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รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(Thailand	Quality	Award	-	TQA)	เริ่มด�าเนินการนับตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2539	เพื่อศึกษาแนวทางการ

จัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้นในประเทศไทย	 และด้วยตระหนกัถงึความส�าคญัของรางวลันี	้ ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติจึงได้บรรจุรางวัลคุณภาพแห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที	่9	โดยมสี�านกังานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ	เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน

ความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภาครัฐและเอกชน	เพ่ือเผยแพร่	สนบัสนนุ	และผลักดนัให้องค์กรต่างๆ	ทั้งภาคการผลิตและการบรกิาร	

น�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ	ซึ่งองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการด�าเนินในระดับ

มาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาต	ิและองค์กรที่ได้รับรางวัลจะน�าเสนอวิธีปฏิบัติที่น�าองค์กรของตน

ไปสู่ความส�าเร็จ	เพือ่เป็นแบบอย่างให้องค์กรอืน่ๆ	น�าไปประยุกต์ใช้	เพื่อให้ประสบผลส�าเร็จเช่นเดียวกัน	ซึ่งเมื่อมีการขยายการด�าเนินงาน

ไปอย่างกว้างขวาง	ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได	้

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ถือเป็นรางวัลระดับโลก	(World	Class)	 เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัล	

เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา	หรือ	The	Baldrige	National	Quality	Award	(BNQA)	ซึ่งเป็นต้นแบบ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ	หลายประเทศทั่วโลกน�าไปประยุกต์ใช้
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	 ในช่วง	2	 ปีที่ผ่านมา	 ทั่วทั้งโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล�าบาก	 และเต็มไปด้วยความท้าท้ายจากการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019		หรือ	COVID-19	ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วิถีการด�าเนินชีวิตของประชาชน	

การประกอบอาชีพ	และการประกอบการธุรกิจ	แต่ในท่ามกลางวิกฤติครั้งนี้	มีองค์กรที่มีการเตรียมพร้อม	มีความคล่องตัวและสามารถ

ปรับตัวได้ทันที	 โดยน�าเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาด�าเนินการให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร	 จัดการกับความเปลี่ยนแปลง

เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจ	(Business	Continuity)	 โดยมีแผนรับมือความเสี่ยง	การสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยใช้

เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่	เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน	

	 ในนามของ	คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ขอแสดงความยินดีกับ	ธนาคารออมสิน	องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	

(Thailand	Quality	Award	:	TQA)	ประจ�าปี	2563	ต้นแบบองค์กรท่ีมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง	โดยประยุกต์ใช้

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติร่วมกับแนวทางการด�าเนินงานขององค์กร	ด�าเนินภารกิจเชิงสังคม	สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ	สู่การเป็น

ธนาคารเพ่ือสังคมที่ทันสมัย	(Modern	and	Social	Bank)	ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

	 ขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได ้ รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	ในระดับ	Thailand	Quality	Class	Plus	:	TQC	Plus	

2	องค์กร	ได้แก่	กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน	บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม	

(Innovation)	และ	คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ	(Operation)	 และขอ

แสดงความยินดีกับอีก	5	องค์กร	จากหลากหลายภาคส่วน	ที่ได ้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	(Thailand	Quality	Class	:	TQC)	

ทุกองค์กรท่ีได้รับรางวัล	ต่างด�าเนินธุรกิจท่ีมีความส�าคัญ	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	การศึกษา	และการบริการสุขภาพ	ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญ

ของการพัฒนาประเทศ	เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย	

	 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห ่งชาติ	คณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ	และคณะผู ้ตรวจประเมิน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ขอถือโอกาสแสดงความชื่นชม	ผู้บรหิาร	และบุคลากรของท้ัง	8	องค์กรท่ีได้รับรางวัล	ในความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง	

ภายใต้ภาวะยากล�าบากและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 รวมถึงได้เล็งเห็นความส�าคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ

องค์กร	 เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรมาตรฐานสากล	ขอให้ทุกองค์กร	คงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา	ต่อสู้กับอุปสรรค	ความไม่แน่นอน	และ

การเปล่ียนแปลงจากความยุ่งยาก	(Disruption)	เพื่อเติบโตด้วยความมั่นคง	และย่ังยืนตลอดไป	และขอให้องค์กรต่าง	ๆ	ได้ศึกษา	และ

ใช้เน้ือหาจากหนังสือวิธีปฏิบัติสู ่ความเป็นเลิศเล่มนี้	ให้เกดิประโยชน์	สมดังวัตถุประสงค์ของโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติทุกประการ

       นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์

    ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สารแสดงความยินดีจาก

ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(Thailand	Quality	Award	:	TQA)	 เป็นกลไกขับเคลื่อนความสามารถขององค์กรธุรกิจทุกภาคส่วน

ของประเทศ	เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	12	และนโยบายของรัฐบาล	จึงเป็น

เครื่องมือส�าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ	พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ก่อให้เกิดนวัตกรรม	

สามารถตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลง	ก้าวข้ามความท้าทาย	และมุ่งสู ่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน

	 การน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร	ส่งผลให้มีองค์กรสมัครขอรับรางวัลอย่างต่อเนื่อง	

เป็นท่ีน่ายินดี	ท่ีในปี	2563	มีองค์กรที่ได ้ รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(Thailand	Quality	Award	:	TQA)	ได้แก่	ธนาคารออมสิน	และ

มีองค์กรท่ีได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม	(Thailand	Quality	Class	Plus	:	Innovation)	ได้แก่	

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน	บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)		และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น

ด้านปฏิบัติการ	(Thailand	Quality	Class	Plus	:	Operation)	ได้แก่	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	อีกท้ัง	

ยังมี	5	องค์กรแนวหน้าของประเทศจากหลากหลายภาคส่วน	ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	(Thailand	Quality	Class	:	TQC)

	 การด�า เ นินโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ตลอดระยะเวลา	19	ปีที่ผ ่านมา	 ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง	ๆ	

ทั้งการได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาล	การถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์จากองค์กรที่ได้รับรางวัล	การอาสาสมัครเป็นผู้ตรวจ

ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	คณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ	และคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ความร่วมมือ

ในรูปแบบต่าง	ๆ	เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรในประเทศไทย

	 โอกาสน้ี	ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ	ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรที่ได้รับรางวัล	ประจ�าปี	2563	ที่มุ ่งมั่นพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง	 ภายใต้กรอบแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 และสามารถเป็นต้นแบบแห่งความส�าเร็จให้

องค์กรอืน่ได้เรยีนรู้	ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเพือ่พฒันาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ความส�าเร็จอันน่าภาคภูมิใจในระดับสากล

สารแสดงความยินดีจาก

ผูอ้�านวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ

ผู้อ�านวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 8

15

22

29

36

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

Thailand Quality Class : TQC

สารบัญ
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สัญลักษณ์

ช่อฟ้าสีทองอร่ามลอยเด่นในห้วงจักรวาล	เคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่
ส่องประกายระยิบระยับ	อยู่ในกรอบรูปช่องหน้าต่างทรงไทย

ความหมาย

รางวลัคณุภาพแห่งชาตเิป็นรางวลัอันทรงเกียรตท่ีิพึงปรารถนาของทกุหน่วยงาน	
เพราะเป็นเครือ่งหมายแห่งความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการทกุด้าน	ตลอดจน
ผลประกอบการที่ดี	เทียบเท่าองค์กรที่ยอมรับกันวา่มีคุณภาพสูงสุดในโลก

องค์ประกอบ

ดาวฤกษ์  สื่อให้เห็นถึงจุดสูงสุดแห่งความส�าเร็จ	ความรุ่งโรจน์	และการเป็น
ที่ยอมรับทั่วไปอันเป็นสิ่งพึงปรารถนาของทุกองค์กร

ช่อฟ้าสีทอง  สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน	
คุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ช่องหน้าต่างทรงไทย 	สื่อถึงวิสัยทัศน์	การมองการณ์ไกลสู่ความส�าเร็จ

ตราสัญลักษณ์
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คุณสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ ้ าหน ้ า ท่ีการตลาด

และรองกรรมการผู ้ จัดการใหญ ่

การได้รับรางวัล TQC ในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจ

ของพนักงานทุกคนท่ีร่วมแรงร่วมใจปรับเปล่ียนและ

ผลักดันให้กลุ่มธุรกิจการตลาด พัฒนาองค์กรตาม

แนวทาง TQA ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีจุดประสงค์

เพื่อท�าให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปอย่าง

ย่ังยืน และทางกลุ่มธุรกิจฯ จะน�ารายงานป้อนกลับ

จากผู้ตรวจประเมิน มาปรับปรุงองค์กรต่อไป เพ่ือ

เติมเต็มประสบการณ์ ผ่านสินค้าและบริการต่างๆ

ในสถานีบริการน�้ามัน “บางจาก” รวมถึงกิจการและ

บริการอื่นๆ  และมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค สร้างประสบการณ์ท่ีดี

ในการบรกิาร และมสี่วนร่วมในการดแูลสงัคมสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มธุรกิจการตลาด 

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจโรงกล่ันและการค้าน�้ามัน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
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กลุม่ธุรกจิการตลาด	(MKBG)	 จดัตัง้ขึน้	 เพือ่ดูแลรบัผิดชอบธรุกจิการพฒันา	

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์น�า้มนัเชือ้เพลงิผ่านสถานบีรกิาร	 ซึ่งถือเป็นรายได้หลัก

ของ	MKBG	มากกว่า	95%	ของรายได้ทัง้หมด	นอกจากนี	้MKBG	ยงัมุง่มัน่

ในการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลกูค้าและสร้างความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ของสงัคม	

ภายใต้วิสัยทัศน์	Evolving	Greenovative	Experience	ผ่านกลไกการ

ส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิาร	เริม่ตัง้แต่	1)	การพฒันาและจดัหาผลิตภัณฑ์

ทีต่รงความต้องการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		2)	การบรหิารคลงัและ

ขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิง	 ให้มคีวามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์	 3)	 การพฒันา

พันธมิตร	ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน	(Dea le r s )	

ผู้ประกอบการธุรกิจนอนออยล์	(Non-Oil)	และพันธมิตรอื่นๆ	ในสถานี

บริการน�้ามนัให้มกีารด�าเนนิการทีส่อดคล้องไปในแนวทางเดยีวกนักบัองค์กร	

ยกระดบัเครอืข่ายอปุทานในการให้จ�าหน่ายน�า้มนั	4)	 การบรหิารกระบวนการ

จ�าหน่ายผลิตภณัฑ์และการบรหิารประสบการณ์ลูกค้า	ส่งมอบบริการที่

ตรงกบัความคาดหวังลูกค้าด้วยสถานบีรกิารมากกว่า	1,200	แห่ง	ทัว่ประเทศ

ภายใต้วิสัยทัศน์	Evolving	Greenovative	Experience	MKBG	ด�าเนิน

ธุรกิจที่มุง่เน้นการให้ความส�าคญักบั	3	มติสิ�าคญัคอื	1)	Green	Experience	

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ เหนือความคาดหวังของลูกค้าพร้อม

ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ภายใต้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน

การเป็นสถานบีริการอันดบัหนึง่ในใจของลูกค้า	 	2)	Green	 Innovation	

แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมที่สร ้างมูลค ่าให ้ ลูกค ้าและธุรกิจ	

เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายของลูกค้า	 3)	 Green	 Sustainability	

การสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับสังคมและส่ิงแวดล้อม	

ค�านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนส�าคัญในการวางแผนกลยุทธ์

ลักษณะองค ์กร

ส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต่อ

วิธีการด�าเนินงาน
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ธุรกิจการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการเผชิญความท้าทาย

หลายด้าน	 โดย	MKBG	 วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	

เป็นปัจจัยน�าเข้าในกระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์องค์กรและก�าหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	อาทิเช่น

MKBG	 ทบทวน	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และค่านิยม	 ผ่านการวิเคราะห์

ข้อมูลภายใน	 และข้อมูลภายนอก	 เช่น	 ผลการด�าเนินการที่ผ่านมา	

ทิศทางของธุรกิจ	 ความคาดหวังของพนักงาน	 ความรู้ขององค์กร	

ความต้องการของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	 ความคาดหวงัลกูค้า	 	 ทศิทางและ

แนวโน้มของสถานการณ์และความเส่ียงด้านต่างๆ 	ทัง้ด้านธรุกิจ	สิ่งแวดล้อม

และสงัคม	 ก่อนเข้าสูก่ระบวนการก�าหนดกลยทุธ์	 และก�าหนดเป็นเป้าหมาย

ทิศทางกลุ่มธุรกิจระยะสั้น	ระยะยาว	และแผนปฏิบัติการต่อไป	อีกทั้ง

มีการกระบวนการในการตดิตามประเมินผลความส�าเร็จเป็นประจ�าทุกป	ี

ที่ผ่านมาผู ้น�าระดับสูง	 มีความมุ ่งม่ันที่จะส่งมอบประสบการณ์

การใช้บริการที่ตรงความคาดหวังของลูกค้า	 ผ่านการออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาดคุณภาพสูง	ด้วยการการผลกัดนัการจ�าหน่าย

พลังงานทดแทน	ท่ีช่วยลดการปล่อย	CO2	จากการเผาไหม้ต่อลิตร

สงูทีส่ดุ	 ไปพร้อมกับการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย	 มันส�าปะหลัง	

และ	 ปาล์มน�้ามัน	 และยังได้สร้างความมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม

และสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้าผ่านการพัฒนา	 Mobile	 Application	

Feature	 “ต้นไม ้ของคุณ”	 เพื่ อผลักดันการเติมเชื้ อ เพลิงที่ดี

ต ่อสิ่งแวดล้อม	ที่แสดงค่า	CO2	ที่ลดได้จากพฤติกรรมการเติมน�้ามัน

พลังงานทดแทนของลูกค้า	 โดยน�ามาเป็นคะแนนส�าหรับกิจกรรม

พิเศษ	 เช่น	 ชวนลูกค้ามาจัดแรลลี่ปลูกป่า	 นอกจากนี้ยังมีโครงการ

น�าสินค ้าชุมชนสินค ้าเกษตรล้นตลาดมาจดัรายการส่งเสรมิการขาย	

ความท ้าทายส�าคัญ

ท่ีองค ์กรเผชิญ

การน�าองค ์กร

ให้กับลกูค้าที่มาเติมน�้ามัน	ในสถานีบริการ	ช่วยกระจายรายได้และยัง

เป็นการโปรโมทสินค้าชุมชนมาอย่างต่อเนือ่ง	หรือโครงการรักษ์ปันสุข

ที่สร้างความรับผิดชอบในฐานะผู้สร้างขยะพลาสติกจากการแจกน�้า

รับบริจาคขวดน�้า	 PET	 มารีไซเคิล	 และผลักดันพันธมิตรนอนออย์

ในสถานีบริการน�้ามันช่วยลดการใช้ขยะพลาสติก	 เช่น	 การใช	้

Bio	Packaging	ของร้านอินทนิล		

นโยบายรัฐบาล	เช่น	การส่งเสริมพลังงานทดแทนชนิดใหม่ๆ

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ	 เช่น	 EV	Car,	

Solar	Rooftop,	Energy	Storage

ความต้องการและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนแปลงไป

การแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงขึ้น

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลก	(Mega	Trends)	เช่น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่รุนแรงขึ้น,	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรไปสู่สังคมสูงอายุ

Digital	 Revolution	 ทีเ่ข้ามาเปลีย่นวถิชีวีติ	 กระบวนการ	 หรอืวธิกีาร

จดัการเรือ่งต่างๆ 	ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ความผันผวนของต้นทุนราคาน�้ามันในตลาดโลก
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MKBG	 ออกแบบกระบวนการจัดท�ากลยุทธ์ไว้	3	 ระดับซึ่งแต่ละระดับ

ต้องการข้อมูลป้อนเข้า	เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล	วิธีการสังเคราะห์

กลยุทธ์และผูม้ส่ีวนร่วมทีแ่ตกต่างกนัออกไป	โดยการจดัท�ากลยทุธ์ท้ัง	3	ระดับ

ประกอบด้วย	1)	 ระดับ	Business	Unit	 (BU)	 เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์	

พันธกิจ	เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะ	5	ปี	และทิศทางกลยุทธ์ที่ใช้	

2)	ระดับ	Tactical	Plan	(TP)		คอืกระบวนการสงัเคราะห์แผนระยะยาว	

5	ปี	เพ่ือสนับสนุนให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีวางไว้	และมีการพจิารณาทบทวน

ทุกปีให้สอดคล้องกบัปัจจยัภายในและภายนอก	3)	ระดบั	Action	Plan	(AP)	

แผนปฏบิตักิารระยะสัน้	1	ปี	เป็นการวางแผนปฏบัิตงิานของกระบวนการที่

สนับสนุนเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายในปีนั้นๆ	 และในระหว่างปีจะมี

การติดตามปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจของ	 MKBG	

กลยุทธ ์

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อใช้ในการปรับแผน	Action	Plan	และ	Resource	

Allocation	ได้อย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

อย่างพลิกโฉม	 เช่น	 สถานการณ์ที่ภาครัฐออกนโยบายการสนับสนุน

การจ�าหน่าย	B20	และ	B10	ท�าให้	MKBG	ด�าเนินการปรับแผนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์น�้ามันดีเซล	 B20	 ได้อย่างทันท่วงที	 จึงได้พัฒนาน�้ามัน	

Hi-Diesel	 B20S	 เป็นผู้ค้ารายแรกในไทยที่ใส่สารเพิ่มคุณภาพน�้ามัน	

ท�าให้เครื่องยนต์ท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ	 หรือการสร้างนวัตกรรม

ระบบรับช�าระค่าสินค้าและบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์	(Bangchak	

Digital	Payment)	ลดการสัมผัส	ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ช่วงโควิด-19	อย่างทันท่วงที	เป็นต้น	



Thailand Quality Class

12

MKBG	ก�าหนดวธิกีารรบัฟัง	ปฏสิมัพันธ์	สงัเกตลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูล

ในรปูแบบการสื่อสาร	 ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลูกค้า	 เพื่อใช้เป็น

ข้อมลูป้อนเข้าในกระบวนการน�าองค์กร	 ก�าหนดกลยทุธ์ตาม	 การปรับปรุง

กระบวนการ	ด้วยช่องทางการรับฟังความคาดหวังของลูกค้า	Voice	of	

Customers	(VOC)	ซึ่งอยู่ทั้งในรูปแบบลูกค้าสื่อสารมายังองค์กร	เช่น	

การรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้า	 (Call	 Center/Hotline)	

การแสดงความคิดเห็นในการวิจัย	 และลูกค้าไม่ได้ ส่ือสารมายัง

องค์กรโดยตรง	เช่น	การท�า	Environmental	Scanning	เพ่ือคาดการณ์

การใช้น�้ามันในอุตสาหกรรม	 พฤติกรรมการใช้บริการ	 การใช้ระบบ	

Social	Monitoring	ติดตามการแสดงความคิดเห็นในส่ือสาธารณะ	

ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม

โดย	MKBG	 มกีระบวนการจดัการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ	 เพ่ือน�ามา

ปรับปรุงกระบวนการปฏบิติัการ	ผ่านการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา	และ

น�าเสนอแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียน	 มกีารก�าหนดเป้าหมายระยะเวลา

ในการติดตามปัญหาและปิดเรื่องภายใน	2	 วันท�าการหลังจากรับเรื่อง

เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของลูกค้ากลบัมา	และมกีารประเมนิความพงึพอใจ

ลูกค้า	หลังจากได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียน
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ลูกค้า

MKBG	ให้ความส�าคัญกับการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า	

โดยจ�าแนกกลุ่มลูกค้าที่ส�าคัญเป็น	2	กลุ่มหลัก	เพื่อใช้ในการก�าหนด

แนวทางการออกแบบข้อก�าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ	 แนวทาง

การบริหารความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า	ให้เหมาะสมกบัความแตกต่าง

ของพฤติกรรม	และ	Lifestyle	เช่น

	 	 	 	 ลูกค้ากลุ ่ม	 Urban	 Lifestyle	 ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่มีการ

เจริญเติบโตสูง	ให้ความส�าคญัต่อการดแูลส่ิงแวดล้อม	การบริการที่รวดเร็ว	

ท�าให้	MKBG	พัฒนาผลิตภัณฑ์คณุภาพสงู	เช่น	น�้ามัน	E20S		และ	น�า้มนั	

Hi-	Premium	Diesel	S	มาตรฐานยโูร	5	หรือการพฒันาสทิธิประโยชน์

ผ่านโปรแกรมสมาชกิบางจาก	ในกลุม่	Lifestyle	เช่น	ส่วนลดร้านค้าพันธมิตร	

หรอืการพฒันา	Digital	Payments	เพือ่ลดระยะเวลาในการบริการ	เป็นต้น

 

	 	 	 	 ลูกค้ากลุ่ม	Upcountry	Lifestyle	 ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นต่างจังหวัด	

มีแน้วโน้มการใช้น�้ามันดีเซลมากกว่า	 เน้นความคุ้มค่า	 ท�าให้	 MKBG	

ผลิตภัณฑ์น�้ามันดีเซลที่มีความคุ้มค่า	เช่น	น�้ามันดีเซล	B20	และ	B10	

รวมถึงพัฒนาสถานีบริการน�้ามันที่เหมาะกับลักษณะรถยนต์ของลูกค้า	

เช่น	สถานีบริการส�าหรับรถขนาดใหญ่	
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การปฏิ บัติการ

MKBG	 มีระบบการปรับปรุงกระบวนการท�างานผนวกกับหลักการ	

PDCA	 เป็นพื้นฐานส�าคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผลการด�าเนนิการ	

นอกจากนั้นองค์กรยังได้หาโอกาสปรับปรุงเทียบเคียงจากระบบ

มาตรฐานทีเ่ป็นสากล	เช่น	เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ	(TQA)	เป็นต้น	

ในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีความผันผวน	MKBG	ได้ให้ความส�าคัญกับการ

ปรับปรุงกระบวนการท�างานเน้นการลดต้นทุนในกระบวนการให้ได้

สูงสุดผ่านแนวคิด	Business	Process	Redesign	 โดยก�าหนดให้การ

ปรับปรุงกระบวนการท�างานเป ็นตัว ช้ี วัดผลการด�าเนินการของ

พนักงานทุกระดับ	เชื่อมโยงกับการประเมินผลงานประจ�าปี	ท�าให้

สามารถลดตุ้นทุน	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	ลดขั้นตอนที่ซ�า้ซ้อน	

เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	 MKBG	

ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศและด้านไซเบอร์	 เพื่อรักษาข้อมูลความลับ

ของลูกค้าและองค์กร	รวมไปถึง	ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย	

ส่ิงแวดล้อม	 และพลังงาน	 ครอบคลุมความปลอดภัยในพ้ืนที่คลังน�้ามัน	

และการขนส่งตามมาตรฐาน	ISO	45001:2018,	ISO	14001:2015	

และ	ISO	50001:2018	 และความปลอดภยัในสถานบีรกิารน�า้มนั	 ตัง้แต่	

การออกแบบก่อสร้างสถานีบริการท่ีปลอดภัยตามมาตรฐานกฎหมาย	

จนถงึมาตรฐานในการบรหิารจัดการสถานีบริการของผู ้ประกอบการ	

และการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อให้ธุรกิจด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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กลุม่ธรุกจิการตลาด 

บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

ส�านกังานใหญ่	:	2098	อาคารเอ็ม	ทาวเวอร์	ชัน้	8	ถนนสุขมุวิท

แขวงพระโขนงใต้	เขตพระโขนง	กรงุเทพมหานคร	10260
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 รองศาสตราจารย ์  ดร .ยาใจ  สิทธิมงคล

คณบดี  คณะพยาบาลศาสตร ์

 มหาวิทยาลัยมหิดล

ในฐานะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีอายุครบ 124  ปี 

มีความภูมิใจท่ีท�าให้สังคมได้เห็นศกัยภาพของ

คณะฯ ในการผลิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง 

ท้ังในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

และพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

รวมท้ังการผลิตผลงานวิจัย การให้บริการ

วิชาการเพื่อสร้างสุขภาวะแก่สังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ จะไม่หยุดย้ังในการ

พัฒนาศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น เพื่อก้าวสู่

องค์กรระดับมาตรฐานโลกในอนาคต

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เริ่มก่อตั้งในครั้งแรกเมื่อปี	

พ.ศ.2439	โดยใช้ชื่อว่า	“โรงเรยีนหญงิแพทย์ผดงุครรภ์แลการพยาบาลไข้” 

โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	นบัเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล

แห่งแรกในประเทศไทย	 และได้พัฒนามาเป็นล�าดับจนได้รับอนุมัติให้

ยกวิทยฐานะเป็น	“คณะพยาบาลศาสตร์”	ในปี	พ.ศ.	2515	มีวิสัยทัศน์

ในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าทางการพยาบาลทั้งระดับชาติและ

นานาชาต	ิและเป็นแกนน�าในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม	มพีนัธกิจ

หลกั	3	ด้าน	คอื	1)	การจัดการศึกษา	โดยผลิตบัณฑิตพยาบาลทุกระดับ

ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี	 ซึง่ผลิตนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็น

จ�านวนมากที่สุดในประเทศ	และหลักสูตรผ่านการรบัรองจาก		AUN-QA	

ระดับอาเซียน	ส่วนในระดับปริญญาโท	มีทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตร

มหาบณัฑติภาคปกต	ิภาคพเิศษ	และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ	

(นานาชาต)ิ	และหลกัสตูรปรญิญาเอก	2	หลกัสตูร	ได้แก่	ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ	

สาขาพยาบาลศาสตร์	(นานาชาติ)	และพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ลักษณะองค ์กร

2)	การสรา้งสรรค์ผลงานวิจัยที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม

รวมถึงเป็นผู้น�าในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการพยาบาล	และ	

3)	การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	ส�าหรับพยาบาล

วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ความเชีย่วชาญเฉพาะหลากหลายสาขาวิชา

 

ค่านิยมองค์กร  NSMAHIDOL 

“N”	Noble			สืบสานปณิธาน	ท�างานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม

“S”	Synergy		รวมพลัง	ร่วมใจมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

“M”	Moral	คุณธรรม	จริยธรรม	น�าองค์กร		

“A”	Accountability	รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

“H”	Human	Respect	เคารพและให้เกียรติต่อกัน

“I”	Innovation	สร้างนวัตกรรม

“D”	Direct	toward	Excellent	มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

“O”	Onward	Improvement	เรียนรู้ตลอดชวิีต	คิด	พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

“L”	Leadership	กล้าคิด	กล้าท�า	กล้าน�า	กล้าเปลี่ยน
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คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดลมุ ่งม่ันที่จะเป็น

สถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลของแผ่นดนิ	ซึง่เป็นพยาบาลที่มี

ความรู้และทักษะการพยาบาล	 สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแล

สุขภาวะประชาชนได้	และที่ส�าคัญมีหัวใจของการเป็นผู้ให้	

มุง่มั่นทุ่มเทท�างานเพื่อยังประโยชน์ให้การพยาบาลและเพื่อบ�ารุง

ชาตบ้ิานเมอืง	 ภายใต้พระราชด�ารัสของสมเด็จพระบรมราชชนก	

“True	success	is	not	in	the	learning	but	in	its	application	

to	the	benefit	of	mankind”	ร่วมกับการมุ่งเน้นให้บุคลากร

ทุกระดับพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้เป ็นเลิศ	

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน	ไม่ว่าจะเป็น	

การเข้าสู่ยุคดิจิทัล	นักศึกษาเป็นกลุ่ม	Gen	Z	รวมถึงการระบาด

ของโรค	COVID-19	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ถือเป็นความท้าทายทีจ่ะต้องเตรียมรบัและปรับตวั	และเป็นโอกาส

ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด	โดยการปรับแผนยุทธศาสตร์	

แผนพัฒนาบุคลากร	ปรับผลิตภัณฑ์	สร้างสรรค์นวัตกรรมและ

สร้างความผูกพันให้กับลกูค้าทกุกลุม่	รวมถงึการบรูณาการท�างาน

ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ	

เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าใน

ระดับนานาชาติ

ส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต ่อ

การด�าเนินงาน

ความท ้าทายส�าคัญ

ท่ีองค ์กรเผชิญ
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ผูบ้รหิารคณะพยาบาลศาสตร์	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ของคณะฯ	โดยใช้ระบบ	NS-Leadership	System	(NS-LS)	

ในการชีน้�าและก�าหนดทศิทางของคณะฯ	ร่วมกับการน�าแผนยุทธศาสตร์

สื่อสารและถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกคน	 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติใน

ทุกพันธกิจ	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้ วัดทุกระดับจากผู้รับผิดชอบ	 และมีการทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการท�างานอย่างต่อเนือ่ง	โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ	ส่งผลให้เกดิ

นวตักรรมกระบวนการท�างานและการเกิดการแลกเปลี่ยนรู ้ทั้งองค์กร	

ในสถานการณ์	COVID-19	การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บริหาร	บุคลากรและ

ลูกค้าเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง	 เพื่อให้สามารถด�าเนินงานในพันธกิจท่ีส�าคัญ

ของคณะฯ	ได้อย่างต่อเนื่อง	ยังคงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	และได้รับข้อมูลที่

จ�าเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉนิ	ผูบ้ริหารจึงสื่อสารประเด็นทีส่�าคญัผ่านช่องทาง

สื่อสังคมออนไลน์	ท�าให้สามารถเข้าถึงบุคลากรทุกกลุ่ม

การน�าองค ์กร

รวมถึงนักศึกษา	พยาบาลวิชาชีพ	ผู้ให้ทุนวิจัย	และผู ้มีส่วนได ้ส ่วนเสีย

ทุกกลุ่ม	เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และสืบสานปณิธานในการท�างานเพื่อ

สร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม	คณะพยาบาลศาสตร	์ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐในการสร้างเสริมศักยภาพประชาชนกลุ่มต่างๆ	เพื่อให้เกิดการดูแล

สุขภาพอย่างยั่งยืน	เช่น	สร้างแกนน�าในการสร้างเสริมสุขภาพให้สามเณร

วัดไผ่ด�า	จังหวัดสิงห์บุรี	และในแรงงานข้ามชาติ	จังหวัดสมุทรสาคร	

พัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของภาคกลางและภาคตะวันตก	 จนเกิดเป็นนโยบายสาธารณะในการ

ดูแลเด็กปฐมวัย	จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแล

เด็กปฐมวัย	ส�าหรับให้บริการความรู้และช่วยเหลือมารดาในการให้นม

บุตรอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงให้ความรู้เรือ่ง	COVID-19	แก่ประชาชนทั่วไป

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	และร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาต้นแบบ	

Paper	PPE	เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	
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ในปี	 2563	 มีการทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามวงรอบ	 4	 ปี	

(Strategic	Planning	Process:	SPP)	โดยให้บคุลากร	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

มส่ีวนร่วม	 ตามภาพกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์	 (Strategic	 Planning	

Process	:	SPP)	 เมือ่มสีถานการณ์บงัคบัให้ต้องปรบัเปล่ียนแผนปฏิบัติการ	

จะน�าเรือ่งเข้าในทีป่ระชุมคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์เป็นวาระพเิศษ	

เพื่ออนุมัติแผนเร่งด่วนให้ทันกับสถานการณ์	 จัดสรรงบประมาณให้

เพียงพอส�าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	 ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านผู้บริหาร

ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง	 และมีการติดตามผลการด�าเนินการอย่างใกล้ชิด		

นอกจากนี	้ในปีงบประมาณ	2562	คณะพยาบาลศาสตร์ได้น�ากระบวนการ	

SIPOC	 มาออกแบบกระบวนการท�างานทีส่�าคญัตามพนัธกจิ	 ได้แก่	 การจดั	

การเรียนการสอน	วจิยั	บรกิารวชิาการ	และกระบวนการสนับสนุนส�าคญั	

กลยุทธ ์

ได้แก่	การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ	การบริหารงบประมาณและ

สนิทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ	การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล	และการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	 ก�าหนดผู้รับผิดชอบ	 ก�ากับติดตามให้

เป็นไปตามข้อก�าหนดที่ส�าคัญ	 และน�าผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการ

มาทบทวน	 ร่วมกับการทบทวนแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 เพื่อ

วางแผนโครงการหรือกิจกรรมในวงรอบต่อไป	และคณะฯ	มีการเตรียม

ความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน	โดยมีแผนการบริหารความ

ต่อเนื่องที่ครอบคลุมทั้ง	3	พื้นที่	ได้แก่	บางกอกน้อย	ศาลายา	และ

หอพักบางขุนนนท์	 มีแผนการรองรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ครอบคลุมทุกด้าน	และกระบวนการตอบสนองช่วงภัยพิบัติ	ส่งผลให้

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์	COVID-19	การด�าเนินงานจึงไม่หยุดชะงัก

ภาพ	กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	(Strategic	Planning	Process	:	SPP)		
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นักศึกษาทุกหลักสูตร	พยาบาลวิชาชีพ	และผู้ให้ทุนวิจัย	ถือเป็นลูกค้า

ที่ส�าคัญของคณะฯ	 โดยผู้รับผิดชอบจัดให้มีระบบการรับฟังเสียงลูกค้า

ปัจจุบัน	 ลูกค้าในอดีตและลูกค้าในอนาคต	 ผ่านระบบและกลไกใน

การรับฟังเสียงของลูกค้า	 น�าเสียงของลูกค้ามาวิเคราะห์/	 ทบทวน

เพื่อปรับปรุงและออกแบบหลักสูตร	 งานวิจัย	 บริการให้ตอบสนอง

ความต้องการ	และความคาดหวังของลูกค้า	

คณะพยาบาลศาสตร์	 มีการประเมินความพึงพอใจ	 ความไม่พึงพอใจ	

และความผูกพันของลูกค้าทั้ง	3	กลุ่ม	ตั้งแต่ระหว่างกระบวนการเรียน/	

อบรม	หรือการท�าวิจัย	จนสิ้นสุดกิจกรรม	โดยประเมินทั้งเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการผ่านช่องทางที่หลากหลาย	 นอกจากนี้	 ยังมี

การประเมินจากกลุ่มผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	/	ผู้เข้าร่วมอบรมที่

จบการศกึษาไปแล้วท�าให้ได้สารสนเทศทีส่ามารถน�าไปใช้ในการปรับปรุง

คุณภาพการท�างาน	 และเป็นระบบที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับ

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญของคณะฯ	

คณะพยาบาลศาสตร์	มรีะบบการพฒันาบุคลากรให้ตรงตามความเชีย่วชาญ

และตอบสนองต่อพันธกิจหลักของคณะฯ	 โดยรับบุคลากรใหม่จาก

ผลการวิเคราะห์อัตราก�าลัง	ภาระงานและขีดความสามารถที่ต้องการ	

บคุลากรใหม่ได้รบัการพฒันาศกัยภาพทัง้ในระดบัคณะฯ	และมหาวิทยาลัย	

มีระบบพี่เลี้ยงและมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน	เมื่อได้รับ

การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	บุคลากรทุกคนจะมีการประเมิน

ความต้องการด้านขีดความสามารถและการพฒันาทกุปี	 โดยในสาย

วิชาการจะก�าหนดตามช่วงอายงุานและต�าแหน่งทางวิชาการ	 ส่วนสาย

สนับสนุนจะก�าหนดตามลักษณะของงาน	ร่วมกับการประเมิน	ค่านิยม

ของคณะฯ	ผู้บังคับบัญชาในชั้นต้นก�ากับการด�าเนินงานและติดตาม

ผลผ่านการท�า	PA	 วางแผนเพื่อการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับ

บัญชาชั้นต้นและบุคลากร	และรายงานผลการด�าเนินงานและพัฒนา

ตามล�าดับชั้น	 โดยในแต่ละปีมีการน�าผลการด�าเนินของบุคลากรมา

วเิคราะห์	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรได้รับการพัฒนาศกัยภาพตรงตาม

ความต้องการและสามารถผลักดันการด�าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ	

ของคณะฯ	ให้บรรลุเป้าหมาย	

ลูกค ้า

บุคลากร

คณะฯ	 ให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน	

เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ	ความปลอดภัย	ความสะดวกในการ

เข้าถึงสถานที่ท�างาน	 และเพิ่มความผูกพันของบุคลากรทุกคน	 โดยมี

ผู ้รับผิดชอบก�ากับดูแล	ทบทวนผลการด�าเนินการทุกไตรมาส	ท�าให้มี

การปรับปรุงการด�าเนินงานในหลายเรื่อง	 เช่น	 ระบบความปลอดภัย

ในการเข้าอาคารทัง้พ้ืนทีบ่างกอกน้อย	ศาลายา	และบางขนุนนท์	การจัดรถ

รับส่งระหว่างพื้นที่	 โดยเฉพาะช่วงเกิดสถานการณ์	COVID-19	 จัดให้

ประกันสุขภาพ	COVID-19	และสนับสนุนการท�างานที่บ้าน	นอกจากนี้	

มีแผนงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	 จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับความต้องการ	 รวมถึงการจัดสวัสดิการแบบ	flexible	benefit	

การสนบัสนนุเงนิเดอืนเพิม่ให้กบัสายงานสนบัสนนุทีม่คีะแนนภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดบัสงู	เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง	ส่งผลให้บุคลากร

ในคณะพยาบาลศาสตร์เกิดความผูกพัน	รักองค์กร	และมีน�้าหนึ่ง

ใจเดียวกันในการท�างาน
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ผลลัพธ์การด�าเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์	ดีกว่าเป้าหมาย	และ

มแีนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	1)	ด้านผลติภณัฑ์และประสิทธิผลของ

กระบวนการ	 เช่น	ความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตหลัง

การท�างาน	1	ปี	และร้อยละหลักสูตรทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก	MU	AUN-QA,	

AUN-QA	 และผลิตบัณฑิตพยาบาลมากที่สุดในประเทศ	 2)	 ด้านการ

มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น	เช่น	ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

หลักสูตร	 ความผูกพันของผู้ให้ทุนและพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อคณะฯ	

3)	ด้านบุคลากร	 เช่น	ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร	ความผูกพัน

จ�าแนกตามปัจจัยของบุคลากร	และร้อยละบคุลากรที่ได้รับการพัฒนา	

ผลลัพธ ์

4)	ด้านการน�าองค์กรและการก�ากับดูแลองค์กร	เช่น	ผลการประกัน

คุณภาพและการรับรองสถาบันตามมาตรฐานองค์กรต่างๆ	ในการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	 มีโครงการ/	 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานและการได้รับ

รางวัลคุณภาพเพ่ิมขึ้นทุกปี	5)	ด้านการเงิน	ตลาด	และกลยุทธ์	

เช่น	ผลลัพธ์ทางการเงนิของคณะฯ	ผลการด�าเนนิงาน	ด้านงบประมาณ

การเงิน	ค่า	Net	Income	ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนากระบวนการ	 เพื่อส่งผลให้ได้ผลลัพธ์อที่เป็นเลิศสมกับการ

เป็นผู้น�าทางการพยาบาลของประเทศและระดับนานาชาติ					

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที ่2 ถนนวงัหลงั แขวงศริริาช

เขตบางกอกน้อย กรงุเทพฯ 10700

โทรศพัท์ 0 2419 7466-80 โทรสาร 0 2412 8415
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นายธนารัตน ์   งามวลัยรัตน ์

ผู ้ จัดการ ธ .ก .ส .

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 

มีพันธกิจส�าคัญในการท�าให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ควบคู่กับการให้ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ของคนในชนบท โดย ธ.ก.ส. เผชิญกับความท้าทายต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภัยธรรมชาติ  ราคาสินค้าเกษตรผันผวน 

หนี้ภาคครวัเรอืน เกษตรกรเข้าสู ่วัยสูงอาย ุและ Disruptive 

Technology ซึง่ ธ.ก.ส. ใช้กรอบการบริหารจัดการตามแนวทาง 

TQA มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบของ 

ธ.ก.ส. ท�าให้การบริหารจัดการมีความเป็นระบบ ลดความซ�า้ซ้อน  

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การได้รับรางวัลการบริหาร

สู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ติดต่อกัน 

2 ปีซ้อน (ปี 2562 และ 2563) เปรียบเสมือนการยกระดับ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น

องค์กรประสิทธภิาพสูง หรือ High Performance Organization 

(HPO) เพือ่การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชนบท

อย่างย่ังยืน ภายใต้ค�าม่ันสัญญาของธนาคาร “ยกระดับชีวิต

เกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ” Better Life สร้างคุณภาพ

ชีวิตในชนบทให้ดีข้ึน Better Community สร้างชุมชนไทย

ให้เข้มแข็งข้ึน และ Better Pride สร้างความภาคภูมิใจ

ในอาชีพเกษตรให้มากย่ิงข้ึน

ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร
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ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	เป็นสถาบนัการเงนิ

เฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลงั	จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	2509		มวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	และ

สหกรณ์การเกษตรในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม	 อาชพีทีเ่กีย่วเนือ่งกับ

เกษตรกรรม	 หรอือาชพีนอกภาคเกษตรกรรม	 อนัจะเป็นการเพ่ิมรายได้	

พฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	และครอบครัว	ลดบทบาทของเงินกู้

นอกระบบ	และช่วยเหลอืเกษตรกรรายย่อยให้เข้าถงึแหล่งเงนิทนุ	ตลอดจน

สามารถให้บรกิารด้านการเงนิการธนาคารแก่บคุคลทัว่ไปได้อย่างสะดวก	

รวดเรว็	ปลอดภยัและทนัสมยั	ภายใต้วสิยัทศัน์	“เป็นธนาคารพฒันาชนบท

ทีย่ัง่ยนื	 มุง่สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก	 เพือ่ยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของคนในชนบท”		โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก	คือ	ผลิตภัณฑ์ด้านสนิเชือ่	

และผลติภณัฑ์ด้านเงนิฝาก	 ผ่านช่องทางการส่งมอบทีค่รอบคลุมทกุอ�าเภอ

ทัว่ประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นสาขาของ	ธ.ก.ส.	กว่า	1,266	สาขา	เครอืข่ายทางการเงิน	

และ	A-Mobile	Application	 รวมถึงบุคลากรจ�านวน	19,882	 คน	

ที่ร่วมขบัเคลือ่นภารกจิภายใต้ค่านยิม	SPARK	ประกอบด้วย	Sustainability	

Participation	Accountability	Respect	และ	Knowledge	

ธ.ก.ส.	 มีอาจารย์จ�าเนียร	 สาระนาค	 เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้จัดการ

ธนาคารคนแรก	 ท่านได้วางรากฐานทีส่�าคญัในการท�างาน	 เพื่อขับเคล่ือน

องค์กรให้ประสบความส�าเร็จไว้ว่า	“งานจะส�าเร็จ	ต้องจัดระเบียบงาน	

ระเบียบคน	 และเข้าใจชนบท”	 ซึ่งเป ็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งและ

เป็นแนวทางทีส่�าคญัในการบริหารจัดการองค์กรของผู้น�า	ธ.ก.ส.	ทุกคน	

ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน	 โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

ยุคสมัยที่มีการเปลีย่นแปลงทัง้บรบิท	เทคโนโลย	ีและปัจจยัแวดล้อมต่างๆ	

ซึ่ง	ธ.ก.ส.	น�ากรอบการบริหารจัดการตามแนวทาง	TQA	มาประยุกต์

ให้เข้ากับวิถีการบริหารจัดการในรูปแบบของ	 ธ.ก.ส.	 ตั้งแต่ปี	 2554	

ท�าให้กระบวนการท�างานมีความเป็นระบบ	 ลดความซ�้าซ้อน	 โปร่งใส

และตรวจสอบได้	 พร้อมกับ	 ธ.ก.ส.	 ได้ปลูกฝังการท�างานด้วยใจที่รัก

เกษตรกรและองค์กรผ่านค่านิยม	 SPARK	 โดยมีกลไกการหล่อหลอม

ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร	

ลักษณะองค ์กร

ส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต ่อ

วิธีการด�าเนินงาน
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ธ.ก.ส.	ด�าเนินธุรกิจสถาบันการเงินภาคการเกษตร	หลีกหนีไม่พ้นที่จะ

ต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของภัยธรรมชาติ	 ราคาสินค้าเกษตร

ผันผวน	หนี้ภาคครัวเรือน	ซึ่งล้วนกระทบกับเกษตรกรลูกค้า	ที่	ธ.ก.ส.	

ต้องเข้าไปช่วยเหลือ	อีกทั้ง	ธ.ก.ส.	ยังต้องเผชิญกับภาวะเกษตรกร

ที่เข้าสู ่วัยสูงอายุ	 การแข่งขันที่ รุนแรงในอุตสาหกรรมการเงิน

ที่มาจาก	Disruptive	Technology	รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)	ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้	ธ.ก.ส.	ต้องรับมือ

ความท้าทายส�าคัญท่ี

องค ์กรเผชิญ

และเร่งจัดการกับความท้าทายดงักล่าว		ซึ่ง	ธ.ก.ส.	ใช้กรอบการบริหาร

จัดการตามแนวทาง	 TQA	 โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับ

ฝ่าย/ส�านักทุกคนเข้าใจและสามารถน�าแนวทาง	TQA	มาประยุกต์ใช้กบั

การบริหารจดัการภายใต้สถานการณ์ต่าง	ๆ	ได้	ท�าให้	ธ.ก.ส.	มกีารเรยีนรู้	

และปรบัปรุงกระบวนการท�างานและผลการด�าเนินการอยู ่ตลอดเวลา	

น�าไปสู่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า	พนกังาน	และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมดุล
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ธ.ก.ส.	ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางในการสนบัสนุนชมุชน	

โดยมุ่งสร้างคุณค่าระหว่าง	ธ.ก.ส.	กับชุมชนเกษตรกรลูกค้า	(Creating	

Shared	Value	:	CSV)	 รวมถึงการน�าประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	20	 ปี	

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 และน�า	SDGs	

เป้าหมายท่ี	1	(การขจัดความยากจน)	 มาก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร	(Strategic	Objective:	SO)	 ในเรื่องการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างย่ังยืน	 และการสร้างคุณค่าร่วม

ระหว่างองค์กร	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ที่ซึ่งมี

คณะกรรมการ	 ธ.ก.ส.	 เป็นประธาน	 ในการท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย	

การด�าเนินงานท่ีโดดเด ่น:

ด ้านการท�าประโยชน ์ ให ้ สังคม

กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 และแผน	 CSR	 Roadmap	 พร้อมกับการก�ากับ	

ตดิตามผลการด�าเนนิงาน	โดยลงพืน้ทีต่รวจเยี่ยมโครงการในจังหวัดต่างๆ	

เพ่ือรับฟังปัญหา/อุปสรรคการขบัเคล่ือนโครงการทุกไตรมาส		นอกจากนี้

มีคณะท�างานโครงการพฒันาชมุชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง	 ท�าหน้าที่

ขับเคลื่อนโครงการด้านสังคมและสิง่แวดล้อม	(CSR)	ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั่วประเทศทั้ง	 9	 ฝ่ายภาคของ	 ธ.ก.ส.	 และยังมีพนักงานในพืน้ท่ี

คอยให้ค�าปรึกษาแนะน�า	และจดักิจกรรมต่าง	ๆ	อาท	ิเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรู้	

การประชุมกลุ่มผู้น�าชุมชน	 เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเป็นผู้คิดริเริ่มโครงการ

ต่างๆ	ที่สอดรับกับความต้องการและทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชนตนเอง	
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ธ.ก.ส.	 มีชุมชนท่ีส�าคัญ	2	 ชุมชน	 ได้แก่	1)	ชุมชนท่ีอยู ่โดยรอบ

สถานประกอบการ	 2)	ชุมชนที่	 ธ.ก.ส.	 มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตเกษตรกรลกูค้าตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	โดย	ธ.ก.ส.	เข้าไป

รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน	 และร่วมกับชุมชนจัดท�า

แผนการพัฒนาชุมชน	ซี่งแบ่งออกเป็น	4	แผนตามระดับความสามารถ

ของชมุชน	ได้แก่	1)	แผนชวีติ	เป็นแผนทีเ่น้นให้แต่ละครัวเรอืนพ่ึงพาตนเอง	

2)	 แผนชุนชน	 เป็นแผนที่เน้นให้แต่ละครัวเรือนพึ่งพาซึ่งกันและกัน	

3)	แผนธุรกิจชุมชน	เป็นแผนที่เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างชุมชน

และ	4 )	แผนชุมชนอุดมสุข	เป็นแผนที่เน้นการเชื่อมโยงเครือข่าย

ระหว่างชุมชนใน	4	มิติ	ได้แก	่เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และ

วัฒนธรรมประเพณี	(รูปที่	1)		

ซึ่งในการด�าเนินงาน	 ธ.ก.ส.	 อาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย

ของธนาคารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	อาทิ	มหาวิทยาลัย	

ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ/จังหวัด	โรงเรยีน	และวัด	ในการบูรณาการ

ท�างานและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346	ถนนพหลโยธนิ	แขวงเสนานิคม

เขตจตจุกัร	กรงุเทพมหานคร	10900

โทรศพัท์	(66)	0	2558	6555	โทรสาร	(66)	0	2558	6298

เวบ็ไซต์:	www.baac.or.th
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คุณรัตติ กูล  ป ิย ะวงค ์วาณิชย ์ 

    กรรมการผู ้ จัดการใหญ ่

จากพันธกิจในการสร้างความม่ันคงทางพลังงาน

ให้ประเทศ ท�าให้ PTTLNG ต้องสร้างความเชื่อมั่น

ในการให้บริการ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้

น�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาเป็นเครื่องมอื 

ในการบริหารจัดการขององค์กร ตั้งแต่เร่ิมเปิด

ด�าเนินการ ในปี 2557 โดยขอรับการตรวจประเมิน

ในปี 2559 และน�าข้อมูลรายงานป้อนกลับ มาใช้

ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง 

PTTLNG  ได้รับรางวัล TQC 2 คร้ัง ในปี 2561 

และ 2563 รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า PTTLNG มีการ

บริหารจัดการท่ีดีเทียบได้กับองค์กรช้ันน�าของ

ประเทศ มีความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุง

ประสิทธภิาพขององค์กรอย่างบูรณาการ สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ขององค์กร และ PTTLNG มคีวามมุ่งมั่น

ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กร

มีความยั่งยืนสืบต่อไป

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด
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บริษัท	พีทีทีแอลเอ็นจี	จ�ากัด	(PTTLNG)	เป็น	LNG	Receiving	Terminal	

แห่งแรกใน	ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อรองรับการน�าเข้า

ก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศ	 โดยมีพันธกิจเพื่อเสริมสร้าง

ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศที่มิได้มุ่งเน้นการสร้างก�าไรสูงสุด	

ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อม	 ในการจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบ	

เพือ่ทดแทนปริมาณก๊าซธรรมชาติในส่วนทีแ่หล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

และประเทศเมยีนมาไม่สามารถรองรับได้	 ให้เพยีงพอต่อความต้องการใช้

ในประเทศ	โดยเปิดด�าเนนิกจิการเชิงพาณิชย	์เมือ่วนัที	่6	กนัยายน	2554	

บรษิทั	PTTLNG	ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	จังหวัดระยอง	

ด�าเนินธุรกิจ	ให้บริการรับและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว	ให้เป็น

ก๊าซธรรมชาติ	ประกอบด้วย	4	กระบวนการหลัก	ได้แก่	1.	การรับ	LNG	

จากเรือขนส่ง	2.	การจัดเก็บ	LNG	ในถังเก็บ		3.	การแปรสภาพ	LNG	

จากของเหลวให้เป็นก๊าซธรรมชาติและ	4.	จ่ายก๊าซธรรมชาติ(RLNG)	

ลักษณะองค ์กร  

เข้าระบบท่อส่ง	 หรือ	 การจ่าย	LNG	 ทางรถขนส่ง	 โดยปัจจุบันมี

ความสามารถในการให้บริการที่11.5	ล้านตันต่อปี	(MTPA)	และยังมี

ภารกิจในการก่อสร้าง	New	LNG	Receiving	Terminal	ทีบ้่านหนองแฟบ	

ต.มาบตาพุด	จ.ระยอง	รองรับการน�าเข้า	LNG	ที	่7.5	ล้านตันต่อปี	(MTPA)	

ให้แล้วเสรจ็	และเปิดด�าเนนิการได้ในปี	2565	เพื่อให้ทันต่อความต้องการ

ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	รวมทั้งเป็นช่วงที่แหล่งผลิตในอ่าวไทยมีการ

เปลี่ยนผ่านผู้ผลิต	 PTTLNG	 จึงต้องเตรียมความพร้อมในการจ่ายก๊าซ

ธรรมชาติเข้าสู่ระบบ	ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ	รวมทัง้ล่าสดุ

ในปี	2563	คณะรัฐมนตรี	(ครม.)	มีนโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทย	

เป็นศูนย์กลางการซือ้ขายก๊าซธรรมชาติเหลวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	

จงึได้มอบหมายให้	PTT	และ	PTTLNG	ปรับปรุงท่าเทยีบเรือ	และรูปแบบของ

การให้บริการ	เพ่ือสนบัสนนุให้ประเทศไทยเป็น	LNG	Hub	ในภมูภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้		
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บริษัท	 พีทีทีแอลเอ็นจี	 จ�ากัด(PTTLNG)	 ก่อตั้งขึ้นโดยมี	 บริษัท	 ปตท.	

จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้น	100%	ดังนั้นกระทรวงพลังงานในฐานะที่

ก�ากับดูแล	ปตท.	และกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่	จะมีการ

ก�าหนดนโยบายจากภาครัฐ	 และการก�าหนดกลยุทธ์ของ	 ปตท.	 ที่

ถ่ายทอดผ่านฝ่ายบริหารบริษัทในเครือ	(บษต.)	มายัง	PTTLNG	รวมทั้ง

นโยบายจากคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 (กกพ.)	 มาก�าหนด

เป็นกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	PTTLNG	มีโครงสร้างการบริหาร	โดยมี

กรรมการผู้จัดการใหญ่	(กจญ.)	 เป็นผู้บริหารสูงสุด	 ที่คัดเลือกมาจาก

คณะกรรมการบริษัท	 (Board	 of	 Director;	 BOD)	 ให้ปฏิบัติหน้าที่	

กจญ.	,	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้แทนจาก	ปตท.	จ�านวน	4	คน	

ในปัจจุบัน	PTTLNG	มีลูกค้า	2	ราย	คือ	ปตท.	และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	(EGAT)	 และจากนโยบายภาครัฐที่ได้เปิดให้มีการท�า	

Third	Party	Access	(TPA)	เป็นการน�าเข้า	LNG	อย่างเสรี	ส่งผลให้คาด

ว่าลูกค้าในอนาคต	คือ	ผู้ที่มีความต้องการ	LNG	 เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

สามารถน�าเข้า	LNG	เองได้	แต่จะต้องได้รบัใบอนญุาตจาก	กกพ.	ก่อน	

ซึ่งในปี	2563	ทาง	กกพ.	ได้ออกใบอนุญาต	ให้สามารถน�าเข้า	LNG	

เพิ่มขึ้นอีก	3	ราย	ได้แก่	Gulf,	หินกองพาวเวอร์	และ	B-GRIM	

ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความสมดุล

ในการด�าเนินธุรกิจกับผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย	 จึงได้จัดกลุ ่มลูกค้าใน

การน�าไปสู่กระบวนการหาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

ท้ังลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต	รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

เพื่อน�าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้เข้าสู่กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และ

วางแผนการปฏบัิตงิานในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวงั	

จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและส่งผลต่อความพึงพอใจ	ทั้งกับลูกค้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต ่อ

การด�าเนินงาน

ความท ้าทายส�าคัญท่ี

องค ์กรเผชิญ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง	1	คน	มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	

3	ป	ีโดย	BOD	จะได้รับการคัดเลือกและแต่งต้ังตามมติเห็นชอบใน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	มีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	การพิจารณา

วิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 นโยบาย	 และแผนงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ	

ปัจจัยความเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการให ้มีความ

เหมาะสมรวมถึงก�ากับดูแลให้มั่นใจได้ในระบบบัญชี	การเงิน	การสอบ

บัญชีให้มีความน่าเชื่อถือ	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้ตามความ

มุ่งมั่นต่อการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 (Good	 Corporate	 Gover-

nance;	 CG)	 มีมาตรฐานทางจริยธรรม	 และจรรยาบรรณในการ

ด�าเนินธุรกิจ
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ผู้น�าระดับสูง(LT)	 มีความมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ	 จึงรวมกันก�าหนด

วิถีการน�าองค์กรท่ีเรียกว่า	 LEAD	 Model	 ประกอบด้วย	 4	 องค์

ประกอบหลัก	คือ	1)	Strategic	Leadership	การน�าองค์กรของ	LT	

ผ่านการจัดท�าแผนกลยุทธ์องค์กร	(SPP)	2)	Execution	การถ่ายทอด

ไปยัง	Stakeholder	และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง

การน�าองค ์กร  

	3)	Analysis	การติดตาม	ประเมินผล	และทบทวนผลการด�าเนินงาน	

เพ่ือให้บรรลุ	 VMV	 และทันต่อการเปล่ียนแปลงที่ส� า คัญ	 และ	

4)	Development	&	Learning	ส่งเสริมและสนับสนุน	น�าไปสู่การ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และการสร้างนวัตกรรม	
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Review
.

2
Strategy &          

Business Plan 
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. 

-

3BOD Review

. 

-

4Deploy 

Strategic Alignment
. 5
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. 
-
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เพื่อก�าหนด/ทบทวนVMVเป้าหมายระบบงาน	ให้สามารถปรับตัวได้ทัน

ต่อสภาพแวดล้อม	ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็เพือ่ความอยู่รอด	(Survive)	

และความเตบิโต	(Growth)	ขององค์กร	กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

เป็นกลไกที่มีความส�าคัญ	โดยมีการก�าหนดกรอบ	เวลาท�าแผนกลยุทธ์

แบ่งเป็น	ระยะสัน้	1	ปี,	ระยะกลาง	5	ปี	และระยะยาว	10	ปี	ซึง่กระบวนการ

วางแผนเชิงกลยุทธิ์มี	9	ขั้นตอน	(ตามภาพ)	มีวงรอบการจัดท�าแผน

โดยบรูณาการ	ตั้งแต่การจัดท�าแผนกลยุทธ์ขององค์กร	(ขั้นตอนที่	1-3)	

แผนธุรกิจของหน่วยงานระดับฝ่าย	และส่วน	(ขั้นตอนที่	4-6)	และ

ถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการสู่พนักงานทุกระดับ	(ขั้นตอนที่	7-9)

ด้วยที่	PTTLNG	เป็นธุรกิจบริการเพ่ือตอบสนอง	การบรรลุวิสัยทัศน์

องคก์ร	 และยกระดับ	 ความพึงพอใจและผูกพันของลูกค้า	 จึงให้	

ความส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	และการรับฟังเสียง

ของลูกค้าทั้ง	ปัจจุบันและอนาคต	ผ่านการก�าหนดแผน	กิจกรรมต่างๆ	

เช่น	การประชุม	การสัมมนา	ประจ�าปี	,	Lunch	Talk	,	การเยี่ยมชมองค์กร	

การประเมนิความพึงพอใจ	เป็นต้น	จากกิจกรรมเหล่านีท้�าให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า	น�าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์

และปรับปรุงกระบวนการท�างานหรือออกแบบกระบวนการท�างานใหม่	

และหากประเด็นใดพบว่ามคีวามเสี่ยงหรอื	 เป็นโอกาสทางธุรกิจจะถูก

ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวางแผนกลยุทธ์	 เพ่ือพิจารณาเป็นแผนด�าเนินงาน

พร้อมก�าหนดผู้รับผิดชอบและให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จ�าเป็น

กลยุทธ ์ ลูกค ้า
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PTTLNG	ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับ

การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่มุ ่งม่ันไว้	 โดยมีระบบ

การประเมนิความต้องการด้านขดีความสามารถและอตัราก�าลงัให้เพยีงพอ	

ตามแผนการด�าเนินงานองค์กร	และรองรับการเปลี่ยนแปลง/ทิศทาง

แผนธุรกิจในอนาคต	เพื่อให้เกิดความส�าเร็จในงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล	ซึ่งสอดคล้องกับบริบทที่ส�าคัญ

ต่างๆ	ขององค์กร	และน�าไปเป็นข้อมูลป้อนเข้าของกระบวนการ	SPP	

และน�าข้อมูลจาก	SPP	มาทบทวนกระบวนการเป็นประจ�าทุกปี

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้	ส่วนเสียที่ส�าคัญอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ในการออกแบบบริการและก�าหนดกระบวนการ	me	

งานของ	PTTLNG	จ�าเป็นต้องพจิารณา	ข้อก�าหนดต่างๆ	ได้แก่	กฎหมาย	

ข้อบังคับ	ความต้องการความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	วิสัยทัศน์	

พันธกิจ	และทิศทางกลยุทธ์	ในการตัดสินใจผ่านคณะกรรมการบริหาร	

องค์กร	(PTTLNG-MC)	โดย	PTTLNG	ถกูก่อตั้งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ด้านพลงังานของประเทศมิได้มุ่นเน้นการสร้างรายได้หรือ	ก�าไรเป็นหลัก

ดงันั้นเพื่อตอบสนองวสิยัทศัน์	ขององค์กร	PTTLNG	จงึมุง่เน้นการบริหาร	

จดัการต้นทนุและการปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง	โดยใช้ข้อมลู	Benchmarking	

และ	GAP	Analysis	อกีทัง้เพือ่ให้การสนบัสนุนกระบวนการ	ให้บริการและ

ตอบสนองพันธกิจได้อย่างมีประสทิธภิาพ	มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบใน	

การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุทาน	การให้ความส�าคญัด้านความปลอดภัย	

โดยมกีารก�าหนดมาตรฐาน/ระเบยีบวธีิการในการปฏิบตังิานท้ังในสภาวะ

ปกติไม่ปกติหรือ	กรณเีกิดเหตุฉุกเฉินและการหยุดชะงักของการด�าเนนิ

ธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงาน	ปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัย	ควบคู่กับการส่งมอบบริการให้ลูกค้าได้ตามความต้องการ

บุคลากร 

การปฏิ บัติการ
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จากภารกิจการให้บริการของ	PTTLNG	พบว่า	มีความพร้อมและความ

สามาถในการให้	บริการกับลูกค้าโดยคิดเป็น	%	Plant	Reliability	และ	

Plant	Availability	เฉลี่ยอยู่ที่	99.997%	ทั้งนี้	จากกรณีฉุกเฉินต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นจากเหตุพายุปาบึกเข้าประเทศไทยหรือก๊าซธรรมชาติจาก

พม่ามีการหยุดบ�ารุงรักษา	ท�าให้ก๊าซธรรมชาติในประเทศลดลง	ส่งผล

ให้มีการเรยีกใช้ก๊าซธรรมชาติจาก	PTTLNG	เข้าทดแทน	หรอื	จากนโยบาย

ของภาครัฐในปี	2563	ที่ต้องการทดสอบความพร้อมในการจ่าย	LNG	

ทางเรือ	 เพ่ือรองรับความเป็น	LNG	Hub	ในภูมิภาค	ซึ่ง	PTTLNG	

ได้เตรียมความพร้อมจนสามารถทดสอบและด�าเนินการได้เมื่อ

มกราคม	2564	นี้	ซึ่งการด�าเนนิงานดังกล่าวได้แสดงถึงความพร้อม

ในการให้บริการของบริษัทฯ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

เช่นเดียวกัน	มีการติดตาม	ควบคุมมาตรการด้านความปลอดภัยอย่าง

เข้มงวด	มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ	ด้านการเกิด

เหตุฉกุเฉนิและการหยดุชะงักของการด�าเนนิธุรกิจ	ซึง่จะมกีารจัดซ้อมทกุปี	

รวมทัง้ไม่มกีารบาดเจ็บจากการท�างานถงึจนขัน้หยดุงานหรอืการเจ็บป่วย

จากการท�างาน	รวมถงึไม่มอีุบัติเหตุในกระบวนการผลติในระดับร้ายแรง	

และยังสามารถควบคมุตวัชีว้ดัด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาสภาพแวดล้อม

ในการท�างานได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด	จากผลส�าเร็จในการ

ด�าเนินงานเหล่านี	้ส่งผลให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณภาพการให้บริการ	ด้านอาชีอนามัย

และความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

โดยตั้งแต่เริ่มด�าเนินการไม่เคยได้รับการร้องเรียนใดๆ	จากผูม้สี่วนได้

ส่วนเสีย	จึงท�าให้ได้รับความไว้วางใจจากทางภาครัฐที่ก�ากบัดแูล	ในการ

พิจารณาอนุมัติให้ขยายก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงและ	การขยายตัวของธุรกิจในแต่ละปีได้จัดท�าแผนการ

พัฒนาศักยภาพพนักงาน	ท�าให้พบว่าปัจจุบนัมพีนักงานเติบโตก้าวหน้า

ผ่านเกณฑ์และได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น	และ

หากมองผลการด�าเนินงานด้านการเงิน	เนื่องจาก	PTTLNG	อยู่ภายใต้	

การก�ากับดูแลของ	กกพ.ซึ่งอัตราผลตอบแทนการลงทุนสะท้อนอยู่ใน

อตัราค่าบรกิารทีต่้องความเห็นชอบจาก	กกพ.	เท่านัน้	ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

ตามราคากลไกตลาด	โดยอัตราค่าบริการในส่วนต้นทุนคงที่จะคิดตาม

ประมาณการจองขอใช้บริการ	และอัตราค่าบรกิารในส่วนต้นทุนผันแปร

จะคิดตามปริมาณการส่งก๊าซจริง	จากผลการด�าเนนิงานปัจจุบัน	พบว่า

รายได้และผลก�าไรของ	PTTNG	มีแนวโน้มทีเ่พิ่มขึน้	เนือ่งมาจาก	2	ปัจจยั

ได้แก่	การเพิม่-ปรับปรุงประสทิธภิาพของการให้บริการและการควบคุม

ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน	ทั้งค่าใช้จ่ายในงานปฏิบัติการและค่าใช้จ ่าย

ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพตามเหตุผลสมควร	ท�าให้สามารถ

ควบคุมได้ต�่ากว่าแผนงบประมาณมาโดยตลอด

ผลลัพธ ์ 

บรษิทั พทีที ีแอลเอ็นจ ีจ�ากดั

ส�านกังานใหญ่	:	555/1	ชัน้	3	ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์	อาคารเอ	ถนน

วภิาวดรีงัสติ	แขวงจตจุกัร	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900	Tel.	660	(0)	2140	

1555	Fax.	66	(0)	2140	1556	

สถานประกอบการ:	เลขท่ี	8/1	ถนน	ไอแปด	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ	

ต�าบลมาบตาพดุ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง	21150	Tel.	66	(0)	3897	8200	

Fax.	66	(0)	3897	8290
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ศาสตราจารย ์ค ลิ นิก นายแพทย ์ นิ เวศน ์  นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเ ชียงใหม ่

ด ้วยความมุ ่ง ม่ันของผู ้ น� าระดับ สูงในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ตามปณิธานอย ่างต ่อเ น่ือง  

มหาวิทยาลัยจึงน�า เกณฑ ์รางวัลคุณภาพแห ่งชาติ

มาใช้เป ็น เค ร่ืองมือในการยกระดับการด�าเนินการ

และพัฒนาการในด้ า น ต ่ า งๆ  ซึ่ งช ่ วยกระตุ ้ น ให ้

องค ์กรมุ ่ ง เน ้ นที่ ความส�าเร็จ และค�านึงถึงมุมมอง

เชิงระบบในก า ร บ ริ ห า ร จั ดก ารองค ์กร เพื่ อการ

บรร ลุพั น ธ กิจ และวิ สัย ทัศน ์  การ ได้ รับรางวัล

อันทรง เ กี ย รติ ในครั้งนี้ น� ามาซึ่ งความภาคภูมิใจ

ของทุกคนในมหาวิทยาลัย และเป ็น ส่ิงท่ีช่วยยืนยัน

ว ่ามหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ 

เพื่อน�าองค์กรไปสู ่ความเป็นเลิศ และจะยังคงมุ่งม่ันใน

การพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดย้ัง เพื่อสร้างประโยชน์

ให้ทุกภาคส่วน ท้ังลูกค้า บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สังคม/ชุมชน และประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกในส่วนภมูภิาค	 จดัต้ังขึ้น

ตามนโยบายของรัฐ	และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็น

ศูนย์กลางทางวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู	 เพือ่อ�านวยประโยชน์แก่ท้องถ่ิน

และประเทศชาติโดยส่วนรวม	ในระยะเริ่มต้นด�าเนินการเปิดสอนเพียง	

3	คณะ	คอื	คณะมนษุยศาสตร์	คณะสงัคมศาสตร์	และคณะวิทยาศาสตร์	

ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และ

ปริญญาเอก	รวม	21	คณะ	3	วิทยาลัย	2	สถาบัน	ครอบคลุมทั้งทาง

ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ	 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี และมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	นอกจากนั้นมีส่วนงานอื่นๆ	ที่ท�าหน้าที่สนับสนุน

การจัดการศึกษา	 ด�าเนินการด้านการวิจัย	 การบริการวิชาการ	

การบริหารจัดการ	รวมทั้งสนบัสนนุการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	โดยในปี	2562	

ได้เริ่มด�าเนินการผ่านโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต	

โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนทุกช่วงวัยได้เพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะ

ท่ีต้องการ	เพ่ือ	reskill /	upskill	ให้ทันกับพลวัตท่ีเปลี่ยนไป

ปัจจุบันมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่เป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐที่ด�าเนินการ

โดยไม่มุ่งหวงัผลก�าไร	เป็น	1	ในมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ	ด�าเนนิการตาม

ปณธิานของมหาวทิยาลยัท่ีก�าหนดไว้ว่า	“มหาวทิยาลยัแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม	

ค้นคว้า	วิจัย	และถ่ายทอดความรู	้ตามหลกัแห่งเสรภีาพทางวชิาการ	โดยยึดมั่น

ในสัจธรรมและคณุธรรม	เพือ่ความเป็นเลศิทางวิชาการ	การประยกุต์เผยแพร่	

ลักษณะองค ์กร

และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน	เป็นผูรู้้จริง	คิดเป็น	ปฏบิติัได้	สามารถครองตน	

ครองคน	ครองงาน	ด้วยมโนธรรมและจิตส�านึกต่อสังคม”

วิสัยทัศน์	:	มหาวิทยาลัยชั้นน�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา

ที่ยั่งยนื	(A	leading	university	committed	to	social	responsibility	

and	sustainable	development)

พันธกิจ	:	1)	 สั่งสอนและอบรมบัณฑิต	2)	 สั่งสมและประยุกต์ปัญญา

ความรู	้(วจิยั-นวตักรรม)		3)	บริการวิชาการเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดนิ	

4)	สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย	และบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม : E-CMU

E	หมายถึง	การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ	(Excellence)	

C	หมายถึง	การเชิดชูรับใช้สังคม	(Community	Engagement)	

M	หมายถึง	การยึดหลักธรรม	(Morality)	

U	หมายถึง	รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว	(Unity)	

วัฒนธรรมองค์กร	:	ร่วมด้วย	ช่วยกัน

สมรรถนะหลักขององค์กร:	 การบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ทีห่ลากหลาย	สูค่วามเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน		ด้านอาหาร	

สุขภาพ	และการดูแลผู้สูงอายุ	และด้านล้านนาสร้างสรรค์	
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การมุง่เน้นท่ีความส�าเร็จ	และค�านึงถงึมุมมองเชงิระบบในการบรหิารจดัการ

องค์กรเพ่ือการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์	 โดยให้ความส�าคัญกบัการ

ก�าหนดทศิทางและเป้าหมายทีช่ดัเจน	 การสือ่สารและสร้างความผูกพันกับ

บุคลากรเพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมายเดยีวกนั	 การจดัท�าแผนกลยุทธ์ทีต่อบสนองต่อ

เป้าหมายและความต้องการของลกูค้า	รวมถงึการกระตุน้ให้เกิดนวัตกรรม	

การถ่ายทอดกลยทุธ์สู่การปฏิบตัใินแต่ละระดบัเพือ่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการขับเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ร่วมกนัควบคูไ่ปกบัการวางแผน

พฒันาบคุลากรทีส่อดคล้องไปในแนวทางเดยีวกนั	 การเพิ่มประสิทธิภาพ/

ประสทิธผิลของกระบวนการหลกัและกระบวนการสนบัสนนุ	 ตลอดจนการ

ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งตามวงจรคณุภาพ	PDCA	ซึง่ส่งผลให้ผลลัพธ์มแีนวโน้ม

ทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่ง	และส่งมอบคณุค่าทีด่ขีึน้ให้แก่ลกูค้า	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	

สงัคม/ชมุชน	และประเทศชาติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ		

ม	ี4	ประการ	ประกอบด้วย	

1) Leadership	 ความมุง่มัน่ของผู้น�าระดบัสูงในการพัฒนามหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ตามปณิธานอย่างต่อเนือ่ง	 เพ่ืออ�านวยประโยชน์แก่ท้องถิน่ภาค

เหนอืและประเทศชาติ	โดยมหาวิทยาลัยน�าเกณฑ์	TQA	หรอืในระบบการ

ศึกษาเรยีกว่าเกณฑ์	EdPEx	มาใช้เพ่ือปรบัปรงุความสามารถในการบรหิาร

จดัการทกุเรือ่งทีจ่ะส่งผลให้เกดิการปรบัปรงุคณุภาพ	โดยได้รับการสนบัสนนุ

และผลักดันในเชิงนโยบายจากสภามหาวทิยาลยัมาอย่างต่อเนือ่ง		

2) Engagement	ความผูกพันของคนในองค์กร	และวัฒนธรรมองค์กร	

“ร่วมด้วย	ช่วยกัน”	ของผูบ้ริหารและบุคลากรจากทกุส่วนงาน	

3) Attitude การสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรทุกระดบัในการเรยีนรู้	

พัฒนาและปรบัปรงุคุณภาพในการท�างานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่งตาม

แนวทางของเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาต	ิเพ่ือพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ	

4) Deployment	 การถ่ายทอดนโยบาย	 เป้าหมายของมหาวิทยาลัยไปสู่

การปฏิบัติทีค่รอบคลุมทกุส่วนงาน	เพ่ือให้เกิดกระบวนการมส่ีวนร่วมใน

การขบัเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน

ส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต ่อ

วิธีการด�าเนินงาน
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การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อสังคม	

(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)

การ	 transform	 learning	platform/model	 ที่ตอบสนองทักษะ

แห่งอนาคต	และคนทุกช่วงวัย

การน�าองค์ความรู ้ที่ ได ้จากการบูรณาการจากงานวิจัยและ

การบริการวิชาการไปยกระดับคุณภาพชีวิต	สังคม	เศรษฐกิจของ

เมืองเชียงใหม่	ชุมชนภาคเหนือ	และประเทศ	

ความท ้าทายส�าคัญ

ท่ีองค ์กรเผชิญ

การ	 transform	 การด�าเนินงานทุกด้านให้สามารถตอบสนอง

สถานการณ์การแข่งขนั	รวมถงึภาวะวกิฤต	เช่น	COVID-19	และ	PM	2.5

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุน

การด�าเนินการทุกด้าน

การบริหารจัดการที่มุ่งสู่	result	based	organization

ผูน้�าระดบัสงูน�าองค์กรผ่านระบบการน�าองค์กร	(รปู	1)	โดยให้ความส�าคัญ

กับการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ	 ตลอดจน

ชุมชน/สังคม	 เริ่มจากการก�าหนดทิศทาง	 เป้าหมายองค์กรโดยน�า

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ	

การเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของ

มหาวิทยาลัย	รวมถึงข้อมูลจาก	SWOT	Analysis	เป็นข้อมูลน�าเขา้

ที่ส�าคัญ	จากนั้นสื่อสาร/ถ่ายทอด	VMV	ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งการสื่อสาร

ทางเดียวและสองทาง		จัดท�ากลยุทธ์และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ	

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและการประพฤติปฏิบัติอย่างมี

จริยธรรม	พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนงาน	สร้างแรงจูงใจโดย

การยกย่อง	ชมเชย	 วิเคราะห์/ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

ตามแผนทุกไตรมาส	 ตลอดจนสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และ

ปรับปรุง/พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	

การน�าองค ์กร

รปู	1	ระบบการน�าองค์กร
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ผูน้�าระดบัสงูก�าหนดวสัิยทศัน์และค่านยิม	 ในขัน้ตอนของกระบวนการ

วางแผนกลยทุธ์	 เริม่จากการวเิคราะห์ตนเองโดยรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมลูทีม่คีวามส�าคญัทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร	(SWOT	Analysis)	

การเปลีย่นแปลงส�าคญัท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขนั	 รวมถึง

ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

ส�าคญั	 เพือ่เป็นข้อมูลน�าเข้าในการวเิคราะห์และทบทวนวสัิยทศัน์ภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ

ส่วนงาน	จากน้ันถ่ายทอดวสิยัทศัน์และค่านยิมไปสูบ่คุลากร	ลกูค้า	ผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยีทีส่�าคญั	และพนัธมิตร	โดยวธีิการสือ่สารทัง้ทางเดยีวและสองทาง	

ในปี	 2559	 ได้เริม่ประเมินถงึการรับรู้วสัิยทศัน์อย่างไม่เป็นทางการโดย

การสอบถามจากบุคลากรด้วยวาจา	 	 พบว่าการสื่อสาร/ถ่ายทอด	

VMV	 ยังไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกกลุ่ม	 ปี	 2560	 จึงได้เพิ่มการ

สื่อสารผ่านทางสือ่สังคมออนไลน์	เช่น	Website,	Facebook	Fanpage	

ซึง่เป็นช่องทางทีผู่ร้บัสารสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 ติดตามและประเมิน

ผลแบบไม่เป็นทางการทุกปี		และในปี	2562		ได้ทบทวนและปรบัเพ่ิมช่อง

ทาง		Line	Group	Official,	Instagram,	Twitter	เพิ่มเติมตามข้อเสนอ

แนะที่ได้รับแบบไม่เป็นทางการจากลูกค้า	 และบุคลากร	 และปรับ

กระบวนการประเมินการรับรู ้วิสัยทัศน์และค่านิยมให้เป็นระบบ

มากขึ้น	โดยใช้แบบส�ารวจการรับรู ้วิสัยทัศน์และค่านิยมของบุคลากร	

(สายวิชาการและสายสนับสนุน)	 และนศ.	 (ป.ตรี	 และบัณฑิตศึกษา)	

ผลการส�ารวจพบว่าทกุกลุม่มรีะดบัการรบัรู	้เข้าใจ	และระดบัการมีส่วนร่วม

ในการบรรลุวิสัยทัศน์อยู่ในระดบัมาก	และมรีะดบัการรบัรู	้เข้าใจค่านิยม	

E-CMU	ในระดับมากเช่นกัน	 โดยพบว่าบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุน	น�าค่านยิม	E:		Excellence	ไปปฏบิตัมิากทีส่ดุ	นอกจากนั้น	

ในการส่งเสริมและผลักดันค่านิยมขององค์กรสู่การปฏิบัตินั้น	ผู้น�า

ระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและมุ่งม่ันต่อค่านิยม	 E-CMU	

ผ่านการก�าหนดนโยบายและร่วมในกจิกรรมต่างๆ	เช่น	ก�าหนดนโยบาย

การน�าเกณฑ์	TQA/	EdPEx	มาใช้	และปรบัระบบงานให้มหีน่วยงานรองรับ	

ในการขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ	ประกาศนโยบาย

คณุธรรม	และปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างให้เหน็	ประกาศเจตจ�านงสุจริต	(ITA)	

ติดตามประเมนิและเผยแพร่ข้อมูลและผลการประเมนิสู่สาธารณชนทุกปี

ผูน้�าระดบัสูงมุ่งมัน่ต่อการส่งเสริมการประพฤติปฏบิติัตามกฎหมาย	และ

จรยิธรรมผ่านระบบการน�าองค์กร	 	 โดยยึดหลักการท�างาน	 “บอกให้รู้	

ท�าให้ด	ู อยูใ่ห้เหน็	 เป็นก�าลังใจเมือ่ท�าตาม”	 เช่น	 ประกาศนโยบาย

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลยั	 (ITA)	

นโยบายมหาวิทยาลัยคุณธรรม	 นโยบาย	 No	 Gift	 Policy	 จดัท�าคูม่อื

จรรยาบรรณผู้ปฏบิตังิาน	 เพือ่ให้บคุลากรได้ยดึถือและปฏบิตัติาม	 แต่งตัง้

คณะกรรมการจรยิธรรม	 ตดิตามและก�ากบัการด�าเนนิการให้เป็นไปตาม	

กฏหมาย	 ระเบยีบ	 ข้อบงัคับ	 มกีารลงโทษทางวินยัส�าหรบัผูก้ระท�าผดิ

กฎหมายและจรยิธรรม	และมกีารยกย่องผู้มคุีณธรรมจรยิธรรม

ในด้านการท�าประโยชน์ให้สงัคม	 ผูน้�าระดบัสงูให้ความส�าคญักบัการส่งมอบ

คุณค่าท่ีดใีห้แก่ชมุชน/สังคม	โดยก�าหนดให้	Community	Engagement	

เป็นหนึง่ในค่านยิมของมหาวทิยาลยัเพือ่ใช้เป็นพืน้ฐานในการขบัเคลือ่น

การท�างานเพ่ือความผาสุกและท�าประโยชน์ให้สังคม	 และก�าหนดไว้ใน

แผนกลยุทธ์ที่มีทิศทางการด�าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาท่ี

ยัง่ยนื	 (SDGs)	 ตามวิสัยทศัน์	 โดยก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์	

(SO1-SO5)	 ทีส่อดคล้องกบัการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง	 SDGs	

ก�าหนดตัวชี้วัดส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกและผลประโยชน์ของ

สังคมทัง้ในด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม	 สังคม	 และเศรษฐกิจ	 โดยมี

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบในกลยุทธ์ด้านต่างๆ	 ร่วมกันก�ากับดแูล	

และใช้สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยร่วมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่

ส่ิงแวดล้อม	สังคม	เศรษฐกิจ	และไม่ท�าให้เกิดผลกระทบเชงิลบต่อสงัคม

ในด้านต่างๆ	เช่น	การไม่ปล่อยน�า้เสียออกสู่ชมุชน	การอนุรกัษ์พลงังาน	

โครงการจ้างงานประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์	COVID-19	

การแปรรปูผลผลติมะม่วงล้นตลาด	 นอกจากนั้น	 ยังสนับสนุนและ

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท่ีส�าคัญโดยด�าเนินการร่วมกับชุมชน	

ใน	2	รปูแบบ	ได้แก่	รปูแบบที	่1	ด�าเนินการในระดบัส่วนงาน	ซึง่ทกุส่วน

งานจะก�าหนดชุมชนที่ส�าคัญ	 ส�ารวจความต้องการของชุมชน	 และ

ให้การสนบัสนนุและสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชนตามความเชีย่วชาญ

ของแต่ละส่วนงาน	 และรายงานผลการด�าเนนิงานต่อมหาวิทยาลัยทกุปี	

รปูแบบที	่ 2	 ด�าเนินการร่วมกันในระดบัมหาวิทยาลัย	 โดยพิจารณา

ก�าหนดชุมชนที่ส�าคัญจากความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับ

พันธกิจและสมรรถนะหลักขององค์กร	 ความสะดวกในการลงพืน้ท่ี	

(ก�าหนดพื้นที่ที่อยู่ใน	จ.เชียงใหม่)	และเป็นชุมชนด้อยโอกาส
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วางแผนกลยุทธ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมใน

การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารทุกระดับและทุกส่วนงาน	เพื่อร่วมกัน

ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้บรรลเุป้าหมายทีว่างไว้	 รวมทัง้รบัฟังความคิดเห็น

จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม	retreat	 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง

จากทุกส่วนงาน	 เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้	

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์	(SPP)	มีขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์

ต่อเนื่องกันตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	 การจัดท�ากลยุทธ์	

การน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	 การติดตามประเมินผลและทบทวน/

ปรับปรุงกลยุทธ์	รวม	10	ขั้นตอน	(รูป	2)	

	 ในป	ี2562	ผูน้�าระดบัสงูได้ทบทวนผลการด�าเนนิงานตามแผน

กลยุทธ์ระยะครึง่แผน	 และวเิคราะห์สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทั้งจาก

ภายในและภายนอก	รวมถงึ	Key	changes	โดยใช้เครือ่งมอืในการวิเคราะห์

เพิม่เติมคือ		STEEP	analysis	และ	7Ss		เพื่อปิดจุดบอดของการวิเคราะห์

ข้อมูลน�าเข้าให้สมบูรณ์มากขึ้น	จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว	ส่งผลให้

มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ระยะคร่ึงแผนในหลายประเด็น	 ได้แก	่

ขยายระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ไปถึงปี	2565	เพื่อให้สอดคล้องกับ

การขยายระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	12	และวาระการด�ารงต�าแหน่งของอธิการบดี	 เพิ่มการก�าหนด

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของวิสัยทัศน์เพ่ือสื่อสารและท�าให้คนในองค์กร

มองเหน็เป้าหมายความส�าเร็จเดียวกนั	 และปรับวัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์

ใหม่ในเชงิรกุทีส่อดคล้องและมุ่งสู่ความส�าเรจ็ของวสิยัทศัน์	โดยปรับจาก

เดมิ	8	ข้อ	เหลอื	6	ข้อ	ปรับตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์จากเดิม	17	ตัวชี้วัด	

เหลอื	10	ตวัชีว้ดั	ก�าหนดค่าเป้าหมายโดยพจิารณาจากผลการด�าเนินการ	

ณ	ปัจจบุนั	และคาดการณ์กบัค่าเทยีบเคยีงทีต้่องการบรรลโุดยการวิเคราะห์	

Gap	analysis	 และก�าหนดกลยุทธ์เชิงรุก	9	 ข้อซ่ึงได้จากการท�า	

TOWS	matrix	เพ่ือใช้เป็น	initiatives	ในการผลักดันให้ตัวชี้วัดของ

แผนกลยุทธ์บรรลเุป้าหมาย	จากนั้นน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท�า

แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ระยะยาว	 จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ขับเคลื่อน

แผนได้อย่างเป็นรูปธรรม	 และจัดท�าแผนด้านบุคลากรที่สอดคลอ้ง

กับแผนปฏบิติัการ	 น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั

และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ

การไปยังหัวหน้าส่วนงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ	CMU-PA	 โดย

หัวหน้าส่วนงานจะถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับบุคคลผ่านระบบ	

TOR/JA	และ	IDP	ต่อไป

		 นอกจากนั้น	 ในระหว่างกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์

ระยะครึ่งแผน	ผู้น�าระดับสูงพบว่ายุทธศาสตร์เชิงรุก	3	ด้าน	ที่ด�าเนิน

การมาตั้งแต่ระยะต้นของแผนกลยุทธ์	 สอดรับกับนโยบาย	BCG	 ของ

ประเทศทีย่ดึหลัก	Bio	Circular	Green	economy	(BCG)	ซึง่ประกอบด้วย	

4	สาขา	คือ	เกษตรและอาหาร	สุขภาพและการแพทย์		พลังงาน	วัสดุและ

เคมีชีวภาพ	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	และการท่องเที่ยว	สอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ	 SDG	 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก�าหนดให้เป็น	1	ในตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ของวสิยัทศัน์	ดงันัน้ผูน้�าระดับสูง

จึงสร้าง	CMU	BCG	Platform	ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและก�าหนด

ให้เป็นกลยุทธ์หลักที่ส�าคัญในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

ตามวิสัยทศัน์		ทัง้นี	้เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงการใช้งานจริง	(BCG	in	Actions)	

อย่างเป็นรูปธรรม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ใช้พื้นท่ีการศึกษา

แม่เหียะเป็น	CMU	BCG	platform	เนื่องจากมีทั้งการเกษตรที่ถือ

เป็นต้นน�้า	 การแปรรูปการเกษตร	 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร

เป็นนวัตกรรมอาหารกึ่งส�าเร็จรูป	 การน�าผลผลิตทางการเกษตรไป

หมุนเวียนใช้	 และน�า	waste	 ที่เกิดขึ้นไปท�าเป็นพลังงานทางเลือก	

ผลจากการด�าเนินการนี้น�าไปสู่การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ	และ

ส่งเสริมให้น�าผลงานวิจัยในระดับ	TRL	1-3	ไปสู่นวัตกรรม

รปู	2	กระบวนการวางแผนกลยทุธ์และการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตัิ

ด้านกลยุทธ ์
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

239	ถนนห้วยแก้ว	ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดเชยีงใหม่	50200

โทรศพัท์	:	+66	5394	1300

โทรสาร	:	+66	5321	7143
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