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คุณเอ้ือ  รองศาสตราจารย์บุษรา  สร้อยระย้า 
คุณอํานวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข 
คุณประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง 
คุณกิจ  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์  เอกตาแสง 
  ๒.  ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์  เชาว์ช่ืน 
  ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพรรณ  ยุเหลก็ 
  ๕.  ดร. ไพรัตน์  ปุญญาเจริญนนท ์
  ๖.  ดร. กาญจนา  ลือพงษ์ 
  ๗.  อ. จําลอง  สาลิกานนท ์   
คุณลิขิต         นายสมชาย  เหลืองสด 
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๑.   รองศาสตราจารย์บุษรา  สร้อยระย้า 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์  เอกตาแสง 
๓.   ศาสตราจารย์บวรศิลป์  เชาวน์ช่ืน 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง 
๕.   นายสมชาย  เหลืองสด 
๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชัญญา  รัตนสญัญา 
๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักด์ิ  ศิรมิัย 
๘.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพรรณ  ยุเหลก็ 
๙.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธ์ุ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทืองทิพย์  โรจนวิภาต 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สขุโข 
๑๒. นางสาวสมใจ  แซ่ภู่ 
๑๓. นายสันติ  ธรรมสุริเชษฐ ์
๑๔. นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 
๑๕. นางสาวเจนจิรา  งามมานะ 
๑๖. นางสาวรัตนา  เสมคํา 
๑๗. นางสาววาสนา  สังขโพธ์ิ 
๑๘. นางสาวอัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล 
๑๙. นางรุ่งอรุณ  พรเจรญิ 
๒๐. นายนิคม  ดิษฐคล ึ
๒๑. นางผสุดี  อ่ิมตา 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิหาร  ดีปัญญา 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  จาตกานนท์ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์ 
๒๕. นางสาวดวงรัตน์  แซ่ต้ัง 



 
๒๖. นางสาวอองาม  เปรมสขุ 
๒๗. นางสาวอัฏฐณิชา  เรียมเพชร 
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลี  ศรสีมบัติ 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ  พรเจิมกุล 
๓๐. นายศุภศษิฎ์  เร่งมีศรีสขุ 
๓๑. นายศิริชัย  สาระมนัส 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์  สัมมาทัต 
๓๓. นางสาวอัญชนา  ขัตติยะวงศ์ 
๓๔. นายมาโนช  หลักฐานดี 
๓๕. นายพิเชฐ  จิรประเสรฐิวงศ์ 
๓๖. นายทินกร  จันทร์กระจา่ง 
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิภาณ  ถิ่นพระบาท 
๓๘. นายเกรียงไกร  เหลืองอําพล 
๓๙. นายสิงหแ์ก้ว  ป๊อกเทิ่ง 
๔๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานาจ  เอ่ียมสําอาง 
๔๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  อุ่นวัฒนา 
๔๒. นางสาวใบเฟิร์น  วงษ์บัวงาม 
๔๓. นางสาววารีรัตน์  ทิพวารี 
๔๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย  มสุิกทอง 
๔๕. นางพจนา นูมหันต์ 
๔๖. ดร. ไพรัตน์ ปุญญาเจรญินนท์ 
๔๗. ดร. กาญจนา  ลือพงษ์ 
๔๘. นายสัมภาษณ์  สุวรรณคีรี 
๔๙. นายจําลอง สาลิกานนท ์
๕๐. นางชลธิชา สาลิกานนท ์
๕๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ อารีจงเจริญ 
๕๒. นางสาวฐิติมา  พุทธบูชา 
๕๓. นายธานี  สุคนธะชาติ 
๕๔. นายสันติ  กมลนรากิจ 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
ผศ. ภูวพัสส์  เอกตาแสง 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 

การทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นคณะนําร่องของ มทร.พระนคร 
เน่ืองจากทํางานเป็นทีม ต้ังใจทํางานและในเกณฑ์ ๘ ข้อครบ 
โดยให้เวลาประมาณ ๒๐ วันในการทํา OP 
  ช่วงแรก เอาตัวอย่างมาศึกษาและจัดทํา OP ประมาณ ๔๕ หน้า มี
การปรับศึกษาทบทวน ประชุม เชิญผู้เก่ียวขอ้งมาให้ข้อมูลเพ่ิม โดย
มีพ่ีเลี้ยง ๒ ท่าน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ์นะนําให้การเสนอแนะเป็นอย่างดี 
โดยการดําเนินการ   คณบดีจะเรียกประชุมบุคลากรทั้งคณะในการ
พิจารณา ปรับปรุง วิธีการของ EdPEx ซึ่งไม่มีผิด ไม่มีถูก ทําให้ไม่
กดดันในที่สุดได้ OP เหลือ ๑๔ หน้า และกาํลังดําเนินการเรื่องความ
ท้าทาย ๑๑ ขอ้ ซึ่งอาจจะยากและละเอียดเกินไป ให้ดูเป้าหมาย
ดําเนินการและดูว่าข้อใดท้าทาย จริง ๆ เหลือ ๔ ข้อ ต้องดําเนินการ
ให้เสร็จก่อน ๑๘ มีค.๕๔ สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ 
  - วิสัยทัศน์ของคณะ ดูว่าจะทําอย่างไรให้เป็นผู้นําทางออกแบบ
แฟช่ัน 
  - การทํางานต้องให้คณบดี ผู้บริหารระดับสูงและทีมงานประกัน
คุณภาพ ผลักดัน 
  - ไม่มีกรอบทําให้ไม่กดดัน 
  - มีความมุ่งมัน่  เสียสละ คณะทํางานเป็นทีม ทําให้ไม่เกิน
ความสามารถ 
  - เกณฑ์ในคูม่ือจะใช้เป็นกรอบในการทํางานต้องศึกษา อ่าน และ
ทําความเข้าใจให้ดี 
  - ใช้เป็นต้นแบบให้ทุกคณะของ มทร.พระนคร ที่จะต้องดําเนินการ
ทั้งหมดในปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕  
 

การจัดทําโครงร่างองค์กร 
๑. การเขียนโครงร่างองค์กร 
    - จุดเริ่มต้นค้นคว้าหา
ข้อมูลจากแหลง่ต่าง ๆ เป็น
ตัวอย่าง 
    - ประชุมทมีงานและ
ผู้เก่ียวข้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
    - ส่งบุคลากรอบรม และมี
พ่ีเลี้ยงให้คําแนะนํา 
    - จัดแบ่งกลุ่มทีมงานตาม
หมวด/หัวข้อ 
    - ระดมความคิดเห็น 
ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือดําเนินการ 
    - พิจารณาวิสัยทัศน์ของ
คณะ เป้าหมาย จุดดี จุดด้อย
คู่แข่งและความคาดหวังและ
ท้าทาย นํามาเขียนบรรยาย
ความเป็นตัวตน 
   - ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
แก้ไขปรับปรุงตลอดเวลา ทํา
ความเข้าใจใหม่ในสิ่งที่เข้าใจ
ผิดและพยายามคาดหวังให้สูง
ในสิ่งท้าทาย 
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ดร.ไพรัตน์  
เจริญปัญญานนท์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 

  - ความสําเรจ็ที่ยังไม่เสร็จ จะเช่ือมโยงไปถึงความท้าทาย 
  - ความต้ังใจจริง การมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือและต้องเสียสละ 
มุ่งมั่นจริง ๆ มฉิะน้ันจะไม่ประสบความสําเร็จ 
  - ความมุ่งมั่นและต้ังใจให้ความเอาใจใส่ของคณบดี ทําใหช่้วย
สนับสนุนทีมงานให้ต้ังใจและเข้มแข็ง 
  - คณะเริ่มต้นที่ศูนย์ พยายามทําและจะกา้วต่อไป และเชิญชวนทุก
คณะใน มทร.พระนครให้ก้าวไปด้วยกัน 
  - อุปสรรค ภายในคณะไม่ม ีแต่มีปัญหาในด้านข้อมูลของส่วนกลาง 
เช่น ระเบียบ กบ. สวท. และ สสท. ต้องนํามาพิจารณาและอ้างอิง 
จึงต้องขอข้อมูลผู้รับผิดชอบส่วนกลางมาเพ่ิมเติม 
  - การทําให้บุคลากรรับรู้และทํางานต้องระดมความคิดเห็น ประชุม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ วางเป้าหมายและแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ ให้
บุคลากรสายสนับสนุนมามีสว่นร่วมให้ความสําคัญในงานที่
รับผิดชอบ ยินดีรับฟังความคิดเห็น คณบดีตัดสินใจและแจ้งให้ทุก
คนทราบและปฏิบัติร่วมกัน มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบทั่ว
กัน คณบดีใหทุ้กคนมีส่วนร่วมเสนอความคดิเห็นเพ่ือพิจารณา 
 
การเขียนโครงร่างองค์กร (OP) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน เริ่มต้นหาตัวอย่างข้อมูลจากอินเตอร์เนท  ดู
ตัวอย่าง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
มศว. ประสานมิตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนํามาใส่ข้อมูลตามหัวข้อ 
  - ได้รับการอบรมจาก สกอ. ในเรื่อง การดําเนินงานและข้อดี 
  - มีการเขียน OP และแก้ไขตลอดเวลา พยายามคาดหวังให้สูง 
ตอบคําถามให้ได้ จัดรูปแบบใหม่ 
  - ดูจุดดี  จุดด้อย จุดที่พัฒนา และคูแ่ข่งมหาวิทยาลัยอ่ืน 
  - ลดเอกสาร OP ไม่ให้เกิน ๑๐ หน้าสุดท้าย ได้ ๑๔ หน้า โดยผ่าน
การแก้ไขหลายสิบรอบ 
  - มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงภายนอก ๒ ท่าน และภายใน ๒ ท่าน ตรวจสอบ 
ช่วยให้มุมมองในลักษณะต่าง ๆ 
  - จัดแบ่งกลุม่ผู้ดําเนินการตามหมวดโดยคณบดี และให้แต่ละกลุ่ม
ดําเนินการ 
 

    - ความสําเร็จที่ยังไม่สําเรจ็
จะเช่ือมโยงไปท่ีความท้าทาย 
    - ข้อจํากัดหรืออุปสรรค 
ต้องวางให้เกิดความเช่ือมโยง
ในองค์กร OP ทําแผนความ
ท้าทายเช่ือมโยงต่อถึงตัวช้ีวัด
และเส้นทางความสําเร็จ 
    - การเขียนสมรรถนะหลัก 
เขียนในสิ่งที่ถนัดและมีอยู่แล้ว
มีความเช่ียวชาญ สนองความ
ต้องการได้โดยตรงนําไป
บริการวิชาการได้ และนําไป
เช่ือมโยงกับส่วนอ่ืนให้เป็น
ประโยชน์และเช่ือมโยงกับ  
กลยุทธ์ 
    - เกณฑ์ในคู่มือใช้เป็น
กรอบในการทาํงาน ต้อง
ศึกษา  อ่านและทําความ
เข้าใจ 
 

๒. ปัจจัยความสําเร็จ 
    - ผู้บริหารทุกระดับ
สนับสนุน ผลักดัน เอาใจใส ่
    - การทํางานเป็นทีม 
    - ต้ังใจทํางาน มุ่งมั่น และ
เสียสละ 
    - มีพ่ีเลี้ยงจากภายใน/ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
    - ไม่มีผิด ไม่มีถูก ไม่กดดัน 
    - ทําให้บุคลากรทั้งหมดมี
ส่วนร่วมรับรู้และทํางาน โดย
การระดมความคิดเห็น 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วางเป้าหมายและแจ้งให้ทุก
ฝ่าย 



   
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง 
ผู้อํานวยการสํานัก
ประกันคุณภาพ 
 
อ.จําลอง สาลิกานนท์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 
 
 

  - ช้ีแจงให้คนในคณะ ช่วยแก้ไขเพ่ิมเติม ใช้คนในจํานวนมาก ทั้ง
คณะช่วยกันดําเนินการได้ความเข้าใจกันในองค์กรและการทํางาน
เป็นทีม ซึ่ง OP ที่ได้ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่พยายามให้ครอบคลุม มาก
ที่สุดและมีการทําแผนพัฒนาปรับปรุง 
  - OP ใช้เวลาดําเนินการ ๑๖ - ๑๘ เดือน จะสิ้นสุดในเดือน            
มีค. ๕๔  
  - ประเภทผู้เรียน อาจเป็น นศ. ปวช. ปวส. ตลอดจนบุคคลทํางาน
แล้วและกลุ่มเรียนเพ่ือปรับวุฒิการศึกษา 
  - กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นศ.  ผู้ปกครอง  ผูใ้ช้บัณฑิต  ร้าน
ขายหนังสือ   ผู้ให้ทุนวิจัย  สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  ดูความ
ร่วมมือชุมชนในท้องถิ่น สภาวิศวกร (กว.) ผู้ได้ผลกระทบจาก
สถาบัน ฯลฯ (หน้า ๒๔๑ ของคู่มือ) 
  - ระบุความคาดหวังแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกัน ให้ระบุในแต่ละ
กลุ่มของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
  - ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ได้แก่ ผู้จัดหา  ผู้จ้างงาน  ผู้สง่มอบสินค้าและบริการ ฯลฯ  ส่วนมาก
เป็นหน่วยงานองค์กรภายนอก 
  - วิธีการทํางานใหม่ในองคก์ร หรือสิ่งประดิษฐ์ จะเน้นเป็น
นวัตกรรมขององค์กร 
 
  - มีสํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร ช่วยสนับสนุนข้อมูล ให้
คําปรึกษาและเสนอแนะ 
  - ปัจจัยความสําเร็จต้องมุ่งมั่น แม้คณะจะเป็นคณะเล็ก ๆ ก็ทําได้ 
 
 - ตอนเขียน OP ครั้งแรก ให้เขียนบรรยายความเป็นตัวตน ประเมิน
ตนเองที่แข่งขันกับที่อ่ืน  มีหลักสูตรอะไร ทัง้หมด ทั้ง  ภาคปกติและ
สมทบ   
 - มีหลักสูตรและสิ่งบริการการศึกษาที่คณะและมหาวิทยาลัย 
สนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการอะไร เขยีนระดมจากหลายๆคน 
 - ส่วนสิ่งคาดหวัง จะอยู่ในส่วนหลังและเป็นสิ่งท้าทาย 
 - OP ไม่มีถูกหรือผิด เขียนเป็นคําบรรยายตอบความเช่ือมโยงทุก
หมวดและตอบคําถามได้ 

๓. ปัญหาและอุปสรรค 
    - ขาดข้อมูลของส่วนกลาง
ที่จะต้องนํามาพิจารณาและ
อ้างอิง 



   
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ. อาภาพันธ์ ยุเหล็ก 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 
 
 
ดร.กาญจนา ลอืพงษ์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 
 
ศ.ดร.บวรศิลป์ เชาว์ช่ืน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  - เน้นคู่แข่ง และผู้รับบริการ  ให้เรียนแล้วได้เหนือกว่าคู่แข่ง 
  - สมรรถะหลกั  เขียนในสิ่งที่ถนัดและมีอยู่ เช่น เรื่องหลักสูตร 
นวัตกรรมและสิ่งที่มีความเช่ียวชาญ สนองความต้องการได้ตรง 
พิจารณาจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยร่วมด้วย และนําไปบริการ
วิชาการได้ เน้นบุคลากรและบัณฑิตมีความเช่ียวชาญเหนือกว่าที่อ่ืน
อย่างชัดเจน  จะต้องเอาไปเช่ือมโยงกับส่วนอ่ืน ๆ ให้ใช้ประโยชน์
และนําไปเช่ือมโยงกับกลยุทธ์อย่างไร สิ่งไม่ถนัดให้ไปเขียนในเรื่อง
ของความท้าทายให้สูงขึ้นได้ 
  - ส่วนตลาด คือ ตัวป้อน (นศ.) จากที่ไหน ถ้าหลายแห่งอาจระบุ
จากที่ใด เป็นอัตราส่วนเท่าไร เช่น โรงเรียนอาชีวศึกษา , เอกชน มี
ค่าระดับการศึกษาระดับใด อาจจะหมายถึงมาจากคู่แข่งขันกันอยู่ก็
ได้ (จากการ Benchmarking)  
 
สิ่งบริการการศึกษาคือ สิ่งบริการส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ สวัสดิการ
ให้นักศึกษาทั้งหมด สิ่งอํานวยความสะดวกสบายด้านการเรียนการ
สอนและมีความสุขในคณะ/มหาวิทยาลัย ซึง่มีความเข้าใจผิดว่าคือ
การบริการวิชาการ 
 
  สิ่งที่ต้องการให้เด่นของคณะให้ไปใสใ่นเรือ่งของความท้าทาย 
 
 
 
  -  PMQA เป็นเกณฑ์ที่ใช้กับองค์กรภาครัฐ ถอดจากเกณฑ์ของ  
TQA ส่วน EdPEx จะประยุกต์กับการศึกษา มีความเฉพาะมากข้ึน 
  - QA มีตัวบ่งช้ี สกอ. ๒๓ ตัว  ทําเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 
         และสมศ. มีตัวช้ีวัด ๑๘ ตัว  ทําเพ่ือประกันคุณภาพภายนอก 
  - EdPEx  คือเคร่ืองมือขององค์กรวางเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
  - OP บุคลากรทุกระดับในองค์กรควรมีสว่นร่วมในการทํางาน 
  - ข้อจํากัด หรืออุปสรรค ต้องวางให้เกิดความเช่ือมโยงในองค์กร 
OP ทําแผนความท้าทาย เช่ือมโยงคือถึงตัวช้ีวัดและเส้นทาง
ความสําเร็จ 
  - ผู้ส่งมอบ คอื ผู้ส่งมอบเทคโนโลยีเข้ามา 

 

 



(Organizational Profile : OP)

 -  จุดเริ่มตนคนหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ เปนตัวอยาง

 -  ประชุมทีมงานและผูเกี่ยวของหาขอมูลเพิ่มเติม

 -  สงบุคลากรอบรม และมีพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา

 -  จัดแบงกลุมทีมงานตามหมวด/หัวขอ

 -  ระดมความคิดเห็น ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อดําเนินการ

-   พิจารณา วิสัยทัศนของคณะ เปาหมาย จุดดี จุดดอย คูแขง
ความคาดหวังและทาทาย นํามาเขียนบรรยายความเปนตัวตน

 -  ดําเนินการอยางตอเนื่อง แกไขปรับปรุงตลอดเวลา
ทําความเขาใจใหมในสิ่งที่เขาใจผิดและพยายามคาดหวัง
ใหสูงในสิ่งทาทาย

 -  ความสําเร็จที่ยังไมสําเร็จจะเชื่อมโยงไปที่ความทาทาย

 -  ขอจํากัดหรืออุปสรรค ตองวางใหเกิดความเชื่อมโยงในองคกรในองคกร
OP ทําแผนความทาทายเชื่อมโยงตอถึงตัวชี้วัดและเสนทางความสําเร็จ

 -  การเขียนสมรรถนะหลัก เขียนในสิ่งที่ถนัดและมีอยูแลวมีความเชี่ยวชาญ
สนองความตองการไดโดยตรง นําไปบริการวิชาการได
และนําไปเชื่อมโยงกับสวนอื่นใหเปนประโยชนและเชื่อมโยงกับกลยุทธ

 -  เกณฑในคูมือใชเปนกรอบในการทํางาน
ตองศึกษา อานและทําความเขาใจ

 -  ผูบริหารทุกระดับสนับสนุน ผลักดัน เอาใจใส

 -  การทํางานเปนทีม

 -  ตั้งใจทํางาน มุงมั่น และเสียสละ

 -  มีพี่เลี้ยงจากภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย

 -  ไมมีผิด ไมมีถูก ไมมีกดดัน

 -  ทําใหบุคลากรทั้งหมดมีสวนรวมรับรูและทํางานโดยการระดมความคิดเห็น
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู วางเปาหมายและแจงใหทุกฝาย

- 

3 มีค.54.mmap - 5/3/2011 - Mindjet


