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สอดคล้องกบัเลม่ สชีมพ ู

การพัฒนาสู่  EdPEx 

การด าเนินงานการจดัการศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในกฎกระทรวง 

ระดบัหลกัสตูร IQA, EQA  ระดบัคณะ IQA EdPEx ระดบัสถาบนั IQA EdPEx 

 

เป้าหมายโครงการ EdPEx 

ต้องการให้ท าตัง้แตร่ะดบัคณะ โดยมีแผนในการพฒันาตัง้แตร่ะยะสัน่ไปจนถึงระยะยาว เพื่อพฒันาคณะให้ดีขึน้ 

 

สสส –สร้าง ส่งเสริม และสนับสนุน 

สร้าง ให้มเีกณฑ์ทีเ่หมาะสมกบัสถาบนัศกึษากบัประเทศไทยโดยอาศยัเกณฑ์จาก เมาคมั มาประยกุต์ใช้กบัเมืองไทย 

โดยใช้ KM CHE QA Online สนบัสนนุ อบรมให้ความรู้เพื่อท าการเผยแพร่เกณฑ์ตา่งๆทัว่ประเทศ ในด้านวิธีการน าไปใช้ และ

การประเมินภายในองค์กร สง่เสริม จะมีโครงการบม่เพาะโดยเลอืกสถาบนัท่ีมคีวามพร้อม โดยให้เคร่ืองมือเพิ่มเติม โดย

ปัจจบุนัอยูใ่น phrase 2 โดยคาดหวงัวา่จะได้คะแนนอยูร่ะดบั 200 ขึน้ไป โดยตัง้ช่ือวา่ EdPEx200 โดยเณฑ์นีไ้มไ่ด้บงัคบั 

อาศยัความสมคัรใจ โดยเกณฑ์นีส้ามารถน าไป Implement ได้ทัง้ระดบัคณะและสถาบนั โดยปัจจบุนัการ Implement 

ระดบัคณะคอ่นข้างยาก โดยต้องการให้ได้คะแนน 200 ให้ได้ภายใน 4 ปี แตค้่อนข้างยาก เพราะเกณฑ์ยงัไมค่อ่ยเหมาะสมกบั

เมืองไทย  

เกณฑ์นีป้ระเมินองค์กรในภาพรวมและพยายามทีจ่ะมุง่สูค่วามเป็นเลศิ สามารถใช้ได้ทัง้ระดบัคณะและสถาบัน แต่

ระดบัหลกัสตูรยงัต้องใช้ IQA เหมือนเดิม เช่นเดียวกบั SEPA, HA, TQA โดยเป็นเกณฑ์ที่มาจาก เมาคอมฯมาวิด Award  



ปัญหาที่พบเนื่องจากการแขง่ขนัทางการศกึษาที่สงูขึน้  ความหลากหลายทางวฒัธรรมและเชือ้ชาติค้อนข้างมาก เงิน

สนบัสนนุจากภาครัฐที่ลดลง ความไมส่อดคล้องกบัภาควิชาการและความต้องการของภาครัฐ โดยนกัวิชาการท างานวจิยัแตไ่ม่

สามารถน ามาใข้ประโยชน์ได้ คา่เลา่เรียนสงูขึน้ บางคนไมส่ามารถมาเรียนได้ ดงันัน้จึงท าให้การเรียนการสอนต้องจดัแบบมีคน

เรียนมากๆการสอนไมม่ีประสทิธิภาพ ห้องเรียนไมส่นบัสนนุการเรียนรู้ เพราะนกัศกึษามากบั ไอแพด IPhone นกัศกึษาจบ

แล้วท างานไมไ่ด้ ฝึกงาน 6 เดือน ฝึกเสร็จลาออก อาจารย์มีเวลาน้อย course ที่สอนไมเ่หมาะสมกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

การรับมือกับปัญหา 

การสร้างความช่ืนชมทางด้านวิชาการให้ทราบถงึประโยชน์ตอ่สงัคม สร้างหลกัสตูรให้ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน โดยความรู้เดิมไมเ่หมาะกบัตลาดแรงงาน สถาบนัการศกึษาควรเป็นศนูย์แหง่การเรียนรู้ องค์กรแหง่การเรียนรู้มี

การแบง่บนัความรู้ และทรัพยากร โดยวฒันธรรมคนไทย รู้แล้วเก็บไว้คนเดยีว ไมม่กีารแบง่บนั การบรูณาการ การวางแผน และ

การประเมินระบบของคณุภาพให้ดีขึน้ การท างานระดบัคณะไมม่ีการประสานงานกนั การรับสมคัรไมเ่ข้าใจหลกัสตูร ไมม่กีาร

ประสานงานกนั การสร้างความร่วมมือระหวา่งชมุชน และสถาบนัทางธุรกิจที่อยูร่อบๆชมุชน โดยปัจจบุนัเน้นการเซ็น MOU 

จ านวนมาก แตจ่ านวนกบัความร่วมมือน้อย โดยมองวา่ ท าอยา่งไรเมื่อเซ็นต์ MOU แล้วเกิดประโยชน์ตอ่นกัศกึษาให้เกิดความ

ร่วมมือที่ดขีึน้ ท าอยา่งไรทกุคนในสถาบนัควรท าตวัอยา่งไรเป็นแบบ row model ไมใ่ช่แตเ่ฉพาะอาจารย์เทา่นัน้ท่ีเป็นต้นแบบ

แตท่กุคนต้องเป็น Educator ด้วย การน าองค์กรควรก าหนดทศิทางในการพฒันาองค์กรให้ชดัเจน โดยหาจดุแข็งขององค์กร  

การมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศ 

มีการสือ่สาร พฒันาองค์กรโดยการแบง่ปันความรู้ซึง่กนัและกนั มกีารองค์ความรู้จากสถาบนัอื่นเข้ามาใช้ มกีาร

เช่ือมโยงและบรูณาการซึง่กนัและกนัภายในมหาวิทยาลยั มีการเช่ือมโยงเพื่อท าให้เกิดการพฒันาหลกัสตูร เพื่อพฒันาคณุภาพ

ของบณัฑิต ท าอยา่งไรถึงจะสร้างผู้บริหารการศกึษายคุใหม ่ท าอยา่งไรให้สถาบนัการศกึษามุง่สูก่ารเป็นเลศิมากกวา่เดิม 

 

ประมวลปัญหา 

Supply over demand เพราะอตัราการเกิดลดน้อยลง แปลวา่ สถาบนัการศกึษาจะมีคนเรียนน้อยลง หลกัสตูรถกู

ปิด บางแขนงไมม่ีการเรียน เพราะ Control cost ไมไ่ด้ ท าอยา่งไร ลดเวลาเรียนลง เกิด demand เทียม นกัศกึษาไมต้่อง

ทุม่เทอะไรมาก มาเรียนและได้ใบประกาศไป ปรากฏวา่ มีนกัศกึษาจบ จ่ายครบจบแน ่เป็นปัญหา classic problem โดยคิด

แตห่าลกูค้าอยา่งเดียว แตไ่มม่ีคณุภาพ ข้อมลูใน Line ระดบัการศกึษาต า่กวา่มาเลเซีย แตม่ีการเสนอเกณฑ์ใหม ่ไมม่ีใคร

ต้องการท าเกิด contradiction  

 

Reflection 1 



บริบทของมหาวิทยาลยัของทา่น มีประเด็นท้าทายใดทีม่หาวิทยาลยัก าลงัเผชิญหน้าอยู่ 

ในบริบทของคณะวิชาทา่นเอง มปีระเด็นปัญหาใดที่ก าลงัเผชิญอยู ่

- Brain wash โดยเกณฑ์ EdPEx ไมใ่ช้เกณฑ์คณุภาพ แตเ่ป็นแนวทางการบริหารจดัการ โดยท าให้มัน่ใจได้วา่ สิง่ที่บริหารอยู่

จะสง่ให้เกิดผลลบัท่ีเป็นเลศิ มาจากการการเกณฑ์การบริหารทีม่าร่วมกนั โดยเกณฑ์มาจาก ภาครัฐ ภาคธุรกิจ โดยตอนหลงั

ขยายมาสูส่ขุภาพ และการศกึษา 

- Face to face conditional, Distance learning  

- Integration ภายในสถาบนั 

 

เกณฑ์เกดิจากปัญหาในด้านการศึกษาในอเมริกา 

โดยมีเสยีงเรียกร้องจากภาคตา่งๆวา่ คนจบการศกึษาไมม่คีณุภาพ ไมต่อบโจษย์ตลาดแรงงาน งบประมาณลดลง 

ต้องใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อท าให้นกัศกึษามีศกัยภาพในการแขง่ขนัมากขึน้  

 

ความเป็นมาของ Baldrige Education Criteria 

เร่ิม 1999-2013 มี 10 รางวลัเทา่นัน้ ที่สถาบนัได้รับรางวลั  

 

ประโยชน์ 

Learning outcome จะถกูน าไปใช้ ลกูค้าของเราเป็นใคร นกัศกึษาเป็นลกูค้าหรือไม ่มกีารออกแบบหลกัสตูร หรือผลติภณัธ์

อยา่งไร มีการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึน้ กระบวนการสร้างความพงึพอใจของบคุลากรท่ีมีคณุภาพ โดยบคุลการมีคณุภาพมี

การโยกย้ายจ านวนมาก การบริหารจดัการงบประมาณท าอยา่งไร ไมใ่ห้ขาดทนุ มีการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยสิง่สดุท้าย คือ 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม Social Responsibility  

 

การใช้เกณฑ์เพื่อการประเมิน 

ต้องประเมิน โดยครอบคลุม่ทกุพนัธกิจ โดยสร้างการเรียนรู้โดยการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ภายในสถาบนัเดียวกนั หรือ

ภาคการศกึษาอื่น หรือภาคธุรกิจอื่น เพื่อน ามาประยกุต์ใช้กบัการศกึษา การมองภาพรวมให้เกิดการบรูณาการไปทิศทาง

เดียวกนั การสร้างนวตักรรม โดยการด าเนินการเร่ิมต้นอาจจะได้ good practice แตใ่นอนาคตอาจจะมีความโดดเดน่และ

สามารถสร้าง Innovation  



 

 

 

การตัง้ค าถามเกี่ยวกับการประเมิน 

เร่ิมอยา่งไร ท าอยา่งไร ใครเก่ียวข้อง ท าแคไ่หน เมื่อไหร่จะเสร็จ รู้ได้อยา่งไรท าถึงเป้า จะท าอยา่งไรให้ทกุคนเข้าใจ 

ท าอยา่งไรให้ผู้น าเข้าใจ สนใจ ใสใ่จ สัง่การ ตดัสนิใจ อยา่งที่บอกเกณฑ์นีไ้มใ่ช้เกณฑ์ประกนัคณุภาพ แตเ่กณฑ์ส าหรับนกั

บริหารที่จะบริหารอยา่งไรให้องค์กรมุง่สูค่ณุภาพ 

 

ขัน้ตอนการท า 

เรียนรู้ก่อน วเิคราะห์ จดัท าร่าง และท าการประเมิน จดัท าแผน strategy plan จดัท า action plan ให้สอดคล้องกบั

แผน ถ้าสอดคล้องท าตอ่ ถ้าไมส่อดคล้องก็ท าการปรับปรุง โดยจะท าการตรวจประเมินจาก สกอ. บางทีอาจจะใข้เวลา 10 ปี 

บางที่อาจจะท าเพยีง 3-5 ปี โดยเกณฑ์นีไ้มต้่องท าอะไรเพิ่ม แตส่ิง่ที่ท าอยูอ่าจจะขาด เกณฑ์จะเป็นตวับอกวา่ สิง่ไหนเราขาด

อยู ่ไมใ่ช่ประกนัคณุภาพ ไมต้่องเขียนรายงาน 

 

Case study 

- Capital , Member, Asset น้อย 

- Perceived คิดเอา day to day วา่สงู แตค่วามเป็นจริง Actual น้อย 

 

Reflection 2 

การจะน าไปสู ่EdPEx เร่ิมอยา่งไร : 

มีใครเก่ียวข้อง: 

ปัญหา: 

เป้าหมาย: 

 

เป็นเลศิขององค์กร goof direction เก่ียวข้องผู้บริหารหมด, Great Execution ท างานได้อยา่งเป็นระบบ สอนก่ีวิธี 

แตล่ะคนไมเ่หมือนกนัหมด จะปรับปรุงอยา่งไร, Good Personal ท างานผลนัน้ท าได้ตามเป้าหมายไหม ตอบโจทย์ที่ตัง้ไว้

ตัง้แตต้่นหรือไม ่ ถ้าได้ผลถึงระดบันัน้แล้ว 



ความเป็นเลศิคือ อะไร ท าอยา่งไร เมื่อท าแล้วรู้ได้อยา่งไรถึงจะคิดวา่ เป็นเลศิแล้ว   

 

Education Reform ส าหรับ สงิค์โป เน้นสว่นของอาชีวศกึษามากกวา่ อดุมศกึษา 

School Excellence Model 

Singapore Quality Class Award องค์กรรัฐ องค์กรเอกชน มี แตต้่องมีอยา่งมคีณุภาพ  

Institutes of Technical Education  

กบถกูโยนเข้าสูน่ า้ร้อนสงู ท าการปฏิรูปขนานใหญ่ ท าให้ปรับตวัได้  ไมเ่หมือนประเทศไทยความร้อนคอ่ยๆร้อนขึน้ สดุท้ายจะ

ตาย 

 

กิจกรรม 

1.ให้หาความชอบของตน 3 อยา่ง 10 นาที 

2. ให้หาความชอบขอบเพื่อน จ านวน 3 คน คนละ 3 อยา่ง 10 นาท ี

3. ให้หาความชอบขอบของเพื่อนทัง้ห้อง จ านวนทกุคน คนละ 3 อยา่ง 10 นาท ี

บทเรียน ผลลพัธ์ใหม่ๆ ต้องการการออกบแบบกระบวนการใหม่ๆ  เพื่อแขง่ขนักบัคูแ่ขง็ในกลุม่ประเทศ AEC ถ้าไมท่ าการปรับตวั

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั จะตายทัง้หมด 

 

กิจกรรม 

มีสตัว์แตล่ะชนิดมคีวามถนดัไมเ่หมือนกนั แตอ่าศยัข้อสอบเดียวกนัสอบทกุคน จะท าอยา่งไรให้ท าการจดัการเรียนการสอน

ตอบสนองความต้องการของนกัเรียน และผู้ประกอบการได้อยา่งเหมาะสม 

 

กรอบของเกณฑ์ 

การน าองค์การและระบบการก ากับดูแล -> การบริหารยทุธศาสตร์ ->การใสใ่จผู้ เรียนและผู้มสีว่นได้สว่นเสยี->ใช้

ข้อมลูและการจดัการความรู้->การบริหารและสร้างความผกูพนัของบคุลากร->การบริหารงาน->การน าองค์การและระบบ

การก ากบัดูแล 

  



 การน าองค์การและระบบการก ากับดูแล ->ประสทิธิภาพการน าองค์กร 

การบริหารยทุธศาสตร์ ->บรรลแุผน 

การใสใ่จผู้ เรียนและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี->ความพงึพอใจและความผกูพนั 

 

โครงร่างองค์กร 

รู้จกัตวัเอง รู้จกัสิง่แวดล้อมทีเ่ก่ียวข้อง และรู้จกัคูแ่ขง่ (รางกาย) คา่นิยมและแนวคิด (จิตใจ) 

 

เนือ้หาในเกณฑ์มีอะไรบ้าง 

 คา่นิยม เช่น ทหารต้องตรงเวลา เมื่อต้องการทิง้ระเบิดจะต้องตรงเวลาทกุสว่น ทหารลาบ ทหารอากาศต้องตรงตอ่

เวลาเพราะมีผลตอ่ชีวติของคนทกุคน 

 

ภาวะกบต้ม ข้าไมเ่คยเป็นเมืองขึน้ของใคร แตปั่จจบุนัทกุธนาคารมีสงิค์โปเป็นผู้ ถือหุน่ของทกุธนาคาร 

 

วัตถุประสงค์ 

พฒันาความเป็นเลศิ มีการแบง่บนัความเป็นเลศิ และท าการเปรียบเทียบ 

 

คุณลักษณะส าคัญของเกณฑ์ 

หลกัเกณฑ์ของพาเรนโต้ 20:80 ท ากบัคน 20 ได้เทา่กบัคนท า 80 เน้นผลลพัธ์เป็นหลกั 

ใครเคยทอดไขด่าว -> การทอดไขต้่องเหมาะสมกบัคนท่ีรับประทาน ท าไมทกุโรงแรมถึงทอดไขด่าวได้เหมือนกนัหมด เพราะได้

ท าการพิสจูน์มาแล้ววา่ ชาวตา่งชาตชิอบการทอดไขด่าวแบบนัน้  

มุง่เน้นความต้องการของสถาบนั ถามผู้ เรียน กระบวนการศกึษา ไมส่ามารถน าผู้ เรียนมากรอกข้อมลูใสเ่ข้าไปแล้วได้ความรู้ 

นกัศกึษาให้ค าแนะน าที่ดแีตเ่ขาไมส่นใจ เขาก็ไมไ่ด้เหมือนกนั เหมอืนกบัการรักษาคนไข้ ท่ีต้องท าให้คนไข้เห็นชอบด้วย จะท า

อยา่งไรให้เหมือนทอดไขด่าว 

 

ความเป็นเลิศประกอบด้วย 3 ด้าน 



หมวด 2 ได้กลยทุธ์ที่เข้าทา่ จะวดัอยา่งไร ถึงจะปรับปรุงได้อยา่งไร จะวางตวัชีว้ดัอยา่งไร ลดความจ าเป็นท่ีจะก าหนดวธีิปฏิบตัิ

โดยละเดียดเพื่อท าให้คนท า 20 แตไ่ด้ผล 80  

แนวทางการปฏิบตัิ 4 ขัน้ ADLI 

แนวทาง (ท าได้อยา่งไร วดัอยา่งไร)->น าสูก่ารปฏิบตั ิท าอยา่งไรให้ได้ผลเหมือนกนัตลอดเหมือนการทอดไขด่าวเหมือนกนัทกุ

โรงแรม ท าอยา่งไรให้นกัเรียนคดิเป็น และได้ผล->เรียนรู้อยา่งไร   ถ้าท าแล้วนกัเรียนคิดเป็น ท าการเผลแพร่องค์ความรู้ที่ดีตอ่

หนว่ยงานหรือสถาบนัอื่น ->บรูณาการ ถ้าท าได้ดีแล้วท าการถ่ายทอดและหนว่ยงานอื่นสามารถท าได้เหมือนกนั จะท าให้เกิด

การบรูณาการอยา่งเหมาะสม 

 

การตรวจประเมิน ->มองหาจดุแข็ง ลดจดุออ่น โดยการสร้างการรับรู้ และความร่วมมือระหวา่งกลุม่บคุคลที่มีความส าคญั เพื่อ

ท าให้ทกุคนมองเห็นจดุแข็งร่วมกนั ท าการหาแนวทางแก้ไขจดุออ่น  

 

แนวทาง-> ตัง้เป้าหมายให้มีวิสยัทศัน์ คา่นิยม นโยบาย ความต้องการ มีแผนการก าหนดทบทวน 

“คนหาผา่น Google เรียน รู้จากแชมป์ เพื่อเป็นแชมป์ ปตท. การศกึษา ผลติ บริการ ถึงเส้นชยัจากใครสอน การประเมิน 
TQA” 

การถา่ยทอด-> ตัง้คณะกรรมการข้ามสายงานรวมถึงสายปฏิบตัิงาน วางแผนตาม PDCD ผู้บริหารรับผิดชอบ มีการถ่ายทอด

อยา่งเป็นระบบ 

การเรียนรู้-> ประเมินตวัชีว้ดั ปรับปรุง ใช้ข้อมลูจากกลุม่ได้เสยี  

การบรูณาการ->มีจดัการองค์กรมีความสอดคล้องกนักบัเป้าหมาย 

 

การทอดไขด่าว มี A ที่ชดัเจน  

 

แนวทางการประเมินผลลพัธ์ 

ระดบั -> ระดบัผลการด าเนินการในปัจจบุนั ไขด่าว จะต้องอร่อย สวย มะตมู 

แนวโน้ม –> การปรับปรุงได้ผลอยา่งตอ่เนื่อง ตรงตามข้อเสนอท่ีได้การเสนอมา 

การเปรียบเทียบ-> น าไปเปรียบเทียบหนว่ยงานหรือสถาบนัท่ีใกล้เคียงกนั 



บรูณาการ -> วดัทกุ Segment ทกุระดบั ปริญญาตรี โท และเอก 

 

ผลจากการประเมิน -> เพื่อท าให้ผู้บริหารได้ทราบ 

 

ขัน้ตอน -> ประเมิน ->ปรับปรุงพฒันา -> วดัผล -> ประเมิน 

การประเมินตนเอง -> เหมือนกบัการสอ่งกระจก ต้องแสดงถึงความเป็นจริง 

 

คา่นิยมหลกัและแนวคิด->มมุมองเชิงระบบ การน าองค์การ ความเป็นเลศิของผู้ เรียน การให้ความส าคญักับคน การเรียนรู้

ระดบัองค์กร การมุง่เน้นความส าเร็จ การจดัการนวตักรรม การจดัการโดยใช้ข้อมลูจริง ความรับผิดชอบตอ่สงัคม จริยธรรมและ

ความโปร่งใส การสง่มอบคณุคา่และผลลพัธ์ 

คนในประเทศไทย มีโอกาสฝึกพลทหารภายใน 2 ปี แตท่ าให้เขาต าต้อย เช่นเดียวกบั มหาวิทยาลยัมีโอกาสฝึก นกัเรียน 4 ปี 

จะท าการฝึกให้นกัศกึษาเป็นอยา่งไร เป็นเลศิ->ชดุค าถาม->คะแนน->ระดบัพฒันาการเป็นเช่นไร 

 

มองความเป็น -> ท าด้วยใจ คณุภาพ Small Quality -> Big Quality ท าการเปลีย่นจาก Compile เป็น Conform -

>perform ต้องท าการออกแบบเองวา่ จะท าอยา่งไร  มีอยู ่4 องค์ประกอบ The role of core values and concept-> 

เกณฑ์ ชดุค าถามเก่ียวกบัตวัเอง จะประกอบด้วย ค าถามเก่ียวกบัตวัเอง อะไร ที่ไหน ชดุค าถามเก่ียวกบัการท างาน-> ลกูค้า 

ชดุที่สอง จะเป็นผล 

 

ตัวเอง กระบวนการท างาน ผล  

Scoring guild line -> Scoring Matrix ->มีทัง้ Result and Process 

คา่นิยมหลกัและแนวคิด 11 ข้อ 

Good Direction ->คณุธรรม จริยธรรม มุง่เน้นความส าเร็จ มมุมองเชิงระบบ, Great Execute-> เป็นเลศิที่มุ้งเน้นผู้ เรียน, 

learning เก็บข้อมลูจริงของ stakeholder มาใช้ในการบริหาร การเก็บข้อมลูต้องระวงั garbage in or out เป็นปัญหา การ

บริหารต้องเน้นการมุง่เน้นด้านของคณุคา่ เช่น จ านวน MOU เป็นตวัวดัผลจริงหรือไม ่เน้นการแบง่ปันองค์ความรู้ เน้นการ

สร้างนวตักรรม มอง best practice or better practice  

 



 

 

โครงร่างองค์กร OP  

ต้องเขยีนให้ละเอียดถึงกลุม่ลกูค้าทกุกลุม่ ต้องมกีาร review revise ต้องมีการเขยีนให้ละเอยีดทีส่ดุ ต้องคอ่ยๆเตมิ 

missing data สิง่ส าคญั พนัธกิจ teaching and learning research service ส าหรับ serve need ขององค์กร , คา่นิยม 

core competencies สภาพแวดล้อมด้านการแขง็ขนั ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ อาจจะใช้ Fire fork 

Model โดยท าการวิเคราะห์ออกมาเพื่อตอบ Strategies plan  

โครงร่างองค์กร 

P1.ลกัษณ์องค์กร->สภาพแวดล้อมภายในองค์กร, P2.สภาวการณ์ขององค์กร->สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ต้อง

ยอมรับวา่ มีหลกัสตูร หรือสถาบนัไหนที่เป็นคูแ่ขง่ของเรา เราอยูล่ าดบัไหน การเปลีย่นแปลงมีผลกระทบกบัเราหรือไม ่เช่น 

อาจารย์ที่เกษียณ บคุลการอยูไ่ด้ไมน่าน บางสถาบนัมีปัญหาเร่ือง database comparative เพื่อท าเป็น bench marking 

ส าหรับเป็นคูเ่ทียบ ความท้าทายในปัจจบุนั จ านวนการเกิดลดลง แต่โอกาสในการเข้าถงึสถาบนัอดุมศกึษามีโอกาสมากขึน้ 

องค์กรมเีคร่ืองมืออะไรในการปรับปรุงกระบวนการ PDCA, Lean Management, Balance score card 

P.1 ต้องระบลุกูค้า 3 ด้าน ผู้ เรียน ผู้ รับท าวิจยั ผู้ที่รับบริการวชิาการ ผู้จ่ายเงินเราเป็นลกูค้าด้วยเชน่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่

กระทัง่ผู้ให้ทนุการศกึษา หรือ ผู้ใช้บณัฑิต เป็นผู้ที่น าบณัฑิตของเราไปท างาน คูค่วามร่วมมือ ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ผู้ปกครอง ถ้า

เป็นมหาวิทยาลยัเอกชน อาจจะมีผู้ ถือหุน่  

หลกัสตูรและบริการ-> มีการออกแบบหลกัสตูรอยา่งไร มีการเชิญ Stake holder หรืออาจจะออกแบบหลกัสตูร

ขึน้มาตามความต้องการของตนเทา่นัน้หรือไม ่ 

วิสยัทศั พนัธกิจ จดุประสงค์ ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร จะมีวิธีการด าเนินการอยา่งไร เช่น อยากเป็นผู้น าใน AEC ต้อง

ระบใุห้ครบ จะมีปัญหาเหมือนกนั ถ้าผู้บริหารฝนไมจ่บ หรือผู้บริหารเห็นไมช่ดั ดงันัน้การจะ translation ให้ผู้ปฏิบตัิท า ไม่

สามารถท าได้ จะเกิดปัญหาเพราะ ฝันสัน่ๆไมส่ามารถพาลกูน้องไปด้วยได้แล้วไปไมถ่ึง คา่นิยม เชน่ การมีสว่นร่วม การตรงตอ่

เวลา  

 ดงันัน้คา่นิยม เป็นสิง่ที่เราต้องการจะให้มี ดงันัน้ คา่นิยม ควรจะ by in จากพนกังาน สิง่ที่ท าควรจะท าการ brain 

storm แล้วบอกวา่ พนกังานต้องการท าอะไร ถ้าไมท่ าแบบนี ้เมื่อมีการเปลีย่นผู้บริหารใหม ่ทัง้ vision mission จะหายไป 

แล้ว ก็ท าการฝันใหม ่ซึง่ไมเ่หมาะสม หรือเชิญ stake holder มาให้ค าแนะน าถึง สิง่องค์กรควรจะท า หรือน าไปสูก่ารปฏิบตัิ  

บคุลกรเป็นอยา่งไร ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร จริงๆแล้วบคุลากรแบง่เป็น หลายก๊ก ซึง่มากกวา่ 3 ก๊ก พนกังานมี

หลายกลุม่ อาจารย์แบง่เป็นหลายกลุม่ อาจารย์กลุม่วจิยั อาจารย์ใหม ่อาจารย์ high quality อาจารย์เราไมม่ี high verities  



ความต้องการของบคุลกร อาจจะ varies ตามวฒุกิารศกึษา ความต้องการของพนกังานท่ีอยากเป็นอาจารย์ บางทีพนกังาน

อาจจะเก็บความรู้สกึแล้วกลายเป็น hidden  

สนิทรัพย์ 

ห้องเรียน มี used rate แล้ว ใช้ 80% ของเวลาหรือเปลา่ Asset ที่มีเคยวดัการใช้หรือไม ่Utilization จาก facility ของเราที่ดี

แล้วหรือยงั  

กฎระเบียบข้อบงัคบั  

อะไรท่ีต้อง compile บ้าง การเก็บอปุกรณ์ที่อนัตราย revolution ไหนที่ท าให้เกิด risk ของเรา 

 

โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างในการบริหารองค์กรอยา่งไร คณบดีอยูภ่ายใต้อธิการบดี มีหลกัสตูร 

 

ผู้ เรียน ลกูค้ากลุม่อื่น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี -> เก็บให้มากที่สดุเทา่ที่จะท าได้ ตลาด ให้ด ูMarket segmentation 

กลุม่ผู้ เรียนปีหนึง่ อะไรคือสิง่ที่ส าคญัที่สดุกบัการใช้ชีวิตของเขามากที่สดุ เช่น WIFI เขาสามารถเอาตวัรอดได้จาก Google ท า

ได้โดยการจดันกัศกึษาปี 1 ให้มาประชมุ โดยนกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 จะย้ายมากที่สดุ กวา่จะรู้ก็สายไปเสยีแล้ว เพราะเรา miss out 

standing about our student โดยนกัศกึษาจะไป comment ใน line เป็นขัน้ กรุณา สว่นใหญ่จะไปดา่ผา่น Facebook 

เพราะเป็น public มากกวา่  ปัจจบุนันกัศกึษาจบไปต้องไป train กบัทกัษะ เนื่องจาก skill บางอยา่งมนัหายไป เพราะ

นกัศกึษายงัไมส่มบรูณ์ เพราะมี gap บางอยา่งที่หายไป ซึง่ผู้ประกอบการมคีวามต้องการ สว่นใหญ่นกัการตลาดมองข้าม 

shot โดยมองวา่ ในอนาคตมคีวามต้องการอะไร นกัออกแบบถึงได้ออกแบบโดย beyond บางอยา่งในอนาคต  

ความสัมพนัธ์ระดับองค์กร 

ผู้สง่มอบและคูค่วามร่วมมือ -> ผู้สง่มอบ ผู้ที่ provide อปุกรณ์ในการท า Lab เราสง่ custom made -> จด

สทิธิบตัร ได้หรือไม ่สัง่อปุกรณ์ภายในประเทศได้หรือไม ่ลด cost  หรือ textbook มีการเข้าถึงได้อยา่งไรบ้าง feeder school 

เพื่อได้จ านวนนกัศกึษาที่เรา intake ได้  ยกตวัอยา่ง เราสามารถไปพฒันาภาษาองักฤษในสว่นของ feeder school ได้หรือไม ่

การแจก premium card ส าหรับโรงเรียนมธัยม  

 

การเขยีนโครงร่างองค์กร -> ระบบการตดัเกรดใช้การดา่การวา่กนัเป็นตวัควบคมุ เหตใุดจึงตอบแบบนัน้  



Stakeholder requirement -> นกัศกึษาจบได้ปริญญา, stakeholder expectation -> จบได้งานท าที่ด ีจานสวย, 

beyond expectation เหนือความคาดหมาย-> เงินเดอืนสงู 

 

 

Core Competencies 

ช านาญที่สดุ เรียนแบบได้อยาก ดีกวา่ชาวบ้านเขา คนอ่ืนมีหรือเปลา่ ถ้าเขาไมม่ี เขาเรียนแบบได้หรือไม ่
sustainable   

 

สภาพแวดล้อมด้านการแขง่ขนั -> อาจารย์มีช่ือเสยีง แตอ่ายมุาก ท าให้ช่ือเสยีงลดลง  

ความท้าทายทางด้านหลกัสตูร->มีอะไรเป็นความท้ายทาย  

การปรับปรุงผลการด าเนินการ-> การท่ีรุ่นพ่ี ดา่รุ่นน้อง เป็นไปได้หรือไม ่

ตวัอยา่ง ความท้าทายทางด้านกลยทุธ์ ->ปัญหาด้านการเงิน รักษาอาจารย์ที่มีคณุภาพ หานกัศกึษาที่มคีณุภาพมาเรียน 

การปรับปรุง-> AACSB, KPI 

Need maket -> market share -> input , ความต้องการ 

ความเป็นเลศิแบบ classic ->ความเป็นเลศิแบบ romantic-> 

 

ความต้องการของหมวดที่ 1 -> มี reward system อยา่งไรบ้าง ผู้น าระดบัสงูท าต้องปฏิบตัิด้วยตนเองในการชีน้ า และท าให้

สถาบนัมีความยัง่ยืน คณบดีท าอะไรบ้าง เป็นต้นแบบท่ีดี roll model ไมว่า่จะเป็น ตรงตอ่เวลา การมีสว่นร่วม ประชมุทกุครัง้

คณะบดีเข้าทกุครัง้ไหม มีน าระดบัสงูมีสมัพนัธ์กบั stakeholder อยา่งไร 

 

ผู้น าระดบัสงูถา่ยทอดวิสยัทศัน์และคา่นิยม สู ่Stakeholder อยา่งไร ให้น านกัเรียนมา 1 คน ใครตอบได้บ้างวา่ 

วิสยัทศัน์ คืออะไร  

ผู้น าระดบัสงูท าให้เกิดการพฤตกิรรมที่ถกูกฎหมายและมจีริยธรรมอยา่งไร ผู้น าจะต้องจดักิจกรรมเช่น การอบรม

จริยธรรมองค์กร เพื่อป้องกนั หรือ conduct เพื่อทบทวนในแตล่ะปี ปีแรกจะเป็นการอบรม ปีที่สองอาจจะท าแบบทดสอบ ท า

ให้เกิดความตอ่เนื่อง และrevise อยูต่ลอดเวลา 



ท าอยา่งไรเพื่อให้มัน่ใจวา่ บรรลพุนัธกิจ ตามเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ minestrone -> ท าอยา่งไรให้ลกูค้า ประทบัใจ เมื่อ

คยุกบันกัศกึษา เพื่อท าให้นกัศกึษาเกิดความประทบัใจ เมื่อนกัศกึษามาติดตอ่ ก็ไลใ่ห้นกัศกึษาไปท่ีอื่น หรือบอกวา่ เราไม่

เก่ียวข้อง ท าอยา่งไรให้นกัศกึษาเกิดความประทบัใจ ตวัอยา่งเช่น  taxi เก็บเงินได้  แล้วสงัคมก็ยกยอ่ง ผู้บริหารระดบัสงูท า

อยา่งไรจะสร้างวฒันธรรม ผา่น reward system หรือกล้าเสีย่งในเร่ืองที่สมควร หรือท าให้บคุลากร ทดลองสร้างสิง่ใหมอ่อก

จาก comfort zone ของตนเอง การวางแผนเพื่อสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู  

 

การสือ่สาร มีการถ่ายทอดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ควรพดูแบบตรงๆ lost transaction -> lost translation มีลายกลุม่

ของผู้น าระดบัสงู อาจจะมี line gossip เพื่อจะนินทา ผู้บริหารอกีรอบหนึง่ สง่เสริมการด าเนินการท่ีดี โดยมุง่เน้นผู้ เรียน โดย

อาศยั reward system   

การมุง่เน้นการปฏิบตัิ->อาจจะใข้การ meeting จะต้องตอบความต้องการของนกัศกึษา คา่เลา่เรียนที่ถกูๆ พนกังาน

ต้องการเงินเดือนสงูๆ ผู้บริหารจะท าให้เกิด balance requirement  อยา่งไร 

การก ากบัดแูล-> ควรมีการทบทวนการด าเนินการตา่งๆ เพื่อปรับปรุง เพื่อให้มัน่ใจวา่ ถกูต้อง 

คณะผู้บริหาร untouchable ->รับผิดชอบอะไรไหม มีความโปรงใสใ่นการด าเนินการ การสรรหาสภามหาวิทยาลยั 

เป็น gray area ในสถาบนัของประเทศไทย การตรวจสอบภายใน จะเป็นตรวจสอบภายใน ในสว่นของ stakeholder จะต้อง

แจ้งวา่ เขามคีวามกงัวลอยา่งไร การวางแผนส าหรับผู้น าระดบัสงู ควรมี TOR ส าหรับผู้น าระดบัสงูวา่ ต้องการบคุคลอยา่งไร  

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน -> การประเมินผู้น าสงูสดุขององค์กร จะท าการประเมินด้วยตวัเอง และเก็บไว้กบัตนเอง ไมม่ใีคร

เห็น ไมส่ามารถมี feedback อะไรกลบัมาจากการประเมินนัน้ๆ 

พฤติกรรมที่ถกูกฎหมายและมจีริยธรรม-> มี resource ธรรมชาตอิะไรท่ีเก่ียวข้องบ้าง การลดต้นทนุ overhead ตอ่

หวั ท าอยา่งไรท าให้ overhead ลดลงได้บ้าง ความกงัวลของสงัคมตอ่หลกัสตูรมีอะไรบ้าง การปฏิสมัพนัธ์ทกุด้านของสถาบนั

เป็นไปอยา่งมีจริยธรรม sexual assessment มีการเปิดโอกาสให้เกิดการแขง่ขนัของ supplier อยา่งเป็นธรรมหรือไม่  

ความผาสุกของสงัคม 

อยา่ไปติดกบัสร้างฝาย เลีย้งช้าง ปลกูป่าต้นน า้ไมเ่ก่ียว  -> ตวัอยา่งเช่น คณะแพทย์ศาสตร์ จะเข้าไปสง่เสริมสขุภาพ

เขาได้อยา่งไรบ้าง serve need ที่เก่ียวกบับริบทของการศกึษานัน้ๆ  

 

Result 

แผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบตัิการ, มีคนเข้าอบรมจริยธรรมเข้าอบรม, สมาชิคมีความเช่ือมัน่ตอ่ผู้น า บคุลการกร

เช่ือมัน่ในการตดัสนิใจผู้น า ผู้ รับบริการเช่ือมัน่ผู้น าองค์กร การน า policy เก่ียวกบั Green campus มีการประหยดัพลงังานได้



อยา่งไรบ้าง มีการก าหนดชมุชนที่มีความต้องการอยา่งไร เราช่วยเข้าได้จริงหรือไม ่มีการละเมดิจริยธรรม มีการร้องเรียนของ

นกัศกึษาทางด้านจริยธรรมไหม  มีความเช่ือมัน่ของศษิย์เก่าไหม 

 

 

 

หมวด 1 ท า How ทา่นท าอยา่งไร อยา่งไร แล้วตกลงได้อะไร 

 

TBB –Technology Business Behavior 

OP –> ของทหาร รู้จกัศตัรู รู้จกัตวัเอง สามารถรบร้อยครัง้โดยไมพ่า่ยแพ้ 

เมื่อไมรู้่จกัศตัรู แตรู้่จกัตนเอง โอกาสที่จะชนะหรือพา่ยแพ้มีเทา่ๆกนั 

ถ้าทัง้ไมรู้่จกัศตัรูและตวัเอง 

จะพบกบัความพา่ยแพ้ในทกุสนามรบ…… 

รู้จกัศตัรู รู้จกัตวัเอง รู้จกัภมูิประเทศ รู้ดินฟ้าอากาศ ชยัชนะจะเป็นของเราอยา่งแนน่อน 

 

เวียดนาม-> อาชีพหลกัคือ ทหาร รองลงมาคือ อาชีพครู  

สงิค์โป->ผลติผู้น าระดบัโลก 

 

เจ้าชายสทิธตัถะ ใช้หลกัการคือ รู้จกัศตัรู รู้จกัตวัเอง รู้จกัภมูิประเทศ รู้ดินฟ้าอากาศ เพื่อตอ่สู้กบัพระเจ้าปเสนธิโกสล 

สนามบินการบินต า่ อยูบ่นอากาศนานท่ีสดุเทา่ที่จะนานได้ 

 

ความส าคญัชองการวางแผนกลยทุธ์ 

ท าอยา่งไรท าเนย 20 ได้ผล 80 -> ท าการก าหนดเป้าหมายในอนาคต -> สายการบิน ต้นทนุต า่ ใช้เวลา load กระเป๋าไมเ่กิน 

30 นาที แล้วบินให้เร็วที่สดุ โดยท าการบินให้นานที่สดุ 

เจ้าของยาสฟัีนเด็นซิสเต้-> จะท ายาสฟัีนท่ีดีที่สดุในโลก 



 

Action plans: แผนปฏิบตัิการ -> มีเงิน มีงาน มีคน การจดัการเชิงกลยทุธ์ -> วิเคราะห์ไปเลยวา่ น าไปสูแ่ผนปฏิบตัิการท าได้

หรือไมอ่ยา่งไร มีงาน มีเงิน มีเวลา จะท าได้หรือไมอ่ยา่งไร 

Benchmark: ระดบัเทียบเคยีง -> สายการบินต้นทนุต า่ ขนคนขึน้เคร่ืองบินและลงเคร่ืองบินให้เร็วที่สดุท าอยา่งไร 

กระบวนการจดัซือ้จดัหา->ใช้เวลากระบวนการหลายขัน้ตอน->กวา่จะได้ของมาหรือซือ้ของได้ 

Core Competencies: สมรรถนะหลกั  

Intelligent risk 

Performance Projects: คาดการวา่จะไปถงึก่ีปี 

Strategic Objective: วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  

Strategic Advantages: ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 

Strategic Challenges: มีความท้าทายอะไรบ้าง ต้องการให้ QS Ranking จะเป็น 200 ภายใน 4 ปี ความเป็นนานาชาติ การ

จดัการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั  

 

หมวด 2 กลยทุธ์ 

การจดัท ากลยทุธ์->การจดัท ากลยทุธ์ท าได้อยา่งไร ->สร้างนวตักรรมอยา่งไรในการคิดแผนกลยทุธ์->การวิเคราะห์

และก าหนดกลยทุธ์->ระบบงานและสมรรถนะหลกั มหาวิทยาลยัเอกชนบางมหาวิทยาลยัจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนให้สว่นท่ี

ส าคญั ซึง่ไมถ่กูต้อง  

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์->ต้องท าการเช่ือมวตัถปุระสงค์ให้เหมาะสมที่จะน าไปสูก่ารปฏิบตัิได้จริง ในตา่งประเทศมี

การวางแผนกลยทุธ์หลายแหง่แตไ่มส่ามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิได้  

การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั:ิ น าไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างไร  

One of the best in AEC ท าแผน 15-> 3 ปีแรก Digital air force, 3 ปีถดัไป Network centric, 3 ปี 

แผนปฏิบตัิการ-> แผนปฏิบตัิการน าไปสูก่ารปฏิบตัิ, การจดัสรรทรัพยากร, ตวัวดัผลการด าเนินการ, การคาดการณ์ผลการ

ด าเนินการ->ปรับเปลีย่นแผนปฏิบตัิการ 

 

Strategy Management Process 



Required strategy :-> การวางผู้น ารุ่นถดัไป zero set-> หมดวาระ -> set zero -> หาคนข้างนอกมาเป็น

ผู้ด าเนินการ แตไ่มใ่ช่เขามาวางระบบให้หนว่ยงาน An outsider can be a facilitator, การเตรียมเข้าสูค่วามไมส่บาย 

uncomfortable debate, ต้องมีการระดมความคิดเพื่อเข้าสูก่ารแขง่ขนัอยา่งแท้จริง Not routine meeting ไมใ่ชก่าร

ประชมุแบบปกต,ิ The process will take time สงิค์โป ห้ามถยุน า้ลาย ห้ามเขีย้วหมากฝร่ัง ต้องเข้าควิ โดยลกีวนย ูเสยีชีวติ 

คนร้องให้ทัว่ประเทศ  

Required Strategy->to create a sense of direction โดยต้องท าให้ทกุคนยอมรับเป็น norms โดยที่ Strategy ไม่

ต้องการเป็นตวั PR ไมจ่ าเป็นต้องสวยแตต้่องน าไปสูก่ารปฏิบตัิ Not for PR ->การแสดงความคิดเห็น ควรด าเนินการในห้อง

ประชมุ 

Strategy Management in education sector 

วิทยาลยัครู->แทนที่จะผลติครู เทคโนโลยีราชมงคล->ผลตินกัปฏิบตัิ แทนที่จะผลติวิศวะ  

A sense of strategy->ผู้บริหารมีความเห็นตรงกนัหรือยงั คณบดี รองคณบดีทกุคน แตอ่นาคตอาจจะมีการปรับเปลีย่นให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ในอนาคต เป้าหมายทางการศกึษา->เป้าหมายของธุรกิจคือ ก าไร แตก่ารศกึษายงัต้องถกเทยีงกนัอยู ่ 

->การวดัผลส าเร็จ ให้ดจูาก จดหมายรักจาก Harvard ไมม่ีการเรียน แตเ่ป็นการตัง้ค าถาม ไปสมัมนาที่ญ่ีปุ่ น ให้เวลาหนึง่

ชัว่โมงคร่ึง มกีารบรรยายเพยีงคร่ึงชัว่โมง แตน่อกนัน้ท าการ discussion  

 

Vision-> Walmart : To be the best retailer in the hearts and minds of consumers 

           ->premier business school ->inspire and enhance society -> individual excellence ->ผู้ เรียน องค์กร 

และชมุชน จะต้อง excellence ได้ -> ท าอยา่งไร ให้องค์กร ผู้ เรียน บคุลากร ชมุชน เข้าสู ่   inspire enhance and 

excellence 

 

การมุง่เน้นลกูค้า หมายถงึ ต้องท าการสร้างความผกูพนั จากการตอบสนองความพงึพอใจ ความต้องกา ความ

คาดหวงั ผกูสมัพนัธ์กบักลุม่ลกูค้าอยา่งไร ท าอยา่งไรเปลีย่นความพอใจ เป็นความภกัดี royalty ตวัอยา่งเช่น การแขง่ขนั

ฟตุบอลประเพณี เพื่อท าให้เกิดผลตอ่ผู้ เรียน และมีสว่นได้สว่นเสยี การขึน้คา่เลา่เรียน ท าได้อยาก ท าให้เกิดปัญหา price wall 

ท าอยา่งไรท่ีจะสร้างสมดลุของการศกึษา เราอาจจะต้องท าการศกึษานกัศกึษาผา่น Social media such as Facebook Line 

etc.  

เสยีงของลกูค้า -> ความพงึพอ ความไมพ่งึพอใจ และความผกูพนั ความไมพ่อใจ->บนกบัเพื่อนๆ หนกัๆหนอ่ยจะไป

บน่บน Facebook ท าอยา่งไรสถาบนัถึงจะมชี่องทางที่จะรับฟัง word of mouth เสยีงทางด้านลบ สว่นใหญ่ถ้าลกูค้าพอใจ 

จะไมค่อ่ยมีเสยีง อยา่งดีก็บอกให้คนอื่นใช้ตอ่ วิธีการคือ บางทีอาจจะเป็นการแอบเข้าไปดขู้อมลูของนกัศกึษาผา่นทาง Social 



Media หรือ การเข้าไปดทูาง Social Media ของคูแ่ขง่ ท าการป้องกนัได้อยา่งไร ถ้ามีการเกิดปัญหา  เพื่อปรับปรุงให้เกิดสิง่ที่

เรียกวา่ นวตักรรม 

ก. ผู้ เรียนและลกูค้ากลุม่อื่นทีม่ีอยูใ่นปัจจบุนั ->จะมีการแบง่เป็น segmentation หรือไม ่depend on requirement and 

expectation ถ้าพบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั ก็ไมต้่องท าการแบง่กลุม่ แตอ่ยา่พึง่ดว่นสรุปเพราะจะท าให้เกิด miss out ของ

นกัศกึษาแตล่ะชัน้ปี โดยใช้ Web-based technologies มหาวทิยาลยับางทีใส ่spy bot เข้าไป รวมถงึ กลุม่ลกูค้าที่เป็น

นกัเรียน รวมถึงนกัศกึษา ป.ตรีที่จะเข้าเรียนตอ่ปริญญาโท รวมถึง feedback จากลกูค้าปัจจบุนั สิง่ที่ท าปัจจบุนั ท าโดยการ

สอบถามบณัฑติที่ส าเร็จการศกึษามาแล้ว และได้งานท า และได้งานท าทีด่ี สิง่ที่ควรท าไมค่วรเป็นอาจารย์ เพราะเขาไมก่ล้า

ตอบวา่ อาจารย์นัน้ละที่ไมด่ี  

การตดัสนิใจที่จะเข้าเรียน-> Applicable ->ขึน้อยูก่บั พอ่แม ่รุ่นพ่ี ปู่ ยา่เป็นคนจ่ายเงิน (ยา่Approver) (ปู่Decider) 

prospect customer ->คนที่มีอิทธิพลตอ่ลกูมาก ไมใ่ชเ่พื่อนก็แฟน แทนท่ีจะมีวนัผู้ปกครอง อาจจะมีวนัเพื่อนหรือวนัแฟน 

friend get friend ถ้าแนะน าเพือ่นมาเรียนได้ จะได้สว่นลด  

Customer decision journey -> ท าอยา่งไรให้ช่ือมหาวิทยาลยัอยูใ่น short list ของนกัเรียนเหลา่นัน้-> จากนัน้

ท าการตดัสนิใจเข้าเรียน หรือซือ้-> หลงัจากที่ซือ้แล้วจะเป็นอยา่งไร อาจารย์ทีด่ีไมเ่คยเจอเลย สิง่ทีไ่ด้รับ ไมต่รงกบัท่ีเสนอ 

critical อยูท่ี่ตรงกบัความต้องการหรือไม ่-> ถ้าโชคดี นกัเรียนอยูท่น บางคนจะย้ายที่ บางคนอยูท่นจนจบทัง้ 4 ปี นกัเรียน 

เหลา่นีจ้ะสร้าง negative of mouth จะพดูสิง่ที่ไมด่ีของสว่นขององค์กรในทางลบ 

 

Customer Lifecycle->สว่นแรกนกัเรียนจะหาข้อมลู->ท าการตดัสนิใจ->หลงัจากที่เป็นลกูค้าแล้ว ท าอยา่งไรจะท า

ให้เกิดการเพิ่มรายได้ หรือการบริการอื่นๆเข้าไปอีกได้ไหมกบัลกูค้า หรือนกัเรียน หรือเพื่อน up sale/cross sale ใช้บริการ

อื่นๆนอกเหนือจากปัจจบุนั->หลงัจากเป็นลกูค้าประทบัใจ->นกัเรียนจะแนะน าสิง่ที่ดใีห้กบัเพื่อนๆหรือรุ่นน้องตอ่ไป->โดยใช้กล

ยทุธ์เอาศิษย์เกา่ไปชกัชวนน้องๆตอ่ไป 

 

เสียงของลูกค้า 

ผู้ เรียนและลกูค้ากลุม่อื่น -> ลกูค้าของคูแ่ขง่เป็นอยา่งไรบ้าง ->การรับฟังเสยีงของลกูค้า->สิง่ที่ลกูค้าของคูแ่ขง็ไมไ่ด้

รับการตอบสนอง เรามีโอกาสตอบสนองหรือไม ่เพื่อท าให้ลกูค้ามคีวาม satisfy กบัเรามากขึน้ -> 

Company respondents->พฒันาประสบการณ์ที่ท าให้ความรู้สกึลกูค้าดขีึน้ ->ควรจะท าอยา่งไรบ้าง-> ท าอยา่งไร

ให้ลกูค้าสมดงัฝัน Establishing Customer Loyalty->อยากเป็นนกัขา่ว เพราะได้เงินเยอะมาก->ต้องเข้าใจความรู้สกึของ

วยัรุ่น เช่น เก่ียวข้องกบัดารา ต้องสร้าง network ทางด้านความผกูพนั บางกิจกรรมมนัสร้าง impression memory 



มหาวิทยาลยัจดุที่ดคีือมี รุ่น จะท าให้นกัศกึษาเกิด bonding กบัอาจารย์ เจ้าหน้าที่ กบัองค์กร   เมื่อมีการเลีย้งรุ่นแล้วจะมกีาร

เชิญอาจารย์มาร่วมด้วย  

The Kano Model ->ลกูคา่ต้องการแตไ่มส่ามารถจะตอบสนอง must-be สว่นบางอยา่งเราไมท่ราบวา่ลกูค้าต้องการอะไร

เรียกวา่ delighter  

The 6 Evaluation Categories -> การฟังเสยีงของลกูค้า โดยการท่ีเราใสส่ิ่งบางอยา่งที่ท าให้ลกูค้า ไมพ่อใจ 

Translate VOC to Requirements –> เปลีย่นเสยีงจากลกูค้าไปสูค่วามต้องการ เช่น การท าการ start ด้วยเท้าเป็นมือ  

ความพงึพอใจเปรียบเทยีบกบัคูแ่ขง่->สงัเกตทาง social media ในด้านความพงึพอใจของลกูค้า  

ความผูกพนัของลกูค้า 

การสนบัสนนุผู้ เรียนและลกูค้ากลุม่อื่น ->ปัญหา WIFI จะท าอยา่งไรให้องค์กรทีเ่ก่ียวข้องทราบและด าเนินการแก้ไข

ปัญหาให้ดีขึน้ 

การจ าแนกกลุม่ผู้ เรียนและลกูค้ากลุม่อื่น->จะรู้ได้อยา่งไรวา่ ลกูค้ากลุม่ไหนเป็นลกูค้าในอนาคต อาจจะต้องดทูี่

วิสยัทศัน์ของเรา หนว่ยงานรู้ถงึความต้องการของตา่งสถาบนัในสว่นของลกูค้าหรือไม่ บางทา่นอาจจะ offer graduate 

student มากกวา่ที่จะแยง่ชิง undergraduate student ส าหรับคูแ่ขง่ ตวัอยา่ง Harvard university จ านวนนกัศกึษา

ลดลง ท าการแก้ปัญหาโดยการเกิด campus ที่ตา่งประเทศ เพื่อหา market share จากกลุม่เป้าหมายใหม ่โดยนกัศกึษา

ตา่งชาติมีข้อดคีือ เก็บคา่เลา่เรียนได้แพงขึน้ โดยหา risk out ลกูค้าจากตา่งประเทศได้  ตวัอยา่ง ประเทศจีน แตเ่ขามาใช้

สถานท่ี อาจารย์เขา หลกัสตูรเขา ผลประโยชน์ก็กลบัไปท่ีเขามากกวา่ เราจะได้รับผลประโยชน์ 

การสร้างความสมัพนัธ์กบัการเรียนและลกูค้ากลุม่อื่น-> ถ้าเราไมไ่ด้รับการรับเชิญไปท าการเลีย้งรุ่น แสดงวา่ เราไมม่ี

ความผกูพนักบัเขา หรือเราไมค่วามส าคญั ท าอยา่งไรนกัศกึษาจะเป็น Positive word of mouth ส าหรับองค์กรเรา การใช้ 

Social Media ได้อยา่งถกูต้องเราทราบ dark site ที่ท าการให้เกิด negative image หรือไมอ่ยา่งไร 

การจดัการข้อร้องเรียน-> อาจารย์เราถกูเก็บไว้บนห้อง ข้าราชการที่เป็น support staff ท าหน้าที่ให้บริการ แตไ่มใ่ห้

บริการอยา่งเต็มที่ส าหรับอาจารย์และนกัศกึษา วิธีการแก้ปัญหาท าโดย One stop service โดยใช้ call center โดยใช้

ประเทศ Philippine เพราะประเทศนีส้ามารถมีทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ   

ตวัอยา่ง The Customer Engagement Hierarchy ระดบัความสมัพนัธ์ ->satisfaction พอใจ->Confidence มัน่ใจ-> 

Integrity เช่ือใจ->Pride เช่ือมัน่->Passion ฝังใจ 



จดุที่จา่ยเงิน cashier จดุนีเ้ป็น critical พนกังานรับเงิน ไมรู้่วา่ เขารับเงินจากลกูค้า attitude ของพนกังานการเงิน

ไทย ไมถ่กูต้อง เพราะจดุที่เกิด contact กบัลกูค้าเป็นจดุที่ส าคญัเป็นอยา่งยิง่ที่จะท าให้ลกูค้าเกิด Experian ทัง้สิน้ท่ีจะท าให้

ลกูค้าประทบัใจกบัองค์กร 

ตวัอยา่ง segment ของ Nanyang Polytechnic-> นกัเรียน Adult Lerner ศิษย์เก่า อตุสาหกรรม  

 

7.2 ผลลพัธ์ลกูค้าเป็นอยา่งไรบ้าง 

NPS-> วดั Word of mouth  

 

Customer-focused Outcomes (Teaching)-> 

ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ โทร. 081 844 4962  pkohsuwan@gmail.com  -> take it for grand 

นกัศกึษาที่มา ใช่ที่อยากได้ไหม?  

ประเมินตวัเอง -> Scan ตรงไหนมีจดุออ่น->ท าให้มนัดีขึน้->ไมใ่ชป่ระกนั คนละตวั cutting edge research -> 

satisfaction and engagement for student -> ranking -> publish interest -> competitiveness ->perceive 

need and expectation -> เราตามดศูษิย์เกา่หรือไม ่->ถึงจะได้ Engagement มี ศรัทธาจากนกัศกึษา -> Donation จะ

มาเอง one site fit all  

หลกัสตูรคือ ผลติภณัฑ์ product & Service คือสิง่ที่เราน าเสนอในตลาดเพื่อท าให้คนมาใช้บริการ -> Product offering  

งานวจิยั เป็น product -> Contractor research -> Maturity ไปถึงไหนแล้ว 

VOC –> ถามลกูค้า และ stakeholder  

Inter personal skill -: ไมม่ี เพราะหลกัสตูรของเราไมม่ี soft skill เลย 

 

การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 

การวดัผลการด าเนินการปฏิบตัิงานประจ าวนั และผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบนั -> ท าโดยการตดิตัง้กล้อง

วงจรปิด  

ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ ข้อมลูผู้ เรียนและลกูค้ากลุม่อื่น ความคล้องตวัของการวดัผล ญ่ีปุ่ นท าไม มีการพฒันากิจกรรม

จ านวนมาก เพราะญ่ีปุ่ นมีระบบคมับงั โดยให้ทกุคนต้องเสนอข้อคิดเห็นเพื่อท าให้เกิดการปรับปรุงสม ่าเสมอ การจดัซือ้วสัดชุ้า



มากจนถึงปัจจบุนัก็ยงัใช้เวลานานมาก วธีิการปฏิบตัิทีเ่ป็นเลศิ จะท าอยา่งไรให้เกิดการแบง่ปันความรู้ ให้ท าตวัเหมือ เชือ้อมี

บา ที่ปัจจบุนัยงัไมต่าย เหมือนคนญ่ีปุ่ น สงิค์โป ที่ท า PDCA เป็นปกติในชีวิตประจ าวนั จนกระทัง่ท าให้เกิดเป็นนวตักรรม  

การจดัการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ->จะดแูลข้อมลูสารสนเทศขององค์กรได้อยา่งไร จะด าเนินการใน

ภาวะฉกุเฉินจะท าได้อยา่งไร ข้อมลูจะเข้าถงึได้จะท าอยา่งไร ข้อมลูที่เข้าถงึไมไ่ด้จะท าอยา่งไร  

ตวัอยา่ง D15->ใช้ LV-Learning Village โดยใช้ web-based intranet ->Datatel-> UW-stout’s Fact-book-

>BRIO 

Valuing people-> Thomas Watson-CEO-IBM  

หมวด 5 บคุลากร (Workforce Focus) capacity อตัราก าลงั, competency สมรรถนะ ดแูลอยา่งดี โดยการ

พฒันาขีดความสามารถ สอดคล้องกบัวิสยัทศั พนัธกิจขององค์กร ->ท าให้เกิด Employee Engagement ท าอยา่งไรให้

บคุลากรร่วมหวัจมท้ายกบัองค์กร และท าอยา่งมีความสขุด้วย เมือ่ไหร่ต้องการคนเพิ่ม เมื่อไหร่ต้องการคนเกง่ 

เน้นอะไรบ้าง->ใสใ่จผู้ เรียน การเรียน, ผกูใจบคุลากรทกุระดบั, พฒันา และจดัการ บคุลากรทกุระดบั 

 

สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment) -> 

การผกูใจบคุลากร (Employee Engagement)-> 

5.1 ->Capability อตัราก าลงั and Capacity สมรรถนะ ->สรรหา วาจ้าง บรรจ ุ->Workforce Change 

Management -> New WORKFORCE Members รับพนกังานใหม ่-> Workforce accomplishment -> 

Workforce climate บรรยากาศในการท างาน->workforce environment, workforce benefit ความต้องการ and 

policies ขอตลาดนดั ขอท่ีจอดรถจกัรยาน ขอที่จอดรถมีหลงัคา หมายถึง สิง่ที่จะให้เพิม่เติมมีอะไรบ้าง เพื่อท าให้เกิดความ

ผกูพนั 

Workforce of engagement ->เน้นเร่ืองความผกูพนั ประเมินผลอยา่งไร เพื่อสร้างความผกูพนั สร้างวฒันธรรม-

>Learning and development system มีระบบไหม? อบรมมาแล้วมาท าอะไร 

 

Capability and Capacity -> มีการประเมินไหม? โดย HR ไหม? จะมีเกษียณ จะหาใครมาแทน ถ้ามีงานใหม ่

จะต้องมีอตัราก าลงัเทา่ไหร่ ถึงจะพอ จะต้องมีเจ้าหน้าทีธุ่รการ บริหารไหม? จะมีการรับคนไหม recruit คนเข้ามาแทน การรับ

สมคัรจะท าอยา่งไร สอบการสอน สอบภาษาไทย จะต้องมี probation รอการประเมิน 3 เดือน 6 เดือน ถ้าเป็นบริษัทเอกชน 

จะต้องมีคณุสมบตัิอยา่งไร เขียนวิสยัทศัน์ บอก attitude ของตนเอง สอบสมัภาษณ์ด้วย CEO สอบรับสมคัร recruit retain 

replace โดยใช้  



Workforce->Core competency ขององค์กร เน้นลกูค้า เกินกวา่เป้าหมาย 

Change Management ->ถ้าหนว่ยงานยบุลงไป คนที่ท างานจะท าอยา่งไร ต้องดจูากสิง่แวดล้อมจริง และท าการ

ปรับเปลีย่นให้เกิดความเหมาะสม 

Workforce environment ->ให้พิจารณาด้านความปลอดภยั ความต้องการแตล่ะกลุม่มคีวามแตกตา่งกนั อยากให้ลกูเข้า

สาธิต ที่จอดรถ ควรจดัให้ตามความเหมาะสม 

สถาบนัท าอะไรให้บคุลากรทุม่เทให้องค์กรในการสร้างและปรับปรุงจนเกิดนวตักรรม 

Organizational culture บคุลากรมีความผกูพนักนัอยา่งไร เปิดโอกาสให้มกีารติดตอ่สือ่สาร ให้มีประสทิธิภาพ 

และท าให้เกิดความจงรักภคัดตีอ่องค์กร แล้วปัจจยัอะไร ท าอยา่งไร  

Performance management จะท าอยา่งไรเพื่อประเมินความผกูพนัของคนในองค์กร บางระดบัต้องการความ

มัน่คง บางระดบัต้องการเอาลกูเข้าเรียน ท าแบบทางการ เช่น นดัประชมุบคุลากร ทัง้ที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ จากนัน้

ให้ท าการประเมินเป็น TOR รายบคุคล และระบบประเมินได้สร้างความผกูพนัหรือไม ่

 

Learning and development system -> การพฒันาบคุลากร ตามความต้องการของบคุลากร และขององค์กร 

ต้องดใูห้เกิดเป็นระบบ -> เมื่อเรียนแล้วจะเป็นประโยชน์ตอ่ใคร ตอ่บคุลากรหรือตอ่องค์กร แล้วพนกังานเข้าใจหรือไม ่เต็มใจ

หรือเปลา่  

 

ความผกูพนัของบคุลากร->ระบบการเรียนรู้และผู้น า ->จะถา่ยทอดได้อยา่งไร -> ท าอยา่งไรถึงจะวดัวา่ได้อะไรบ้าง

หรือไม ่

ผลลพัธ์ด้านการมุง่เน้นบคุลากร->ต้องหาคูเ่ทยีบที่เหมาะสม NUS, เทียบกบัพมา่ กบั กมัพชูา  

 

หมวด 6 ระบบงานทางการศึกษา 

Academic Work System และ Non-Academic Work System 

ระบบปฏิบตัิการ->การจดัการกระบวนการ->โรงเรียนนายร้อยรวมญ่ีปุ่ น มาเลเซีย รวมกนัฝึกแตว่ชิาทหาร ทาง

วิชาการให้มหาวิทยาลยัสอน สว่นโรงเรียนนายร้อยประเทศไทย มตีัง้ 3 เหลา่ทพั รับนกัเรียนแค ่80 คน แตม่ตีัง้ 8 สาขา ต้นทนุ

สงูมาก ควรจะด าเนินการเช่นเดยีวกบัตา่งประเทศ เมื่อเกิดภาวะฉกุเฉินจะมวีิธีการด าเนินการอยา่งไร 



กระบวนการท างาน: วดัแตล่ะกระบวนการ จะเก็บอะไรท่ีส าคญั กระบวนการเรียนการสอนและสารสนบัสนนุ การ

ปรับปรุงนวตักรรม-> ข้อก าหนดของแตล่ะหลกัสตูรที่ สกอ.ก าหนด หมวด 3 หมวด 1 จะสร้างความโดดเดน่อยา่งไร เอามาใส่

ใน การรับโรงเรียนนายร้อย จบแล้วมีงานท า ระหวา่งเรียนฟรีทกุอยา่ง พอ่แมไ่มค่อ่ยมีเงิน เด็กๆเป็นทหารดมูีเกียตดิี เงินเดือน

ข้าราชการยงัสามารถเลีย้งชีพได้->ในการออกแบบหลกัสตูรจะต้องค านงึถงึ->จะน าไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งไร->จะสนบัสนนุ

อยา่งไร 

ควรมีกิจกรรมอยา่งไร 

ก าหนดเป้าหมาย->วางแผนกลยทุธ์->การจดัการวางแผน/โครงการ หรือแผนปฏิบตัิการ->การบริหารจดัการ

ด าเนินงาน->ประเมิน->ท าการวเิคราะห์ SWOT แล้วท าการปรับปรุงแตล่ะขัน้ตอน 

 

การผลติบณัฑิต ตัง้เป้าหมายอยา่งไร->Functional Approach, Situation Approach  

Expected Learning Outcome->หลกัสตูร->รายวชิา->ฝึกบินแบบ Simulator ->ฝึกบินกบัอาจารย์ ->ฝึกบินกบั

ตวัเอง-> ออกรบได้->ตวัวดัคือ อะไร จ านวนชัว่โมงการบิน ของเภสจั ต้องผลติยาเป็น ของแพทย์ ต้องตรวจมาแล้วก่ีชัว่โมง  

มีวิจยั-> Outcome คืออะไร ->publish + service  แตล่ะชดุของกระบวนการคือ ระบบ-> 

 

System 1 system -> หลาย Process->Support process 

วิทยาลยั อสมศิลป์ ->หลกัการสจัธรรม คณุธรรม สทุรียธรรม  

หลกัการสจัธรรม-> ศกึษาจากควาเป็นจริง + Discussion ->ประเมินจากการรู้อะไรเพิ่ม ได้ความคิดตอ่เนื่องอะไร จะน าไปใช้

อยา่งไร 

 

อะไรท่ีท าให้เกิดความแปรปรวน -> Process ที่ไมด่ีท าให้เกิดความแปรปรวน  

6.2 ประสทิธิผลของการปฏิบตัิการ: ให้พิจารณาหว่งโซ่อปุทาน ตัง้แตไ่ด้รับ input ->process->output -

>customer 

ก.ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการ -> ผลติ 7 สาขาวิชากองทพัอากาศ เพราะกองทพัคิดวา่ ไมส่ามารถ

ที่จะรับแขง่กบัมหาวิทยาลยั เพราะรับตอน ม.6 พอ entrant ประกาศ นกัศกึษาหายไปคร่ึงหนึง่ แตพ่อรับ ม.3 นกัศกึษาอยู่

มากกวา่ สิง่ที่ทหารได้รับมา “เสยีงของผู้บงัคบับญัชาคือ เสยีงสวรรค์” เป็นการสร้างคา่นิยมของโรงเรียนทหาร เพื่อมุง่หวงัเป้า

คือ การเสยีสละของนกัเรียนที่จะกลายเป็นทหารในอนาคต 



การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

5 Steps to process management-> Identify (work system, process, and process tools) 

- Curriculum management process 

Non-Academic work process 

Step two: work process owner, requirements, and flowchart  

SIPOC diagram-> customers ผู้ รับสนิค้าเป็นใคร -> outputs/outcome สนิค้าหรือบริการอะไร ->process กระบวนการ

ที่เหมาะสม->inputs ปัจจยัน าเข้าคืออะไร->suppliers ผู้สง่มอบปัจจยัคือะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


