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เมื่อ
เป็นเช่นนี้แล้วจะทำอย่างไร เมื่อถูกกำหนดให้ต้องทำ
รายงานและเตรียมหลักฐาน ซึ่งผู้เขียนเองก็พยายาม 

Implement วงจรการควบคุมระบบเอกสาร โดยมีเป้าหมายให้ทุก
คนทำงานน้อยที่สุดและลดความซ้ำซ้อนของการเตรียมเอกสาร 
โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ คือ 

1.	 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องใช้และวิธีการไหลของ
ข้อมูล เมื่อมีความชัดเจนแล้วก็ทำการกำหนดวิธีการจัดเก็บโดย
เรียกประชุมเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง 

2.		 กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูล โดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลให้มีเพียงแหล่งข้อมูลเดียว  

3.	 จัดทำมาตรฐานของแบบฟอร์ม เพื่อลดเวลาการ
ออกแบบ แบบฟอร์มกันเองของแต่ละหน่วยงานและยังเป็นการ
ควบคุมการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.	 พยายามเก็บข้อมูลในรูปของ	 Digital เพื่อจะได้ใช้วิธี
การ Share ข้อมูลได้ง่าย ทำให้ผู้ใช้สะดวกและลดเวลาในการรอ
คอยข้อมูลของฝ่ายที่ต้องการใช้ข้อมูลและลดเวลาการค้นหาของผู้
เก็บข้อมูล 

5.	 พยายามเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลมาช่วย
ในการจัดเก็บก็จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการออกรายงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้  

6.	 จัดทำ	 KM เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลกับผู้เก็บข้อมูลสื่อสารกัน
ถึงความต้องการของผู้ใช้งานว่าต้องการข้อมูลอย่างไร 

7.		 ทำซ้ำข้อ	1-6 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 

ข้อ4.Endthepracticeofawarding

businessonthebasisofpricetagalone.

(Organizationsshouldestablishlong-term

relationshipswith[single]suppliers)

จงยุติการทำธุรกิจบนพื้นฐานของการตัดสินกันที่ราคา (ถูก) 
แต่เพียงอย่างเดียว องค์กรควรจะเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะ
ยาวกับผู้จัดหา (เพียงรายเดียว) 

ก้องเกียรติ วีระอาชากุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพ 

ของ ดร.เดมมิ่ง



TNI

ในการสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันฯ คงไม่
เกี่ยวข้องกับ Supplier สักเท่าใด แต่มีสิ่งที่สำคัญใกล้เคียงกับ
บทบาทของ Supplier คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาที่สถาบันฯ เชิญมาเพื่อฝึกอบรมให้กับบุคลากรของเรา โดย
ทางสถาบันฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เป็น 1 ในทีมงานผู้ที่พัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในของ สกอ. ทำให้สถาบันฯ มีความมั่นใจว่าบุคลากรของ
เราจะได้รับความรู้ที่กระจ่างชัด ดังนั้น บุคลากรของสถาบันฯ ทุกรุ่น
จึงได้ฝึกอบรมกับวิทยากรท่านนี้ตลอดมา แม้ว่าท่านจะเข้มงวด
กวดขันกับเราเป็นอย่างมากก็ตามและสถาบันฯ ก็ยังเชิญท่านมาเป็น
ผู้ตรวจประเมินภายในให้กับเราอีกด้วย ทั้งๆ ที่รู้ว่าท่านรู้จุดอ่อนของ
สถาบันฯ เป็นอย่างดีก็ตาม ซึ่งท่านอธิการฯก็ไม่ได้หวั่นไหว เนื่องจาก
กว่าจะถึงวันตรวจประเมิน สถาบันฯ ก็สามารถขจัดข้อบกพร่องไปได้
หลายเรื่องแล้ว จนผู้ตรวจประเมินยังชมถึงความรวดเร็วในการ
พัฒนาระบบของสถาบันฯ เป็นอย่างมากและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ 
อาจารย์ท่านยังให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำให้เกิดการ

ประการ 
 

เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของ 

จากฉบับที่แล้วต่อ
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พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นทาง
สถาบันฯจึงระลึกถึงความกรุณาของท่าน 
ผศ.ปราน	ี พรรณวิเชียร	 รองอธิการบด	ี
มหาวทิยาลยั	 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
ที่ได้ให้คำแนะนำแก่ทางสถาบันฯ เป็น
อย่างดี เสมือนท่านเป็นส่ วนหนึ่ งของ
สถาบันฯ  

 
ข้อ5.Improveconstantly

andforeverthesystemof

productionandservice,to

improvequalityand

productivity,andthus

constantlydecrease

costs.

ต้องพัฒนาระบบการผลิต รวมทั้ง
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ 
ผลผลิตและการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป 

เนื่องจากสถาบันการศึกษามีงาน
หลักอยู่ 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน วิจัย 
บริการวิชาการ กิจการนักศึกษาและทะนุ-
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรูปแบบการทำงาน 
เพื่อรองรับงานหลักทั้ง 5 ด้าน ช่วงปีการ
ศึกษา 2550-2551 โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธี
การตั้งชุดคณะทำงานระดับสถาบันขึ้นมา
ดูแล กำกับและติดตามงาน ตามแผนงาน
ของผู้บริหารเป็นหลัก ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้

งานทั้งหมดมารวมศูนย์ที่คณะผู้บริหาร
เป็นจำนวนมาก การเข้ามามีส่วนร่วมของ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ยังมีน้อยอยู่ แต่
เมื่อมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษา รูปแบบการทำงานก็ค่อยๆ เปลี่ยน-
แปลง จากเดิมรวมศูนย์ที่คณะผู้บริหารก็
เริ่มผ่องถ่ายให้ระดับคณะดูแลรับผิดชอบ
มากขึ้น ทำให้การเข้ามามีส่วนร่วมของ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มีมากขึ้น สำหรับ
ระบบและกลไกในการทำให้บุคลากรเข้า
มามีส่วนร่วมมีแนวทางดังนี้ คือ  

1.  คณะผู้บริหารทำการกำหนด
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ เพื่อใช้ใน
การกำหนดทิศทางการทำงานของแต่ละ
หน่วยงาน 

2. คณะ ทำการสร้างกลไก เพื่อ
ขับเคลื่อนงานหลักทั้ง 5 ด้าน โดยใช้วิธี
การแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้นมารับผิด
ชอบ 

3. คณะกรรมการประจำคณะ 
ทำการกำหนดยุทธศาสตร์คณะ โดยให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ 
เพื่อใช้แผนยุทธศาสตร์คณะในการกำหนด
แผนการดำเนินงานต่อไป โดยแผนดำเนิน
งานนี้จะแยกเป็นสองส่วน คือ แผนดำเนิน
งานโครงการใหม่ คณะกรรมการประจำ
คณะจะเป็นผู้รับผิดชอบและแผนดำเนิน
งานที่เป็นงานประจำ จะให้คณะกรรมการ

ย่อยเป็นรับผิดชอบ  
4. คณะกรรมการประจำคณะ / 

คณะกรรมการย่อย ที่รับผิดชอบดูแลงาน
แต่ละด้านจะต้องนำเสนอแผนดำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะที่บรรจุ
อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ  

5. เมื่อทุกคณะกรรมการฯ นำ
เสนอแผนดำเนินงาน ก็ต้องพิจารณาถึงงบ
ประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ หรือ
กิจกรรม  

6. ผู้บริหารคณะทำการนำเสนอ
แผนงานและงบประมาณให้กับผู้บริหาร
สถาบันฯ พิจารณา 

7. คณะกรรมการประจำคณะ 
พิจารณาปรับปรุ งแผนดำเนินการให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 

8. เมื่อเริ่มดำเนินการ การติดตาม
งานจะติดตามโดยยึดรายละเอียดในแผน
ดำเนินงาน ผ่านช่องทางที่ประชุมคณะ
กรรมการประจำคณะ โดยทุกคณะกรรม-
การย่อยจะต้องรายงานตามหัวข้อที่ระบุไว้
ในแผนดำเนินงาน ซึ่งจะต้องนำเสนอ
ความคืบหน้า ปัญหา/อุปสรรค แนวทาง
แก้ไขเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและร่วม
พิจารณาในการแก้ไขปัญหา  

 

ต่อฉบับหน้าอ่าน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

สร้างนักคิด ผลิตนักปฏิบัติ สร้างนักประดิษฐ์  ผลิตนักบริหาร 

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ติดต่อ		
โทรศัพท์  0-2763-2601-6,  0-2763-2715,  081-692-8001   
E-mail : admission@tni.ac.th   www.tni.ac.th 

เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ภาคพิเศษ!  

สำหรับผู้ทำงาน (เทียบโอนประสบการณ์ได้อีก 7 หน่วยกิต) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

เวลาเรียน วันศุกร์ (เย็น) และเสาร์-อาทิตย์ (เปิดเรียน พฤศจิกายน 2553)  

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

สำหรับผู้จบ ปวส. ทุกสาขา 

เพียง 30 คนเท่านั้น 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ตุลาคม 2553 




