
การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร
(Total quality management:TQM)

พัฒนา มทร.พระนคร อย่างยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรมบริหารธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกกิจกรรม โดยระบบงบประมาณตามยุทธศาสตร์
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สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
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RMUTP
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ระบบสร้างแรง
บันดาลใจพัฒนา

ระบบทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิต

เกิด

ฝึกทักษะ   
กาย/จิต/วินัย

ประกอบอาชีพ 
ที่เป็นระบบ 

ผลิตผลงานเกิด
ประโยชน์ตนเอง

และผู้อื่น

ฝึกทักษะการคิด
เป็นระบบและมี
ระเบียบวินัยสูง

พัฒนาการของมนุษย์
(ต้นทุนทรัพยากรมคีุณค่าสูงสุด)

“ประโยชน์สุขของมนุษย์”

ระบบความส าเร็จ
ของชีวิตสมบูรณ์

สูงสุด
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วิถีชีวิต (Time of Life)

การพัฒนาตามช่วงวัย “คิดอย่างสร้างสรรค์ท าอย่างมืออาชีพ” 3

ธรรมชาติให้ยืม “ชีวิต”
มาพัฒนาเอง



สมัครเข้าศึกษา
จบการการศึกษา

(บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ)

QM

QA

QA

อธิการบดี (Vision)
(President)

รองอธิการบดี (Key Performance Indicator)

คณบด/ีผอ.(สถาบัน-ส านัก) (Management & communication) 

ข้อมูลดิบ(Raw Data) (กิจกรรม/โครงการ/การปฏิบตัิงาน) (ทุกกิจกรรม 100 %)

53 หลักสูตร + ปวช 4 หลักสูตร
ปริญญาเอก = 1 หลักสูตร
ปริญญาโท = 6 หลักสูตร
ปริญญาตรี = 46 หลักสูตร
ปวช. 4 หลักสูตร

อาจารย์ 550 คน

ผู้สอน (Instructor) (สอน/วิจัย/KM)QA
อาคาร/ห้องเรียน/เครื่องมือ (Machine & Material )

กระบวนการ (Methods) /สอน/วิจัย/บริการวิชาการ
นักศึกษา (Students) พัฒนาทักษะวิชาชีพและให้มีศิลปะการครองชีวิต 

กระบวนการเรียนการสอน วจิัย 
และ บริการวชิาการ

นักศึกษา 13,443 คน

QM = Quality Management (Vertical management)

QA = Quality Assurance (Horizontal management)ส านักงานอธิการบดี
(ข้อมูลดิบที่เกิดกับทุกกิจกรรม 100 % เพื่อสนับสนุน KPI) 4

หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร (Information)

QA

Management (24 KPI)

Decision(5 KPI)

Function & Operation 101 KPI) 

สภามหาวิทยาลัย (Policy)

สภาวิชาการ

สภาคณาจารย์ กิจกรรมสนับสนุนอาจารย์

Operation and Management (64 KPI)

Determination

RMUTP-TQM
สร้างแรงบันดาลใจ



60 KPI
54 KPI

54 KPI

5 KPI (อธิการบด)ี

24 KPI (รองอธิการบดี)

~101 KPI โครงการ กิจกรรม

64 KPI (คณบดี ส านัก สถาบัน)

แบบเดิม   แบบใหม่ (2562)

การบริหาร
จัดการ
RMUTP
ระยะ 5 ปี

54 KPI

KPI สอ. งานสนับสนุน (....)

สาขาวิชา (...)
“Function”
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การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ผู้น าวิชาชีพ :
• พัฒนาอาชีพ….......
• การเรียนรู้ตลอดชีวิต...
• รายได้เป็นระบบ...

หลักสูตรคุณภาพ: 
• ห่วงโซ่การพัฒนาทุนมนุษย์...
• น.ศ. ใหม่ มีคุณภาพ…
• บูรณาการข้ามศาสตร์...
• ศิษย์เก่าสร้างแรงบันดาลใจ...

องค์ความรู้ใหม่ : 
• นวัตกรรมวิชาการ…
• ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์...
• ต าราวิชาชีพ ทุกหลักสตูร…
• วิชาชีพ ดิจิทัล.......

ศูนย์กลางพระนคร:
• ศิลปะ วัฒนธรรม….
• ศาสนา...
• สิ่งแวดล้อม...

นวัตกรรมการบริหาร:
• ธรรมาภิบาลมีคุณภาพ….
• ร้องเรียนเป็นศูนย.์..
• คุณภาพชีวิตจิตใจสูงสูง...

RMUTP : 64 KPI
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ท่ีมา: ส านกังาน ก.พ.ร. หลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มติ ค.ร.ม. ประชมุเม่ือวนัท่ี ๒๔.เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบ แผนการสง่เสริมและพฒันาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยัง่ยืน

หลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance Framework; GG Framework)
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY)

I - Integrity ซื่อสตัย์และกล้ายืนหยดัในสิ่งท่ีถกูต้อง 

A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 

M - Morality มีศีลธรรม คณุธรรมและจริยธรรม 

R - Responsiveness ค านงึถงึประโยชน์สขุของประชาชนเป็นท่ีตัง้ 

E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

A - Accountability ตรวจสอบได้ 

D - Democracy ยดึมัน่ในหลกัประชาธิปไตย 

Y - Yield มุง่ผลสมัฤทธ์ิ 12



• ISO
• Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award  เพื่อเป็นแรงขบัจากภายนอกในการท าให้องค์การปฏิบตัิงาน

โดยยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล
• NACC Integrity Award รางวลัองค์กรโปร่งใส ปี 2560 จดัโดยส านกังาน ปปช. 

- เกณฑ์การตดัสนิ: ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการปฏิบตัิงานตามหลกันิติธรรม และปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามภารกิจอยา่งมีจริยธรรม

- ไม่มีหน่วยงานใดได้รับรางวลัองค์กรโปร่งใส
- มีเพียง 11 หน่วยงานได้รับรางวลัชมเชย (มน. มจพ. (รางวลัชมเชย 57-59) 
- 1. กรมบงัคบัคดี 2. กรมพฒันาธุรกิจการค้า 3. กรมอนามยั 4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 6. บริษัท ซีเอส ลอ็กอินโฟร์ จ ากดั (มหาชน) 7. บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จ ากดั (มหาชน) 8. บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากดั (มหาชน) 9. มหาวิทยาลยันเรศวร 10. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 11. ส านกังาน
ปลดักระทรวงพาณิชย์

- ส านกังาน ปปช. จดัให้มีการมอบรางวลัด้านการปอ้งกนัการทจุริตเพื่อให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริต ระยะท่ี 3 (พศ.2560-2564) ซึง่มีพนัธกิจหลกัท่ีส าคญั คือการสร้างวฒันธรรมตอ่ต้านการทจุริต ยกระดบั
ธรรมภิบาลในการบริหารจดัการ ทกุภาคสว่นแบบบรูณาการและปฎิรูปกระบวนการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตทัง้ระบบ
ให้มีมาตรฐานสากล

ตัวอย่างการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการจากสถาบันภายนอก 
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ตัวอย่างการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการจากสถาบันภายนอก 

• รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA)
จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality)
 ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

• กองบญัชาการกองทพัไทย กรมการพฒันาชมุชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จงัหวดันนทบรีุ จงัหวดัอทุยัธานี
 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการส่ือสารเพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิ

• กรมทางหลวงชนบท
 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• จงัหวดัอ านาจเจริญ
 ด้านการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

• ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กรมควบคมุโรค กรมบญัชีกลาง
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

• กรมธนารักษ์
 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

• ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กรมสขุภาพจิต 14



• 3.3.2.1 จ านวนองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ท่ีน าไปใช้ในการเรียนการสอน (เช่น น าองค์ความรู้
ไปพฒันาหลกัสตูรใหม่)

• 3.3.3.2 จ านวนองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ท่ีน าไปใช้ในการบริการวิชาการแก่สงัคม (เช่น น า
องค์ความรู้ไปพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ หรือโครงการ ท่ีสามารถพฒันาอาชีพให้ผู้ รับบริการ สามารถ
สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลยัหรือประเทศ)

หมายเหตุ

งานวิจยั ผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการ ตา่ง ๆ ท่ีเป็นความรู้ของอาจารย์ จะไมข่ึน้หิง้ 
แตจ่ะน ามาใช้จริง เพื่อให้หน่วยงานบงัคบับญัชา (สกอ./สงป.) เข้าใจและพบวา่มหาวิทยาลยัมีองค์
ความรู้ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรม ในการพฒันาก าลงัคน สง่เสริมยทุธศาสตร์การศกึษาของชาติ 
ระยะ 20 ปี สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 และฉบบัตอ่ๆ ไป

15

ตัวอย่าง : KPI ใหม่ เป็นการน านวัตกรรมองค์กรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



• 5.1.1.4 ร้อยละของหน่วยงานที่น ากระบวนการจัดการความรู้ (KM) มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงและ
เห็นผลเป็นรูปธรรม

Capability Maturity Model (CMM)

The CMM was developed to describe the phases of software development 
processes, and the model was subsequently updated to the Capability Maturity 
Model Integration in 2000 (CMMI Project Team, 2002)

16

ตัวอย่าง : KPI ใหม่ เป็นการน านวัตกรรมองค์กรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



https://rilekriders.wordpress.com/

3.1.1.3 จ ำนวนองคค์วำมรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภำยใน 1 ปี (จ ำนวนผลงำนจำกกำรบริกำรวชิำกำรแลว้เกิด ผลสมัฤทธ์ิกบักลุ่มเป้ำหมำยเดิม
เห็นควำมส ำคญัและมีควำมตอ้งกำรใหเ้กิดกิจกรรมบริกำรวชิำกำรต่อเน่ือง)
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หลักการการบริหารระบบงบประมาณ เพื่อพัฒนา มทร.พระนคร
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ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อสังคม
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กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
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-เลือกอุตสาหกรรมเลือกผลิตภัณฑ์ -ศึกษา/วิเคราะห/์วินิจฉัย

-Patents, New products, New strategies, Product analysis

-Publication, Paper Journal

-มูลค่าของอุตสาหกรรม (Volume) and Key player ?.

-Trend and Key success 

-Marketing, Competition, technology, manufacturing, process

Opportunity

Gaps
(เห็นสิ่งที่ไม่มใีครพบ)

Target Market (กลุม่ตลาดเปา้หมายใหม)่

Customer needs (แต่ละรายต้องการอะไร)

Preliminary Product Design 

Specification (PDS)
Engineering design

Prototype Construction 

Prototype Testing

Innovation (Results & Standard)

Business Model

Business plan

Needs

พัฒนานวัตกรรม มทร.พระนคร (มผีู้ท า มีผล มผีู้ได้รับผล) วิธีคิด วิธีปฏิบัติ พัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์)

Product Design 21
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วสัิยทัศน์ Vision)การพัฒนายุทธศาสตร์ด้าน Digital University
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โครงสร้างการพัฒนา มทร.พระนคร ให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 24



รายการอ้างอิง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579)
2. ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 20 ปี (2560-2579)
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
4. ก.พ.ร. ระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วท้ังองค์กร
(Balanced scorecard : BSC) 
5. ส านักงบประมาณ การจัดท างบประมาณเป็นระบบตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

25



เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
“มั่นคง” 

ความมั่นคง

1

2

3

4

56

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียม
กันทางสังคม

การสร้าง
การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการภาครัฐ

RMUTPRMUTP
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2560-2579) 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.  2558  เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ตามที่ส านักงานฯ เสนอ โดยมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการ
ในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี

พ.ศ. 2579

2558

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ดา้น
การสรา้งโอกาส

ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ดา้น
การปรบัสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการ

ภาครัฐ

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

20
 ป

ี 

2560 2561 2562 2563 2564
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13        14        15

RMUTPRMUTP
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ความเก่ง(ฉลาดรอบรู)้ ความดี(ความมีปัญญา คือ เย็นใจ เข้าใจคน)

มีชีวิตและใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

มนุษย์ = มะ นะ + อุ ษะ ยะ

ค าว่า "มนุษย"์ มาจากค าว่า มนะ หรือ มโน ซึ่งแปลว่า ใจ น าไปสนธิกับค าว่า อุษยะ ซึ่งแปลว่า สูง จึงแปลว่า ผู้มีจิตใจสูง 

รู้วิชาชีพ
“ความมีทักษะวิชาชีพ” ท างานได้ดี มีความรู้ใน
วิชาชีพ พัฒนาอาชีพเชี่ยวชาญในอาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ คือ ช านาญ”กาย วาจา” มีผลงานใหม่
เป็นรูปธรรมมีประโยชน์ส่วนรวม เสริมรายได้ มี
ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
ผลลัพธ์ขั้นสูง คือ สุขภาพกายดี ไม่มีส่วนเกิน
ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ช่วยเหลือคนอื่น

รู้จิตวิญญาณ
“ความมีปัญญา” คือ มีทักษะชีวิต จิตเห็นทุกข์ก่อนเป็นทกุข์ (จิตใจสูง 
เห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงน่าระอาไม่ถาวร) จึงไม่มีอะไรๆ ปรุงแต่ง
จิตใจได้ จิตสะอาด มีสติ ตั้งมั่นว่องไวควรแก่การงานมีสมาธิ
ผลสัมฤทธิ์ คือ ไม่น้อยใจ ไม่กังวล ไม่หดหู่ ไม่ฟูไม่แฟบ ไม่ร้อนใจ ไม่ขุ่น ไม่ข้อง ไม่เคือง ไม่โกรธ 
ไม่อิจฉาริษยา ในทางจิตใจ ในทางวิญญาณ ในทางนามธรรม 

ผลลัพธ์ขั้นสูง คือ เย็นจิต เย็นใจ จิตสะอาด สุขภาพจิตใจดีมีความบริสุทธิ์
ท างานยากๆ หนักๆ ไม่เครียด มีความเป็นผู้น าในการให้อภัย

ท าใหทุ้กๆ เวลาใช้ชีวิตแบบไม่มีทุกข์ รู้ทันจิตใจในทุกๆ วินาที คิดดี พูดดี ท าดี ตลอดไปถึงวันสุดท้ายของชีวิต
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ระบบปฏิบัติที่ถูกต้อง (มองเห็นทุกข์ ป้องกันทุกข์และท าลายทุกข์ก่อนเกิด)“ตามกฎของเหตุและปัจจัย”

อายตนะ (ตา)

มนุษย์มีการรับรู้ 6 ทาง“ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ”

เมื่อตาท างานขันธ์ 5 อยู่ที่ไหน

สัมผัส

(ความรู้สึก) 

ยึดเป็นกู     
เป็นของกู
(อุปาทาน)

เกิดเป็น
ตัวตน 
(ภพ)

เติบโตเต็มที่ 
(ชาติ)

แสดงปฏิกิรยิา 
ออก ทางกาย 

ทางวาจา

เป็นทุกข์

ชอบ ไม่ชอบ
ไม่มีทั้ง

ชอบและ
ไม่ชอบ

ขุ่นใจ/หงุดหงิดใจ
สะสมประสบการณ์ความทุกข์ครัง้ละ1หนว่ย มากขึ้นก็เคยชิน

หลง
(วนอยูร่อบๆ ไม่มีทั้งชอบและไมช่อบ)

ทุกข์ดับไป

อริยสัจ
อริยสัจ

อริยสัจ อริยสัจ อริยสัจ อริยสัจ

โกรธ(ไม่ชอบ)
โลภ(ชอบ)

ความอยาก
(ตัณหา)

กา
รม
อง
เห
็น

จัก
ษุว
ิญ
ญ
าณ

รูป(นกแร้งกับซากศพ)

ตารูปจักษุวิญญาณ 
ทั้ง 3 สังเคราะห์กัน

เป็นเหตุให้เกิดสัมผัส(สังคติผัสโส)

สัญญา

(ตา รูป การมองเห็น 3 อย่างนี้ ถูกปรุงแต่ง)สังขาร

มันคือ
อะไร

มาจาก
อะไร

เพื่ออะไร
(ดับอย่างไร)

โดยวิธีใด

ระบบปฏิบัติ

ฝึกฝนจิตใจท าหน้าที่ถูกต้อง

(ระบบปฏิบัติเป็นวิทยาศาสตร)์
เพื่อเห็นทุกข์ป้องกันทุกข์และดับทุกข์ (ไฟดับสนิท)

การพูดจา
การกระท าทางกาย

การด ารงชีวิต

ความเพียร

สติ
ระลึก

จิตสะอาด
ตั้งมั่น 
ว่องไว

ปัญญา
ถูกต้อง

(ความรู้มี3ระดับ)

เป้าหมายถูกต้อง

มรรคมีองค ์8 (8 tools)

ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงเปน็ความน่าระอามลีักษณะแห่งความเป็นทุกข์ ทั้งไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ คือ อนัตตา
(ฝึกจิตให้เห็นความไม่มีตัวกูของกูด้วยปัญญาขั้นสูง (กฎธรรมชาติ) ไม่มีอัตตาเพราะเห็นความไม่คงอยู่ ไม่ถาวรและจิตใจมีความว่างจากการยึดมั่น)

ความรู้ถูกต้อง ระบบปฏิบัติถูกต้อง 

(อริยสัจ) 

ไม่มีทั้ง 2 วนเวียนรอบๆ

ไมสุ่ขไม่ทุกข(์อตัมมยตา)
(จิตสะอาดรวมพลังว่องไว)

ความว่าง
จากยึดมั่นถือมั่น
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ระบบปฏิบัติท่ีถูกต้องทุกข้ันตอนของชีวิต“ระเบิดจากข้างในไตรสิกขา”

1.สัมมาทิฐิ 
(ความรู้มี 3 ระดับ)

2.สัมมาสังกัปปะ(ปรารถนาหรือเป้าหมายถูกต้องตามความรู้)

1.สุตตมยปัญญา(Knowledge)

2.จินตามยปัญญา(Reasoning)

3.ภาวนามยปัญญา(Wisdom)

8.สัมมาสมาธิ(ควบคุมและจัดการ 7 องค์ไดถู้กต้องตามความรู้ (จิตสะอาด ตั้งมั่น ว่องไวในการงาน)

7.สัมมาสติ(ความมีสตริะลึกน าความรู้มาใช้อย่างถูกต้องทันเวลา)

6.สัมมาวายามะ(มีความเพียร พยายามให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความรู้)

5.สัมมาอาชีวะ(ด ารงชีพใช้ชีวิตถกูตามความรู้ (อาหารการพักผ่อนการใช้ชีวิต))

4.สัมมากัมมันตะ(มุ่งกระท าการงานในทางกายถูกต้องตามความรู้)

3.สัมมาวาจา(การพูด มีวาจาถูกต้องตามความรู้)

มนัคืออะไร
(What it is?)

สมุทยั
(Factor) 

(From what?)

โดยวธีิใด
(By what?)

เพ่ืออะไร       
(ดับอย่างไร)
(For what?)

ระบบปฏิบัติ

คิดวิเคราะห์เป็นระบบ         
เป็นระบบท างานที่ประเสริฐ                         
มีผลงานจากความรู้สูงสุด

ส าคัญที่มีวินัยและความเพียร
(ฝึกทักษะธรรมะ ๙ ตาให้ช านาญ)

(อริยสัจ)

ระบบปฏิบัติสนกุกบัการงานผลงานดีมีประโยชน์(กัมมนยีะ)

ปัญญา

ศีล

สมาธิ

ไต
รส

ิกข
า

(เช
ือก

 1
 เส

้น 
มี 

8 
เก

ลีย
ว)
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ระบบปฏิบัติให้เห็นทุกข์ก่อนเป็นทุกข์: “ระเบิดจากข้างในไตรสิกขา”

ปัญญา
1.ความรู้ 3 ระดับ

2.ปรารถนาถูกต้องตามความรู้
1.จ าได้ท่องได้น าไปพัฒนาชีวิตได้น้อย

2.ใช้เหตุผลทบทวนไปมา เห็นเป็น
ระบบ น าไปพัฒนาชีวิตเรื่องยากๆ ได้

3.เหนือความมีตัวตนที่ถาวรไม่ยึดมั่นถือ
มั่นว่าตัวตน ปัญญาสูงสุด

ด ารงชีวิต     
อยู่ด้วย
ปัญญา

ระบบปฏิบัติ     
จิตเข้มแข็ง
ใช้ปัญญา
ทันพอดี 8.ควบคุมจัดการ 7 ฐานได้ถูกต้องตามความรู้ (จิตสะอาด ตั้งมั่น ว่องไวไหวไวในการงาน)

7.ความมีสติระลึกน าความรู้มาใช้ถูกต้องทันเวลา

6.มีความเพียร พยายามให้ส าเร็จตามความรู้

5.ด ารงชีวิตถูกตามความรู้ (อาหาร/การพักผ่อน/การใช้ชีวิต)

4.มุ่งกระท าการงานถูกต้องตามความรู้ (ทางกาย)

3.การพูด มีวาจาถูกต้องตามความรู้

มันคือะไร
(What it is?)

มันมาจากอะไร
(From what?)

โดยวธีิใด
(By what?)

มันเพ่ืออะไร
หรือดับอย่างไร

(For what?)

ระบบปฏิบัติ

ชีวิตคิดวิเคราะห์เป็นระบบ         
เป็นระบบท างานที่ประเสริฐ                         

มีผลจากความรู้ 9 ขั้น
ส าคัญที่มีวินัยและความเพียร

(ฝึกทักษะธรรมะ ๙ ตา)
(อริยสัจ)

สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ 39

ไต
รส

ิกข
า

(เช
ือก

 1
 เส

้น 
มี 

8 
เก

ลีย
ว)

ระบบปฏิบตัิสนุกกับการงานผลงานดีมีประโยชน์(กัมมนียะ)



ระบบปฏิบัติให้เห็นทุกข์ก่อนเป็นทุกข์: “ระเบิดจากข้างในไตรสิกขา”

ปัญญา
1.ความรู้ 3 ระดับ

2.ปรารถนาถูกต้องตามความรู้
1.จ าได้ท่องได้น าไปพัฒนาชีวิตไม่ได้

2.ใช้เหตุผลทบทวนไปมา เห็นเป็น
ระบบ น าไปพัฒนาชีวิตเรื่องยากๆ ได้

3.เหนือความมีตัวตนที่ถาวรไม่ยึดมั่น
ถือมั่นว่าตัวตนว่าของตน ปัญญาสูงสุด

ด ารงชีวิต     
อยู่ด้วย
ปัญญา

ระบบปฏิบัติ     
จิตเข้มแข็ง
ใช้ปัญญา
ทันพอดี 8.ควบคุมจัดการ 7 ฐานได้ถูกต้องตามความรู้ (จิตสะอาด ตั้งมั่น ว่องไวไหวไวในการงาน)

7.ความมีสติระลึกน าความรู้มาใช้ถูกต้องทันเวลา

6.มีความเพียร พยายามให้ส าเร็จตามความรู้

5.ด ารงชีวิตถูกตามความรู้ (กิน/พักผ่อน/ใช้ชีวิต)

4.มุ่งกระท าการงานถูกต้องตามความรู้ (ทางกาย)

3.สัมมาวาจา การพูด วาจาถูกต้องตามความรู้

มันคือะไร
(What it is?)

มันมาจากอะไร
(From what?)

โดยวธีิใด
(By what?)

มันเพ่ืออะไร
หรือดับอย่างไร

(For what?)

ระบบปฏิบัติ

ชีวิตคิดวิเคราะห์เป็นระบบ         
เป็นพวกท างานดีมีระบบ                         
มีผลจากความรู้ 9 ขั้น

ส าคัญที่มีวินัยและความเพียร
(ฝึกธรรมะ ๙ ตาให้ช านาญ)

(อริยสัจ)

สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ 40

สนุกกับการงาน(กัมมนียะ)

ไต
รส

ิกข
า

(เช
ือก

 1
 เส

้น 
มี 

8 
เก

ลีย
ว)

ตัวอย่าง : สัมมาวาจา (ครบ 4 ส่วน) 
คือ จริง น่าฟัง มีประโยชน์ เหมาะสมกับเวลา
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มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตัว
อย่างมาก
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แผนแม่บทด้านการศึกษา 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 



Thank you


