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1. เพ่ือสร้างความเข้าใจและสามารถนําเกณฑ์คณุภาพการศกึษา           
เพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) ไปประยกุต์ใช้ได้อยา่ง             
เหมาะสม

2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพฒันา KKU สูค่วามเป็นเลศิ

3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจดัการคณุภาพ 

วตัถุประสงค์
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ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ

1. รูแ้ละเขา้ใจใน แนวคิด ความสาํคญั และความหมายของเกณฑคุ์ณภาพ 
การศึกษาเพ่ือการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)

2. เห็นถึงประโชน์ของการนํา EdPEx มาประยุกตใ์ชใ้น KKU

3. ตระหนักถึงความสาํคญัของการจดัการ KKU ตามแนวทางของ EdPEx

4. เกิดแรงบนัดาลใจในการนําแนวทางการพฒันาคุณภาพการดาํเนินงาน   
ในดา้นต่างตามเกณฑ ์EdPEx ไปสู่การปฎิบติัอยา่งจริงจงัทัว่ทั้งองคก์าร

5. ทราบถึงปัญหา และแนวทางในการแกไ้ข

6. ปัจจยัแหง่ความสาํเร็จ ท่ีสาํคญัมีอะไรบา้ง
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โหมโรง

1. พอใจ ประทบัใจ ตดิใจ สมัพนัธ์กบั คณุภาพการจดัการอยา่งไร

2. องค์การท่ียัง่ยืน ดี เร็ว ถกู เก่ง( ดร.ถก)

ประเดน็ทีข่อชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 165 นาท)ี Why>What >How to >Why
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ประเดน็ทีข่อชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 165 นาท)ี Why>What >How to >Why

1. ผู้บริหารจะผลกัดนัองค์กรทัง้ระบบได้อยา่งไร (แนวคิด+ วิธีการ)

2. การสร้างแรงจงูใจและทําให้ผู้บริหารเห็นความสําคญัของเคร่ืองมือ
ในการพฒันาคณุภาพ โดยเฉพาะ EdPEx

3. ทําอยา่งไรให้ผู้บริหารประสานงานกนั และถ่ายทอดระบบคณุภาพ
ไปสูท่กุระดบั 

4. ทําอยา่งไรให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการผลกัดนัองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายด้วยเกณฑ์ EdPEx ( TQM & EdPex)

5. การตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน (ผ่าน PQM – Com)

 รวม 131 Slides
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ประเดน็ทีข่อชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 165 นาท)ี Why>What >How to >Why

6. การกําหนดวิสยัทศัน์ (คําถาม อะไร – อย่างไร)

7. การกําหนดความท้าทาย 

8. การกําหนดสมรรถนะหลกัขององค์กร(ทัง้ระดบัมหาวิทยาลยัและ
ระดบัคณะ)

9. ยกตวัอยา่งแนวปฏิบตัท่ีิดีในด้านตา่งๆ เก่ียวกบั EdPEx

10. แนวคิดและปัจจยัแหง่ความสําเร็จของการจดัการด้วย EdPex

11. ถาม - ตอบ
 รวม 227 Slides
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วธีิการชวนคุย

* อ่านแลว้รู้ + ดูแลว้จํา + ทําแลว้เขา้ใจ
*  ตวั – ใจ                     
*  ถาม – ตอบ                
*  โทร .....
*  ชา้ - เร็ว

(รบัรู้ เรียนรู้)
(ถูกหมด) – จนเขา้ใจ / 3

(เปิดเสรี)

ทกุคนเป็นครู  ทกุท่ีเป็นห้องเรียน  เรียนเหมือนไมเ่รียน  สอนเหมือไมส่อน
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อยากรู้ ไมล่กึซึง้เทา่กบั อยากเรียนรู้

ผู้ รู้ เทียบไมไ่ด้กบั    ผู้ใฝ่รู้

ผู้ ใฝ่รู้ หรือจะเทียบ      ผู้ ท่ีลงมือปฏิบตัิ

คาํถาม – ท่านชอบเป็นคนแบบไหน?
1.รอโอกาส 
2.สร้างโอกาส 
3.บริหารโอกาส
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และ LED



เป็นองค์การจรรยาบรรณทีมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพของเพือ่นร่วมงาน เพือ่ร่วมมอืกนัสร้าง
นวตักรรมและความประทบัใจให้กบัลูกค้า เพือ่นร่วมงาน และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

5.สร้างคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีให้แก่
เพ่ือนร่วมงาน

6. สร้างสรรค์
สิง่แวดล้อมท่ีดีและ
ชว่ยเหลอืสงัคม

4. สร้างรายได้
อยา่งตอ่เน่ือง

3. สร้าง
ความพอใจ
ให้กบัลกูค้า

2. สร้างเสริมการ
ทํางานเป็นทีม

1. สร้างความ
เป็นผู้ นําในธุรกิจ
ท่ีดําเนินอยู่

พนัธกจิ

วัฒนธรรมองค์การ
วิธีการทาํงาน

10.ความอ่อนน้อมถ่อมตน

11.ดาํเนินการแบบ PDCA 

12.จดัการดว้ยขอ้มลูจริงในสถานท่ีจริง

13.แกปั้ญหาท่ีสาเหตุ เนน้การป้องกนัการเกิดปัญหาซํ้า

14.ใชก้รรมวธีิทางสถิติ

15.จดัลาํดบัความสาํคญั

16.จดัการเวลาอยา่งมีคุณค่า

17.สรา้งระบบมาตรฐานท่ีมีการปรบัปรุงอยา่งสมํา่เสมอ

วิธีคิด

5.การจดัการเพ่ือนวตักรรม

6.การเห็นคุณค่าของเพ่ือนร่วมงานและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย

7.ทุกคนในองคก์ารมีส่วนร่วมในการสรา้ง

คุณภาพ

8.ใหค้วามสาํคญัแก่กระบวนการทาํงาน

9.กระบวนการถดัไปคือลกูคา้ของเรา

วัตถุประสงค์ 

1.มีจริยธรรม และรบัผิดชอบต่อ

สงัคม

2ใความเป็นเลิศท่ีมุง่เนน้ลกูคา้

3.การนําองคก์ารอยา่งมีวิสยัทศัน์

4.การเรียนขององคก์ารและของ   

แต่ละบุคคล

ค่านิยม
4. ถกูหลกั3. ถกูเวลา2. ถกูใจ1. ถกูต้อง

วสัิยทศัน์
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โหมโรง

1. พอใจ ประทบัใจ ตดิใจ สมัพนัธ์กบั คณุภาพการจดัการอยา่งไร

2. องค์การท่ียัง่ยืน ดี เร็ว ถกู เก่ง( ดร.ถก)

ประเดน็ทีข่อชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 165 นาท)ี Why>What >How to >Why
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การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน - พอใจ

ประทบัใจ

การจดัการคุณภาพ
(Quality Management)

การสร้างสรรค์คุณภาพ
(Quality Creation)

 ติดใจ

คาํถาม 
คณุภาพดีขึน้ ราคาถกูลง เป็นไปได้หรือไม ่?

ความต้องการ – ความคาดหวงั ตา่งกนัอยา่งไร?

“ คุณภาพ ของผลติภณัฑ์ – บริการ” สัมพนัธ์กบั   “คุณภาพของการจดัการ”
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.

องค์การทีย่ัง่ยนื   

ถกู
คุ้มคา่คุ้มราคา

เก่ง
มีความรู้  ทกัษะ

ความสามารถ  สมรรถนะ

เร็ว 
กวา่ท่ีลกูค้าคาดหวงั

ดร. ถก 

ดี 
คน & ผลติภณัฑ์+บริการ

องค์การที่ยั่ งยืน



คาํถาม : - เหตุ เกดิก่อนผล หรือ ผล เกดิก่อนเหตุ

ประเดน็ทีสํ่าคญัในการนําเกณฑ์ EdPEx ไปประยุกต์ใช้

o ต้องเข้าใจคําถามของเกณฑ์วา่ ถามอะไร + ถามอยา่งไร

o เพราะหากไมเ่ข้าใจคําถาม หรือ เข้าใจแตไ่มช่ดัเจน 

o ผลท่ีจะตามมาคือตอบไมไ่ด้ หรือตอบได้แตต่อบไมต่รงคําถาม

o ตวัอยา่งเช่น      

o 3 วนัจากนารี เป็นอ่ืน (ท่านเขา้ใจว่า บรุุษหรือสตรีเป็นอืน่)

o  จดุประสงค์ วตัถปุระสงค์ เป้าประสงค์

o  ทา่นเข้าใจคําถามของเกณฑ์ดีแล้วหรือยงัครับ
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วธีิการอ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาํเนินการที่เป็นเลิศ

อภิธานศพัท์   P 207 - 253

คําอิบายเพ่ิมเติมเกีย่วกบัหมวดและหวัขอ้  P 117 - 179

โครงร่าง & เกณฑ์  P 15 - 97

หมายเหตุ

EdPEx ทาํให้ KKU ยัง่ยนื และเพิม่ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร - พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ 30



7.3 ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด

7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน

7.4 ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฎิบตังิาน

1.1 การนําองค์กร
โดยผู้นําระดบัสูง

ความท้าทายและความได้
เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

SWOT
ปัจจัยความสาํเร็จ 

ความสามารถปฏบิตัติามแผน
และอ่ืนๆ

7.6 ด้านการนําองค์กร

ผลลัพธ์ที่สมดุล

3.1 ความผูกพนั
ของลูกค้า

6.1 การออกแบบ
ระบบงาน

KPI 5.1 ความผูกพนัของผู้ปฎิบตังิาน

4.1 การวัด การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลดาํเนินการ

3.2 เสียงของลูกค้า
รับฟังและประเมิน ความพงึพอ   
ใจและความผูกพนั

Customer

Internal Process

Learning  & Growth

การปฏิบตักิารที่เป็นเลิศ

Financial
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การนําองค์กรอย่างมีวสัิยทศัน์

1.2 ธรรมาภบิาล
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในภาพใหญ่

2.2 การนํา
กลยุทธ์
ไปปฏบิตัิ

2.1 การจัดทาํ
กลยุทธ์

4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.2 การออกแบบจัดการ
และปรับปรุงกระบวนการ
ทาํงานที่สาํคัญ

5.2 สภาพแวดล้อมของผู้ปฎบิัติงาน

7.5 ด้านประสิทธิผลขององค์การ
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พลงัแหง่แมเ่หลก็ - การมุง่ไปในแนวทางเดียวกนั

S N

คาํถาม เหลก็ กบั แม่เหลก็  ต่างกนัอย่างไร ครับ ?
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ในการอ่านเกณฑ์ EdPex ขอให้ถามตวัเองไว้เสมอ ๆว่า 

2. หากเราต้องเป็นผู้ตอบคําถามนี ้

เราจะตอบเขาถามนีอ้ยา่งไรดี

1. คําถามนี ้ถามมาทําไม 

ไมถ่ามได้หรือไม่

ถามแล้วได้ประโยชน์อะไร
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เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาตเิพือ่องค์กรทีเ่ป็นเลศิ

7. ผลลพัธ์

6. การจดัการ

กระบวนการ

5. การมุ่งเนน้

บุคลากร

4. การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

3. การมุ่งเนน้

ลกูคา้และตลาด 

1. การนาํ

องคก์ร

2. การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

โครงรา่งองคก์ร

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย
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เกณฑ์ประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิ - SEPA

EdPEx ทาํให้ KKU ยัง่ยนื และเพิม่ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร - พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ 38

6. การจดัการ
กระบวนการ

5. การมุง่เนน้
ทรพัยากรบคุคล

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

3.
การให้

ความสาํคญักบั
ผูร้บับรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1. การนํา
องคก์ร

2. การวางแผน
เชงิยทุธศาสตร์

ลกัษณะสําคญัขององคก์ร                              
สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ –PMQA 2552

7. ผลลพัธ์
การดาํเนนิการ
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ต้องเป็นแบบอยา่ง จริงใจจริงจงั
เพ่ือนร่วมงาน เช่ือในสิง่ท่ีเราทํามากกวา่สิง่ท่ีเราพดู

“ผู้นําทาํในสิ่งที่ถูก ผู้จัดการ ถูกในสิ่งที่ทาํ”

ผู้นํา 

วิสยัทศัน์ & ทศัน์วิสยั ตา่งกนัอยา่งไรครับ 
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อสิบได้เล่านิทานไว้เร่ืองหน่ึงไว้เมือ่ประมาณ 2600 ปี

1. แกะ 

2. หมาป่า

3. สนุขัจิง้จอก

สงิโต มีท่ีปรึกษาอยู ่3 ทา่น
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อยู่มาวนัหน่ึงสิงโตเกดิอยากรู้ว่า   “ลมหายใจของตนมกีลิน่อะไร? ”

1. แกะ         

ตอบวา่ ลมหายใจทา่นเหม็นมาก                                 (ขวานผ่าซาก)

จึงเรียกท่ีปรึกษาทั้ง 3 มาสอบถาม

2.หมาป่า    

ตอบวา่ ลมหายใจทา่นไมมี่กลิน่อะไรสกัหน่อย             (ปากหวาน)

3. สนุขัจิง้จอก 

ตอบวา่ วนันีเ้ข้าพเจ้าเป็นหวดัจมกูดมอะไรไมไ่ด้กลิ่นเลย

(มีความรู้ความสามารถแต่ค่อนขา้งถ่อมตน อยากอยู่นานๆ กลวักระทบ กลวัตอ้งแกไ้ขเอง)
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นิทานเร่ืองนีส้อนให้รู้ว่า

1.  ถ้าหากไมส่ามารถระบโุอกาสในการปรับปรุงอยา่งเป็นระบบ

2. ผู้ นําองค์การก็เปรียบเสมือนสิงโตตาบอด  

เพราะไมส่ามารถทําความเข้าใจปัญหาหรือความเปล่ียนแปลง

ท่ีกําลงัท้าทายองค์กรอยูใ่นขณะนัน้ตามสภาพความเป็นจริง

3. ซึง่อาจสง่ผลให้องค์กรถงึกบัสญูพนัธุ์ไปจากโลกแหง่การแขง่ขนั                     
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ผู้นํา ต้องเป็น นักวพิากษ์ หรือ วจิารณ์ 

2.วพิากษ์ 

1.วจิารณ์

3.วจิารณญาน
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นิสัยด ีๆ ในการทาํงาน

อดกลั้นไดดี้แนะนาํเท่าไรไม่ดีข้ึน

อดทนสมํ่าเสมอท้ิงกลางคนั

ชอบแกไ้ขชอบแกต้วั
ใหอ้ภยัไม่ออมชอม

ต่ืนเตน้กบัการทาํงานทาํเป็นพกัๆ

แขง็แกร่งแขง็กระดา้ง
อ่อนนอ้มถ่อมตน พร้อมท่ีจะสู้อ่อนแอยอมแพต้ั้งแต่เร่ิม

นิสยัท่ีดีนิสยัท่ีตอ้งปรับปรุง
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โลกทศัน์ใหม่ของผู้นํา   

• ผู้ นําหลายคนพลาดโอกาสท่ีจะเป็นครูท่ีลกูน้องรักและนบัถือ 
เพราะผู้นําไม่คดิว่าตนเองเป็นครู แต่คดิว่าตนเองเป็นนายจ้าง       
เป็นผู้ พิจารณาเเงิน-เดือนเป็นผู้ มีสทิธิให้คณุให้โทษ เป็นผู้ ท่ีต้อง
ได้รับผลผลติ  (Output) จากลกูน้องเพ่ือแลกเปล่ียนกบัเงินเดือนท่ี
จา่ยไป 
• มองการบริหารว่าเป็นกลไกของการแลกเปล่ียน (Exchange 
and Transaction) ทําให้สิง่ท่ีผู้ นําได้รับจาก ลกูน้องคือความรู้สกึ
วา่ การทํางานก็เป็นกลไกของการแลกเปล่ียนเชน่เดียวกนั



EdPEx ทาํให้ KKU ยัง่ยนื และเพิม่ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร - พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ 49

6 ส่ิงทีผู้่นําหรือหัวหน้าควรหยุดทาํ

1. รับปากแล้วไมทํ่า

2. รับชอบแตไ่มรั่บผิด 

3. ตดัสนิโดยไมฟั่งความคิดเห็นของผู้ อ่ืนหรือไมอ่ธิบายเหตผุลใด ๆ

4. พดูจาไมใ่ห้เกียรตลิกูน้อง 

5. ตําหนิลกูน้องตอ่หน้าธารกํานลั 

6. ความเสมอภาคเทา่เทียม ความยตุธิรรม 
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 ผู้ นํา ท่ีชัว่ร้าย 
คือ ผู้ ท่ีประชาชนเกลียดชงั

 ผู้ นํา ท่ีดีมีคณุธรรม
คือ ผู้ ท่ีประชาชนเคารพนบัถือ

 ผู้ นํา ท่ีย่ิงใหญ่
คือ ผู้ ท่ีประชาชนกลา่ววา่ “เราทําสําเร็จด้วยตวัของพวกเราเอง”

เล่าจ้ือ

ผู้นําทีย่ิง่ใหญ่
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โครงสร้างคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการปรับปรุง  KKU KKU ด้วยเกณฑ์ด้วยเกณฑ์  EdPexEdPex

Steering Committee
665544332211

Project Manager

Award Application Committee (Champion) 
5544332211

Team A, Team B, Team C, Team Editor, Team Production 

7766



10  ขัน้ตอน
การปรับปรุง KKU ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx
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ขั้นตอนท่ี 1
กาํหนด

ขอบเขตของ

การประเมิน

ขั้นตอนท่ี 1
กาํหนด

ขอบเขตของ

การประเมิน

ขั้นตอนท่ี 2
กาํหนดกลุ่ม

ผูท้าํหนา้ท่ี

ประเมิน

ขั้นตอนท่ี 2
กาํหนดกลุ่ม

ผูท้าํหนา้ท่ี

ประเมิน

ขั้นตอนท่ี 3
กาํหนดรูปแบบ 

วิธีการ 
และแผน

การประเมิน

ขั้นตอนท่ี 3
กาํหนดรูปแบบ 

วิธีการ 
และแผน

การประเมิน

ขั้นตอนท่ี 4
จดัทาํ

โครงรา่ง

องคก์ร

ขั้นตอนท่ี 4
จดัทาํ

โครงรา่ง

องคก์ร

ขั้นตอนท่ี 5
ฝึกประเมิน

องคก์รดว้ย

ตนเอง

ขั้นตอนท่ี 5
ฝึกประเมิน

องคก์รดว้ย

ตนเอง

ขั้นตอนท่ี 10
ประเมินและ

ปรบัปรุง

กระบวนการ

ขั้นตอนท่ี 10
ประเมินและ

ปรบัปรุง

กระบวนการ

ขั้นตอนท่ี 9
จดัทาํแผน

ปรบัปรุงแกไ้ข

ตามลาํดบั

ความสาํคญั

ขั้นตอนท่ี 9
จดัทาํแผน

ปรบัปรุงแกไ้ข

ตามลาํดบั

ความสาํคญั

ขั้นตอนท่ี 8
วิเคราะห์

โอกาสในการ

ปรบัปรุงและ

จดัลาํดบั

ขั้นตอนท่ี 8
วิเคราะห์

โอกาสในการ

ปรบัปรุงและ

จดัลาํดบั

ขั้นตอนท่ี 7
ดาํเนินการ

ประเมิน

องคก์ร

ขั้นตอนท่ี 7
ดาํเนินการ

ประเมิน

องคก์ร

ขั้นตอนท่ี 6
จดัตัง้ทีมงาน

ประเมิน

ในแตล่ะหวัขอ้

ขั้นตอนท่ี 6
จดัตัง้ทีมงาน

ประเมิน

ในแตล่ะหวัขอ้

10 ขั้นตอนการประเมนิและการปรับปรุงองค์การ ตามเกณฑ์ EdPEx
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ขั้นตอนที ่1 กาํหนดขอบเขตของการประเมนิ
วตัถุประสงค ์

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ขอบเขตของการประเมินน้ันมีความครอบคลุม

และมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูอยา่งเหมาะสมครบถว้น อีกทั้งตอ้งมีการ
กาํหนดผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจน

กระบวนการ  

 กาํหนดใหช้ดัเจนวา่กระบวนการประเมินจะมีความครอบคลุมทัว่ทั้ง องคก์ร
หรือเฉพาะส่วนงานใดส่วนงานหน่ึง

 ตดัสินใจใหช้ดัเจนวา่ประเด็นใดท่ีจะถกูเลือกมาพิจารณา

 นําโครงสรา้งองคก์รมาประกอบการพิจารณากาํหนดขอบเขตการประเมิน

คณุสมบตัิ
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• กาํหนดผูร้บัผิดชอบ (Champion) 7 คน โดยท่ีแต่ละคนจะรบัผิดชอบการ
เตรียมขอ้มลูสาํหรบัประเมินในแต่ละเกณฑ ์(Category)

• หนา้ท่ีของ Champion

– จดัเตรียมโครงร่างองคก์ร

– รบัผิดชอบในการตอบคาํถามจากเกณฑก์ารประเมิน

• Champion จะถกูเลือกโดยพิจารณาจากผูท่ี้มีภาวะผูนํ้าและมีทกัษะในการ
ดาํเนินการอภิปราย รวมทั้งตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัองคก์รในภาพรวมและ
ควรจะเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในเกณฑร์างวลัคุณภาพแหง่ชาติ(เป็นอยา่งดยีิ่ ง)

ขั้นตอนที ่2 กาํหนดผู้รับผดิชอบ (Champion)
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ขั้นตอนที ่3 กาํหนดรูปแบบ วธีิการ และแผนการประเมนิ

วตัถุประสงค ์

 เพ่ือท่ีจะกาํหนดใหช้ดัเจนวา่ความคาดหวงัจากการประเมินคืออะไร 
รวมทั้งทรพัยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการประเมิน

 เพ่ือกาํหนดรปูแบบในการประเมินท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร

รปูแบบการประเมิน

1. การอภิปราย (Oral Discussion) โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมตกลงร่วมกนัวา่
คาํถามใดท่ีสามารถตอบไดท้นัที คาํถามใดท่ีตอ้งอาศยัการรวบรวมขอ้มลู
กอ่นการตอบ และคาํถามซ่ึงองคก์รยงัไมมี่การดาํเนินการในเร่ืองน้ันๆ 

2. การสรุปประเด็นสาํคญั (Bulleted Report)

3. การเขียนรายงานเต็มรปูแบบ (Full Written Report)
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ขั้นตอนที ่4 การจดัทาํโครงร่างองค์กร

วตัถุประสงค ์

เพ่ือท่ีจะทาํใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจถึงทิศทางการดาํเนินงานและปัจจยัแหง่

ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร

กระบวนการ 

 ทบทวนขอ้คาํถามในเกณฑใ์นส่วนโครงร่างองคก์ร

 จดัเตรียมเน้ือหาและรายละเอียดของโครงร่างองคก์รใหค้รบถว้นมากท่ีสุด



ขั้นตอนที ่5 ฝึกซ้อมการประเมนิ
วตัถุประสงค ์

เพ่ือฝึกซอ้มการประเมินโดยใชเ้กณฑ ์1 หวัขอ้เป็นตวัอยา่ง
กระบวนการ  
• อ่านแนวทางในการตอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแหง่ชาติ โดยเฉพาะแนวทางการ

ตอบมิติแนวทางและการนําไปปฏิบติั

• ทาํความเขา้ใจเกณฑใ์นหวัขอ้ท่ีจะเป็นตน้แบบในการทดลองประเมิน

• ใหเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีจะนํามาตอบในประเด็นสาํคญัและเตรียมคาํตอบ

• อธิบายวา่องคก์รมีวธีิการในการดาํเนินงานและตวัวดัอะไรบา้ง และองคก์รมี
วธีิการอยา่งไรในการนําวธีิการและตวัวดัเหล่าน้ันไปใช ้รวมถึงมีวธีิการอยา่งไรใน
การปรบัปรุงวธีิการและตวัวดัเหล่าน้ัน

• หากองคก์รไมส่ามารถตอบคาํถามในขอ้ใดได ้แสดงถึงโอกาสในการปรบัปรุงใน
ประเด็นน้ัน

• เช่ือมโยงผลการประเมินกบัโครงร่างองคก์รท่ีเขียนข้ึน เพ่ือท่ีจะตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของขอ้มลูวา่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่

• สรุปร่วมกนัถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรบัปรุงขององคก์รภายในหวัขอ้น้ัน

ขั้นตอนที ่6 การจดัตั้งทมีงานและประเมนิในแต่ละหัวข้อ
วตัถุประสงค ์ 

การเตรียมบุคลากรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑท่ี์ได้

รบัผิดชอบเป็นสมาชิกเพ่ือตอบคาํถามในหวัขอ้ท่ีรบัผิดชอบ

กระบวนการ  
• เลือกสมาชิก 3-5 คนท่ีเป็นคนท่ีมีความกระตือรือรน้และมีความรูเ้ป็นอยา่งดี

เก่ียวกบักิจกรรมขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑข์อ้น้ัน

• กาํหนดบทบาทของหวัหนา้และสมาชิกในทีม

• เลือกสมาชิกในทีมจากหลายระดบัในองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดมุมมองและ ขอ้มลู
ท่ีหลากหลาย

• หากมีสมาชิกในทีมท่ีเป็นบุคคลภายนอกองคก์ร เช่น ลกูคา้หรือผูส่้งมอบ 
จะช่วยใหม้องเห็นภาพในมุมมองท่ีครอบคลุมข้ึน

• ดาํเนินการตอบคาํถามและประเมินตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแหง่ชาติ

(โดยแชมเป้ียนและสมาชิกท่ีรบัผดิชอบในหมวดและหวัขอ้น้ันๆ)
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ขั้นตอนที ่7 การสรุปประเดน็การประเมนิองค์กร

วตัถุประสงค ์ 
การนําผลการประเมินในแต่ละหวัขอ้มาสรุปในทีมประเมินเพ่ือหาจุดแข็ง

และโอกาสในการปรบัปรุงองคก์รในภาพรวม

กระบวนการ

 แลกเปล่ียนผลประเมินระหวา่งทีม เพ่ือหาขอ้สรุปถึงจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรบัปรุงขององคก์ร 

 ทุกทีมตอ้งมีการตกลงร่วมกนัถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรบัปรุงซ่ึงเป็น

ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑส่์วนใหญ่และ มีผลกบัองคก์รโดยตรง 
(Key Theme) ทั้งในส่วนของแนวทาง การนําไปปฏิบติั  และผลลพัธ ์

EdPEx ทาํให้ KKU ยัง่ยนื และเพิม่ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร - พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ 62

ขั้นตอนที ่8 วเิคราะห์โอกาสในการปรับปรุงและจดัลาํดบั

วตัถุประสงค ์

เพ่ือจดัลาํดบัความสาํคญัของจุดแข็งและโอกาสในการปรบัปรุงเพ่ือช่วยในการ

จดัทาํแผนปฏบิติัการสาํหรบัการปรบัปรุงองคก์ร

กระบวนการ 

• อิงตามโครงร่างองคก์ร 

• ตดัสินใจร่วมกนัภายในทีมถึงปัจจยัท่ีจะนํามาใชใ้นการพิจารณา                              
ตดัสินใจ ซ่ึงอาจรวมถึงขอ้จาํกดัดา้นทรพัยากร

• ตวัอยา่งปัจจยัในการตดัสินใจ เชน่ ความเช่ือมโยงกบัแผนกลยุทธ ์                          
ผลกระทบต่อองคก์ร ตน้ทุน คา่ใชจ้า่ย ระยะเวลาในการดาํเนินการ                   
จาํนวนบุคลากรท่ีมีอยู่
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การจดัลาํดบัความสําคญัของการปรับปรุง

3.ปรับปรุงยาก
ผลกระทบมาก

4.ปรับปรุงยาก
ผลกระทบนอ้ย

1.ปรับปรุงง่าย
ผลกระทบมาก

2.ปรับปรุงง่าย
ผลกระทบนอ้ย

ระดบัผลกระทบ

นอ้ย มาก
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การจดัลาํดบัความสําคญัของการปรับปรุง
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ขั้นตอนที ่9 การจดัทาํแผนปรับปรุง

วตัถุประสงค ์
เพ่ือนําผลลพัธจ์ากการประเมินองคก์รดว้ยตนเองมาจดัทาํเป็น Roadmap 

ในการปรบัปรุงองคก์ร

กระบวนการ 
• Champion เป็นผูท่ี้จดัทาํแผนปรบัปรุง ซ่ึงจะใหค้วามสาํคญักบัประเด็นท่ี                   
ถกูจดัลาํดบัความสาํคญัในอนัดบัตน้ ๆ

• แผนปรบัปรุงควรกาํหนดผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจนในทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการกาํหนด
ดชันีช้ีวดัความสาํเร็จและเวลาแลว้เสร็จของแต่ละขั้นตอน 

• ผูนํ้าระดบัสงูตอ้งมีการส่ือสารแผนการปรบัปรุงไปทัว่ทั้งองคก์ร

• Champion จะทาํหนา้ท่ีทบทวนแผนจากขอ้มลูป้อนกลบั
• ดาํเนินการปรบัปรุงอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง

• ผูนํ้าระดบัสงูตอ้งเป็นผูส่ื้อสารถึงความกา้วหนา้ของแผนการปรบัปรุงอยา่ง

สมํา่เสมอ รวมถึงการเฉลิมฉลอง ยกยอ่งชมเชย เม่ือประสบผลสาํเร็จตามแผน
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ขั้นตอนที ่10 การประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ
วตัถุประสงค ์

เพ่ือประเมินและปรบัปรุงกระบวนการตรวจประเมินองคก์รดว้ยตนเองและ

กระบวนการปฏิบติัการ

กระบวนการ 
• ผูนํ้าระดบัสงูจะไดร้บัขอ้มลูจาก Champion สมาชิก และหวัหนา้ทีม               
ปรบัปรุงถึงปัจจยัความสาํเร็จและอุปสรรคจากการประเมินตนเอง               
จากน้ันตอ้งนําขอ้มลูดงักล่าวมาเป็นขอ้มลูสาํหรบัการปรบัปรุงกระบวนการ

ประเมินตนเองในรอบถดัไป

• กาํหนดและวางแผนการประเมินในรอบถดัไป โดยท่ีใหป้ระเมินในเชิงลึกมากข้ึน 
เชน่ ในครั้งแรกประเมินเฉพาะส่วนโครงร่างองคก์ร รอบน้ีก็ใหป้ระเมินจากเกณฑ์
ในหวัขอ้อ่ืน ๆ เป็นตน้ โดยใชแ้นวทางการใหค้ะแนนประกอบในการประเมิน



สมคัรเขา้รบัรางวลั EdPEx / TQAสมคัรเขา้รบัรางวลั EdPEx / TQA

การประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 

(Self-Assessment)

การประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 

(Self-Assessment)

องคก์รทราบจดุแข็งและโอกาส

ในการปรบัปรุง

องคก์รทราบจดุแข็งและโอกาส

ในการปรบัปรุง

ดาํเนินการปรบัปรุงดาํเนินการปรบัปรุง สรา้งแผนปรบัปรุงสรา้งแผนปรบัปรุง

1 2

34

7. ผลลพัธ์

ทางธุรกิจ

6. การจดัการ

กระบวนการ

5. การมุ่งเนน้

ทรพัยากรบุคคล

4. การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

3. การมุ่งเนน้

ลกูคา้และตลาด 

1. การนาํ

องคก์ร

2. การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

โครงรา่งองคก์ร

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย
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WHY ทําไมตอ้งนําเกณฑ์ EdPex เขา้ประยกุต์ใชใ้น KKU .... ?

WHAT แลว้เราตอ้งทําอะไร..... ?

HOW To แลว้เราจะทําไดอ้ย่างไร.......?
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ประโยชน์ที่ได้รับ

ของการนําเกณฑ์ EdPEx

เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจดัการ

เพื่อให้ KKU ประสบความสาํเร็จ 

1.ไวตอ่การรับรู้ของการเปลี่ยนแปลง
2.ไวตอ่การปรับปรุงและพฒันา
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เคร่ืองมือการจดัการสมัยใหม่    

Management Tools

ใคร  ใช้  ใคร ?

Management Tools

Tools



Management Tools

Tools

Management Tools

Tools



สต ิสมาธิ ปัญญา
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o ไมใ่ส่ใจศึกษาวา่การจดัการคุณภาพ TQM & EdPex คืออะไร

o มอบหมายใหผู้อ่ื้นทาํ โดยท่ีไมมี่ส่วนร่วม

o วา่จา้งคนนอกมาทาํแทนก็ได้

o บอกใหท้าํแต่ไมใ่หท้รพัยากร

o บอกใหท้าํแต่ไมมี่เวลาให้

o บอกใหท้าํแต่ไมเ่คยติดตามดแูล

อย่าเพยีงแม้แต่จะคดิ



ศึกษาแนวคิดและหลกัการของ TQM & EdPex

การจดัการคุณภาพ เป็นหนา้ท่ีของเรา ไมใ่ชห่นา้ท่ีของใคร

ขายฝัน และสรา้งจินตภาพใหก้บัผูร้่วมงาน

เป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ใหเ้วลาและพดูคุยเร่ืองการแกไ้ขและป้องกนัปัญาร่วมกนับ่อยๆและบ่อยๆ  

ใหค้วามสาํคญัและจริงจงักบัการตรวจวนิิจฉยัองคก์ร เพ่ือคน้หาโอกาสใน

การปรบัปรุงและจดัทาํแผนการพฒันา

ทบทวนขอ้มลู และร่วมกนักาํหนดเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ

สนับสนุนทรพัยากรอยา่งเพียงพอ

หมัน่ติดตามความกา้วหนา้ และหาทางแกไ้ขปัญหาใหลุ้ล่วง

ควรทาํโดยไม่ต้องมาเสียเวลาคดิ
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สาร – วธีิการส่ือสาร – ผู้รับสาร               
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 สัตว์อะไรเอ่ย ???????

สตัว์ส่ีเท้า ลําตวัอ้วนกลม คอสัน้ หน้ากลมแป้น

จมกูบานมน ปากกว้าง มองเหน็ฟัน 2 ซ่ี 

หางสัน้  และหตูัง้ 2 ข้าง
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 ระดับการยอมรับต่อการเปล่ียนแปลง

ปัจ
จยั
สน

บัส
นุน

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง

ระยะเวลา

รับรู้ 
 ลดการสบัสน 

เข้าใจ 
ลดทศันคติทางลบ

ยอมรับ 
ลดการไมพ่ยายามและการ 
ไมส่นบัสนนุการเปลีย่นแปลง

มุ่งม่ันต่อความสาํเร็จ 
สนบัสนกุารเปลี่ยนแปลง
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4 ร่วม หวัใจของการสร้างองค์การให้ยั่งยืน

1.ร่วมคิด              
2.ร่วมทํา
3.ร่วมรักษา
4.ร่วมพฒันา
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ดร.วรีพจน์ ลือประสิทธ์ิสกลุ

รางวลัตอบแทน(แรงจูงใจภายใน)ทีเ่กดิแก่ตนเอง 4 ประการ

(2) ความรู้สึกว่า
มสิีทธิคดิค้นและเลอืก
วธีิการดาํเนินงาน

(1) ความรู้สึกว่า ได้รับ
มอบหมายหน้าที่งานที่
มคุีณค่าและความท้าทาย

(3) ความรู้สึกว่า ได้แสดง
ความรู้ ความสามารถ และ

ได้ พฒันาความรู้
ความสามารถ ของตนเอง

รางวลัอนัเกิดจาก
การลงมือปฏิบัติ

รางวลัอนัเกิดจากการ
รับรู้

จุดมุ่งหมายของงาน

(4) ความรู้สึกยนิด ีทีไ่ด้เห็น
ความคบืหน้า และ

ความสําเร็จ

รางวลัแห่งการ
ได้รับโอกาส

รางวลัแห่งการ
ได้รับความสาํเร็จ

คาํถาม : - เหตุ เกดิก่อนผล หรือ ผล เกดิก่อนเหตุ
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Deming Prize Winners

การบริหารเขม็มุ่ง
การปรับปรุงทีห่น้างานQC Story
การบริหารกระบวนการคร่อมสายงาน (XM)

Strategic Planning

Human Resources Focus

Customer & Market Focus

Self-Diagnosis & TQM Road Map

START

HERE

C

โลกทศัน์และแนวคดิของ TQM

TQM Leadership

Best-Practices Challenge by 

Re-Engineering, Benchmarking, Six Sigma

Information & IT Utilization

Value Creation Processes

การบริหารกระบวนการปฏิบัติงานประจาํวนั (DM)
Standardization of Work Problem Solving

Decision Programming

KAIZEN
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TQM & EdPEx

ข้อเหมือน และ ข้อแตกต่าง 

ข้อแตกต่างระหว่าง
EdPEx,TQA TQM

เน้นแรงจงูใจภายในเน้นแรงรูงใจภายนอก Motivation

ครอบคลมุทกุกระบวนการ ตามความเป็น
จริงของแตล่ะองค์การ

ครอบคลมุทกุกระบวนการของ
องค์การท่ีต้องการเป็นเลศิในการ
จดัการ

มีระบบบริหารขัน้พืน้ฐานท่ีแนน่อน (HK, 
QC, XF, DM)
มีเคร่ืองมือสําหรับบริหารท่ีได้รับการพฒันา
มาจาก QCC

เป็นข้อสอบ มีแต่คาํถามชีนํ้าแต่
ไม่ได้ชีแ้นะ
(เพ่ือประเมินตนเองและพบโอกาสใน
การเรียนรู้)

เป็นหลกัการ แนวคดิ เคร่ืองมือ สําหรับ
เรียนรู้ ท่ีกําหนดไว้แนน่อนเพ่ือชีนํ้าไปสู่
ความเตบิโตและเป็นอมตะ ขององค์กร

ไมไ่ด้บอกวธีิการท่ีตายตวั
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โครงสร้างคณะกรรมการจดัการคุณภาพกระบวนการ

Process Quality Management Committee

ผู้บริหารระดบัสูงสุดผู้บริหารระดบัสูงสุด

ผ่าย
บริหาร
ระบบ
ข้อมูล

ผ่าย
บริหาร
ระบบ
ข้อมูล

ฝ่าย
บริหาร
ฝ่าย

บริหาร

ฝ่าย
ขาย
และ

การตลาด

ฝ่าย
ขาย
และ

การตลาด

ผ่าย
 จัด
ซ้ือ

ผ่าย
 จัด
ซ้ือ

ผ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

ผ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

ผ่าย
ธุรการ
ผ่าย
ธุรการ

ผ่าย
 บญัชี

-
 การเงนิ

ผ่าย
 บญัชี

-
 การเงนิ

ผ่าย
พสัดุ

 คงคลงั

ผ่าย
พสัดุ

 คงคลงั

ผ่าย
 สินเช่ือ
ผ่าย

 สินเช่ือ

สํานัก 
งาน

บริหาร

สํานัก 
งาน

บริหาร

สํานัก 
งาน

 ตรวจ
สอบ

สํานัก 
งาน

 ตรวจ
สอบ

ฝ่าย
พฒันา
ระบบ

ฝ่าย
พฒันา
ระบบ

- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จดัการ 

1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการจดัทํา / ปรับปรุง / แก้ปัญหา 
กระบวนการหลกั / กระบวนการสนนัสนนุ/ กระบวนการธรุกิจ

2. ประสานงานและมอบหมายให้ผู้ปฎิบตังิานท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะ
กระบวนการปฏิบตังิาน จดัทํา / พฒันา / ปรับปรุง / แก้ปัญหา 
กระบวนการตามท่ีกําหนด

3. กํากบัดแูลการปฏิบตัติามกระบวนการปฎิบตังิานท่ีมีคณุภาพ
(QWP) เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลติผลจากกระบวนการตา่งๆ มีคณุภาพ
ท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

4. กําหนดเกณฑ์และกระบวนการตดัสนิรางวลั และพิจารณา
ตดัสนิรางวลักระบวนการท่ีเป็นเลศิ (Best Process Award)

หน้าทีค่ณะกรรมการจดัการคุณภาพกระบวนการ
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วธีิสร้างการรับรู้และการให้ความรู้กบัเพือ่นร่วมงาน

1. อบรมความรู้เบือ้งต้น
1.1 HOQ , QBP , QDM , QWA , QWP ,QWF, QJA ,QWI 
1.2   กระบวนการตามมาตรฐาน APQC
1.3   การบริหารคร่อมสายงาน

2. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ Cross Functional Alignment
3. ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อตา่งๆ

3.1 สื่อภายในกลุม่บริษัท ชยับรูณ์ บราเดอร์ส (intr@net)
3.2 สื่อภายนอกกลุม่บริษัท ชยับรูณ์ บราเดอร์ส (CBG News)

4. ประกวดกระบวนการท่ีเป็นเลิศ (Best Process Award)

EdPEx ทาํให้ KKU ยัง่ยนื และเพิม่ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร - พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ 106

คุณสมบตัทิี่สาํคัญของกระบวนการ



คุณสมบัตทิี่สาํคัญของการออกแบบกระบวนการปฎบิัตงิานที่มีคุณภาพ
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Overview of Quality Process Management
( Dr.Veerapot Lueprasitsakul, 1998, 2001)

จดัส่งผลิต

เกบ็รักษาจดัซ้ือวตัถุดิบ

: Key Quality Indicators : KQI: Key Quality Indicators : KQI
INPUT
- Man
- Material
- Machine
- Method

Business Process Boundary

Product/Service
Specification

USER/
CUSTOMER

Deployment and Continuous Improvement

HOQHOQ

QDMQDM

หาความตอ้งการลูกคา้

ค่าของงานอยู่ทีค่วามพงึพอใจของลูกค้า

รับคาํสัง่ซ้ือ

วางแผนผลิต



คุณสมบัตทิีสํ่าคญัของการออกแบบกระบวนการปฎบิัตงิานทีม่คุีณภาพ
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การกาํหนดรูปแบบมาตรฐานของ QWP



การกาํหนดรูปแบบมาตรฐานของ QWP

ขอ้กาํหนดของระบบมาตรฐานต่างๆ และหวัขอ้ TQA

ช่ือ เลขท่ี ผูรั้บผดิชอบ และสถานะ

วตัถุประสงค ์ขอบเขตปฏิบติั ขอบเขตการใช้

KQI วดัคุณภาพงานของกระบวนการ พร้อมสูตรคาํนวณ และเป้าหมาย

กาํหนดการทบทวน

ลูกคา้และความตอ้งการของลูกคา้
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ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญั 

และจุดป้องกนั

ขั้นตอนและกิจกรรม
ความตอ้งการของลูกคา้

QWP Form

การกาํหนดรูปแบบมาตรฐานของ QWP
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KQI วดัคุณภาพงานของกระบวนการ

ขั้นตอนและกิจกรรม

ช่ือ เลขท่ี สถานะ และหน่วยงานปฏิบติั

จุดป้องกนัและ KQI วดัคุณภาพงานของกิจกรรม

ความตอ้งการของลูกคา้

การกาํหนดรูปแบบมาตรฐานของ QWP
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ตัวอย่าง : - กระบวนการปฏิบัตงิานทีม่คุีณภาพ (QWP) ของ บจก.ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส

1.
ความเข้าใจ
ตลาดและ
ลูกค้า

1.1.
ความเข้าใจความเข้าใจ
ตลาดและตลาดและ
ลูกค้าลูกค้า

2.
การพฒันา
วสัิยทัศน์
และกลยุทธ์

2.2.
การพฒันาการพฒันา
วสัิยทัศน์วสัิยทัศน์
และกลยุทธ์และกลยุทธ์

3.
การออกแบบ
ผลติภณัฑ์

และการบริการ

3.3.
การออกแบบการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ผลติภณัฑ์

และการบริการและการบริการ

4.
การตลาด
และ

การขาย

4.4.
การตลาดการตลาด
และและ

การขายการขาย

กร
ะบ

วน
กา
รท

ีส่ร้
าง
คุณ

ค่า

6.
การเรียกเกบ็เงิน
และการบริการ

ลูกค้า

6.6.
การเรียกเกบ็เงินการเรียกเกบ็เงิน
และการบริการและการบริการ

ลูกค้าลูกค้า

กร
ะบ

วน
กา

รส
นับ

สนุ
น

8. การพฒันาและการจัดการทรัพยากรบุคคล8.8.  การพฒันาและการจัดการทรัพยากรบุคคลการพฒันาและการจัดการทรัพยากรบุคคล

9. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ9.9.  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

10. การจัดการทรัพยากรการเงนิและทรัพย์สิน10.10.  การจัดการทรัพยากรการเงนิและทรัพย์สินการจัดการทรัพยากรการเงนิและทรัพย์สิน

11. การดาํเนินการตามแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม11.11.  การดาํเนินการตามแผนการจัดการส่ิงแวดล้อมการดาํเนินการตามแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม

12. การจัดการความสัมพนัธ์ภายนอก12.12.  การจัดการความสัมพนัธ์ภายนอกการจัดการความสัมพนัธ์ภายนอก

13. การจัดการการปรับปรุงและความเปลีย่นแปลง13.13.  การจัดการการปรับปรุงและความเปลีย่นแปลงการจัดการการปรับปรุงและความเปลีย่นแปลง

CB QWPCB CB QWPQWP

99 QWPQWP 33 QWPQWP 44 QWPQWP 2525 QWPQWP 3434 QWPQWP 1515 QWPQWP

5858 QWPQWP

2020 QWPQWP

2828 QWPQWP

10 10 QWPQWP

66 QWPQWP

2424 QWPQWP

5.

การผลติและการ
ส่งมอบสําหรับ
องค์กรการผลติ

5.5.

การผลติและการการผลติและการ
ส่งมอบสําหรับส่งมอบสําหรับ
องค์กรการผลติองค์กรการผลติ



ตวัอย่าง : - กระบวนการปฏบิัตงิานทีม่ีคุณภาพ (QWP) ของ บจก.ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส

ตวัอย่าง : - กระบวนการปฏบิัตงิานทีม่ีคุณภาพ (QWP) ของ บจก.ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส



คุณภาพงาน

ของตนเอง

คุณภาพท่ีสง่ตอ่

ใหห้น่วยงาน

ถดัไป

ดชันีวดัคุณภาพงานของกระบวนการ



คุณภาพงาน
ตนเอง

คุณภาพงานท่ีส่ง
ต่อใหห้น่วยงาน

ถดัไป

ดชันีวดัคุณภาพงานของกระบวนการ

เราต้องการเป็น“ คนหรือองค์การ”ประเภทไหน?

1.
สาํคัญ/ด่วน

 ด่วน ไม่ด่วน 

สาํคญั

ไม่สาํคญั 4.
ไม่สาํคัญ/ไม่ด่วน

2.
สาํคัญ/ไม่ด่วน

3.
ไม่สําคญั/ด่วน



การกาํหนดรูปแบบมาตรฐานของ QWP

ขอ้กาํหนดของระบบมาตรฐานต่างๆ และหวัขอ้ TQA

ช่ือ เลขท่ี ผูรั้บผดิชอบ และสถานะ

วตัถุประสงค ์ขอบเขตปฏิบติั ขอบเขตการใช้

KQI วดัคุณภาพงานของกระบวนการ พร้อมสูตรคาํนวณ และเป้าหมาย

กาํหนดการทบทวน

ลูกคา้และความตอ้งการของลูกคา้
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ประเดน็ทีข่อชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 165 นาท)ี Why>What >How to >Why

1. ผู้บริหารจะผลกัดนัองค์กรทัง้ระบบได้อยา่งไร (แนวคิด+วิธีการ)

2. การสร้างแรงจงูใจและทําให้ผู้บริหารเห็นความสําคญัของเคร่ืองมือ
ในการพฒันาคณุภาพ โดยเฉพาะ EdPEx

3. ทําอยา่งไรให้ผู้บริหารประสานงานกนั และถ่ายทอดระบบคณุภาพ
ไปสูท่กุระดบั 

4. ทําอยา่งไรให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการผลกัดนัองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายด้วยเกณฑ์ EdPEx ( TQM & EdPex)

5. การตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน (ผ่าน PQM – Com)

 รวม 131 Slides
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ประเดน็ทีข่อชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 165 นาท)ี Why>What >How to >Why
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คาํถาม “อะไร” กับคาํถาม “อย่างไร ”

คาํถามไหนตอบได้ง่ายกว่ากันครับ





1. Definable
- ตอ้งมีความชดัเจนสามารถนําไปใชป้ฏิบติัไดส้ะดวก 
- กาํหนดความตอ้งการท่ีสาํคญัของกระบวนการโดยการนํา

ขอ้มลูจาก Stakeholders มาใช้
2. Repeatable 

- สามารถปฏิบติัซํ้าได้

3. Measurable 
- สามารถวดัได้

4. Predictable
- สามารถคาดการณผ์ล

คุณลกัษณะทีด่ขีอง “ แนวทาง” ตามเกณฑ์ SEPA,TQA,PMQA

DR.MP
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60 10090

คะแนนระดบัคุณภาพของพนักงานใหม่ 23 คน

 ผ่าน 19  ไม่ผ่าน 4 

รูปที ่1 ระดบัคุณภาพของพนักงานใหม่

ระดบั
คุณภาพ

ไม่ผ่าน

ทดลองงาน

คณุภาพดี
จาํนวนคน
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60 10090

คะแนนระดบัคุณภาพของพนักงานใหม่ 19

 ผ่าน 17   ไม่ผ่าน 2 

รูปที ่2 คุณภาพของพนักงานใหม่เกดิจากกระบวนการสรรหาทีม่คุีณภาพ

ระดบั
คุณภาพ

จาํนวนคน

กระบวนการสรรหาเดมิ กระบวนการสรรหาใหม่
กราฟเล่ือนไป
ทางขวา

แคบลง
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60 10090

คะแนนระดบัคุณภาพของพนักงานใหม่  14

 ผ่าน 14 ไม่ผ่าน 0

รูปที ่3 คุณภาพของพนักงานใหม่เกดิจากกระบวนการสรรหาทีม่คุีณภาพ

ระดบั
คุณภาพ

จาํนวนคน

กระบวนการสรรหาเดมิ กระบวนการสรรหาที่ดกีว่า

กราฟเล่ือนไป
ทางขวา

แคบลง
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The 4 Concepts of Best-Practices Dr.Veerapot Lueprasitsakul, 2004)

จดัส่งผลิต

บาํรุงรักษาจดัซ้ือวตัถุดิบ

หาความตอ้งการลูกคา้รับคาํสัง่ซ้ือ

วางแผนผลิต

Innovations of
•Processes
•Procedures
•Practices

for achievement of
•Less variation of quality
•Less processing time
•Lower processing cost
•More value to customer

•Market-In
•Next Processes are Customers
•Process Innovation
•Knowledge Focus

•Market-In
•Next Processes are Customers
•Process Innovation
•Knowledge Focus

Practices/Procedures/Processes

ออกแบบและพฒันาสินคา้
Value CreationValue Creation

Internal &
External
Customers

Value Creation

Value CreationValue Creation

Value Creation

Value Creation
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คาํถาม   อะไร ?  และ    คาํถาม อย่างไร ?

 อะไร                                                              
1. ถามถงึสารสนเทศพืน้ฐานเก่ียวกบักระบวนการท่ีสําคญั และวธีิปฏิบตัิ
2. ต้องการสารสนเทศวา่ ผลงาน แผนงาน วตัถปุระสงค์ เป้าประสงค์

หรือตวัวดัท่ีสําคญั ขององค์กรคืออะไร
 อย่างไร                                                       
ถามถงึวิธีการ การตอบควรให้สารสนเทศของกระบวนการท่ีสาํคญัท่ีแสดงถงึ
 - แนวทาง (Approach - A) ตอ้งเป็นแบบDR.MP
 - การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบตัิ   (Deployment - D)     เขียนไวใ้หใ้ช้
 - การเรียนรู้ (Learning - L) เขียนไว้ให้ปรัปบรุง
 - การบรูณาการ (Integration - I) เป็นทองแผ่นเดียวกนั
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การถามอย่างไร ? เพือ่ต้องการให้เกดิมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน

A D
LI

A D
LI
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ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญั 

และจุดป้องกนั

ขั้นตอนและกิจกรรม
ความตอ้งการของลูกคา้



ประสิทธิผลของกระบวนการ

KQI วดัคุณภาพงานของกระบวนการ
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วสัิยทศัน์ ที่ได้มาจาก VOC และ VOS พร้อมดัชนีวัดคุณภาพ
เป็นองค์การจรรยาบรรณท่ีมงุเน้นการพฒันาคณุภาพของเพ่ือนร่วมงาน 

เพ่ือร่วมมือกนัสร้างนวตักรรมและความประทบัใจให้กบัลกูค้า           
เพ่ือนร่วมงาน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
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Quality Results
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Quality Results

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล





ตัวอย่างการนําองค์กร   

ASAS



ตัวอย่างการนําองค์กร   
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     O  

เด่นและเอื้อ      
(1) 

S/O 

เอื้อแต่ไม่เด่น      
(2) 

 O/W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 

เด่นแต่ไม่เอื้อ     
(3) 

S/T 

 
ด้อยและไม่เอื้อ    

(4) 
 W/T 

 
 

W

      T  
 

  ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ ์      คือ 

 ความทา้ทายเชิงกลยุทธ ์         คือ 

SWOT Matrix นํามาใช้ในการกาํหนดท้าทายและความได้เปรียบ เชิงกลยุทธ์

ตัวอย่างกระบวนการจดัทาํแผนกลยุทธ์ 
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7.3 ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด

7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน

7.4 ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฎิบตังิาน

1.1 การนําองค์กร
โดยผู้นําระดบัสูง

ความท้าทายและความได้
เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

SWOT
ปัจจัยความสาํเร็จ 

ความสามารถปฏบิตัติามแผน
และอ่ืนๆ

7.6 ด้านการนําองค์กร

ผลลัพธ์ที่สมดุล

3.1 ความผูกพนั
ของลูกค้า

6.1 การออกแบบ
ระบบงาน

KPI 5.1 ความผูกพนัของผู้ปฎิบตังิาน

4.1 การวัด การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลดาํเนินการ

3.2 เสียงของลูกค้า
รับฟังและประเมิน ความพงึพอ   
ใจและความผูกพนั

Customer

Internal Process

Learning  & Growth

การปฏิบตักิารที่เป็นเลิศ

Financial

ระบบการจดัการองค์การตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx 2552-2553  

การนําองค์กรอย่างมีวสัิยทศัน์

1.2 ธรรมาภบิาล
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในภาพใหญ่

2.2 การนํา
กลยุทธ์
ไปปฏบิตัิ

2.1 การจัดทาํ
กลยุทธ์

4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.2 การออกแบบจัดการ
และปรับปรุงกระบวนการ
ทาํงานที่สาํคัญ

5.2 สภาพแวดล้อมของผู้ปฎบิัติงาน

7.5 ด้านประสิทธิผลขององค์การ
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EdPex

TQA
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วิธ๊ระบบกุระบวนการทีสํ่าคญั

2.1 ข 2 .5.2 ก 3, OP 1 ก 2
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 ตัวอย่าง : - ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการทาํงานทีสํ่าคญักบัความสามารถพเิศษ 

 หรือ สมรรถนะหลกั หรือ กระบวนการทํางานหลกั
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6.1 การออกแบบระบบงาน (ข.กระบวนการทาํงานหลกั)



ตัวอย่าง :- กระบวนการทาํงานหลกั
ระบบงาน กระบวนการ

หลัก

ตัวอย่าง :- กระบวนการทาํงานหลกั หรือ กระบวนการทาํงานทีสํ่าคญั



กระบวนการทาํงานท่ีสาํคญั (Key Work Processes) หมายถึง 

กระบวนการตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรส่วนมากขององคก์ร ท่ีสรา้งคุณคา่ใหลู้กคา้ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูถ้ือหุน้

กระบวนการทาํงานท่ีสาํคญัคือ

กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ ์และบรกิาร กระบวนการส่งมอบ กระบวนการทางธุรกิจ        
และกระบวนการสนบัสนุน

EdPex

TQA

คาํอธิบายเพิม่เติมหมวดและหัวข้อ EdPex
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 หรือ กระบวนการทาํงานหลัก
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ประเดน็ทีข่อชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 165 นาท)ี Why>What >How to >Why

6. การกําหนดวิสยัทศัน์ (คําถาม อะไร – อย่างไร)

7. การกําหนดความท้าทาย 

8. การกําหนดสมรรถนะหลกัขององค์กร (ทัง้ระดบัมหาวิทยาลยัและ
ระดบัคณะ)

9. ยกตวัอยา่งแนวปฏิบตัท่ีิดีในด้านตา่งๆ เก่ียวกบั EdPEx

10. แนวคิดและปัจจยัแหง่ความสําเร็จของการจดัการด้วย EdPex

11. ถาม - ตอบ
 รวม 227 Slides
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แนวคดิ การจดัการคุณภาพ
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1. มัง่คัง่

 มัน่คง

2. ยิง่ใหย้ิง่หมด

 ยิง่ใหย้ิง่มี

3. ตอ้งการปริญญา

 ตอ้งการความรู ้

แนวคดิ : - คาํถาม ท่านชอบแบบไหน

4. ตอ้งการรางวลั

 ตอ้งการรายงานป้อน

5. คุณภาพคือการทาํใหไ้ดต้ามมาตรฐาน

 คุณภาพคือความพอใจของลกูคา้

6. คุณภาพเกิดจากการแขง่ขนั

 คุณภาพเกิดจากความร่วมมือ
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เม่ือ แนวคดิ เปลี่ยนทําให้  ความคดิ    เปล่ียน
เม่ือ ความคิด    เปลี่ยนทําให้  พฤตกิรรม  เปลี่ยน
เม่ือ พฤตกิรรม  เปลี่ยนทําให้  การกระทํา  เปลี่ยน
เม่ือ การกระทํา  เปล่ียนทําให้  ผลลพัธ์     เปลี่ยน

 แนวคดิ & ผลลพัธ์



คาํถาม : - เหตุ เกดิก่อนผล หรือ ผล เกดิก่อนเหตุ
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o ตรวจติดตาม Audit

o ตรวจประเมิน Assessment

o ตรวจวนิิจฉยั Diagnosis

3 ตรวจ  นีต่้างกนัอย่างไร ?

คําถาม 
ความไว้วางใจ กบั การตรวจ... มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร
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1. จบัถกู - จบัไมถ่กู

2. ชว่ยกนัพฒันา

3. ไมมี่โควต้า                                                            

แนวคดิ : - การตรวจตดิตาม ตรวจประเมนิ และตรวจวนิิจฉัย



มหาวทิยาลยั “สร้างสรรค์” หรือ “ทาํลาย” การเรียนรู้

ควรมีระบบ โควตา้หรือไม่ ?

WS
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ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ

ในการนําเกณฑ์ EdPEx เข้ามาประยุกต์ใช้ใน KKU
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เราต้องการเป็น“องค์การ”ประเภทไหน?

+ + 1

เก่ง ไม่เก่ง 

ดี

ไม่ดี

+ - 2

- + 3 - - 4
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จงเป็นมือบน ไมใ่ชมื่อลา่ง
จา่ยผลตอบแทนก่อนเหง่ือแห้ง

ชัง่ตวงวดั อยา่ให้ขาด

 คุณพ่อ - คุณแม่สอนไว้
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 ปลูก & ปลุก

อะไร สาํคญักวา่กนัครับ 

เพราะเหตใุด
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อยากทาํ ไม่อยากทาํ

ทาํได้

ทาํไม่ได้

+ + (1) + - (3)

- - (4)- + (2)

เพือ่นร่วมงาน 4 ประเภท / คุณชอบประเภทไหนครับ ?
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คาํถาม จะแก้ไข บุคคลากรแบบวฒันธรรม “บ” ด้านล่างนีไ้ด้อย่างไร?

เช้า ต้องคอย สัง่

สาย  ต้องคอย ถาม

บา่ย  ต้องคอย ตาม

เย็น  ต้องคอย ทวง

สอบเพ่ือเรียน เรียนเพ่ือสอบ เรียนเพ่ือเรียน

วฒันธรรม “บ” ไม่พงึประสงค์

บล็อก คือการสกดัขดัขวาง ไมใ่ห้คนอ่ืนเดินหน้า หรือปฏิบติัหน้าท่ีนัน้ๆให้
เสร็จสิน้ได้โดยราบร่ืน บางครัง้ก็บลอ็กการกระทํา บลอ็กความคิด

ใบ้ คืออาการน่ิงเงียบ ไมยิ่นดียินร้าย ไมรั่บรู้หรือตอบสนอง ท่ีอนัตรายสดุๆ
คือการดือ้เงียบ

เบลม คือการไมม่องตน แตส่นใจแตค่วามผิดพลาดของผู้ อ่ืน และมกัจะชอบ
วิจารณ์ โดยมากมกัไมเ่สนอแนะถงึทางออก

บี ้คือการกดดนัผู้ อ่ืน จะเกิดมากกบัผู้ ท่ีมีอํานาจเหนือกวา่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา 
มกัจะมีความเครียด ดไูมค่อ่ยมีความสขุเท่าไรในการทํางาน

โบ้ย คือการปัดงาน หรือสิง่ท่ีไมพ่งึประสงค์ออกจากตวั สะท้อนให้เห็นถงึ
ความไมรั่บผิดชอบ



ดีดี มีประโยชน์มีประโยชน์ เก่งเก่ง
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คนทําไมรู้่ คนรู้ไมไ่ด้ทํา                       
เป็นพ่ีเลีย้งหรือท่ีปรึกษา โดยให้คําแนะนําและร่วมลงมือ              
ในการปฎิบตัิ
ตรวจตดิตาม ตรวจประเมิน และตรวจวินิจฉยัของระบบ                 
การจดัการ TQM,TQA,ISO 9001,ISO 14001 มอก.18001 
พฒันา QWP ให้เป็นปัจจบุนั
จดัประกวดผลงานแหง่ความภาคภมิูใจ

ฝ่ายจดัการคุณภาพ



ร่างกายเดยีวกนั

Triceps brachii

Anconaeus

Palmaris longus

Flexor carpi ulnaris

Extensor digitorum communis &

Digiti quinti proprius

Obliquus Externus abdominis

Sacrospinalis

Serratus anterior

Rhomboideus minor

Rhomboideus major

Splenius capitis

Levator scapulae

Scapula

Biceps femoris

Semitendinosus

Gluttaeus medius

Infraspinatus

Teres major

Soleus

Vastus lateralis

Gracilis

Adductor

magnus

Clavicle

Humerus

Radius

Ulna
Sacrum

Femur

Fibula

Tibia

Pelvis

Mandible

Cranium

Coccyx

Peronaeus longus

Brachioradialis &

Extensor carpi radialis longus

Flexor digitorum sublimis

MUSCLES, DEEP LAYER, POSTERIOR VIEW
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 การทาํงานเป็นทมี   

 ไมข่าวจดั - ไมดํ่าจดั   
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PP

•  แนวคดิ  ปัจจยัแหง่ความสาํเร็จ  ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข      
• คดิในกรอบ    คิดนอกกรอบ

1.ความเข้าใจท่ีถกูต้อง                             
(Right Understanding)

2.ความคิดท่ีถกูต้อง (Right Thinking)

8 ถูกต้องของการนํา EdPEx เข้ามาประยุกต์ใช้ใน KKU
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ภาพนีท้า่นเข้าใจวา่ อ้วน หรือ ท้อง
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PP

•  แนวคดิ  ปัจจยัแหง่ความสาํเร็จ  ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข      
• คดิในกรอบ    คิดนอกกรอบ

1.ความเข้าใจท่ีถกูต้อง                             
(Right Understanding)

2.ความคิดท่ีถกูต้อง (Right Thinking)

8 ถูกต้องของการนํา EdPEx เข้ามาประยุกต์ใช้ใน KKU
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DD

3.ความทุม่เทท่ีถกูต้อง 

(Right Commitment)

4.การกระทําท่ีถกูต้อง (Right Actions)

** จดัลําดบัความสําคญั

** 5 W 2 H

8 ถูกต้องของการนํา EdPEx เข้ามาประยุกต์ใช้ใน KKU
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CC

 ทีเ่หต ุหรือที ่ผล      **  สอบเพือ่เรียน เรียนเพือ่สอบ เรียนเพือ่เรียน               

 จบัถูก จบัผิด       **  จดุทีต่อ้งส่งเสริม และโอกาสในการปรบัปรุง

5.การควบคมุท่ีถกูต้อง (Right Monitoring)       

6.การประเมินท่ีถกูต้อง (Right Assessment)

8 ถูกต้องของการนํา EdPEx เข้ามาประยุกต์ใช้ใน KKU
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AA

** พลงัแห่งแม่เหล็ก

** คณุภาพคือการทีลู่กคา้กลบัมาหา ไม่ใช่สินคา้กลบัมาหา

7.การปรับปรุงท่ีถกูต้อง (Right  Alignment)

8. การพฒันาท่ีถกูต้อง (Right  Development )

8 ถูกต้องของการนํา EdPEx เข้ามาประยุกต์ใช้ใน KKU
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C

P

D

A

1.ความเข้าใจท่ีถกูต้อง

2.ความคดิท่ีถกูต้อง

3.ความทุม่เทท่ีถกูต้อง

4.การกระทําท่ีถกูต้อง

5.การควบคมุท่ีถกูต้อง

6.การประเมินท่ีถกูต้อง

7.การปรับปรุงท่ีถกูต้อง

8.การพฒันาท่ีถกูต้อง

8 ถูกต้องของการนํา EdPEx เข้ามาประยุกต์ใช้ใน KKU
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โหมโรง

1. พอใจ ประทบัใจ ตดิใจ สมัพนัธ์กบั คณุภาพการจดัการอยา่งไร

2. องค์การท่ียัง่ยืน ดี เร็ว ถกู เก่ง( ดร.ถก)

ประเดน็ทีข่อชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 165 นาท)ี Why>What >How to >Why
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ประเดน็ทีข่อชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 165 นาท)ี Why>What >How to >Why

1. ผู้บริหารจะผลกัดนัองค์กรทัง้ระบบได้อยา่งไร (แนวคิด+วิธีการ)

2. การสร้างแรงจงูใจและทําให้ผู้บริหารเห็นความสําคญัของเคร่ืองมือ
ในการพฒันาคณุภาพ โดยเฉพาะ EdPEx

3. ทําอยา่งไรให้ผู้บริหารประสานงานกนั และถ่ายทอดระบบคณุภาพ
ไปสูท่กุระดบั 

4. ทําอยา่งไรให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการผลกัดนัองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายด้วยเกณฑ์ EdPEx

5. การตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน
 รวม 131 Slides
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ประเดน็ทีข่อชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 165 นาท)ี Why>What >How to >Why

6. การกําหนดวิสยัทศัน์ (คําถาม อะไร – อย่างไร)

7. การกําหนดความท้าทาย 

8. การกําหนดสมรรถนะหลกัขององค์กร (ทัง้ระดบัมหาวิทยาลยัและ
ระดบัคณะ)

9. ยกตวัอยา่งแนวปฏิบตัท่ีิดีในด้านตา่งๆ เก่ียวกบั EdPEx

10. แนวคิดและปัจจยัแหง่ความสําเร็จของการจดัการด้วย EdPex

11. ถาม - ตอบ
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ถาม - ตอบ
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ไตรทวารแห่งความสําเร็จ

กาย

ใจ

วาจา

คําถาม - องค์กรเล็ก กบัองค์กรใหญ่ ต่างกนัอย่างไรในการจดัการคณุภาพ



EdPEx ทาํให้ KKU ยัง่ยนื และเพิม่ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร - พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ 223

ร่วมมือกนั 

ทํา EdPEx

ก็สาํเร็จ
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เวลา & เงนิอะไรสําคญักว่ากนั ?

เวลา

เงิน

24 * 60 = 1,440 – 420 =1,020



EdPEx ทาํให้ KKU ยัง่ยนื และเพิม่ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร - พัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ 225

เอาแตเ่รียนรู้     

แตไ่มล่งมือทํา  

ไมมี่วนัประสบความสําเร็จ

เอาแตล่งมือทํา   

แตไ่มเ่รียนรู้     

ไมมี่วนัก้าวหน้า พฒันา
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 เส้นทางคุณภาพ นัน้ไม่สุดสิน้

 แต่ชุ่มช่ืน สดใส และเบกิบาน
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Pattanachai @ Chaiyaboon.com

Tel     0 2533  2533

Fax    0 2533  2425
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 ขอบคณุ-สวสัดีครับ
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