
หมวด 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตักิาร 



ภาพรวมเกณฑ ์EdPEx 





- visionary leadership 

- learning-centered education 

- organizational and personal learning 

- valuing workforce members and partners 

- agility 

- focus on the future 

- managing for innovation 

- management by fact 

- societal responsibility 

- focus on results and creating value 

- systems perspective 



เกณฑห์มวดน้ีประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ  

1) การออกแบบระบบงาน และ 

2) การจดัการและการปรบัปรุงกระบวนการท างาน   

  

สรุปเกณฑห์มวด 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 



ระบบ 

สรุปเกณฑห์มวด 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตักิาร (ตอ่) 

ในส่วนแรกจะเป็นการพิจาณาใน 3 เรื่อง คือ  

(ก) ความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาในเรื่องของการก าหนดความสามารถพิเศษ (Core 

Competency) ขององคก์ร ไดแ้ก่ส่ิงท่ีองคก์รมีความเก่งหรือความช านาญในดา้นนั้นซ่ึงตอ้ง

เป็นท่ีรูก้นัโดยทัว่ไป เช่น ความสามารถพิเศษของอินเทลคือเรื่อง CPU เป็นตน้ รวมทั้งการ

ออกแบบและสรา้งนวตักรรมดา้นระบบงานโดยรวม ท่ีบอกถึงพฒันาการขององคก์รว่ามี

การน าระบบงานใหม่ๆ อะไรมาใชบ้า้ง มีการลดขั้นตอนการท างานอยา่งไร เป็นตน้ 

นอกจากน้ีใหร้ะบุถึงวิธีการตดัสินใจเก่ียวกบักระบวนการในระบบงานโดยรวม ทั้งน้ี

กระบวนการท างานท่ีส าคญัและมีผลกระทบตอ่ความพึงพอใจของลกูคา้ใหเ้ป็น

กระบวนการภายในท่ีองคก์รท าเอง แตห่ากมีกระบวนการไหนท่ีท าขา้งนอกไดดี้กว่า ให้

ตดัสินใจท าขา้งนอก ทั้งหมดน้ีตอ้งเช่ือมโยงกบัการก าหนดความสามารถพิเศษดว้ย   

  



ระบบ 

(ข) การออกแบบกระบวนการท างาน โดยพิจารณาในเร่ืองของกระบวนการ

ท างานท่ีส าคญั ความสมัพนัธก์บัความสามารถพิเศษ ผลตอ่การส่งมอบคุณค่า 

การสรา้งก าไร การท าใหอ้งคก์รไดร้บัความส าเร็จและยัง่ยืน ทั้งน้ีตอ้งการให้

อธิบายกระบวนการท างานหลกัๆ ขององคก์ร ท่ีอาจเช่ือมโยงเขา้กบัผลิตภณัฑ์

หรือการบริการ หรือเช่ือมโยงเขา้กบัความสามารถพิเศษ การอธิบายสามารถใช้

แผนภูมิตา่งๆ ช่วย และควรอธิบายในลกัษณะบูรณาการเช่ือมโยงกบัหมวดอ่ืนๆ 

เช่น ความตอ้งการหรือความคาดหวงัของลูกคา้ และ กลยุทธข์ององคก์ร เป็นตน้  

สรุปเกณฑห์มวด 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตักิาร (ตอ่) 



ระบบ 

(ค) ความพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉิน   โดยพิจารณาในเรื่องของการเตรียมพรอ้มตอ่

ภยัพิบตัหิรือภาวะฉุกเฉิน การป้องกนั การจดัการ ความตอ่เน่ืองของการ

ด าเนินการ และการท าใหคื้นสู่สภาพเดิม ในส่วนน้ีตอ้งการรูว่้าเม่ือเกิดภาวะ

ฉุกเฉินข้ึนมาองคก์รมีวิธีเตรียมการเชิงป้องกนัล่วงหนา้อยา่งไร ดงันั้นในเร่ืองน้ี

ตอ้งพิจารณาก่อนว่าภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนไดแ้ก่อะไรบา้ง แลว้จงึก าหนด

วิธีการรบัมือ ตวัอยา่งเช่น ไขห้วดันก ไฟไหม ้น ้าท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว เป็นตน้ 

สรุปเกณฑห์มวด 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตักิาร (ตอ่) 



กระบวน 
การ 

ในส่วนท่ีสองการจดัการและการปรบัปรุงกระบวนการท างานเป็นการพิจาณาใน 2 เรื่อง คือ  

(ก) การจดัการกระบวนการท างาน โดยพิจารณาในเรื่องของการปฏิบตังิานประจ  าวนั การน าขอ้มูล

จากลกูคา้ ผูส้่งมอบ คู่คา้ และคู่ความรว่มมือมาใชใ้นการจดัการ ในส่วนน้ีตอ้งการใหอ้งคก์รบ่งบอก

ลกัษณะการปฏิบตังิานประจ  าวนัว่าเป็นอยา่งไร เช่น ใชร้ะบบ Six Sigma เป็นตน้ รวมทั้งใช้

เทคโนโลยอีะไรบา้ง และการควบคมุเป็นอยา่งไร ทั้งน้ีในระบบเหล่าน้ีองคก์รไดน้ าขอ้มูลดา้นตา่งๆ 

มาใชป้ระโยชนอ์ะไรในกระบวนการบา้ง นอกจากน้ีไดก้ าหนดตวัวดัหรือดชันีช้ีวดัผลการด าเนินการ

ท่ีส  าคญั อะไรบา้งทั้งตวัวดัน าและตวัวดัตามในการตดิตามความกา้วหนา้และควบคมุการท างาน 

ทั้งน้ีใหอ้ธิบายวิธีการลดตน้ทุนโดยรวม และการป้องกนัไม่ใหเ้กิดส่ิงบกพรอ่ง ความผิดพลาดตา่งๆ 

และการท างานซ ้า 

สรุปเกณฑห์มวด 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตักิาร (ตอ่) 



กระบวน 
การ 

(ข) การปรบัปรุงกระบวนการท างาน โดยพิจารณาในเรื่องของการปรบัปรุงกระบวนการท างาน

เพื่อการบรรลผุลการด าเนินการท่ีดีข้ึน การลดความแปรปรวนของกระบวนการ และปรบัปรุง

ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหด้ีข้ึน ดงันั้นตอ้งวิเคราะหก์ระบวนการว่ากระบวนการไหนมีความเส่ียง

ที่จะท าใหเ้กิดความเสียหายมากนอ้ยเท่าไร แลว้วางแผนใหอ้อกมาในลกัษณะเป็นกลยุทธท์ี่จะ

ปรบัปรุงกระบวนการเหลา่นั้น นอกจากน้ีควรท าใหก้ระบวนการเหล่าน้ีทนักบัความตอ้งการ

และทิศทางของธุรกิจอยูเ่สมอ เช่น AEC ท  าใหต้อ้งมีการทบทวนหลกัสูตร และการเรียนการ

สอนที่ตอบสนอง AEC เป็นตน้ รวมทั้งในการด าเนินการขององคก์รไดมี้การก าหนดวิธีการใน

การแบ่งปันขอ้มูลการปรบัปรุงกระบวนการไปสูห่น่วยงานอ่ืนๆ ในองคก์รหรือไม่ 

สรุปเกณฑห์มวด 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตักิาร (ตอ่) 



อาจสรุปในภาพรวมถึงสิ่งท่ีผูน้  าระดบัสูงควรปฏิบตัไิดด้งัน้ี 

• องคก์รไดก้ าหนดคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑแ์ละบรกิารดา้นตา่งๆ จากความตอ้งการ

ของลกูคา้ในปัจจุบนัและลกูคา้เป้าหมายในอนาคต 

• องคก์รใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งเขา้มารว่มในกระบวนการออกแบบระบบงานและ

กระบวนการท างาน 

• องคก์รไดก้ าหนดตวัช้ีวดักระบวนการผลิตผลิตภณัฑแ์ละบรกิารดา้นตา่งๆ บน

พื้ นฐานความตอ้งการของลกูคา้ 

• องคก์รมีการคน้หาแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการเชิงรุก 

• องคก์รไดมี้การเปรยีบเทียบกบัองคก์รอ่ืนท่ีเป็นเลิศในดา้นกระบวนการผลิตและ

บรกิาร 

• องคก์รไดด้  าเนินการตดิตามและควบคมุกระบวนการ 

• องคก์รมีการบรหิารความสมัพนัธก์บัคู่ความรว่มมือและ ผูส้ง่มอบ 

• องคก์รมีการบรหิารกระบวนการสนบัสนุนตามแนวทางของกระบวนการผลิตและ

บริการหลกั 



Core Values and the Criteria 



Key Excellence Indicators: Operation Focus 

• Well-designed work systems and key business 

and support processes 

• Strong focus on work systems and key processes 

that deliver customer value and organizational 

success and sustainability 

• High levels of quality designed into products and 

key processes 

• Effective partnering with suppliers and customers 



• Strong focus on continuous improvement, 

cycle time reduction, innovation, and 

productivity enhancement 

• Strong integration of prevention and 

improvement into daily operations 

• Sustained focus on prevention as well as 

preparation for emergencies 

Key Excellence Indicators: Operation Focus 





What is a Process? 

• A process is a collection of interrelated 

work tasks initiated in response to an 

event that achieves a specific result for the 

customer of the process. 

Value-added 

Activities 

Input  Output  



Characteristic of a Process 

• มีวตัถปุระสงค ์
• มีขัน้ตอนหรอืกิจกรรมท่ีมีล ำดบัชดัเจน  
• เป็นกำรปฏิสมัพนัธก์นัของคน เครือ่งจกัร วสัด ุและ 
เทคนิค 

• กำรบรรลวุตัถปุระสงคผ์ำ่นกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
กระบวนกำร 

• คณุภำพ ระยะเวลำ และต้นทุน เป็นผลมำจำกกำร
ควบคมุกิจกรรมของกระบวนกำร 



What is a Work system? 

มีสองควำมหมำย 

1. กระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีมีหลำยระดบัชัน้รอ้ยเรียง
ปฏิสมัพนัธก์นัจนกลำยเป็นระบบงำน เช่น ระบบกำร
เรียนกำรสอน ระบบกำรฝึกอบรม ระบบกำรบ ำรงุรกัษำ 

2. กิจกรรมท่ีท ำคล้ำย ๆ กนัแต่รวมกนัเพ่ือควำมสะดวกใน
กำรบริหำรจดักำร เช่น ระบบกำรท ำควำมสะอำด ระบบ
กำรเงิน ระบบบริหำรบคุคล 



Systems and Processes 

• System – a set of interrelated or 

interacting processes 

• Process – a set of interrelated or 

interacting activities that transform 
inputs into outputs 



System 

Process 

Process 

Sub-processes 



ควำมส ำคญัของกระบวนกำร 
• เก่ียวข้องกบักำรส่งมอบหลกัสตูร และบริกำร  

• ปฏิสมัพนัธก์บัลกูค้ำและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

• สรำ้งควำมพึงพอใจและสรำ้งสมัพนัธ ์

• กลไกในกำรรบัข้อมูล และบนัทึกข้อมูล 

• สรำ้งคณุค่ำ 

• เพ่ิมต้นทุน 

กำรออกแบบกระบวนกำรช่วยให้กระบวนกำรสร้ำงคณุภำพ ตอบสนองควำมต้องกำร
ของข้อก ำหนด มีควำมคล่องตวั และมีกลไกในกำรปรบัปรงุให้ดีขึน้เสมอ 



ควำมส ำคญัของระบบงำน 
• เก่ียวข้องกบักำรบริหำรในระดบัองคก์ร 

• กำรออกแบบระบบงำนควรค ำนึงถึงสมรรถนะหลกั และ
เป็นยทุธศำสร ์

• กำรตดัสินใจตดัระบบงำนให้บคุคลภำยนอกเพ่ือลด
ต้นทุนและสรำ้งควำมคล่องตวั 

• กำรเตรียมพรอ้มเพ่ือภำวะฉุกเฉิน  



อะไรคือกระบวนกำรหลกั 
• รวมถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร และกระบวนการทางธุรกจิอื่นๆ ทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณาวา่มคีวามส าคญัต่อ
ความส าเรจ็และการเตบิโตของสถาบนั  กระบวนการเหล่าน้ีมกัจะเกีย่วขอ้งกบั
สมรรถนะหลกั วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์ และปจัจยัทีส่ าคญัอยา่งยิง่ต่อ
ความส าเรจ็ของสถาบนั  กระบวนการทางธุรกจิทีส่ าคญัเหล่าน้ีอาจรวมถงึ  
กระบวนการสรา้งนวตักรรม  การวจิยัและพฒันา  การจดัหาเทคโนโลย ี การ
จดัการสารสนเทศและความรู ้ การเป็นคูค่วามรว่มมอืกบัผูส้ง่มอบ  การวา่จา้ง
องคก์ารภายนอกใหด้ าเนินการแทน การบรหิารโครงการ  และการตลาด  
ส าหรบัสถาบนัการศกึษาบางแหง่กระบวนการทางธุรกจิทีส่ าคญัอาจรวมถงึการ
ระดมทุน  การสรา้งความสมัพนัธก์บัสือ่  และการมสีว่นในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ เน่ืองจากลกัษณะของกระบวนการเหลา่น้ีมคีวามหลากหลาย จงึอาจ
ท าใหข้อ้ก าหนดและตวัวดัผลการด าเนินการมคีวามแตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ  



Process Improvement Approach 

1.   Identify the process to improve. 

2.   Determine the scope of the process. 

3.   Decide on the process improvement team. 

4.   Create the As-Is process map. 

5.   Assess the As-Is process. 

6.   Create the desired To-Be process map. 

7.   Implement the changes. 

8.   Assess the new process. 







กล่าวโดยสรุป หมวด 6  

เป็นการตรวจประเมินแง่มุมท่ีส าคญัทั้งหมดของการ 

จดัการกระบวนการ ตัง้แตก่ารก าหนดความสามารถพิเศษ  

ระบบงาน รวมทั้งการออกแบบ จดัการ และปรบัปรุง 

กระบวนการท่ีส าคญัท่ีช่วยสรา้งคณุค่าแก่ลกูคา้และ 

องคก์ร  ตลอดจนการเตรียมความพรอ้มส าหรบัภาวะ 

ฉุกเฉิน 


