
การพัฒนาคุณภาพงาน  
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ภาควิชาสูติศาสตรแ์ละนรีเวชวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 “ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องมุ่งปฏิบัติภาระทั้ง
ปวงด้วยความอุตสาหะเพ่งพินิจ ใช้ความรู้ความคิด ความเฉลียว
ฉลาด และความรับผิดชอบ ชั่วดี เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์ ปรับปรุง
ตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมองานที่ท าจึงส าเร็จผลสมบูรณ์ 
และก่อเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์ เป็นความเจริญม่ันคง ทั้งแก่ตน แก่
งาน และแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน” 

  

 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่
ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวโรกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2549 เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2549  







ASEAN 

WORLD CLASS 



กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง........................... 
 เปิดใจ เปิดความคิด เรียนรู้ใหม่ 

สร้าง infrastructure เพื่อการเชื่อมภูมิปัญญา ในทุกระดับ 

 เชื่อมคน เชื่อมสถาบัน ให้เป็นเครือข่าย 

ลงมือท าด้วย....... 
ภูมปิัญญาใหม่ เครื่องมือใหม่   
วิธีใหม่และระบบใหม ่



ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพงาน 

  

ฐานใจ 
ที่ผูกพัน 

Teamwork เครื่องมือ 
พัฒนางาน 



 ความสุข ความผูกพัน  
กับการพัฒนาคุณภาพ  



การพัฒนาคุณภาพงาน 

การพัฒนาคุณภาพตนเอง 

การพัฒนาคุณภาพองค์กร 

องค์กรมีคุณภาพ 

คนในองค์กรมีความสุข 

คนในองค์กรหาโอกาสพัฒนา 

องค์กรมีชื่อเสียง อยู่ได ้



การพัฒนาตนเอง จูงใจได้หรือไม่ 

Satisfy Ourselves 
Our Happiness 

Improve  
Work Outcome 

Improve  
Work Process 

Improve  
Our Process 

•Threat 
•Recognition 
•Fun 
•Value 
•Love 
•Self healing 



ความผูกพันกับการพัฒนาคุณภาพ 

1.ว่าด้วยความสุข  

2.ว่าด้วยคุณภาพในมือเรา  

3.ว่าด้วยความผูกพันของลูกค้า/ผู้รับบริการ  

4.ว่าด้วยการใช้มาตรฐาน  

5.ว่าด้วยความผูกพันของบุคลากร  









หาความสุขจากการท างาน 

• สอนนักศึกษาให้สุข 

• ท าเรื่องแปลกใหม่ 

• สร้างจินตนาการในการท างาน 

• คุยกับคนนอกวงการ 

• ช่วยให้ผู้คนมีความสุข หางานจิตอาสาท าบ้าง 

• เขียนเรื่องสั้น 

• สร้างความรู้ใหม่ๆ 

• ใช้ Line, Facebook ในการสื่อสารบ้าง 





การพัฒนาคุณภาพอย่างมีความสุข 
1) ใช้การท างานเป็นการเยียวยาตนเอง นั่นหมายถึงการฝึกจิตใจที่จะมีกุศโล

บายหรือหลักคิดบางอย่างอยู่ในใจ 

2) AIC(Appreciate-Influence-Control) มองโลกในด้านดีบ้าง ชักชวนและ
พร้อมปรับวิธีการโดยไม่หวังผล 100% ควบคุมตนเองในด้านความคิด การ
แสดงออก และการกระท า 

3) ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาหนทางที่เรียบง่ายในการท างาน อย่า
ออกแบบระบบงานที่เพิ่มภาระที่คนท างานต้องจดจ ามากขึ้น ต้องท างาน
เอกสารมากขึ้น 

4) ใช้หลัก visual management หรือ human factor engineering ในการ
ออกแบบสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน 

5) สร้างทีมที่รู้ใจเพื่อแบ่งปันบทเรียน ร่วมแก้ปัญหา และชื่นชมคุณค่าร่วมกัน 



ความผูกพันกับการพัฒนาคุณภาพ 

1.ว่าด้วยความสุข  

2.ว่าด้วยคุณภาพในมือเรา  

3.ว่าด้วยความผูกพันของลูกค้า/ผู้รับบริการ  

4.ว่าด้วยการใช้มาตรฐาน  

5.ว่าด้วยความผูกพันของบุคลากร  





ผลลัพธ์ที่ดี 
เพิ่มคุณค่าแก่

ผู้รับผล 

บุคลากร 

ผู้รับบริการ/ นศ.และ         

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมน า 

กลยุทธ์ 

ความคาดหวัง 
Meet        Delight  

Data และ Information ที่ใช้ติดตามประเมินผล 

The Integrated Management System 
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กระบวนการ 



ความผูกพันกับการพัฒนาคุณภาพ 

1.ว่าด้วยความสุข  

2.ว่าด้วยคุณภาพในมือเรา  

3.ว่าด้วยความผูกพันของลูกค้า/ผู้รับบริการ  

4.ว่าด้วยการใช้มาตรฐาน  

5.ว่าด้วยความผูกพันของบุคลากร  



• Listen: What matters you? อะไรที่ส าคัญมากส าหรับคุณ 

• Love: ดูแลด้วยหัวใจ ลูกค้าคือคนและครู ท าสุดฝีมือ 
เกื้อหนุนกัน  

• Communication: สื่อสารให้ครบถ้วน สองทาง 

• Shared decision making : Lifestyle, ความชอบส่วนตัว 

• Empowerment: ร่วมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมาย 
ให้ความรู้และทักษะ มีระบบสนับสนุน 

 

ความผูกพันของลูกค้า 





• เป็นระบบเปิด ยืดหยุ่น ปรับตัว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก  

• องค์กรจัดการตนเอง ไม่ติดกับโครงสร้าง ท างานกับแรงบันดาลใจ
ของสมาชิก ใส่ตัวกวนที่มีความหมาย สนามพลังในองค์กร 

• วัฒนธรรม ค่านิยม วิสัยทัศน์ จริยธรรม มีอิทธิพลที่เห็นผลได้  

• มีอิสระในการตีความข้อมูลที่หลากหลาย ส่งเสริมศักดิ์ศรีของแต่
ละบุคคล ไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองให้เป้าหมายของ
องค์กร  

• คุณค่าและการเรียนรู้ ชุมชนมีความส าคัญต่อการอยู่รอด  

• พัฒนาจิตตปัญญาให้เป็นจิตใหญ่ ใช้การสืบค้นด้านบวก เติมเต็ม
ความบกพร่องของกัน ท างานอย่างไร้พรมแดน   

องค์กรที่มีชีวิต 



 

Spirituality  
 

• เป็นเรื่องของความมีจิตใจสูง งดงาม เมตตา รับผิดชอบ สมานฉันท์ 
เกื้อกูลกัน ไม่เห็นแก่ตัว  

• เป็นเรื่องของความเชื่อในสิ่งยึดเหนี่ยว  

• เป็นเรื่องของการส านึกรู้ภายใน  

• เป็นเรื่องของคุณค่า เป็นเรื่องของอุดมคติ  

• เป็นความสามารถที่จะให้ความหมายแก่ชีวิตและทุกสิ่ง  

• เป็นขุมพลังภายใน เป็นเรื่องของพลังชีวิต  

• เป็นวิถีอันศักดิ์สิทธ์ิของการด าเนินชีวิตอย่างกลมกลืนกับความงาม
โดยรอบ และความงามในตัวเรา  

• เป็น inner resource for healing (self healing)  



ความผูกพันกับการพัฒนาคุณภาพ 

1.ว่าด้วยความสุข  

2.ว่าด้วยคุณภาพในมือเรา  

3.ว่าด้วยความผูกพันของลูกค้า/ผู้รับบริการ  

4.ว่าด้วยการใช้มาตรฐาน  

5.ว่าด้วยความผูกพันของบุคลากร  





หัวใจอยู่ที่กระบวนการ  

1.ท าเอกสารคุณภาพ  

–ได้มาคุยกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ยากหรือง่าย ใครมีวิธีเฉียบ & โดน  

‟รู้ระดับการปฏิบัติที่เป็นไปได้ เขียนให้คลุมทุกวิธีที่ยอมรับ ตั้งเป้ายกระดับ  

2.ท าแนวปฏิบัต ิ 

‟คุยกันว่าประเด็นใดยังต้องพัฒนา ประเด็นใดส าคัญ  

‟คุยกันเล่น (ว่าที่ท าไม่ได้เพราะอะไร), เห็นของจริง (ตามไปดู ไปรับรู้)  

‟ออกแบบระบบอย่างสร้างสรรค์  

3.ทบทวนอุบัติการณ์  เหตุการณ์ 

‟คุยกันจนเห็นโอกาสอุดช่องโหว่อย่างสร้างสรรค์  

  

 



การตามรอย Tracer-Tracking 



                ไปดูหน้างานจริง 
  
ตามตลอดสายตั้งแต่ตน้จนจบ 

 
                       ใช้ Learning Mode 

 
                                        ตามประเด็นส าคัญ   
  ใช้หลายมุมมอง 

 
 
 
 

เทคนิคการตามรอย 

http://blogs.up.ac.za/jcp2010/index.php?blog=116
http://www.socialvixen.com/2010/08/page/3/
http://www.clipartof.com/portfolio/leonid/illustration/digital-collage-of-doctors-nurses-surgeons-and-veterinarians-216867.html
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บริการที่มีคุณภาพในทุกมิต ิ

มีดี 
เข้าถึง 
พึงพอใจ 
ด้วยหัวใจ 
เหมาะสม 
คุ้มค่า 

เวลาเหมาะ 
สามารถ 
ปลอดภัย 
ต่อเนื่อง 
ทั่วถึง 

เป็นธรรม 

 
Effective 
Access 
Accept/Responsive 
Humanize 
Appropriate 
Efficient 
Timeliness 
Competency 
Safety 
Continuity 
Coverage 
Equity 

Accept 

Access 

Appropriate 

Competency 

Continuity 

Coverage 

Effective 

Efficient 

Equity 

Humanize 

Responsive 

Safety 

Timeliness 



ความผูกพันกับการพัฒนาคุณภาพ 

1.ว่าด้วยความสุข  

2.ว่าด้วยคุณภาพในมือเรา  

3.ว่าด้วยความผูกพันของลูกค้า/ผู้รับบริการ  

4.ว่าด้วยการใช้มาตรฐาน  

5.ว่าด้วยความผูกพันของบุคลากร  



Staff Engagement: individual level 

• คิดเป็น คิดดี คิดบวก 

• ผู้มีจิตใหญ่ย่อม engage กับสิ่งที่มีคุณค่าทุกเรื่อง 

• ผู้ที่เชื่อมโยงความหมายและคุณค่าของชีวิต กับงานเข้าด้วยกัน
ย่อมน าไปสู่ งานได้ผล คนเป็นสุข 

• ผู้มีอุปนิสัยในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ย่อมพร้อมรับความ
ท้าทายและเห็นความหมายในงานที่ท้าทาย 

• ผู้ยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม ม ีintegrity ย่อมพร้อมท าใน
สิ่งที่ถูกต้อง 



Branding 

 “หม่ า” , “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”  

 “สะดวกซื้อ” , “ส าเร็จรูป” 

 ช่ือท่ีสร้างลักษณะเด่น (outstanding identity) 

สร้างเรื่องราวคุณค่าให้แบรนด ์(brand equity) 



Brand ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

Brand ของหน่วยงานท่าน 



ข้อพึงระวังของการพัฒนา 

• เน้นงานมากกว่าเน้นคน ท าให้เกิดความขัดแย้ง ไม่เป็นสุข 

• เน้นรูปแบบมากกว่าเนื้อหา 

• ไม่ถามหาคุณค่าและแก่นสารของสิ่งที่ก าลังท าอยู่ 

• ท าเพื่อโชว์ ท าเพื่อรอประเมิน มิได้ท าเพื่อผู้รับบริการและ
ชุมชน 

• ขาดการใช้ core values (customer focus, MBF, learning) 

• จัดสรรเวลาไม่ถูกต้อง 

 



รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



The Changing World 

• การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทุกด้าน 
• สิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง 
• Globalization 
• การเปล่ียนแปลงกฏระเบียบ 
• อายุของผลิตผลสั้นลงเรื่อยๆ 
• ความคาดหวังของคน ประชาคม 
• อื่นๆ 



ความผิดปกติของระบบเศรษฐกิจ 

ความขัดแย้งทางความคิดเรื่องการเมืองการปกครอง 

ภาวะโลกร้อนและปัจจัยเกี่ยวข้อง 

ความขัดแย้งทางกลุ่มประชากร เชื้อชาต ิ

ASEAN 



สบายๆ 

ไม่เป็นไร 

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
การศึกษา 

แพลน-นิ่ง 

ความสัมพันธ์ที่ท างาน 

 

ระบบการบริหารผลงาน 

ผู้น ารู้ทุกอย่าง 

เช็คลิสต์อยู่ที่ไหน 

รักษาหน้า 

ลูบหน้าปะจมูก 

ไม่จริงจังกับเรื่องที่น่าจริงจัง 

 

วิกฤตท่ีผ่านมาสอนอะไรคนไทย 



GDP ของโลกในปี 2050 

เอเชีย > 50 % 

USA & EU 25 % 

ที่เหลือ 20-25 % 

Gross domestic product: ผลิตภัณฑ์มวลรวม 



ประชากรอาเซียนทั้งหมด         ล้านคน 

ไทย 

อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส ์

มาเลเซีย 

สิงคโปร์ 

67 ล้าน 

231 ล้าน 

92 ล้าน 

27 ล้าน 

5 ล้าน 

 

 
ร้อยละ 8 ประชากรโลก 

670 



รุ่นใหม่กับรุ่นใหญ่ 
 Gen. alpha 

 Gen. Z (2540 +++) 

 Gen. Y (teenage-30) 

 Gen. X (30-40++)  

 Baby Boomers (50-60) 

 Silent Gen. (60++) 

Pew Research center 

Environment attitude 



Charles Darwin 

“It is not the strongest of the 

species that survive, nor the 

most intelligent, but the one 
most responsive to change” 





ความคิด 
อารมณ์ 
ความรู้สึก 

การกระท า ผลลัพธ ์

ผลลัพธ์ในชีวิตเกิดจาก ? 





มหาบุรุษ  มหาตมะ คานธ ี



ถามคนงานก่อสร้าง 3 คนว่าท าอะไรอยู่ 
คนแรก “ก าลังเรียงอิฐอยู”่ 

 

คนที่สอง “ก าลังสร้างก าแพงวัด” 

 

คนที่สาม “ก าลังสร้างมหาวิหาร” 

 

รอเวลาเลิกงาน 

ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าด้วยความผูกพัน 
เพราะเข้าใจว่าผลงานของเขา 

ส่งผลกระทบถึงภาพใหญ่ของผลงานโดยรวม 



3 ลักษณะที่แตกต่างของคน 
ว่างๆจะไปท า 

ท าโดยไม่รอให้ว่าง 

พยายามให้มีเวลาว่าง 



เชื่อมั่นในตนเอง 
 ความอุดมสมบูรณ์ทุกด้านเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนแต่ก าเนิด 

 ความปรารถนาเป็นสิ่งดี ความปรารถนามากๆเป็นสิ่งดีมากๆ 

 ทุกคนมีศักยภาพในตัวที่จะท าทุกความปรารถนาให้เป็นจริง 

 ทุกคนมีความสามารถพิเศษต่างกัน 

 โลกมีความอุดมสมบูรณ์มากมายส าหรับทุกคน ไม่ต้องแก่งแย่ง
กันหรืออิจฉากัน 

 ธรรมชาติของชีวิตไม่ใช่การดิ้นรน แต่เป็นเรื่องง่าย มีแต่
ความสุข ความรัก ความสมปรารถนา 



เชื่อมั่นในตนเอง 
 ทุกสิ่งมี “ต้นเหตุ” มาจากความคิด สถานการณ์ภายนอกคือ
ปลายเหตุ 

 มีกฎธรรมชาติปกครองโลกนี้อยู่ ให้ใช้ชีวิตตามกฎธรรมชาต ิ
ชีวิตจะได้เป็นธรรมชาติ ได้สิ่งปรารถนาและมีความสุขในชีวิต 

 การสร้างสิ่งปรารถนาอย่างถูกต้องคือสร้างสรรค์โลกภายในก่อน
(คุณภาพความคิด) 

 ความรู้สึกโทษตนเอง ไม่รักตนเอง อารมณ์ทางลบทั้งหลายจะ
ท าลายความเชื่อมั่นในตนและไม่สามารถน าไปสู่ความส าเร็จได้ 
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ความเชื่อ 

ความศรัทธา 

ความรัก 

เส้นทางแห่งความส าเร็จ 

การลงมือท า 



ทุกสิ่งส าเร็จได้ด้วยแรงศรัทธา 

ศรัทธาต่อวิชาชีพ 

ศรัทธาต่อองค์กรของตน 

ศรัทธาต่อตัวเอง 



อึดอัด ต้องเผชิญ 

Comfort Zone 
= ความสบาย เคยชิน 

ท าอะไรจนเป็นนิสัย 

เป้าหมายของเรา 
อยู่นอก  

comfort zone 

เป้าหมาย 



การวางเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 

“SURE” 

„ เป้าหมายที่ชัดเจน (Specific) 

„ การเข้าใจเป้าหมาย (Understand) 

„ เป้าหมายเป็นไปได้หรือไม ่(Realistic) 

„ กระตือรือร้น (Enthusiastic) 



ถ้าอยากประสบความส าเร็จ  
ต้องเก่ง 2 เรื่อง 

1) Personal Mastery: เก่งเรื่องตัวเอง 

2) People Mastery: เก่งเรื่องผู้คน 



 ท างานเหน่ือยมาก 

 ไม่มีใครเห็นความดีเราเลย 

 ไม่มีใครดูแลเราอย่างจริงจังเลย 

 มีใครรักเราบ้างเนี่ย 

 ค่าตอบแทนได้น้อยจังเลย 

 สงสัยต้องหางานใหม่ท าน่าจะดีกว่า 

 ฯลฯ 

เคยมีความรู้สึกเหล่านี้หรือไม ่





 10 ค าแนะน าจาก ไอน์สไตน์ 

1. ให้ติดตามความอยากรู้อยากเห็นของคุณ 
2. ความเพียรไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ครุ่นคิดอยู่กับปัญหาตลอดเวลานานๆ 
3. ให้ความส าคัญกับปัจจุบัน 
4. จินตนาการที่มีประสิทธิภาพ 
5. คนที่ไม่เคยกระท าผิดก็แปลว่าไม่เคยลองสิ่งใหม่ 
6. อยู่กับปัจจุบันเสมอ 
7. สร้างคุณค่าเสมอๆ 
8. อย่าเป็น "บ้า” ท าในสิ่งเดียวกันซ้ าแล้วซ้ าอีกและคาดหวังว่าผลลัพธ์จะ

แตกต่าง 
9. ความรู้มาจากประสบการณ์ ข้อมูลเป็นเพียงแหล่งที่มาของความรู้ 
10. เรียนรู้กฎและก็เล่นให้ได้ดี 



ถ้าท าท่าจะหมดแรง 

ให้มองหาความภูมิใจของเราให้เจอก่อนว่า
อดีตเราเคยท าส าเร็จมาแล้วกี่อย่าง แล้ว
เอาความภูมิใจนั้น มาเสริมความมั่นใจให้
ตัวเอง 
 



African proverb 

 If you think you are too 
small to change anything, 
why don’t you stay quiet in 

a small dark room with 
mosquito 





การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

Head/Heart/Hand ต้องสมดุล 

• สมอง (Head) 

  

• หัวใจ (Heart)  

 

• มือ (Hand)  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YMcjJm3Zq6-ElM&tbnid=dId8oxL8rti1AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://directfrommelissa.blogspot.com/&ei=lsb0UdCxK8eSrgfbgIGYBw&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNHZRtt9bo5jc5FYyrESjppbysYaUA&ust=1375082454704994
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=201WE4-4_0j8rM&tbnid=wJ-ZCJ53FgTQ5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://sakid.com/2006/07/06/1764/&ei=g6X0UcSxM4njrAeWyoGoBg&psig=AFQjCNGv3MiqFG3fS6xOV5XTZsqyhEF8Ag&ust=1375073893309239
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dGTfLZOVRBt9xM&tbnid=RP5iFtmSUHiuAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pawanakunhapan.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88/&ei=MTv7UYGSF8GXrgfnwYHQDw&bvm=bv.50165853,d.bmk&psig=AFQjCNH4sulmyT6n0fjcwy4cIXXu8_8BGQ&ust=1375505575935166


สมอง (Head) : 

• แสวงหาความรู้ ท าความ

เข้าใจหลักการท างาน

แนวคิด แนวโน้มและ

วิสัยทัศน์ 

• แก้ปัญหา 

• แสดงออกอย่างมั่นใจ 

• พูดความจริง 

• ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง 

• ล าดับความส าคัญ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YMcjJm3Zq6-ElM&tbnid=dId8oxL8rti1AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fetagroup-sacramento.blogspot.com/2012/07/reducing-resistance-in-iep-meetings_30.html&ei=fMb0UZS-Ko-zrAeP64HACw&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNHZRtt9bo5jc5FYyrESjppbysYaUA&ust=1375082454704994
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UGVb60oUxoqGEM&tbnid=7fkl-XjN6U9YgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.the-happy-manager.com/articles/what-makes-a-great-manager/&ei=cqj0UdytEYXmrAew2YCAAg&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNFW9AYQcKeM88NTlwK-cVbk-JRsnQ&ust=1375074715952223


หัวใจ (Heart) : 

• ท าความเข้าใจ และแสวงหา

สิ่งใหม่ๆท่ีท าให้ตัวเอง ให้

ทีมงานและองค์กรมีความสุข 

มีสุขภาพกายและจิตดี เป็น

การสร้างสิ่งใหม่และจะ

สามารถรักษาองค์กรได้ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jvtk6xoBWM-p3M&tbnid=bovr3V9ilDhPDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.winbookclub.com/project.php&ei=KKX0Udy9CoXnrAfTo4C4Dw&psig=AFQjCNGv3MiqFG3fS6xOV5XTZsqyhEF8Ag&ust=1375073893309239
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bUHwyniO4SUFIM&tbnid=CdQlR8ViC6fjVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://simplicitcollegefunding.com/&ei=Jsf0Udq9CsSMrQfKjoDYCw&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNHZRtt9bo5jc5FYyrESjppbysYaUA&ust=1375082454704994
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=201WE4-4_0j8rM&tbnid=wJ-ZCJ53FgTQ5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thaihotjob.com/viewjob-company.asp?company_id=ax0LaxuNahaMahyu&ei=baX0UanRNMTwrQeakYDgBA&psig=AFQjCNGv3MiqFG3fS6xOV5XTZsqyhEF8Ag&ust=1375073893309239


คน เป็นสิ่งส าคัญที่สุด หากบริหาร คน ได้จะท างานได้ส าเร็จ 

ใจ เป็นสิ่งส าคัญที่สุดของ คน หาก ครองใจ ได้ก็จะครอง คน ได้ 

จะ ครองใจ คนได้ต้อง จริงใจ กับเขาก่อน 

จะ จริงใจ กับคนอื่นได้ต้อง จริงใจ กับตนเองก่อน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0eZSTb_axJz57M&tbnid=Vqv0z3PjSJSYEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meemodel.com/love/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87&ei=Gz_7Ueb4F86NrgfYnIGwBg&bvm=bv.50165853,d.bmk&psig=AFQjCNH8yYC-3xoubaPC7435Vhs-7tZhZA&ust=1375506512721875


 Give and Take  ด้วยหัวใจ 

Give 

 ใหด้้วยใจท่ีอยากให ้

 Share ด้วยห้วใจท่ีอยาก Share 

 ต้องการแบ่งปันความรู้สึกและ

ประสบการณ์ตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้รู้

และน าไปปฏิบัติได้จริง 

 มีใจท่ีฮึดเต็มท่ีที่จะเล่าและแบ่งปัน

ประสบการณ์จริงๆ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sLf0NFhiwuLfAM&tbnid=waLzby042uHEFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=02-2012&date=07&group=1&gblog=451&ei=Kl_7UYOgJMjirAfC_4CADQ&bvm=bv.50165853,d.bmk&psig=AFQjCNEMhcf-ltjFB0s0liAxhe1gO1dzaA&ust=1375514761804719


 Give and Take  ด้วยหัวใจ 

Take 

• รับด้วยใจท่ีอยากรับ 

• ฟังเพราะความอยากรู้ อยากน าไป

ประยุกต์ใช้จริงๆ 

• สนใจในสิ่งที่ Share ถามด้วยความอยาก

รู้ที่จะน าไปปฏิบัติ 

• สนใจและใส่ใจที่จะน าความรู้ที่ได้ไปใช้

ประโยชน์ต่อ ไม่ใช่เพียงเพื่อต้องการแค่รู้จัก

มันเท่านั้น 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sLf0NFhiwuLfAM&tbnid=waLzby042uHEFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=02-2012&date=07&group=1&gblog=451&ei=Kl_7UYOgJMjirAfC_4CADQ&bvm=bv.50165853,d.bmk&psig=AFQjCNEMhcf-ltjFB0s0liAxhe1gO1dzaA&ust=1375514761804719


• ประยุกต์และพัฒนาความ

เชี่ยวชาญของตนเองและ

ของหน่วยงาน รวมท้ัง

องค์กรในเชิงปฏิบัต ิ

มือ (Hand): 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xec8XAsTq3DA2M&tbnid=5rRI0ezdp-jkUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bdlive.co.za/life/health/2013/01/29/a-natural-helping-hand-for-your-cardiac-arteries&ei=8L70UbbXEobkrAf-_YCQDg&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNHDbZ0LrFkPPKo-C_ja9xcbnpKQZg&ust=1375080320540834
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xec8XAsTq3DA2M&tbnid=5rRI0ezdp-jkUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clearforkalliance.org/&ei=B7_0UdmNOMn_rAfCroCgDA&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNHDbZ0LrFkPPKo-C_ja9xcbnpKQZg&ust=1375080320540834
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9rJBrfg2khHcOM&tbnid=DNOR1tJjYKouzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.risksa.com/life/sa-stocks-offer-good-investment-opportunities&ei=jar0Ub2uFITtrQf0moCwCg&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNFW9AYQcKeM88NTlwK-cVbk-JRsnQ&ust=1375074715952223


ท างานเป็นทีม: งานใหญ่/ยากขนาดไหนก็ส าเร็จได้ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pvASgYokfs9BmM&tbnid=Ivmm0JGN21DP9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ecards.dmc.tv/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%86-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1-428.html&ei=1Dr7UcrpEoXprQfysoAI&bvm=bv.50165853,d.bmk&psig=AFQjCNEeASa3ILr4ylTeFxlS9tTbgcYOvQ&ust=1375505285818008
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lItsSOlPRaBVLM&tbnid=KWHwqE0UApKXTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.softbankthai.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=79&ArticleID=759&ei=nTj7UZCKKILwrQfU24CgCg&bvm=bv.50165853,d.bmk&psig=AFQjCNHF_1OwtWIjlN-Ni1Znb7JSsweNOA&ust=1375504090655921
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TaxrlyBMTGhLHM&tbnid=x74qh_sxz87YxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://away-g-nius.blogspot.com/2010/10/banana-test.html&ei=2J70UZfDL47IrQff6YDgAw&psig=AFQjCNE2ChnzN8MPZ-cHxrRXDQVO8EF2FQ&ust=1375072203550473


สูง 20-30 ฟุต กว้าง 15-20 ฟุต ยาว 2,400 กิโลเมตร 

ก าแพงเมืองจีน: เป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งเดียวของมนุษย์ที่

สามารถมองเห็นจากดวงจันทร์ (ยุคกลาง) 

http://www.postjung.com/


การคิดบวก++ ไม่ใช่การหลอก

ตัวเองว่า ไม่มีปัญหา 

แต่สอนให้เรารู้ว่า.. มีความสุข

ได้ภายใต้ปัญหาที่มีอยู ่
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คาถา 3 ข้อส าหรับคนท างาน 

1. ทุกครั้งที่รู้สึกว่าแย่กว่าคนอื่น ให้

มองคนที่แย่กว่าเรา 

2. ทุกครั้งที่ได้รับการมอบหมาย

งาน ให้คิดว่าเป็น “โอกาส” ใน

การเรียนรู้ อย่าคิดว่าเป็นการ

โยนงาน 

3. เราจะพัฒนาฝีมือได้ ต้องดู

ตัวอย่างคนที่เก่งกว่า ไม่ใช่คนที่

ด้อยกว่า     
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สมอง หัวใจ และมือ : ขาดปัจจัยหนึ่ง

ปัจจัยไม่ได ้

ขาดสมอง = ขาดความ 

         กระตือรือล้น 

ขาดมือ = การด าเนินกลยุทธ         

     ปราศจากการน าพา 

     (ไม่เกิดการปฏิบัติ) 

ขาดหัวใจ = ขาดการเชื่อมต่อ

        ของแผนการท างาน   

        สู่การปฏิบัติการ 
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ทรัพย์สมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดของคนคนหนึ่ง ไม่ใช่การ

มีสมองที่เต็มไปด้วยความรู้ แต่การมีหัวใจท่ีเต็มไปด้วย

ความรัก มีหูท่ีคอยรับฟัง และมีมือท่ีพร้อมจะช่วยเหลือ

ต่างหากที่เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ายิ่งของคนคนนั้น 
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T  TRUST 

E  EMPATHY 

A  ADAPTABILITY 

M MUTUAL BENEFITS 

W WILLINGNESS 

O  OPENNESS 

R  RESPECT 

K  KNOWLEDGE 

ไว้วางใจกัน 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ปรับตัว 

ผลประโยชน์ร่วม 

ความเต็มใจ 

เปิดเผย 

ยอมรับนับถือ 

ความรอบรู้ 
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ISO 9000 

TQM 

BSC 

Team-building BMK 

KM 

MBO 

LO 

DS 

Change 
Management 

QCC Re-engineering 

OD 

Competency 

HA 

QA 

TQA 

HRD 

HRM 

Strategic mgt. 

RM 



ค่านิยมหลัก(Core Values) 
หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความคาดหวังให้

องค์กรและบุคลากรปฏิบัติ 

 สะท้อนและหนุนเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของ

องค์กร 

 สนับสนุนและชี้น าการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน 

 ช่วยให้องค์กรบรรลพุันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่

เหมาะสม 



ค่านิยมหลักของ มช. 
มุ่งเน้นคุณภาพ / ความ      
เป็นเลิศ  

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ยึดหลักธรรมาภบิาล  

มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน  

สร้างความรัก ความผูกพันต่อ
องค์กร  

 เชิดชูคุณธรรม  

 พัฒนาจิตอาสา / จิตสาธารณะ 
/ จิตบริการ  

 มุ่งเน้นท้องถิ่น และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

 ท างานเป็นทีม  

 เน้นความคล่องตัว   



ค่านิยมหลักของหน่วยงานท่าน 

????? 

ค่านิยมหลักของแต่ละท่าน 



ค่านิยมหลักของท่าน 



Core Values ของ ฮ่องกงคือ? 



ค่านิยมและแนวคิดหลัก 

เป็นแนวคิดสากลซึ่ง
ประจักษ์แล้วว่าน ามาสู่
การมีคุณภาพ 
 
ความท้าทายอยู่ที่การ
น าไปปฏิบัติในทุก
ขั้นตอนได้จริงๆหรือไม่ 



วิสัยทัศน ์
เป็นการแสดงเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กร 

พันธกิจ 
 เป็นการบอกกิจขององคก์รที่เป็นพันธะ 

 เป็นการสื่อสารและบอกว่าองค์กรมีหน้าที่อันใด 

 ควรบอกแบบค ากริยาและมีทิศทาง 



วิสัยทัศน์ของ ม.เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ใน
คุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ 
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 



พันธกิจของ ม.เชียงใหม่ 
 

• 1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทาง
วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความส าคัญและค านึงถึงความ
เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ควบคู่ไปกับความ มีคุณธรรม 

• 2.ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการและสห
วิทยาการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและสากล 

• 3.น าความเช่ียวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมตามความต้องการของชุมชน  

• 4.ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของภาคเหนือและของประเทศอย่างยั่งยืน  

• 5.พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการใน
ต่างประเทศภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 

• 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
 



โครงร่าง 

องค์กร 

กระบวนการประกนัคุณภาพ 

ความเป็นเลิศ 
ให้ความสนใจว่า 

เราจะไปไหนกัน 

การจัดระดับเทยีบเคียง 

TQA 



โครงร่าง 

องค์กร 

กระบวนการประกนัคุณภาพ 

ความเป็นเลิศ 
ให้ตัดสินใจว่า 

เราจะไปด้วยกันไหม 

การจัดระดับเทยีบเคียง 

TQA 



• ตั้งรับปัญหา 

 

ขั้นตอนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเปน็กระบวนการ และ
ตอบสนองความต้องการหรือปัญหาเฉพาะหน้าส่วนใหญ่ ขาดการ
ก าหนดเป้าประสงค์ที่ดี 



  องค์กรอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติการ โดยกระบวนการที่
สามารถท าซ้ าได้ มีการประเมินผล การปรับปรุง และเริ่มมีการ
ประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร มีการ
ก าหนดกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ 

• แนวทางเริ่มเป็นระบบ 

ขั้นตอนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 



• แนวทางสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

ขั้นตอนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

  การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ 
และมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการ
แบ่งปันความรู้และการประสานงานระหว่างหนว่ยงานต่างๆใน
องค์กร กระบวนการตอบสนองกลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่ส าคัญ 
ขององค์กร 



  การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ 
และมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่
ได้รับผลกระทบ การวิเคราะห์ นวัตกรรม และการแบ่งปันส่งผลให้
การท างานข้ามหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้
กระบวนการและตัววัดในการติดตามความก้าวหนา้ของเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของการปฏิบัติการที่ส าคัญ  

• แนวทางที่มีบูรณาการ 

ขั้นตอนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 



1 

3 

2 

4 



ผลลัพธ์ที่ดี 
เพิ่มคุณค่าแก่

ผู้รับผล 

บุคลากร 

ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมน า 

กลยุทธ์ 

ความคาดหวัง 
Meet        Delight  

Data และ Information ที่ใช้ติดตามประเมินผล 

The Integrated Management System 
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กระบวนการ 



มุมมองในเชิงระบบ 

7. ผลลัพธ์ 

6. การมุ่งเน้น 
การปฏิบัติการ 

5. การมุ่งเน้น 
บุคลากร 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

 
3. การมุ่งเน้น 

ลูกค้า  
 

1. การน า 
องค์กร 

2. การวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ 

โครงร่างองค์กร 
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และสภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ 





การน าองค์การ 
อย่างมีวิสัยทศัน์ 

ความเป็นเลิศ 
ที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า 

การมุ่งเน้นอนาคต 

การจัดการโดยใช้ 
ข้อมูลจริง 

มุมมองเชิงระบบ 

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ 

และการสร้างคุณคา่ 

การจัดการเพือ่ 
นวัตกรรม 

ความคล่องตวั 

การให้ความส าคญักับ 

พนักงานและคู่ค้า 

การเรียนรู้ขององค์การ 

และแต่ละบุคคล 

1 

4 

3 

2 

5 

8 

7 

6 9 

11 
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Organizational Excellence Model  
: 11 Core values 



TQA 2 
Management                                

 

• Directive Leadership  

• Product/Service-Driven  

• Meet Standards or 

      “status quo” 

• Suppliers and Unions as Adversaries 

• Respond in Time Allotted 

• Focus on Next Quarter’s Results 

• Employees Follow Procedures 

• Management by Intuition  

• Compliance with  

      Regulation  

• Focus on $ “bottom-line” Exclusively  

• Functional Perspective 

 

Good Organization Great Organization 

1.  Visionary Leadership 

2.  Customer-Focused Excellence 

3.  Organizational & Personal 

Learning 

4.  Valuing Staff & Partners 

5.  Agility 

6.  Focus on the Future 

7.  Managing for Innovation 

8.  Management by Fact 

9.  Social Responsibility and 

Community    Health 

10. Focus on Results & Creating Value 

11. Systems Perspective 

TQA : 11 Core Values 
1.  

Design Principles 
(11 Core values) 

 



TQA 2 
Management                                

Management  
System Design 2. 

ก าหนดลักษณะองค์กร  
(P1-P2) 

1.  
ยึดค่านิยมหลัก 

(11 Core values) 

 

3.  
ระบบในองค์กร 
(Criteria 1-7) 

4.  
เส้นทางไปสู่ความเป็นเลิศ 
(6 Maturity level-scoring 

& Self assessment ) 

Management System Design 



วงจรสู่ความเป็นเลิศ 

ประเมินตนเอง 

วางแผนปรับปรุง 

ติดตามวัดผล 

น าสู่การปฏิบัต ิ

P 

D 

C 

A 



Plan/Design 

Do 

Study/Learning 

Act/Improve 

บริบท 

มาตรฐาน เป้าหมาย / 
วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย / 
วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ประเด็นส าคัญ 
ความเสี่ยงส าคัญ 

ความต้องการส าคัญ 

หลักคิดส าคัญ   
(Core Values & Concepts) 

หลักคิดส าคัญ   
(Core Values & Concepts) 

ออกแบบระบบ 

ทบทวน   ประเมิน   เรียนรู้ 

ปรับปรุง 

ท าความเข้าใจ 
เป้าหมายของมาตรฐาน 

Root cause 

3C PDSA 
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กระบวนการประเมินผล: 3C - PDSA 

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด

ประเด็นส าคัญ

ความเส่ียงส าคัญ

ความต้องการส าคัญ

หลักคิดส าคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดส าคัญ 
(Core Values & Concepts)

ลักษณะนักศึกษา/ผู้ป่วย 
ลักษณะงาน 

คุณค่าและความท้าทาย 

Internal 
Survey 



คุณภาพของ 
ฝ่าย งาน หน่วยงาน 



ตอบค าถามต่อไปนี ้

• ท่านต้องการให้หน่วยงานเป็น

อย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า 

• ท่านคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่

ส าคัญ(เฉพาะปัจจัยภายใน) 

• ท่านคิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุของ

ปัญหา 

• แนวทางแก้ไขในสาเหตุ

เหล่าน้ันคืออะไร 

 

• เป้าหมาย 

 

• ปัญหา 

 

• สาเหตุ 

 

• การแก้ไข 

 



V-M-V-P 

Str. Chall. 
Str. Adv. 

Core  
Competency 

+ 

Strategy 

CMU Model 

Work System Work Process 

Action 
Plan 

Result 

Sub process 





ประเภทของ 
COMPETENCY 

สมรรถนะ 
Competency 

สมรรถนะหลัก 

Core competency 

สมรรถนะด้านการบริหาร 

Managerial competency 

สมรรถนะในอาชีพ 

Functional competency 

 
สมรรถนะร่วมของทุกต าแหน่งในสายวิชาชพี 

(Common functional competency) 
 

 
สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งในสายวชิาชีพ  
 (Specific functional competency) 

 



Core Competency 
(organization competency) 

• Ability to create graduates with comprehensive 

professional and managerial skills (necessary for 

success in 21st century) 

• Ability to create collaborative and multidisciplinary 

research to resolve local health issues with global 

impact 

• Providing excellent services: delivering 

excellent(humanized) healthcare services and 

building collaborative networks 

• Effective networking and collaborative management 



สมรรถนะหลัก 5 ตัว ท่ี ก.พ. ก าหนด 
การมุ่งผลสัมฤทธิ ์

บริการที่ดี 

การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ 

การยึดมั่นในความถูกต้อง 
ชอบธรรมและจริยธรรม 

การท างานเป็นทีม 

1 

2 

3 4 

5 



Core value คนสวนดอก Core competency 
ค - คุณภาพเด่น 

 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement   Motivation) น - เน้นนวตกรรม 

ส - สร้างสรรค์สามัคคี การท างานเป็นทีม (Teamwork)  

ว - วจีวับใจ  

บริการที่ดี (Service  Mind )  
น - น้ าใจมากล้น 

ด - ด ารงตนเป็นตัวอย่าง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(Expertise)  อ - องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

ก - กตัญญูคู่คุณธรรม 
การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม   
และจริยธรรม (Integrity)   

Core competency & Core value 
คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. 



การจัดการกระบวนการ 

Process Management 



Suppliers 

Inputs 

Process 

Customers 

Outputs 

Outcome 
3 

1 

2 
สินค้าหรือบริการคืออะไร 

ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร 

ความต้องการคืออะไร 

4 

5 

6 

กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร 

ปัจจัยน าเข้าของกระบวนการคืออะไร 

ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร 
องค์กร 
ของเรา 

Value Chain : SIPOC Model 

Supplier Customer Output 
Process 

Input 



Are We Doing The Right Things? 

(What?) 
Are We Doing Things Right? 

(How?) 

Output Input Process Outcome 

Performance    Measurement 

Leading indicator 
Check point 

Process indicator 
Efficiency 

Means 
วิธีการ 

Lagging indicator 
Control point 

Result indicator 
Effectiveness 

End 
เป้าหมาย 

Supplier 

Value Chain : SIPOC Model 
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3P ในงานประจ าวัน 
3P ในโครงการพัฒนาคุณภาพ 
3P ในระดับหน่วยงาน (service profile) 
3P กับการพัฒนาระบบงาน 
3P กับการดูแลนักศึกษา (educational tracking) 
3P กับการดูแลงานวิจัย (research tracking) 
3P กับการดูแลผู้ป่วย (clinical tracer) 
3P กับการบริหารองค์กร (strategic management) 

3P : Basic Building Block ของคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

Purpose Process Performance 

ท าไมต้องมีเรา 

เราท างานกันอย่างไร 

ท าไปเพื่ออะไร ท าได้ดีหรือไม ่

จะท าให้ดีข้ึนได้อย่างไร 



Performance Management 

Planning 

Review 

Coaching & 
Monitoring 

Reward & 
Recognition 

Vision/ Mission 

Strategies 

Objectives 

How What 



ขั้นตอนในการจัดท ากลยุทธ์ 

ตอบค าถาม 5 ข้อ ดังน้ี  

Organization profile: 
OP 

1. ฉันคือใคร? 

2. ฉันจะเป็นอะไร? จะไปไหน? 

3. การท าสิ่งใดที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย? 

4. ท าอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมาย? 

5. รู้ได้อย่างไรว่าจะถึงเป้าหมาย? 

Process ทั้งหมด 
หมวด 1,2,3 
หมวด 5,6 
หมวด 4 

Result ทั้งหมด 
หมวด 7 



SWOT 
ANALYSIS 

ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ พ.บ. 

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก  

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

cwanapir@gmail.com 



SWOT ANALYSIS 
เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือ
โครงการ หรือหน่วยงาน 

ช่วยก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน  

ช่วยหาโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  

รู้ผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานของ
องค์กรหรือหน่วยงาน  

 



SWOT ตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว  

S : Strengths : จุดแข็ง  

W : Weaknesses : จุดอ่อน  

O : Opportunities : โอกาส 

T : Threats : อุปสรรค/สิ่งคุกคาม 



หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน  

 เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น  

 จุดแข็งด้านสิ่งแวดล้อม  

 จุดแข็งด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์  

 จุดแข็งด้านการปรับตัว  

 จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล  

หน่วยงานจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนด
กลยุทธ์การตลาด/การท างาน 

 
 

S : Strengths : จุดแข็ง  



STRENGTHS ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้  

อะไรคือความได้เปรียบที่เรามีอยู่  
เราท าสิ่งต่างๆ ได้ดีขนาดไหน (เมื่อเทียบกับคู่แข่ง) 
ทรัพยากรอะไร ที่เราสามารถเข้าถึงได้ (หรือหามา
ได้) ในขณะที่คู่แข่งของเราไม่สามารถหาได้ หรือหา
มาได้ด้วยความยากล าบาก 

ประเด็นอื่นๆ ที่คุณเห็นว่ามันคือจุดแข็งส าหรับ
หน่วยงานของเรา  
 



หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก  

ปัจจัยภายใน  

 เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 

ภายในต่างๆ ของหน่วยงาน 

 คนไม่ถนัดงานนั้นๆ 

 การแบ่งงานไม่ชัดเจน 

หน่วยงานจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น  

 

 
• 

W : Weaknesses : จุดอ่อน  



WEAKNESSES ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้  

อะไร คือสิ่งที่คุณ หรือคนรอบข้างของคุณเห็นว่า
ต้องปรับปรุง  

อะไรที่คุณยังท าได้ไม่ดีนัก  
คู่แข่งของคุณ มีจุดแข็งในด้านไหนบ้าง (นั่นจะ
กลายเป็นจุดอ่อนของเรา)  
 



หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก  

 เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงาน

เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงาน  

โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมา

จากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมา

จากสภาพแวดล้อมภายใน  

นักพัฒนางานที่ดีจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และ

ใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น  

 

 
 
•  

O : Opportunities : โอกาส 



OPPORTUNITIES ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้  

การเปลี่ยนแปลงภายนอก ที่มีผลดีต่อธุรกิจ/กิจการ
ของคุณมีอะไรบ้าง  

แนวโน้มที่น่าสนใจที่คุณจะต้องคอยจับตาดู มี
อะไรบ้าง  



หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก  

 เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  

หน่วยงานจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การท างานให้

สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่

เกิดขึ้น  

 
• 

 T : Threats : อุปสรรค/สิ่งคุกคาม 



THREATS ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้   

การเปลี่ยนแปลงภายนอกอะไรบ้าง ที่จะเป็น
อุปสรรคกับธุรกิจ/ หน่วยงานของคุณ  

คู่แข่งของคุณ ก าลังพยายามท าอะไรบ้าง ที่อาจ
ส่งผลกระทบกับเราในอนาคต  
 



S W 

O T 



วิสัยทัศน ์
พันธกิจ 
เป้าหมายองค์กร 
 

S:จุดแข็ง 
 

W:จุดอ่อน 
 

O:โอกาส(ดีๆ) 
 

T:สิ่งคุกคาม 
 

SO 
 

WO 
 

WT 
 

ST 
 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 



เครื่องชี้วัดคุณภาพ 

รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



ตัวชี้วัด...ข้อคิดเห็น 

 ถ้าเป็นเช่นน้ีแสดงว่า ไม่ควรจะมีตัวชี้วัด กระนั้นหรือ? .....เปล่า

ครับ.....ผมไม่ได้หมายความเช่นน้ัน!  

 ข้อส าคัญเราต้องตั้งค าถามก่อนว่า การเดินไปตามทิศทางที่

ก าหนดน้ัน ส าคัญต่อเราหรือไม่? หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเรื่อง 

"ประสิทธิผล" นั้นส าคัญส าหรับเราหรือเปล่า? ถ้าค าตอบออกมา

ว่า "ไม่" ...ไม่จ าเป็นต้องก าหนดทิศทาง ...ไม่จ าเป็นต้อง

ตั้งเป้าหมาย ...สามารถเดินไปได้เรื่อยๆ...เหน่ือยก็พกั...นึก

อยากจะไปทางไหนก็ไป.....ถ้าหากเป็นเช่นน้ันได้ ก็คงไม่

จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดใดๆ มาท าให้ "ร าคาญใจ" หรอกครับ 

 



      แต่ส าหรับการท างานที่ต้องมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ มี

วิสัยทัศน์ มีพันธกิจ การก าหนดตัวช้ีวัด (เฉพาะเท่าที่จ าเป็น) นั้น

ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ จะได้ช่วยช้ีว่า "ที่เราเดินมานั้น ...มาถูก

ทางหรือไม่?" มันก็เหมือนกับระบบ Navigator ในเรือหรือ

เครื่องบินน่ันแหละครับ...มันเป็นเครื่องมือที่บอกให้เราทราบว่า 

...เราเดินมาถูกทางหรือไม่ หรือเพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่าสิ่งที่เรา

ท าอยู่นี้มี "ประสิทธิผล" เพียงใด? จะได้ไม่ตกกับดัก "Just 

Being Busy" คือพอเห็นว่าตัวเองยุ่งๆ แล้วก็รู้สึกดี อะไร

ท านองน้ีแหละครับ 

 

ตัวชี้วัด...ข้อคิดเห็น 



      ส าหรับเรื่องการวัดนั้น เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ มักจะ

นิยมใช้การ "วัด" ค่อนข้างมาก จนถึงขั้นท่ีพูดกันจนติดปากว่า 

"If you cannot measure, you cannot manage" หรือ 

"ถ้าวัดไม่ได้ก็บริหารไม่ได้" ซึ่งมักจะเสริมต่อท้ายเสมอว่า 

"เราไม่สามารถวัดได้ทุกอย่าง” 

 ถ้าไม่รูอ้ย่า "วัด" ถ้าไม่ชัดอย่า "ชี้" ครับ 

ตัวชี้วัด...ข้อคิดเห็น 



มิติของเครื่องชี้วัด 

Dimension 

 Acceptability 

 Accessibility 

 Appropriateness 

 Competency 

 Continuity 

 Effectiveness 

 Efficiency 

 Safety 

 Right & dignity # # 

# # # 

# 

# 

# 

# 

# 

# # 

# 

outcome process input 



SMART 

S: Specific 

M: Measurable 

A: Achievable 

R: Relevant 

T: Time-bound 



Leading Indicators 

• An indicator that predicts future events and tend to change 
ahead of that event 

• Sometimes used as a predictor 

• Related to activity, undertaken by employees 
– exercise and eating rate(calories burned & calories intake)  

 

 

 Lagging Indicators 

• An indicator that follows an event  

• Not related to activity  
– losing weight rate 

 

 

 



 แบ่งตามพันธกิจ, ตามหมวดหมู่ และ/หรือตาม

ประเภท 

 ท าความเข้าใจและวิเคราะห์เครื่องชี้วัดเพื่อปรับใช้ 

 ตัดสินใจเลือกเครื่องชี้วัด(ส่วนหนึ่งคณะ/หน่วย

เหนือก าหนดให้แล้ว) 

 ด าเนินการวัดอย่างเป็นระบบ, IT ช่วย 

ขั้นตอนในการจัดการเครื่องชี้วัดคุณภาพ 
ในระดับงาน 



วิธีการในการก าหนดตัวชี้วัด 

 การก าหนดตัวชี้วัดที่ไม่ให้ยุ่งยากและเก็บข้อมูลได้ง่าย 

 ท าความเข้าใจว่าจะวัดอะไร คุณลักษณะที่จะวัดนั้นคือ
อะไร 

 มองตัวชี้วัดให้เป็นชุดหรือเป็น spectrum เพื่อให้มี
ทางเลือกและสามารถวัดได้ครอบคลุม 

 ฝึกแปลความหมายข้อมูลที่ได้ ฝึกประมวลผลในหลาย
รูปแบบ ค้นหาตัวชี้วัดใหม่ที่ดีกว่าตลอดเวลา เพื่อให้
ตัวช้ีวัดเหล่านั้นได้ประโยชน์คุ้มค่า 

 เก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ตนเอง หน่วยงานตนเอง 
องค์กรตนเอง อย่างเข้าใจ 



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู ้                   
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

เงื่อนไขคุณธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต 
สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน 

ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน              
ในตัวที่ดี 

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 

สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน 

น าสู ่ น าสู ่



TQA 2 
Management                                

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

มีความรู้ มีคุณธรรม 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

Efficiency 
input 
input 

 

Effectiveness 
output 
output 

 

Productivity 
output 
input 

 

TQA/HA/PMQA/PCA 



ขอให้มีความสุขกับการพัฒนางานเพื่อ 
มหาวิทยาลัยของเราให้เจริญก้าวหน้านะครับ 

 รศ.นพ.ชเนนทร ์วนาภริักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    


