายเชิงกลยุทธข์องคณะ

ดานหลักสูตรและ

บริการ
ดานปฏิบัติการ

ดานบุคลากร

ดานรับผิดชอบ

สังคม

SC1 : การผลิตบณัฑิตให้มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
และการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร และ
บริการให้พร้อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

SC4 : การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมการทาํงาน การปรบั

โครงสร้าง และขัน้ตอนการทาํงานให้มีความคล่องตวัและ

มีประสิทธิภาพ

SC5 : การกํากับองค์กรท่ีดีและการหารายได้เพ่ือการ

พ่ึงพาตนเองอย่างยัง่ยืน

SC6 : การพฒันาให้เป็นคณะสีเขียวและมีมาตรฐานความ

ปลอดภยั

SC7 : การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจยัและ

นวตักรรมและการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

SC8 : การสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและการ

ยอมรบัในสากล

SC9 : กา รป รับ ตัว ใ ห้ทัน ต่อ กา รเ ป ล่ี ยน แป ลง ขอ ง

เทคโนโลยีอย่างรวดเรว็รวมถึงการปรบัไปเป็นคณะท่ีใช้

ระบบดิจิทลัเป็นฐาน

SC2  : ก า ร บ ริ ห า ร ท รัพ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ ห้ มี ขี ด
ความสามารถสงูขึน้

SC3 : การสร้างความเข้มแข็งและเป็นท่ีพ่ึงของ
ชมุชนและสงัคมอย่างยัง่ยืน

G

E

A

R

P

O

W

E

R



แผนกลยุทธตามแนวคิดของ GEAR POWER

89

เสาหลักที่ 2 Ecological

เสาหลักที่ 1 People 

1. กาวสูสถาบันการจัดการศึกษาดานวิศวกรรมท่ีมีการจัดการเรียนรู
ท่ีเปนเลิศ : E

2. การปรับเปล่ียนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม : R

3. การมุงเนนคน และการปรับเปล่ียนระบบการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล : W

4. การปรับเปล่ียนการใชบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน : A

5. การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและการพึ่งพาตนเองดานการเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ : E

6. การจัดการระบบความปลอดภัย สุขภาพ พลังงาน และส่ิงแวดลอม
อยางมืออาชีพ : P
7. การปรับโครงสรางองคกรและกฎระเบียบและการปรับเปนคณะ
ดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและคลองตัว : R

เสาหลักที่ 3 Spiritual

8. การบริหารโดยใชธรรมาภิบาลและกํากับดูแลท่ีดีสําหรับทุกคน : G
9. การเรียนรูขององคกรและการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการ

พัฒนาและกาวสูสากล : O
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โอกาสเชงิกลยุทธข์องคณะ

SO1 การเป็น World Class University 
และมีหลกัสูตรที่ได้มาตรฐาน
ระดบัสากล

SO2

SO3

SO4 SO8

SO5

SO6

SO7

สร้างหลักสูตรและมีการฝึกอบรมท่ี

ตอบสนองสงัคมและจดัการศึกษาเพ่ือ

สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต

การส่งเสริมและพฒันานวตักรรมเชิง

พาณิชยเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและพฒันา

ขีดความสามารถของ SME และ BCG 
Economy 

การให้บริการด้าน IOTการควบคุม

อตัโนมติั หุ่นยนต์ และ AI ตามนโยบาย

รฐับาล Thailand 4.0

ก า ร จัด ก า ร ปั ญ ห า ด้ า น น้ํ า พ ลัง ง า น

ส่ิงแวดล้อม และภยัพิบติัของภมิูภาค

การฝึกอบรมและพฒันาขีดความสามารถ
ทางวิศวกรรมให้แก่ วิศวกรรมหรือผู้ ท่ี
ทาํงานในภาคอตุสาหกรรม

เป็นศนูยก์ลางการขนส่งและโลจิสติกส์

กา ร ใ ห้บ ริ กา ร กา ร จัด กา ร Smart 
System แก่สงัคม



6 Flag Ships ความเสี่ยงท่ีนาลงทุนท่ีสําคัญของคณะ ประจําป 2563
คณะจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทยความตองการของสังคมในป พ.ศ. 2563
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หมวด 2 : กลยทุธ์

5 EN KKU ระบบงานและสมรรถนะหลกั

ป 2562 เปลีย่นชือ่กระบวนการ Research Process เป็น Research and Innovation Process



CC1. ความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและ AI เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน

CC2. ความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัย และพัฒนาที่

ตอบโจทยอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 

Economy)

CC3. ความเชี่ยวชาญการวิจัยในดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า วัสดุคอนกรีต พลังงานทดแทน 

อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล SMART FARMING 

และ IOT (Internet of Things)

สมรรถนะหลกัของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มข.



หมวด 2 : กลยทุธ์ คนทีไ่ม่รู้ว่าตวัเองไม่รู้ 

น่ากลัวทีสุ่ด

2.2 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
- กระบวนการจัดทาํแผนปฏบิตักิาร

- กระบวนการนาํแผนปฏบิตักิารไปปฏบิตัิ

- กระบวนการจัดสรรทรัพยากร

- แผนด้านบุคลากร  

- กระบวนการจัดทาํตัวชีวั้ดผลการดาํเนินการ

- การคาดการณผ์ลการดาํเนินการ

- กระบวนการปรับเปลี่ยนแผน

การวางกลยุทธโ์ดยปราศจากการวิเคราะหข้์อมูล 

ไม่ตา่งอะไรกับการทอดลูกเตา๋ เดาสุ่ม

จัดทาํแผนปฏบิตักิาร

เตรียมพร้อมสู่การปฏบิตัิ

คาดการณผ์ลการดาํเนินการ

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx



หมวด 2 : กลยทุธ์

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจําป 
กระบวนการ/ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

1. ทบทวน/ปรับปรุง กลยุทธ์
ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีวั้ด

ม.ิย.61 คณะฯ ผูบ้รหิารทบทวน/ปรบัปรุง กลยทุธ ์ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ตวัชีว้ดั วิเคราะหแ์นวโนม้ความสาํเรจ็ของแผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายแผน

2. วเิคราะหก์รอบวงเงนิ
งบประมาณ โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์ชีแ้จงการจัดสรร

ก.ค.61 ชีแ้จงกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือการจดัสรรใหร้อง/ผช.คณบดี หวัหนา้
สาขาวิชา ประธานหลกัสตูรและฝ่ายต่าง ๆ ในกองบรหิารงานคณะ
รว่มกนัจดัทาํแผนปฏิบตัิการประจาํปี 

ทกุฝ่าย

3. เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาํคณะฯให้ความเหน็ชอบ

ส.ค.61 คณะกรรมการประจาํคณะฯ ใหค้วามเห็นชอบอนมุตัิแผนปฏิบตัิการและ
แผนงบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายแผน

4. เผยแพร่ และถ่ายทอดแผน
สู่การปฏิบัติ

ก.ย.61 เผยแพร ่และถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยงัรอง/ผช.คณบดี หวัหนา้สาขาวิชา ประธาน
หลกัสตูร และฝ่ายต่างๆ ในกองบรหิารงานคณะ

ฝ่ายแผน

5. การตดิตามและประเมินผล ธ.ค. มี.ค. 
ม.ิย. ต.ค.

ประเมินผล-แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

ฝ่ายแผน

6. การปรับปรุงแผนปฏบัิตกิาร
ระหว่างปี

ตลอดปีงบ
ประมาณ

ระหว่างปีงบประมาณ หากแต่ละฝ่าย มีความตอ้งการปรบัแผนปฏิบตัิ
การและแผนงบประมาณ ตอ้งชีแ้จง และขอความเห็นชอบต่อ คกผ. และ 
คปค. ตามลาํดบั ก่อนท่ีคณบดีจะอนมุตัเิปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ฝ่ายแผน

6



หมวด 3 : ลกูค้า

ไม่มลูีกค้าย่อมไม่มเีรา ทีส่าํคัญความเป็นเลิศลูกค้าเป็นคนบอก

3.1 เสียงลูกค้า
- กระบวนการรับฟังผู้เรียนและลูกค้าในปัจจุบนั

- กระบวนการรับฟังผู้เรียนและลูกค้าในอดตี อนาคต และ ของคู่แข่ง

- กระบวนการประเมนิความพงึพอใจ ไม่พงึพอใจ และความผูกพนัของลูกค้า

- กระบวนการประเมนิความพงึพอใจเปรียบเทยีบกับคู่แข่ง

กลยุทธใ์นการรับฟังทีด่ ีจะทาํให้ท่านได้ยนิเสยีง

จากสวรรคชั์ดเจนขึน้
รับฟังเสียงลูกค้า

ประเมินความพงึพอใจ

เปรียบเทยีบกับคู่แข่ง

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx
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หมวด 3 : ลกูค้า

7 กระบวนการรับฟงเสียงผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน

24 ชอ่งทาง

ลกูคา้ปัจจบุนั 4 กลุม่
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 4 กลุม่
ลกูคา้ในอนาคต 4 กลุม่



หมวด 3 : ลกูค้า

ยิง่รับฟัง ยิง่ใกล้ชิด ยิง่เข้าใจเสียงสวรรคไ์ด้ชัดเจนมากขึน้

3.2 ความผูกพนัของลูกค้า
- กระบวนการคดิค้นหลักสูตรและบริการ

- กระบวนการจัดบริการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่

- กระบวนการจาํแนกผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่ และ

การใช้ประโยชนข้์อมูลเกีย่วกับลูกค้า

- กระบวนการสร้างความสัมพนัธกั์บผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่

- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

เสียงจากลูกค้า คอื เสียงจากสวรรค์
สนับสนุนลูกค้า

ใช้ประโยชนข้์อมูล

จัดการความสัมพนัธ์

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx



หมวด 3 : ลกูค้า

ขอ้รอ้งเรยีน แบง่ออกเป็น 3 ระดบั คอื
ก) กรณีสามารถดําเนนิการไดทั้นที
คณบดจีะสัง่การทันที
ข) กรณีทีเ่ป็นปัญหาทเีกีย่วขอ้งหลาย
ฝ่ายจะนําเขา้ทีป่ระชมุผูบ้รหิารทกุวันพธุ
บา่ย
ค) กรณีทีเ่ป็นปัญหาทีม่คีวามซบัซอ้น 
คณบดจีะสง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีนพจิารณาภายใน 3 วัน 

คณะกาํหนดเวลาในการแกปั้ญหา

ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 15 วนั

สามารถดําเนนิการจัดการขอ้รอ้งเรยีนได ้
ทกุเรือ่งภายใน 15 วัน รอ้ยละ 100
และมคีวามพงึพอใจจากการจัดการขอ้
รอ้งเรยีน 86.5% 

8 กระบวนการจัดการขอรองเรียน



หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ไม่มกีารวัด ไม่มกีารวิเคราะห ์กไ็ม่เกดิการเรียนรู้และปรับปรุง

4.1 การวดั วเิคราะห์ และปรับปรุงผลการดาํเนินการ
- กระบวนการเลือกตัววัดผลการดาํเนินการ

- การวิเคราะหแ์ละทบทวนผลการดาํเนินการ

- กระบวนการเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ

- กระบวนการเลือกและใช้ข้อมูลลูกค้า

- กระบวนการทีท่าํใหเ้กดิความคล่องตัวของการวัดผล

- กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏบิตัทิีเ่ป็นเลิศ

- กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและสร้างนวัตกรรม

ถ้าวัดไม่ได ้ก็บริหารจัดการส่ิงน้ันไม่ได้ วัด

วเิคราะห์

ปรับปรุง

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

กระบวนการวัด วิเคราะห ์ทบทวนผลการดาํเนินงาน9



ความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด รอยละ

22 44.90

17 34.69

10 20.41

49 100

(ผลงานดําเนินงานรอบ 6 เดือน)



หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

การบริหารโดยไร้ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ เหมอืนตาบอดคลาํช้าง

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ

- กระบวนการจัดการความรู้และ การเรียนรู้ระดับองคก์ร

- กระบวนการจัดการคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ

- กระบวนการทาํใหข้้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งาน

- กระบวนการจัดการคุณภาพของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร์

- กระบวนการสร้างความพร้อมใช้งานของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน

ระบบวัดผลทีม่คีวามไวสูง เป็นเสมอืนเรดารใ์ห้แก่องคก์ร

จัดการความรู้

ข้อมูลสารสนเทศ

เทคโนโลยแีละฮารด์แวร์

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

กระบวนการจัดการความรู้ มี 5 ขั้นตอน10

1. บง่ชีอ้งคค์วามรู ้

2. สรา้งแสวงหา ความรู ้

3. จัดเกบ็ฐานความรูแ้ละการเขา้ถงึความรู ้

4. ถา่ยทอด/แลกเปลีย่นความรู ้

5. นําความรูไ้ปใช ้

ดา้น ประเด็นความรู ้
การศกึษา พัฒนาการจัดการหลักสตูรจากผลการประเมนิหลักสตูร

คํานวณภาระงานการสอน
ขอรับการตรวจมาตรฐานหลักสตูรดว้ยระบบ TABEE 

การวจิยัและบรกิาร
วชิาการ

ประชมุเครอืขา่ยหอ้งปฏบิัตกิารความปลอดภัย 
พัฒนาระเบยีบดา้นการบรกิารวชิาการของคณะ 
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้ 10 4ค. คยุ คดิ คกึ คกั



หมวด 5 : บุคลากร

บุคคลากร คอื สินทรัพยท์ีม่ีค่าทีสุ่ดขององคก์ร

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
- กระบวนการประเมนิขีดความสามารถและอัตรากาํลังทีต่้องการ

- กระบวนการด้านบุคลากรใหม่

- การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร

- กระบวนการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากร

- การจัดสภาพแวดล้อมการทาํงาน

- กระบวนการสนับสนุนบุคลากรโดยใหบ้ริการ สิทธิประโยชน์

ไดท้ัง้งาน ไดท้ัง้คน คอื สุดยอดของนักบริหาร

ประเมินขีดความสามารถ

จัดการงานบุคคล

สร้างบรรยากาศและสวัสดกิาร

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx



หมวด 5 : บุคลากร

คณะไดจัดโครงสรางบรหิารงานโดยแบงออกเปน
2 สวน คือ กองบรหิารงานคณะ และ การบริหาร
วิชาการ โดย กองบรหิารงานคณะ แบงเปน 6 งาน
และการบริหารวิชาการจํานวน 8 สาขาวิชา และ
ไดจั้งตั้งศนูยตามภารกิจเฉพาะ จํานวน 7 ศนูย
และ 1 วิสาหกิจ ซ่ึงการบริหารงานอยูภายใตการ
กํากับดูแลของ คกก.บริการวชิาการของคณะ
นอกจากนี้ยังไดปรบัรูปแบบ คกก. ทีข่ับเคลื่อน
คกก. 4 ระดับ
1. คปค.
2. ระดบัฝาย แบงเปน 7 ดาน ตามโครงสราง

การบริหารคณะ
3. ระดับงาน แบงเปน 13 ชุด และ
4. ระดบัขามสายงาน สําหรับการบรหิารใน

รูปแบบคณะกรรมการขามสายงาน Cross
functional team

11 กระบวนการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากร



หมวด 5 : บุคลากร

5.2 ความผูกพนัของบุคลากร
- กระบวนการค้นหาองคป์ระกอบของความผูกพนั

- กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองคก์ร

- กระบวนการจัดการผลการปฏบิตังิาน 

- กระบวนการประเมนิความผูกพนั การเรียนรู้และพฒันาบุคลากร

- กระบวนการประเมนิประสิทธิผลของการเรียนรู้และพฒันา

- กระบวนการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ

- กระบวนการวิเคราะหผ์ลการประเมนิความผูกพนั

เชื่อมโยงกับผลลัพธ์

บุคลากร คอื สินทรัพย์

ทีม่ีค่าทีสุ่ดขององคก์ร

ประเมินความผูกพนั

พฒันาบุคลากร

สร้างความก้าวหน้า

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx



หมวด 5 : บุคลากร
12

กระบวนการจัดการ

ความก้าวหน้าของบุคลากร

1) การกาํหนดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล

2) จัดทาํแผนการเข้าสู้ตาํแหน่งทางวชิาการ

3) สนับสนุนใหบุ้คลากรลาเพิม่พนูความรู้ทางวชิาการ

4) การสนับสนุนงบประมาณในการพฒันา

5) มอบหมายใหท้าํหน้าทีเ่ป็นประธาน 

6) วางระบบยกย่องชมเชยและใหร้างวัลเชดิชูเกียรต ิ



หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ

การปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลิศ เป็นรากฐานความเป็นเลิศทีย่ั่งยนืขององคก์ร

6.1 กระบวนการท ํางาน
- กระบวนการออกแบบหลักสูตร บริการและกระบวนการทาํงาน

- กระบวนการกาํหนดข้อกาํหนดของหลักสูตร บริการ 
และกระบวนการทาํงาน

- กระบวนการนาํกระบวนงานไปสู่การปฏบิตัิ

- กระบวนการกาํหนดกระบวนการสนับสนุน

- กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร บริการ และกระบวนการ

ทุกระบบงานจะต้องมข้ีอกาํหนดทีชั่ดเจนเพือ่ให้สามารถ

ประเมนิผลและปรับปรุงได้อย่างต่อเน่ือง

ออกแบบ

จัดการ

ปรับปรุง

หลักสูตร

บริการ

กระบวนการ

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx



หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ

13 การออกแบบหลักสูตร บริการและกระบวนการทาํงาน

ระบบ BAR/AAR



หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ

การปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลิศ เป็นรากฐานความเป็นเลิศทีย่ั่งยนืขององคก์ร

6.2 ประสทิธผิลของการปฏบิตักิาร
- กระบวนการควบคุมต้นทุน

- กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

- กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย

และต่อภาวะฉุกเฉิน

ทุกระบบงานจะต้องมข้ีอกาํหนดทีชั่ดเจนเพือ่ให้สามารถ

ประเมนิผลและปรับปรุงได้อย่างต่อเน่ือง

ตน้ทุน

หว่งโซ่อุปทาน

ความปลอดภยั

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx



หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ

14 การจัดการนวัตกรรม



กลไกการสร้างนวัตกรรมของคณะวศิวกรรมศาสตร์



โครงการพัฒนา

อากาศยานไรคนขับ 

เพ่ือประเมินความ

หวานออย การ

ประเมินผลผลิตออย 

โครงการนวัตกรรมสูภัยโควิด 19

โครงการเสื้อเกราะกัน

กระสุนจากรังไหม

โครงการเครื่องมอด

สิ้นสูญ กําจัดมอด

ดวยกระแสโคโรนา



หมวด 7 : ผลลัพธ์

7.1 ดา้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

และดา้นกระบวนการ
7.2 ดา้นการมุ่งเน้นลูกค้า
7.3 ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร

7.4 ดา้นการนาํองคก์ารและการกาํกับดแูล

7.5 ดา้นงบประมาณ การเงนิและตลาด

รายละเอียดเกณฑ TQA/EdPEx



ADLI = APIS

Automatic Performamce Improvement System15



การกระทาํของคน 4 ประเภท

ไมส่าํคญั - ไมเ่รง่ดว่น
ไมส่าํคญั - เรง่ดว่น

สาํคญั - เรง่ดว่น
สาํคญั - ไมเ่รง่ดว่น

ไมส่ําคญั 

ไมเ่รง่ดว่น

สําคญั

เรง่ดว่น

??

??

119

หลกัการบรหิารเวลา /การจดัลําดบังานกอ่นหลงั

เรง่ดว่น – ไมท่าํมปีญัหา
สําคญั - เกีย่วกบัเป้าหมายชวีติ

การใชเ้วลาในงานทีส่ําคญั
และไมเ่รง่ดว่น



ไมส่ําคญั 

ไมเ่รง่ดว่น

สําคญั

เรง่ดว่น

Meeting การ
วางแผน

เรือ่ง
ขดัจงัหวะ

E-mail
โทรศพัท์

คนสว่นใหญช่อบทาํ
มอบหมาย 
สอนงาน

ลดลง

120

หลกัการบรหิารเวลา /การจดัลาํดบังาน
กอ่นหลงั



7. สามเหลีย่มอจัฉรยิะและ กฎ 3 ขอ้สูค่วามสําเร็จ 

1 32 4

121



ชวีติ
อาชพี

สว่นตวั

ครอบครวั

122

7. สามเหลีย่มอจัฉรยิะและ กฎ 3 ขอ้สูค่วามสําเร็จ 



ชวีติ

จติใจ

สมอง

รา่งกาย

123

7. สามเหลีย่มอจัฉรยิะและ กฎ 3 ขอ้สูค่วามสําเร็จ 
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