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องคก์รทา่นมกีารด าเนนิการในเรือ่งตอ่ไปนีร้ะดบัใด 
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5  
เห็นดว้ยอยา่ง

มาก 

4 
เห็นดว้ย 

3 
ปานกลาง 

2 
ไมเ่ห็นดว้ย 

1 
ไมเ่ห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

1. องคก์รมแีนวทางในการออกแบบกระบวนการหลกัและกระบวนการสนับสนุน 
ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2. องคก์รมกีารจัดการกระบวนการหลกัและกระบวนการสนับสนุนอยา่งครอบคลมุ
เพือ่ใหไ้ดผ้ลการด าเนนิงานตามทีอ่อกแบบไว ้

3. องคก์รมกีารปรับปรงุกระบวนการหลกัและกระบวนการสนับสนุนอยา่ง
ครอบคลมุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

4. องคก์รวเิคราะหแ์ละลดตน้ทนุในการด าเนนิการในทกุหน่วยงานภายในองคก์ร 
5. องคก์รมแีนวทางในการบรหิารจัดการหว่งโซอ่ปุทาน และการจัดการคูค่วาม

รว่มมอืเพือ่สนับสนุนการด าเนนิการขององคก์ร 
6. องคก์รมกีระบวนการบรหิารความปลอดภยัและการเตรยีมพรอ้มเพือ่ภาวะ

ฉุกเฉนิ 
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Work System & 
Work Process Design 

Process Control 

Evaluation 

Process 
Improvement 

Vision  
Mission  
Value  
Strategy 

Customers Law & Regulation 
Standard 
New Technology 
New Material 

Productivity 
Cost Reduction 
Efficiency 
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6.1 กระบวนการท างาน 

• กระบวนการก าหนดขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของผลติภณัฑแ์ละ
กระบวนการท างาน 

• กระบวนการ การออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ 
(Process) และการจดัการกระบวนการท างานส าคญัอยา่งเป็น
ระบบ 

• กระบวนการปรบัปรงุกระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบเพือ่ให ้
องคก์รประสบความส าเร็จและยัง่ยนื  

• กระบวนการจัดการนวัตกรรม 



ระบบงาน (Work System) 

• ระบบงาน หมายถงึ  วธิกีารทีส่ถาบนัใชเ้พือ่ใหบ้รรลผุลส าเร็จ  
ระบบงานตอ้งเกีย่วขอ้งกบัผูป้ฏบิตังิาน  ผูส้ง่มอบและคูค่วาม
รว่มมอือยา่งเป็นทางการทีส่ าคญั ผูรั้บเหมา คูค่วามรว่มมอือยา่ง
ไมเ่ป็นทางการ และองคป์ระกอบอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการสรา้งและ
จัดหลกัสตูร  บรกิารทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้ บรกิารทางการศกึษา
อืน่ๆ  และกระบวนการสนับสนุน ระบบงานจะตอ้งประสาน
กระบวนการภายในและภายนอก และทรัพยากรทีจ่ าเป็นเพือ่ท า
ใหส้ถาบนัประสบความส าเร็จในชมุชนวชิาการ 
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กระบวนการ (Work Process) 

• กระบวนการ หมายถงึ กจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกนั เพือ่จดุมุง่หมายใน
การสง่มอบผลผลติหรอืบรกิารใหแ้กผู่รั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั โดยทัว่ไป กระบวนการ
ประกอบดว้ย คน เครือ่งจักร เครือ่งมอื เทคนคิ และวัสด ุมา
ท างานรว่มกนัตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้
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ขัน้ตอน 1 ขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน 2 
Input Output 

ผลติภณัฑ์/บริการ 

Resources: คน เครือ่งจักร เครือ่งมอื และเทคนคิ 

วตัถดุิบ 
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แนวทางในการวเิคราะหก์ระบวนการ 

• วเิคราะหจ์ากพันธกจิหลกัและยทุธศาสตร ์

• ถา่ยลงไปในระดบัปฏบิตักิารทีด่ าเนนิการ 

• ก าหนดผลลพัธ ์เป้าหมายทีต่อ้งการเพือ่ตอบสนอง
ระดบับน 

• ก าหนดตวัวัดกระบวนการในระดบัยอ่ย 

• ก าหนดตวัวัดในกระบวนการเพือ่การตดิตามควบคมุ
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

• หากไมบ่รรลผุล จัดท าแผนปรับปรงุ 



หลกัการและแนวคดิการจดัการกระบวนการ 
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ขอ้ก าหนดทีส่ าคญัพจิารณาจากอะไร 
 

• ความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• ขดีความสามารถของหน่วยงานและความพรอ้มของทรัพยากร  

• ความสามารถของการจัดหาทรัพยากรและความตอ่เนือ่งของงบประมาณ  

• มาตรฐานการควบคมุ  

• ปัจจัยตา่งๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่กระบวนการ เชน่ กฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัและการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีแนวโนม้ของพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค ตลาดและทางสงัคม 

• ปัจจัยของผลกระทบทีอ่าจมตีอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในระยะสัน้และระยาว  

• ความเป็นไปไดใ้นการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารทัง้ใน

ปัจจบุนัและในอนาคต  

• ความคลอ่งตวัในการปรับเปลีย่น การประสานงานกบัสว่นงานอืน่ทัง้ในแนวดิง่

และในแนวราบ 



การออกแบบระบบงาน 

ขัน้ตอน ผูร้ับผดิชอบ ระยะเวลา/
ความถี ่

1. ศกึษาและวเิคราะห ์ผลติภณัฑ/์บรกิาร พันธกจิ 
ยทุธศาสตรแ์ละความตอ้งการของลกูคา้และผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี 

2. ส ารวจและวเิคราะหส์ภาพการท างานของ
หน่วยงาน (ระบวุา่มกีระบวนการท างานอะไรบา้ง) 

3. แปลงความตอ้งการเป็นขอ้ก าหนดกระบวนการ
และตวัชีว้ดั 

4. ระบวุา่กระบวนการทีจ่ าเป็นในการตอบสนองตอ่
ขอ้ก าหนดกระบวนการตอ้งมอีะไรบา้ง 

5. จัดกลุม่กระบวนการและรอ้ยเรยีงความสมัพันธ์
ระหวา่งกระบวนการ รวมถงึตวัชีว้ดั 

6. จัดท าระบบงานภาพรวม 
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Work System and Processes 
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SIPOC 



Business Process Management 

เร ิม่ตน้/สิน้สดุ ด าเนนิการ ตดัสนิใจ เชือ่มตอ่ แจง้ใหท้ราบ/ประสานงาน 
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การวเิคราะหห์ว่งโซค่ณุคา่ 
ของการผลติบณัฑติ 

การสนับสนุนการเรียนรู้, การพฒันาหลกัสตูร, การประกนัคณุภาพ, การวิจยัในชัน้เรียน 

การพฒันาอาจารย ์และการจดัการทรพัยากรบุคคล 

การเงิน, ระบบความปลอดภยั, หอพกั, การบริหารจดัการ 

การรบั
นักศึกษา 

การบริหาร
หลกัสตูร 

การพฒันา
นักศึกษา 

การสนับสนุน
การเรียนการ

สอน 

การ
ประเมิน
และการ
ติดตามผล 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
ขอ

งผ
ูจ้้า
งง
าน

 ชื่
อเ
สีย

งแ
ละ

กา
ร

เติ
บโ
ตข

อง
มห

าวิ
ทย

าล
ยั 
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การก าหนด
คุณสมบติั 

การก าหนด
ช่องทาง
การรับ 

การ
ประชาสมัพนั
ธ์และส่ือสาร 

การเตรียมการ
ดา้นเอกสาร 

การ
ด าเนินการ 

การ
ควบคุม
คุณภาพ 

การ
สรุปผล 

ระเบยีบปฏบิตั/ิค าส ัง่ในการรบันกัศกึษา 

plan Do    check   act 

การรบั
นักศึกษา 

การบริหาร
หลกัสตูร 

การพฒันา
นักศึกษา 

การ
สนับสนุน
การเรียน
การสอน 

การ
ประเมิน
และการ
ติดตามผล 
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การสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

การบริหาร
หลักสูตร 

การรับนักศึกษา 
การจัดการเรียน

การสอน 
การพัฒนา
นักศึกษา 

การประเมินและ
การติดตามผล 

ตรวจสอบ 
หลักฐาน 

รับตรง 

โครงการพิเศษ 

ผ่านสกอ. 

สื่อสาธารณะ 

Website 

จัดท าเอกสาร ก าหนดเวลา 

จัดตาราง 

สอบข้อเขยีน 

สอบสัมภาษณ์ 

อนุมัติรายชือ่ 

การประเมิน สรุปผล 

การผลิตบัณฑิต 

Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 
ตามความต้องการของประเทศ 

การสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

การก าหนด
คุณสมบัติ 

ก าหนด
ช่องทางการ

รับ 

ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร 

การ
เตรียมการ
ด้านเอกสาร 

ด าเนินการ การควบคุม
คุณภาพ 

ประเมิน
สรุปผล 

ศิษย์เก่า 

เอกสารบน 
Web 
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Systematic Processes 

Define 

Measure 

Analyze 

Improve &  
Control 

Write down 
what we do 

บนัทึก
วิธีด าเนินการ 

Measure 
what is 
important 
วดัส่ิงท่ีส าคญั 

Always do      
the same 
ด าเนินการ 
เหมือนเดิม 

Get better 
and hold 
the grain 
ปรบัปรงุ 

สร้าง
มาตรฐาน 

Stable, In control, Repeatable 
คงเส้นคงวาท าซ า้ได้ ภายใต้การควบคมุ 63 



การเลอืกตวัชีว้ดั 

• การก าหนดตวัชีว้ดัมาไดจ้าก 
– พันธกจิ/วสิยัทศัน ์
– ความตอ้งการของลกูคา้ 
– กระบวนการท างานของหน่วยงาน 
– การท างานประจ าวัน 
– แผนกลยทุธ ์

• การเก็บขอ้มลู 
– วธิกีาร: Manual/Automatic 
– ความถี ่
– Owner 

• ประเภทตัวขีว้ัดทีจั่ดเก็บ: Lagging/Leading, In-
Process 







ข ัน้ตอนการปรบัปรงุกระบวนงาน 
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Concept of improvement 

• What process 

• What objectives 

• Why improve 

• How to improve 

• Who benefit from improvement 

• Cost and impact 
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กระบวนการปรบัปรงุงาน 

1. เลอืกหวัขอ้ทีจ่ะศกึษา – What Process and objective, and 

Why improve? 

2. เก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 

3. ระบสุาเหตตุน้ตอ 

4. ก าหนดแนวทางปรับปรงุและลงมอืปฏบิตั ิ– How to 

improve? 

5. ประเมนิแนวทางแกไ้ข – Cost, impact and who gets the 

benefit? 

6. จัดท ามาตรฐาน 

7. บนัทกึผลความพยายามและเลอืกหวัขอ้ศกึษาใหม ่

 69 
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6.2 ประสทิธผิลการปฏบิตักิาร 

• กระบวนการควบคมุตน้ทนุ 

• การบรหิารหว่งโซอ่ปุทานอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธผิล 

• กระบวนการบรหิารความปลอดภยัและการเตรยีมพรอ้มเพือ่
ภาวะฉุกเฉนิ 
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6.1 กระบวนการท างาน 6.2 ประสทิธผิลการปฏบิตักิาร 

• กระบวนการก าหนดขอ้ก าหนด
ทีส่ าคญัของผลติภณัฑแ์ละ
กระบวนการท างาน 

• กระบวนการควบคมุตน้ทนุ 

• กระบวนการ การออกแบบ
ผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ 
(Process) และการจดัการ
กระบวนการท างานส าคญั
อยา่งเป็นระบบ 

• การบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน
อยา่งเป็นระบบและมี
ประสทิธผิล 

• กระบวนการปรบัปรงุ
กระบวนการท างานอยา่งเป็น
ระบบเพือ่ใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเร็จและยัง่ยนื  

• กระบวนการบรหิารความ
ปลอดภยัและการ
เตรยีมพรอ้มเพือ่ภาวะ
ฉุกเฉนิ 

• กระบวนการจัดการนวัตกรรม 

หมวด 6 



สรปุหมวด 6 

• ระบกุระบวนการส าคญัในการปฏบิตัเิพือ่บรรลพัุนธกจิ รวมทัง้
กระบวนการสนับสนุน 

• กระบวนการในการออกแบบ บรหิารจัดการ และตดิตามควบคมุ 

• การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี และกฎหมายขอ้บงัคบั 

• การระบคุวามตอ้งการของกระบวนการ และตัววัดภายใน
กระบวนการเพือ่การควบคมุ 

• การปรับปรงุกระบวนการทัง้แบบตอ่เนือ่ง โดยรวม และการ
จัดการนวัตกรรม 

• การบรหิารจัดการหว่งโซอ่ปุทาน และภาวะฉุกเฉนิ 
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Process          Result  
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Workshop 2 

ทบทวนกระบวนการหลกัของแตล่ะบรกิาร โดยด าเนนิการ 
ดงันี ้

 

1. ระบลุกูคา้/ ผูร้บับรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2. ระบขุอ้ก าหนดทีส่ าคญัของบรกิาร 

3. แปลงขอ้ก าหนดทีส่ าคญัเป็นตวัชีว้ดับรกิาร 

4. ออกแบบกระบวนการหลกั และกระบวนการยอ่ย พรอ้ม
ท ัง้ระบตุวัชีว้ดัของกระบวนการ 
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ความหมายของแผนกลยทุธ ์กบัแผนปรบัปรงุ 

 แผนกลยทุธ ์คอื แผนการณห์รอืแนวทางทีห่น่วยงานใชด้ าเนนิการเพือ่ให ้
บรรลวุสิยัทศันห์รอืเป้าหมายทีห่น่วยงานก าหนดไว ้โดยผา่นการรวบรวม
ขอ้มลูและวเิคราะหใ์นประเด็นทีส่ าคญัตา่งๆ เชน่ ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์
และความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธข์องหน่วยงาน ความเสีย่งทีม่ตีอ่ความส าเร็จ
ในอนาคต ความเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ จดุบอด ความสามารถของ
สถาบนั 

 แผนปรบัปรงุ/ พฒันาองคก์าร คอื แผนการณห์รอืแนวทางทีห่น่วยงาน
ใชใ้นการปรับปรงุ หรอืพัฒนากระบวนการท างานตามแนวทางของเกณฑ ์
EdPEx ทัง้ 6 หมวด ใหม้คีวามเป็นระบบ มกีารถา่ยทอด มกีารเรยีนรู ้และ
เกดิการบรูณาการ ซึง่เป็นพืน้ฐานในการขบัเคลือ่นระบบงานตา่งๆ ให ้
หน่วยงานสามาถบรรลวุสิยัทัศนห์รอืเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

ทีม่า  Incubation Project รุน่ 2 ส านักมาตรฐานและคณุภาพอดุมศกึษา สกอ. 
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การจดัท าแผนปรบัปรงุ 
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• แผนควรมุง่เนน้การสรา้งกระบวนการท างานเพือ่ปิด Gap 

• สรา้งประสทิธผิลของการด าเนนิการ 

• ควรก าหนดหน่วยงานทีรั่บผดิชอบเพือ่ใหเ้กดิความเป็น
ระบบในงานประจ า 

• ตวัวดัผลของกระบวนการคอือะไร สมัพันธก์บัการบรรลตุวั
วัดใดในหมวด 7 

• แผนพัฒนาอาจประกอบดว้ยแผนงานยอ่ย ๆ หลายแผน
เพือ่ใหเ้กดิผล 

• ไมค่วรเป็นเพยีงแคก่จิกรรมทีฉ่าบฉวยและไมส่รา้งความมี
ประสทิธผิลใหเ้กดิขึน้ 

• กลไกการตดิตามและประเมนิผล 

 

 

 



ข ัน้ตอนการจดัท าแผนปรบัปรงุ 

1. ก าหนดเรือ่งทีจ่ะปรับปรงุ 

• เรือ่งทีเ่ป็นจดุออ่นส าคญัขององคก์ร 

• เรือ่งทีม่ผีลกระทบกบัองคก์รหากไมไ่ดรั้บการปรับปรงุ 

2. วเิคราะหปั์จจัย/ สาเหตทุีท่ าใหต้อ้งปรับปรงุ 

3. ก าหนดวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการปรับปรงุ (แสดงตวั
วดัผลส าเร็จของการปรับปรงุ) 

4. ก าหนดผูรั้บผดิชอบ และชว่งเวลาในการปรับปรงุ 

5. วเิคราะหห์าขอบเขตในการปรับปรงุ 

6. จัดท าแผนปรับปรงุ 

7. ตดิตามประเมนิผล (เก็บรวบรวมขอ้มลูตวัวัด) 
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ตวัอยา่งการจดัท าแผนปรบัปรงุ 
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Workshop 3 

การจดัท าแผนปรบัปรงุ โดยด าเนนิการ ดงันี ้

1. เลอืกกระบวนการทีจ่ะปรบัปรงุจาก workshop 2 จ านวน 
1 เร ือ่ง 

2. จดัท าแผนปรบัปรงุตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
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Success is not just completing the assessment, 
or even translating the findings into sound 
improvement plans. 

 

Success is implementing the improvement plans 
properly, in order to improve performance. 

 



 

 

การออกแบบกระบวนการ 

บริการ........................................ 

ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ข้อกําหนดที่สําคัญ 

(ได้มาจากการรับฟังเสียงของ

ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

1) 

2) 

3) 

ตัวชี้วัดบริการ (ได้มาจาก

ข้อกําหนดที่สําคัญ/ มีความ

สอดคล้องกัน) 

1) 

2) 

3) 

กระบวนการหลัก (การออกแบบ

กระบวนการหลักต้องเป็น

กระบวนการที่ส่งเสริมต่อการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวชี้วัดบริการ) 

1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

กระบวนการย่อย (การออกแบบ

กระบวนการย่อยต้องเป็น

กระบวนการที่ส่งเสริมต่อการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวชี้วัดของ

กระบวนการหลัก ทั้งนี้ บาง

กระบวนการย่อยอาจมีตัวชี้วัดให้

ระบุไว้ด้วย) 

1.1 

 

2.1 3.1 4.1 5.1 

1.2 

 

2.2 3.2 4.2 5.2 

1.3 

 

2.3 3.3 4.3 5.3 

1.4 

 

2.4 3.4 4.4 5.4 

1.5 

 

2.5 3.5 4.5 5.5 

Workshop 2 



 

  แผนปรับปรงุ 

 หัวข้อของการปรับปรุง (Title) : …………………………………………………………………………… 

 เกี่ยวข้องกับหมวดใดในเกณฑ์ EdPEx : ………………………………………………………………… 

 สภาพปัจจุบัน (Current Condition)   การวิเคราะห์หาสาเหตุ (Root Cause Analysis) 

อธิบายถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่ โดยอาจ

นําเสนอเป็นกราฟ แผนภูมิพาเรโต หรือแสดงผลการดําเนินงานผ่านตัวชี้วัด

ที่มีข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 

 

 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ และสาเหตุเบื้องหลัง ที่ทําให้เกิดช่องว่าง ระหว่างสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายที่คาดหวังโดยใช้เครื่องมือ 

เช่น แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิพาเรโต Why Why Analysis เป็นต้น 
 

 

 

 

 เป้าหมายการปรับปรุง (Goal/Targets)  แผนงาน (Plan) 

ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังการปรับปรุง ได้แก่ การลดระยะเวลา การลด

ขั้นตอน การเพิ่มมูลค่า โดยกําหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไว้ด้วย 

 กรณีที่เป็นการปรับปรุงเรื่องใหญ่ๆ ซึ่งแต่ละสาเหตุหลักไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแผนงานเดียว ให้เพิ่มเติมแผนงานในแต่ละเรื่องได้ 

การดําเนินการ (Action) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 

ระยะเวลา 

(Time Frame) 

ตัวชี้วัด (Indicator) 

 

    

    

    
 

 การติดตามผล (Follow-up Actions) 

ระบุวิธีการติดตามผล ผู้มีหน้าที่กํากับติดตาม ระยะเวลาในการติดตาม 

 

หมายเหตุ  ตัวชี้วัดที่ปรากฏในแต่ละหัวข้อของแผนปรับปรุงต้องมีความสอดคล้องกัน หรือส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายการปรับปรุง (Goal/Targets) 

Workshop 3 


