
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปีที่ 1 ฉบับที ่2 เดือน กรกฎาคม 2556 
 

จดหมายขา่วส านกังานประกนัคณุภาพ 

 

มจธ. ไดก้ ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำระบบ TQM มำใช้ในระบบกำรบรหิำรของมหำวิทยำลัย โดยระยะแรก 

เร ิม่ตน้จำกกำรสรำ้งควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และควำมจ ำเป็นเกี่ยวกับแนวคดิหลกัของ TQM โดยอำศัยตวัแบบ EdPEx ให้แก่

ผูบ้รหิำรระดบัสูงและระดบักลำง ตลอดจนกำรท ำควำมเข้ำใจในแนวควำมคดิหลกัของ TQM ไดแ้ก่ แนวควำมคดิดำ้นลูกค้ำ 
(Customer) แนวควำมคดิดำ้นกำรบรหิำร (PDCA) แนวควำมคดิกำรด ำเนินกำรปฏิบัต ิกำรด้วยหลัก Pull system ให้แก่

บุคลำกรทุกระดบั  

 

ทดลองสอนโครงการ Train the Trainer รุ่นท่ี 2 (สายสนบัสนนุ) 
ในวันจนัทรท์ี่ 1 กรกฎำคม 2556 ส ำนักงำนประกันคุณภำพไดจ้ดักิจกรรมทดลองสอนโครงกำร Train the Trainer 

รุ่นที่ 2 (สำยสนับสนุน) เวลำ 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 901 ชัน้ 9 อำคำร คณะศิลปศำสตร ์โดยกิจกรรมดงักล่ำวเป็น

ส่วนหน่ึงของกำรพฒันำ trainer ของหน่วยงำนให้สำมำรถน ำควำมรูเ้ร ื่องลูกคำ้ หลกักำรบรหิำร บทบำท หน้ำที่ รวมถงึควำม
เข้ำใจในคุณภำพ และลกัษณะคุณภำพในอนำคตที่มหำวิทยำลยัหรอืหน่วยงำนคำดหวัง ซึง่อำจมคีวำมแตกต่ำงกันตำมบรบิท

และภำรกิจของหน่วยงำน ไปถ่ำยทอดให้แก่บุคลำกรท่ำนอื่น ๆ ภำยในหน่วยงำนของตนน ำไปประยุกตป์ฏิบัตงิำนได้ ทั ้ง น้ี 

กิจกรรมดงักล่ำวไดร้บัเกียรตจิำก รศ.กิตศิักด ิ ์พลอยพำนิชเจรญิ เป็นผูใ้ห้ควำมเห็นและข้อแนะน ำแก่ผูท้ดลองสอน 

โครงกำรน้ีเป็นโครงกำรทีด่ ำเนินตำมทีม่หำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรมีนีโยบำยกำรน ำระบบกำรบรหิำร
โดยรวมเพื่อให้เกิดคุณภำพหรอื Total Quality Management (TQM) มำบูรณำกำรในระบบกำรบรหิำรของมหำวิทยำลัย

เพื่อให้เกิดกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองทีน่ ำไปสู่กำรพฒันำบัณฑติ งำนวิจยั และงำนบรกิำรวชิำกำรที่มคีุณภำพ โดย มจธ. ไดน้ ำ

เกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence หรอื EdPEx มำใช้เป็นกรอบในกำรผลกัดนัให้เกิด TQM ส ำหรบั
กำรบรหิำรเพื่อให้เกิดคุณภำพภำยในมหำวิทยำลยั  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประชุมเพ่ือรบัทราบแนวทางก ากบัติดตามคณุภาพในรอบ  3 ปี ของ สกอ. 

 
ตำมที่คณะกรรมกำรกำรป ระกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน  ระดบัอุดมศึกษำออกประกำศ เร ื่อง 

แนวปฏิบัตกิำรตดิตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

พ.ศ.2553 โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อก ำหนดแนวปฏิบัตใิน

ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ต ร ว จ ส อ บ คุ ณภ ำ พก ำ ร ศึ ก ษ ำ

ระดับ อุดมศึ กษำ รวมทั ้ง เ พื่ อ ให้ ได ้ข้ อมูลที่ เ ป็ น

ประโยชน์แก่สถำบันอุดมศึกษำ ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย ต้น

สัง กั ด  และ เ ป็ นหลักป ร ะกันต่ อสำ ธำรณชนว่ ำ

สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถสรำ้งผลผลิตทำงกำรศึกษำ
ที่มคีุณภำพและไดม้ำตรฐำนที่ก ำหนด 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพไดจ้ดัประชุมชี้แจงเพื่อให้คณะรบัทรำบรูปแบบและแนวทำงกำรก ำกับติดตำมคุณภำพใน

รอบ 3 ปี  ของ สกอ. โดยเชิญบุคลำกรที่ ร ับผิดชอบด้ำนประกันคุณภำพของทุกคณะเข้ำร่วมประชุมในวันจ ันทร์ที่                

1 กรกฎำคม 2556 ณ ห้อง 904 ชัน้ 9 อำคำรศิลปศำสตร ์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational  Profile : OP) 

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 
 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ไดร้บัเกียรตจิำกคณะครุศำสตร ์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยีเชิญเข้ำร่วมโครงกำร

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้กำรเขียนโครงร่ำงองคก์ร (Organizational  Profile : OP) มวีัตถุประสงคใ์ห้บุคลำกรและผูเ้กี่ยวข้องมี

ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ในกำรจดัท ำโครงร่ำงองคก์รของคณะที่สะท้อนลกัษณะและสภำพกำรแข่งขันของคณะได้อย่ำงชัดเจน 

ในกิจกรรมดงักล่ำว ดร.นคร ศรสุีขุมบวรชัย ที่ปรกึษำส ำนักงำนประกันคุณภำพเป็นวิทยำกรให้ควำมรู ้เร ื่องโครงร่ำง

องคก์ร โดยกิจกรรมจดัขึ้นใสวันที่ 9 กรกฎำคม 2556 ณ ห้องโครงกำรปรญิญำเอกนวัตกรรมกำรเรยีนรูเ้ทคโนโลยี ชั ้น 2 

อำคำรเรยีนรวม 3 คณะครุศำสตรอุ์ตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

 
 



        

 

 

 

  

โครงการ Retreat  คร ัง้ท่ี 2/2556 

 ส ำนักงำนประกันคุณภำพเป็นหน่วยงำนที่มหีน้ำที่ในกำรพฒันำและปรบัปรุงคุณภำพกำรท ำงำนให้เกิดขึ้นภำยใน
มหำวิทยำลยั คณะ และหน่วยงำนต่ำง ๆ จงึไดก้ ำหนดกลยุทธท์ี่มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรม (ทัง้เชิงเทคนิคและเชิงกำรจดักำร) 
กำรปรบัปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่มลูกคำ้และ Stakeholder เกิดควำมพงึพอใจ (ในผลของงำน) และมีควำม
มัน่ใจ (ในกิจกรรมของงำน) อย่ำงสูงสุด ลกัษณะของงำนกำรประกันคุณภำพจงึประกอบดว้ย (1) กำรวิเครำะห์งำนในกำร
ก ำหนดปญัหำและกิจกรรมเชิงปร ับปรุง (2) กำรตรวจติดตำม ( Internal audit) และกำรประเมินผลงำน (Quality 
assessment) และ (3) งำนดำ้นกำรศึกษำเกี่ยวกับคุณภำพ (Quality education) ที่เน้นกำรให้ควำมรูแ้ก่บุคลำกรทั ้ง On 
the job และ Off the job รวมถงึกำรให้ค ำปรกึษำดำ้นวิชำกำร (Counseling) ต่อกำรน ำไปใช้  

 

กำรจะขับเคลื่อนงำนดงักล่ำวให้เป็นไปตำมควำมมุ่งหวังที่ก ำหนดไว้นัน้ บุคลำกรถอืเป็น ส่วนส ำค ัญของกลไกกำร
ขับเคลื่อนดงักล่ำว โดยเฉพำะปจัจุบันส ำนักงำนประกันคุณภำพอยู่ระหว่ำงกำรปร ับรวมโครงสร ้ำงหน่วยงำนเพื่อรองร ับ
ภำรกิจกำรพฒันำและปรบัปรุงคุณภำพให้เกิดทัว่ทัง้มหำวิท ยำลัย  กอปรกับในระหว่ำงกำรปรับโครงสร ้ำงได ้มีกำรร ับ
พนักงำนเพิม่ในหลำย ๆ ต ำแหน่ง ส ำนักงำนประกันคุณภำพจึงได ้จ ัดโครงกำร Retreat เพื่อให้พนักงำนในหน่วยงำน
รบัทรำบบทบำทและหน้ำที่ของตนในกำรท ำงำน ตลอดจนให้ที่ปรกึษำ ผูบ้รหิำร และพนักงำนของหน่วยงำนเข้ำใจทิศทำง
และเป้ำหมำยในอนำคตของหน่วยงำนร่วมกัน โดยระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร  ตัง้แต่วันที่ 13-14  กรกฎำคม 2556 
โครงกำรน้ีไดจ้ดัขึ้น ณ โรงแรม คลำสสคิ คำมโิอ จ.ระยอง โดยหวังว่ำบุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถท ำให้พนักงำนเกิดกำร
พฒันำตนอย่ำงต่อเน่ืองตำม Carrier path ในแต่ละต ำแหน่ง และเกิดกระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงและประสำนกันระหว่ำง
ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ 



  

กิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู ้  
“แผนการให้ความรู้ด้านคุณภาพและ TQM ระดบัคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ครัง้ท่ี 1” 

 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพจัดกิจกรรมเสวนำแลกเปลีย่นเรียนรู ้“แผนกำรให้ควำมรูด้้ำนคุณภำพและ 
TQM ระดับคณะและหน่วยงำนเทียบเท่ำ ครัง้ที่ 1” เพื่อให้ trainer ของหน่วยงำนระดับคณะได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วธิีกำรถ่ำยทอดควำมรูด้้ำนคุณภำพและ TQM ให้แก่บุคลำกรภำยในคณะ โดยกิจกรรมในครัง้แรกน้ี 
ได้รับเกียรติจำกคณะวศิวกรรมศำสตร์ และสถำบนัวทิยำกำรหุ่นยนต์ภำคสนำม เป็นผูน้ ำกำรแลกเปลีย่น
วธิีกำรและประสบกำรณก์ำรด ำเนินกำร  ทัง้น้ีกิจกรรมดังกล่ำวจัดขึน้ในวนัพุธที่ 17 กรกฎำคม  2556 เวลำ 
12.00 – 13.00 น.  ณ ห้องประชุม 909 (9/3) ชัน้ 9 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 



โครงการฝึกอบรม Facilitator (Phase I) คร ัง้ท่ี 3 

 

 

สิง่ส ำคญัของกำรน ำ TQM มำใช้ในกำรบรหิำรจดักำรของมหำวิทยำลยั คอื กำรตดัสนิใจดว้ยเหตุและผล 

ซึง่กำรตดัสนิดงักล่ำวจะตอ้งอยู่ภำยใตห้ลกักำรบรหิำรโดยข้อเท็จจรงิ (Management by Fact) ส ำนักงำนประกัน

คุณภำพจงึไดจ้ดัโครงกำรฝึกอบรมให้แก่ผู ้แทนของคณะที่จะเป็น Facilitator เพื่อให้น ำควำมรู ้ที่ได ้ไปช่วย

ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรดำ้น TQM ของหน่วยงำนตนเอง โดยในกำรฝึกอบรมครัง้ น้ีเป็นคร ัง้ที่  3 ในวันที่ 25 

กรกฎำคม 2556 ณ ห้องประชุม 901 ชัน้ 9 อำคำรคณะศิลปศำสตร ์ในหัวข้อ Q-concept  ซึง่ประกอบดว้ย Pull 

system, PDCA, Problem Identification, Kano’s House และ KMUTT’s Model 

 



 

 

ศัพท์น่ารู้คู่คุณภาพ 

 คุณภาพ คอื คุณลกัษณะ (Characteristic) โดยรวมของผลติภณัฑ ์(Product)  ที่สอดคล้อง

กับควำมคำดหวัง (Expectation) ของลูกคำ้(Customer)ซึ่งคุณลักษณะ (Characteristic)  หมำยถึง 

ลกัษณะที่โดดเด่นของผลติภณัฑ ์ (Product feature)  

 

ท่ีมำ: รศ.กิติศกัดิ ์พลอยพำนิชเจริญ (2550), หลกักำรกำรควบคุมคุณภำพ, ส ำนกัพิมพ์ ส.ส.ท., บทท่ี 2 

ความเดิมจากฉบบัท่ี 1 เดือน มิถนุายน 2556 

จากฉบบัท่ีแล้วเราได้แนะน าค าว่า “คุณภาพ”  กันไปแล้ว มาฉบบัน้ีเราขอแนะน าค าว่า “ลูกค้า” 

ลูกค้า (Customer) 

ลูกค้า (Customer) คอื ใครกต็ำมทีไ่ดร้ับผลกระทบ จำกผลติภณัฑ์หรือกระบวนกำร 

(Anyone who impacted from our product or process) ซึ่งจ ำแนกออกเป็นลูกค้ำภำยใน

องคก์ร และลกูคำ้ภำยนอกองคก์ร  

ตวัอย่ำงเชน่ กระบวนการรบั – ส่งเอกสารของงานสารบรรณ 

- ลูกค้าภายในองค์กร  ได้แก่ คณะวิชำ ส ำนัก  หรือ หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน

มหำวิทยำลยั ทีไ่ดร้ับกำรบริกำร รับ – ส่งเอกสำรจำกงำนสำรบรรณ 

 
- ลูกค้าภายนอกองคก์ร ไดแ้ก ่หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนเอกชน หรือ มหำวิทยำลัย

อื่นๆ ภำยนอกมหำวิทยำลยัทีไ่ดร้ับกำรบริกำร รับ – ส่งเอกสำรจำกงำนสำรบรรณ 

 

ติดตามศัพท์น่ารู้คู่คุณภาพต่อได้ในฉบับหน้านะครบั 



 

 

 

  

ส านักงานประกนัคุณภาพ

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุร  ี

King Mongkut’s University of  Technology Thonburi 

126 ถ.ประชำอุทิศ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

 


