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Outline

• บทนํา
• ความสัมพันธระหวางหมวด 6 กับโครงรางองคกร และหมวดอื่น
• การออกแบบการบวนการ
• การจัดการกระบวนการ
• การปรับปรุงกระบวนการ
• ประสิทธิผลกระบวนการ
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ระบบงาน (Work System)

• ระบบงาน หมายถึง  วิธีการที่สถาบันใชเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ  
ระบบงานตองเกี่ยวของกับผูปฏิบัติงาน  ผูสงมอบและคูความรวมมือ
อยางเปนทางการที่สําคัญ ผูรับเหมา คูความรวมมืออยางไมเปนทางการ 
และองคประกอบอื่น ๆ ที่จําเปนในการสรางและจัดหลักสูตร  บริการที่
สงเสริมการเรียนรู  บริการทางการศึกษาอื่นๆ  และกระบวนการ
สนับสนุน ระบบงานจะตองประสานกระบวนการภายในและภายนอก 
และทรัพยากรที่จําเปนเพื่อทําใหสถาบันประสบความสําเร็จในชุมชน
วิชาการ
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กระบวนการ (Work Process)

• กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุงหมายในการสงมอบ
ผลผลิตหรือบริการใหแกผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานโดยทั่วไป กระบวนการประกอบดวย คน เครื่องจักร 
เครื่องมือ เทคนิค และวัสดุ มาทํางานรวมกันตามขั้นตอนที่กําหนดไว
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ขัน้ตอน 1 ขัน้ตอน 3ขัน้ตอน 2
Input Output

ผลติภณัฑ์/
กระบวนการคน เครื่องจกัร เครื่องมือ

 เทคนิค และวสัดุ



คุณลักษณะทั่วไปของกระบวนการ

1. Definability: สามารถระบุขอบขายได มีความชัดเจน ทั้งขั้นตอนการดําเนินงาน ปจจัยนาํเขา 
และผลผลิตที่ตองการ

2. Order: มีระบบระเบียบ ประกอบดวยกิจกรรมและขั้นตอนที่ทําซ้ําได มีผูรับผิดชอบ หรือกรอบ
เวลา สถานที่ ในการปฏิบัติ. 

3. Customer: มีผูรับผลผลิตหรือผลลัพทของกระบวนการ ซึ่งก็คือลูกคาหรือผูรับบริการนั่นเอง. 
4. Value-adding: เปนการสรางคุณคาใหกับผูรับ ทั้งตนน้ํา และปลายน้ํา
5. Embeddedness: เปนสวนหนึ่งของโครงสรางองคกร กระบวนการไมสามารถเกิดขึ้นเองไดโดย

ปราศจากโครงสรางองคกรรองรับ 
6. Cross-functionality: กระบวนการมักมีลักษณะขามหนวยงาน จึงตองอาศัยการสื่อสารและการ

ประสานงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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System

Process

Process
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การจัดการระบบปฏิบัติการ

• การจัดการระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหลายในองคการ
เพื่อใหไดผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ กิจกรรมหลัก ๆ เริ่มตั้งแต
การออกแบบ การพัฒนา การจัดซื้อ การผลิต และการสงมอบไปถึง
ผูรับบริการ โดยมุงเนนใหกระบวนการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้นการจัดการระบบปฏิบัติการจึงมักเกี่ยวของกับการวิเคราะห
กระบวนการภายในองคการ ระบบปฏิบัติการอาจแตกตางกันตาม
ธรรมชาติของผลิตภัณฑหรือบริการ รูปแบบการทาํงาน และขอจํากัด
ตาง ๆ ที่แตกตางกัน รวมทั้งระดับพัฒนาการขององคกร
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การจัดการระบบปฏิบัติการ

• ออกแบบ
• ดําเนินการ
• จัดการ
• ติดตาม ควบคุม
• ประเมินผล ปรับปรุง
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How Customer Interact With You
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How Customer Interact With You

Process Focused Organization

?

?

?

Responsibilities
Process Owner:
• Define, Measure, Analyze, and Improve and Control 

the process (DMAIC)
• Work with the process user(s) to ensure that the 

process is meeting the required performance
Process User (Customer):
• Define the output required by the process
• Work with the process owner to ensure that the 

process is meeting the required performance
• Key Work Processes have external users 

(i.e., clinical process have patients)
• Support and management processes have internal 

users (i.e., finance has internal users) 12



Enterprise Goals Deployment

?

?

?

Rules of Process Management
1. Name the Process                                                   

ตัง้ชื่อให้กระบวนการ
2. Give the Process An Owner                         

หาเจ้าของให้กระบวนการ
3. Teach the Owner How To Improve A Process 

สอนเจ้าของกระบวนการวิธีปรบัปรงุกระบวนการ
4. Hold the Owner Accountable For Improving  The 

Process      มอบหมายให้เจ้าของกระบวนการ
รบัผิดชอบเรื่องการปรบัปรงุกระบวนการ

14

“If you can’t describe what you are doing as a 
process, you don’t know what you’re doing.”

Dr. W. Edwards 
Deming

“If you can’t describe what you are doing as a 
process, you don’t know what you’re doing.”

Dr. W. Edwards 
Deming

การจัดการกระบวนการ
Process Management
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Systematic Processes
DefineDefine

MeasureMeasure

AnalyzeAnalyze

Improve &
Control
Improve &
Control

Write down 
what we do

บนัทึก
วิธีดาํเนินการ

Measure 
what is 
important
วดัสิ่งที่สาํคญั

Always do      
the same
ดาํเนินการ
เหมือนเดิม

Get better
and hold
the grain
ปรบัปรงุ

สรา้ง
มาตรฐาน

Stable, In control, Repeatable
คงเส้นคงวาทาํซํา้ได้ ภายใต้การควบคมุ 16



“INSANITY: Doing the 
same thing over and 

over and expect 
different results.”

Albert Einstein

“INSANITY: Doing the 
same thing over and 

over and expect 
different results.”

Albert Einstein

การจัดการกระบวนการ
Process Management
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6.1กระบวนการทํางาน: สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และ
ปรับปรุง หลักสูตรและบรกิารและกระบวนการทํางานที่สําคัญ
อยางไร

ใหอธิบายวิธีการที่สถาบันใชในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง
กระบวนการทํางานสําคัญเพื่อสงมอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณคาสําหรับ
ผูเรียนและลูกคากลุมอื่น และ ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จและยั่งยืน 
สรุปกระบวนการทํางานที่สําคัญของสถาบัน
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ความสําคัญของกระบวนการ
• เกี่ยวของกับการสงมอบหลักสูตร และบริการ 
• การปฏิสัมพันธกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
• การบริหารระบบงานตาง ๆ เพื่อนําสูการสรางคุณคาและคุณภาพในทุกสวน
• กลไกในการรับขอมูล และบันทึกขอมูล
• กระบวนการเรียนการสอนและการสนับสนุน
• การปรับปรุงและการสรางนวัตกรรม

การออกแบบกระบวนการชวยใหกระบวนการสรางคุณภาพ ตอบสนองความ
ตองการของขอกําหนด มีความคลองตัว และมีกลไกในการปรับปรุงใหดีขึ้นเสมอ
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6.1 กระบวนการทํางาน
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
(1)  ขอกําหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
สถาบันมีวิธีการอยางไร ในการระบุขอกําหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการทํางานที่สําคัญ

กระบวนการที่สําคัญของสถาบันมีขอกําหนดที่สาํคัญของกระบวนการเหลานี้มีอะไรบาง 
(2) แนวคิดการออกแบบ
สถาบันมีวิธีการอยางไรในการออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการทํางานที่สําคัญเพื่อให
เปนไปตามขอกําหนด

สถาบันไดนําเทคโนโลยีใหม ๆ ความรูของสถาบัน ความเปนเลิศ ดานหลักสูตรและบริการ คุณคา
ในมุมมองของลูกคา และความคลองตัวที่อาจจําเปนตองมี มาพิจารณาในการออกแบบหลักสูตร บริการ และ
กระบวนการเหลานี้อยางไร
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6.1 กระบวนการทํางาน
ข.  การจัดการกระบวนการ
(1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ

สถาบันมั่นใจไดอยางไรวาการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการทํางานตางๆ เปนไป
ตามขอกําหนดที่สําคัญ  

มีตัววัดหรอืตัวบงชี้ของผลการดําเนินการและตัววดัภายในกระบวนการอะไรบางที่สถาบันใชเพื่อควบคุม
และปรับปรุงกระบวนการตางๆ ตัววัดเหลานี้สัมพันธกับคุณภาพของสัมฤทธิ์ผลและผลการดําเนินการของหลักสูตร
และบริการของสถาบันอยางไร
(2) กระบวนการสนับสนุน 

สถาบันมีวิธีการอยางไร ในการกําหนดกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ 
กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญมีอะไรบาง สถาบันมั่นใจไดอยางไรวาการปฏิบัติงานประจําวันของ

กระบวนการเหลานี้ เปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญเพื่อสนับสนุนสถาบัน
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กระบวนการทํางาน
ข.  การจัดการกระบวนการ
(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ

สถาบันมีวิธีการอยางไร ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มการเรียนรูของ
ผูเรียน ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ และผลการดําเนินการ เสริมสรางสมรรถนะหลักของ
สถาบันและลดความแปรปรวน
ค.  การจัดการนวัตกรรม
 สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอยางไร 

สถาบันใชโอกาสเชิงกลยุทธซึ่งพิจารณาแลววา เปนเรื่องที่สมควรเสี่ยง (Intelligent Risks) 
อยางไร  สถาบันไดเตรียมทรัพยากรดานการเงินและทรัพยากรอื่นๆ ไวเพื่อสนับสนุนโอกาสดังกลาว
อยางไร สถาบันยุติการสนับสนุนเรื่องดังกลาว ณ เวลาที่เหมาะสมเพื่อนําทรัพยากรไปสนับสนุนโอกาสอื่น
ที่สําคัญกวาอยางไร 
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ: สถาบันทําใหมั่นใจไดอยางไรวา
การปฏิบัติการตางๆ มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผล

อธิบายวาสถาบันมีวิธีการอยางไรในการควบคุมตนทุน บริหารหวงโซ
อุปทาน ทําใหสถานที่ทํางานมีความปลอดภัย มีการเตรียมพรอมรับภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อทําใหมั่นใจวาระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล 
และสงมอบคุณคาแกผูเรียนและลูกคากลุมอื่น  
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

ก.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
สถาบันควบคุมตนทนุโดยรวมของระบบปฏิบัติการอยางไร 
สถาบันดําเนินการอยางไรในเรื่องพิจารณารอบเวลาการทํางาน การเพิ่มผลผลิต

และปจจัยดานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาใชในกระบวนการทํางาน ปองกันไมให
เกิดขอผิดพลาดหรือการทํางานซ้ํา ลดตนทุนในการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจ
ติดตามกระบวนการหรือผลการดําเนินการ (*) สรางสมดุลระหวางความจําเปนในการ
ควบคุมตนทุน กับความตองการของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

ข.  การจัดการหวงโซอุปทาน
สถาบันมีการจัดการหวงโซอุปทานอยางไร 

สถาบันดําเนินการอยางไร ในเรื่อง
• การคัดเลือกผูสงมอบ และทําใหมั่นใจวามีคุณสมบัติและอยูในสถานะที่ไมเพียงตอบสนองตอ

ความตองการของการปฏิบัติการเทานั้น แตยังสามารถยกระดับผลการดําเนินการขององคการ 
และเพิ่มความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

• วัดและประเมินผลการดําเนินการของผูสงมอบ 
• ใหขอมูลปอนกลับเพื่อชวยใหผูสงมอบนําไปใชปรับปรุง 
• จัดการกับผูสงมอบที่มีผลการดําเนินงานไมดี

26

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
(1) ความปลอดภัย 
สถาบันดูแลใหมีสภาพแวดลอมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยไดอยางไร 

ระบบความปลอดภัยของสถาบันไดครอบคลุมตั้งแตการปองกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การ
วิเคราะหหาสาเหตุของความไมปลอดภัย และการกูคืนสูสภาพเดิมอยางไร 
(2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน

สถาบันมีวิธีการอยางไรเพื่อใหมั่นใจวา มีการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
ระบบการเตรียมพรอมดังกลาวไดคํานึงถึงการปองกัน การจัดการความตอเนื่องของ

ระบบปฏิบัติการ และการกูคืน สูสภาพเดิมอยางไร ระบบการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติและสภาวะฉุกเฉินของ
สถาบัน ไดนําเอาเรื่องที่ตองพึ่งพาผูสงมอบและคูความรวมมือมาพิจารณาอยางไร
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Overall requirement level 1

6.1 กระบวนการ
ทํางาน

วธิกีารทีส่ถาบนัใช ้
ในการออกแบบและ 
จัดการกระบวนการ
ทํางานสําคญัอยา่ง
เป็นระบบเพือ่สง่
มอบหลกัสตูรและ
บรกิารทีม่คีณุคา่
สําหรับผูเ้รยีนและ
ลกูคา้กลุม่อืน่

วธิกีารปรับปรงุ
กระบวนการทํางาน
สําคญัอยา่งเป็น
ระบบเพือ่ให ้
หลกัสตูรและ
บรกิารคงคณุคา่
สําหรับผูเ้รยีนและ
ลกูคา้กลุม่อืน่ และ 
ทําใหส้ถาบนั

ประสบความสําเร็จ
และยัง่ยนื

สรปุ
กระบวนกา
รทํางานที่
สําคญัของ
สถาบนั

กรจัดการ
นวตักรรม

28



Overall requirement level 1

6.2 ประสทิธผิลการ
ปฏบิตักิาร

วธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้น
การควบคมุตน้ทนุ 

บรหิารหว่งโซอ่ปุทาน
อยา่งเป็นระบบและมี

ประสทิธผิล

การบรหิารความ
ปลอดภยัและการ

เตรยีมพรอ้มเพือ่ภาวะ
ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้
อยา่งเป็นระบบเพือ่ทํา

ใหม้ั่นใจวา่
ระบบปฏบิตักิารมี
ประสทิธผิล

ทําใหม้ั่นใจวา่
ระบบปฏบิตักิารมี
ประสทิธผิล และสง่
มอบคณุคา่แก่
ผูเ้รยีนและลกูคา้

กลุม่อืน่ 
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การออกแบบบริการ และกระบวนการ

• Product/Service Vs. Process 
• Product/Service Requirements Vs. Process Requirements

30

31

การระบุขอกําหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการทํางานที่
สําคัญ
• ขอกําหนดของผลิตภัณฑ/บริการ
• ขอกําหนดของกระบวนการทํางาน

32



หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ

ตวัอยา่งการจดัทาํขอ้กาํหนดที่สาํคญั
ขอ้มลูความตอ้งการ ขอ้กาํหนด

• มลีกูคา้ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ
• ลกูคา้เกา่ทีม่อียูย่ังคงซือ้สนิคา้จากบรษิัท
• ทราบขอ้มลู ขา่วสารจากลกูคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไดท้ันที

• มลีกูคา้ใหมเ่พิม่ขึน้
• รักษาลกูคา้เกา่ทีม่อียู่
• ขอ้มลู และขา่วสารเกีย่วกบัลกูคา้ทันเหตกุารณ์

• วัตถดุบิทีส่ัง่ซือ้เขา้มาตอ้งไมม่ขีองเสยี ทีท่ําใหก้ระบวนการ
ผลติหยดุชะงัก
• มวีัตถดุบิใชใ้นกระบวนการผลติทกุครัง้ทีเ่บกิ

• วัตถดุบิมคีณุภาพ

• มวีัตถดุบิตอบสนองตอ่กระบวนการผลติเมือ่ตอ้งการ

• สนิคา้ทีจ่ัดเก็บไมแ่ตกหกั บดิเบีย้ว เสยีรปูทรง
• ตวัเลขของสนิคา้ทีเ่ป็นจรงิและทีอ่ยูใ่น Stock Card ตรงกนั
• สนิคา้ทีเ่บกิเพือ่จัดสง่ถกูตอ้งตรงกบัใบเบกิ

• สนิคา้ทีจ่ัดเก็บอยูใ่นสภาพสมบรูณ์
• จํานวนสนิคา้ทีม่อียูใ่นคลังถกูตอ้งและแมน่ยํา
• ความถกูตอ้งของการ เบกิ-จา่ย สนิคา้

ความตอ้งการภายในทางธุรกิจ
ความตอ้งการภายนอกจากลกูคา้
มาตรฐานสากลกาํหนดใหท้าํ

กฎหมายกาํหนด
33

หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ

• ความตอ้งการของผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย
• ขีดความสามารถของหน่วยงานและความพรอ้มของทรพัยากร 
• ความสามารถของการจดัหาทรพัยากรและความตอ่เนื่องของงบประมาณ 
• มาตรฐานการควบคมุ 
• ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ เช่น กฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีแนวโนม้ของพฤตกิรรมผูบ้ริโภค 
ตลาดและทางสงัคม

• ปัจจยัของผลกระทบที่อาจมีตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มในระยะสั้นและระยาว 
• ความเป็นไปไดใ้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการทั้งใน

ปัจจบุนัและในอนาคต 
• ความคล่องตวัในการปรบัเปลี่ยน การประสานงานกบัส่วนงานอื่นทั้งในแนวดิ่ง

และในแนวราบ

ขอ้กาํหนดที่สาํคญัพิจารณาจากอะไร
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หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ

ตวัอยา่งการกาํหนดตวัชี้วดัขอ้กาํหนดที่สาํคญั

ประโยชนใ์นการ
ควบคมุกระบวนการ

กระบวนการทํางาน ขอ้กาํหนด ตวัชีว้ดั
การขาย • มลีกูคา้ใหมเ่พิม่ข ึน้

• รกัษาลกูคา้เกา่ทีม่อียู่
• ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัลกูคา้ทนัสมยั

• จาํนวนลกูคา้ใหม่
• อตัราการสญูเสยีลกูคา้
• อตัราการเขา้เยีย่มลกูคา้

จดัซือ้/จดัจา้ง • วตัถดุบิมคีณุภาพ • อตัราการ Reject วตัถดุบิจาการตรวจ
ของ QC

การจดัการคลงัวตัถดุบิ • วตัถดุบิทีจ่ดัเก็บมสีภาพทีส่มบรูณ์ • อตัราการเสยีหายของวตัถดุบิทีจ่ดัเก็บ

การจดัการคลงัสําเร็จรปู • สนิคา้ทีจ่ดัเก็บมสีภาพทีส่มบรูณ์ • อตัราการเสยีหายของสนิคา้ทีจ่ดัเก็บ

การออกแบบผลติภณัฑ์ • สนิคา้ทีอ่อกแบบตรงกบัความตอ้งการ • อตัราการยอมรบัสนิคา้จากลกูคา้

การตรวจสอบคณุภาพ • ไมม่วีตัถดุบิหรอืสนิคา้ทีไ่มม่คีณุภาพ • อตัราการพบปญัหาของวตัถดุบิใน
กระบวนการผลติ

การจดัการและการพฒันาทรพัยากร
บคุคล

• ไดบ้คุลากรมคีณุสมบตัติรงตามความ
ตอ้งการในเวลาทีก่าํหนด
• บคุลากรไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะใหท้นักบัเทคโนโลยสีนบัสนนุการ
ดาํเนนิกจิการ

• ระยะเวลาในการสรรหาบคุลากร
• อตัราของบคุลากรทีไ่ดต้รงกบั
คณุสมบตัทิ ีก่าํหนด
• อตัราของบคุลากรทีผ่า่นเกณฑก์าร
ประเมนิความรูแ้ละทกัษะหลงัการอบรม
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Workshop

• ระบุบริการ/ผลิตภัณฑที่หนวยงานใหบริการ
• กําหนดผูรับบริการสําหรับแตละบริการ
• กําหนดความตองการสําหรับผูรับบริการแตละบริการ
• กําหนดตัวชี้วัดทีสะทอนความตองการของผูรับบริการ
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Workshop

พนัธกจิ ผลติภณัฑ/์ 
บรกิาร

ลกูคา้ ความตอ้งการ ตวัชีว้ดั
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เครื่องมือสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ

• Brainstorming
• Customer/Market Survey
• Quality Function Deployment
• Engineering Design Process 
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การออกแบบระบบงาน
ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา/

ความถี่
1. ศกึษาและวเิคราะห ์ผลติภณัฑ/์บรกิาร พันธกจิ 
ยทุธศาสตรแ์ละความตอ้งการของลกูคา้และผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี
2. สํารวจและวเิคราะหส์ภาพการทํางานของ
หน่วยงาน (ระบวุา่มกีระบวนการทํางานอะไรบา้ง)
3. แปลงความตอ้งการเป็นขอ้กําหนดกระบวนการ
และตวัชีว้ดั
4. ระบวุา่กระบวนการทีจ่ําเป็นในการตอบสนองตอ่
ขอ้กําหนดกระบวนการตอ้งมอีะไรบา้ง
5. จัดกลุม่กระบวนการและรอ้ยเรยีงความสมัพันธ์
ระหวา่งกระบวนการ รวมถงึตวัชีว้ดั
6. จัดทําระบบงานภาพรวม
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การออกแบบระบบงาน/กระบวนการ

• SIPOC Model
• Value Chain

40
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1. ออกแบบ
เจตจํานง: ออกแบบผลติภัณฑแ์ละ
กระบวนการทํางานเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กําหนดทีส่ําคญั

1. ทบทวนผงัระบบงานขององคก์รเพือ่
กาํหนดตาํแหนง่ทีก่ระบวนการควรอยู่

a. กําหนดชนดิของกระบวนการ
    (กระบวนการหลักหรอืสนับสนุน?)

2. กาํหนดขอ้กาํหนดทีส่ําคญัของ
กระบวนการทํางาน

a. สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้และ    
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี?

b. สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรอ์งคก์ร?
c. กําหนดเป้าหมายหลักของกระบวนการ
d. กําหนดผลลัพธท์ีข่าดหวัง
e. กําหนดตวัชีว้ัดทีส่ะทอ้นถงึ
     คณุภาพของผลลัพธ์
a. กําหนดจดุควบคมุและตวัชีว้ัดใน
กระบวนการ

3. ศกึษาทบทวนวธิกีารทีใ่ชใ้นปจัจบุนัและ
บนัทกึใหเ้ป็น Process Map
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4. กาํหนความรบัผดิชอบ
a. กําหนดเจา้ของกระบวนการหรอื

เจา้ภาพ(process owner)
b. กําหนดผูด้ําเนนิกระบวนการ(process 

performer)
c. มอบหมายใหร้ับผดิชอบตวัชีว้ัดของ

กระบวนการ ทัง้เจา้ของและผูด้ําเนนิ
กระบวนการ

5. ออกแบบข ัน้ตอน กาํหนดรายละเอยีด
    ของกระบวนการ
a. ใชเ้ครือ่งมอืชว่ยในการออกแบบ เชน่ 

SIPOC, Lean, DFSS, PDCA
b. นําสารสนเทศดา้น Innovation, CAR, 

& OFI ทีเ่กีย่วขอ้งมาพจิารณา

6. บนัทกึผลการออกแบบ สรปุเป็น
a. รา่งคูม่อืการดําเนนิกระบวนการ
b. แผนงานทดลองใชก้ระบวนการ

8. จดัเตรยีมเอกสารประกอบ

7. ยนืยนัประสทิธผิลของกระบวนการ
a. ทดลองใชใ้นวงแคบ
b. ตดิตามประเมนิผล
c. ปรับปรงุจนกวา่ไดม้าตรฐาน
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การนําสู่การปฏบิตั ิ การดาํเนินการจริง การทบทวนประเมิน
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Value Chain
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SIPOC

47

ตัวอยางกระทรวงพลังงาน

Value stream
48

Value stream



49

ส่งเสริมด้านพลังงาน
(การผลิต การจําหน่าย การใช้และอนุรักษ์พลังงาน)

ส่งเสริม สนับสนุน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานส่งเสริมการให้สัมปทาน การกํากับดูแลและควบคุม

-แผนพลังงานชุมชน
-สัมปทาน/ใบอนุญาต
-โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
-โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ศึกษา สํารวจข้อมูลพื้นฐาน
องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน

รวบรวม ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

พิจารณาอนุญาตและต่ออายุการประกอบ
กิจการควบคุม น้ํามันตามกฎหมาย

ควบคุมดูแลให้เปนไปตามกฎหมายโดย
ตรวจตราและตรวจสอบการประกอบกิจการ

ศึกษา สํารวจข้อมูลพื้นฐาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กฎเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ที่กําหนดไปยังกลุ่มเปาหมาย

วิเคราะห์ เปรียบเทียบมาตรการ
กฎเกณฑ์เกี่ยวข้องที่มีอยู่

จัดทําแผนในการส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อการจัดหา พัฒนาพลังงานทดแทน

กําหนดกฎเกณฑ์มาตรการและ
การดําเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน

วิเคราะห์ เปรียบเทียบมาตรการ
กฎเกณฑ์เกี่ยวข้องที่มีอยู่

จัดทําแผนในการส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์พลังงาน

กําหนดกฎเกณฑ์ มาตรการ
พร้อมวิธีการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
สนับสนุน และมาตรการต่างๆ
ในการอนุรักษ์พลังงานไปยังกลุ่มเปาหมาย

3 Levels of Process

การวิเคราะหหวงโซคุณคาของการผลิตบัณฑิต

การสนับสนุนการเรียนรู้ การประกนัคณุภาพ การวิจยัในชัน้เรียน

การพฒันาอาจารย ์และการจดัการทรพัยากรบคุคล

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

 ชื่อ
เสี
ยง

แล
ะก

าร
เติ
บโ
ตข

อง
มห

าวิ
ทย

าล
ยั
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การกําหนด
คณุสมบตัิ

การกําหนด
ชอ่งทาง
การรับ

การ
ประชาสมัพนั
ธ์และสือ่สาร

การเตรียมการ
ด้านเอกสาร

การ
ดําเนินการ

การ
ควบคมุ
คณุภาพ

การ
สรุปผล

ระเบยีบปฏบิตั/ิคาํสั่งในการรับนักศกึษา

กระบวนการระดบัที่ 2

plan Do    check   act

การรับ
นักศกึษา

การจัดการเรียน
การสอน

การพฒันา
นักศกึษา

การสนับสนุนการ
เรียนการสอน

การ
ประเมิน
และการ
ตดิตามผล
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ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการรบันกัศึกษา

• คุณภาพ         Q
• ตนทุน     C
• ประสิทธิภาพ  D
• ประสิทธิผล   E

52



การสร้างและ
พฒันาหลักสูตร

พฒันาทกัษะการเรียนรู้และ
คุณลักษณะที่พงึประสงค์

การบริหาร
หลักสูตร

การรับนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน

การพฒันา
นักศึกษา

การประเมนิและ
การตดิตามผล

ตรวจสอบ
หลักฐาน

รับตรง

โครงการพเิศษ

ผ่านสกอ.

สื่อสาธารณะ

Website

จัดทาํเอกสาร กาํหนดเวลา

จัดตาราง

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

อนุมัตริายชื่อ

การประเมนิ สรุปผล

การผลิตบณัฑติ

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

การผลิตบัณฑติที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพ

ตามความต้องการของประเทศ

การสนับสนุน
การเรียนการ

สอน

การกําหนด
คณุสมบตัิ

กําหนด
ช่องทางการ

รับ
ประชาสมัพนัธ์
และสื่อสาร

การ
เตรียมการ
ด้านเอกสาร

ดําเนินการ การควบคมุ
คณุภาพ

ประเมิน
สรุปผล

ศษิย์เก่า

เอกสารบน
Web
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หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ

ลกูคา้ ผูส้ง่มอบ

การขาย

วางแผน
การผลติ

ออกแบบ
ผลติภัณฑ์

พัฒนา
ผลติภัณฑ์

ผลติสนิคา้ ตกแตง่
สนิคา้

จัดการคลัง
วัตถดุบิ

จัดการ
คลังสนิคา้

จัดซือ้/
จัดจา้ง

ตรวจสอบ
คณุภาพ

จัดสง่

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ซอ่มบํารงุ

การจัดการ
ทรัพยากรบคุคล

การพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล

ธรุการ/
กฎหมาย

ประชาสมัพันธ์

Design Phase : ตวัอยา่งการออกแบบกระบวนการภาคธุรกิจ
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หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ

Design Phase : ตวัอยา่งการวางแผนกระบวนการภาคธุรกิจ
กระบวนการทํางาน สรา้ง

คณุคา่
สนบัสนนุ หนว่ย

รบัผดิชอบ
ภาระหนา้ทีห่ลกั

การขาย X การตลาด ตดิตอ่ประสานงานลกูคา้ เสนอขาย รบัคาํส ัง่ซือ้ 
ดแูลลกูคา้

จดัซือ้/จดัจา้ง X จดัซือ้ จดัซือ้ จดัหา วตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติ จดัจา้ง 

การจดัการคลงัวตัถดุบิ X คลงัวตัถดุบิ จดัการวตัถดุบิ จดัเก็บ ดแูล เบกิ/จา่ย

การจดัการคลงัสําเร็จรปู X X คลงัสนิคา้ จดัการสนิคา้ ระหวา่งกระบวนการผลติสนิคา้
สําเร็จรปู จดัเก็บ รบัเขา้ ดแูล

การออกแบบผลติภณัฑ์ X ออกแบบ ออกแบบผลติภณัฑใ์หม่

ผลติสนิคา้ X ผลติ ผลติสนิคา้สําเร็จรปู

การตรวจสอบคณุภาพ X คณุภาพ ตรวจสอบคณุภาพ วตัถดุบิ การผลติ และสนิคา้ 
มาตรฐานคณุภาพสนิคา้

ซอ่มบาํรงุ X ซอ่มบาํรงุ ดแูลโครงสรา้งพืน้ฐาน ซอ่มแกไ้ข บาํรงุรกัษา

จดัสง่ X คลงัสนิคา้ นําสง่สนิคา้สําเร็จรปู และสง่มอบใหล้กูคา้

การจดัการและการพฒันา
ทรพัยากรบคุคล

X บคุคล จดัหาบคุลากร จงูใจ พฒันา และประเมนิขดี
สมรรถนะและผลงาน คา่ตอบแทน

การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

X เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จดัการ ดแูลระบบ
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Work System and Processes
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Business Process Management

เร ิม่ตน้/สิน้สดุ ดาํเนนิการ ตดัสนิใจ เชือ่มตอ่ แจง้ใหท้ราบ/ประสานงาน
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แนวทางในการวิเคราะห SIPOC

• เริ่มตนโดยใชหลักการ S-I-P-O-C (Supplier-Inputs-Process-Outputs- Customer). Start with 
C, then O, then S, then I, then  P
• พิจารณาวารายละเอียดระดับใด?
• เปนขั้นตอนที่วกิฤตดานคุณภาพหรือไม CTQs or non-CTQ-activity?
• ผลผลิตคืออะไร วัดไดหรือไม?
• กําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดใหชัดเจน
• ระบุขั้นตอนที่สําคัญตามการเกิดกอนหลัง
• ขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กฎหมาย บุคลากร ผูรับบริการ งบประมาณ
• ใชหลักการของ P-D-C-A เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ
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How do I do it? (cont’d)

1.  Create a basic template of the process:

Process Name
Suppliers Outputs Customers

Boundaries

Inputs

start end

1. ใช flip-chart  และ 3” x 3” Post-It® notes, ปากกา
2. ระบุชื่อกระบวนการหลักบนหัวกระดาษ 
3. กําหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 
4. ลูกคาและผลลิต 
5. ระบุตนน้ํา ปจจัยปอน 
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How do I do it? (cont’d)

2.  Brainstorm the steps in the process

Process NameSuppliers Outputs CustomersInputs

start end

Tips:

At this stage

Do not try to establish order

Do not discuss process steps

ใหสมาชิกระดมกําลังสมองคิดถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ เขียนลงบน Post –it-note  
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How do I do it? (cont’d)
3. Group into major process areas

Process NameSuppliers Outputs CustomersInputs

start end

จัดกลุ่มกจิกรรมที่เป็นระดับบนไว้แถวบนสุด 
  กจิกรรมย่อยอื่น ๆ  หากเป็นงานย่อย ๆ ให้เรียงไว้ใต้กจิกรรมหลัก 

Tip:
กจิกรรมในระดับเดียวกันเป็นกจิกรรมที่ร้อยเรียงกันหรือไม่
มีส่วนงานใดรับผิดชอบในแต่ละขัน้ตอนหรือไม่
เป็นกจิกรรมที่สร้างคุณค่าหรือไม่
กจิกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องให้นําออกมาไว้ข้างนอก

64

How do I do it? (cont’d)
4.  Critically evaluate the ‘Final’ Process Map:

Process Name
Suppliers Outputs CustomersInputs

start

end

ลากเส้นแสดงความสัมพนัธ์
  พนิิจดูความเชื่อมโยงอีกครัง้ 
  ระบุข้อกาํหนดของกระบวนการ และระบุว่าจุดวกิฤตใิดในกระบวนการ
   ระบุกลไกในการควบคุม 
   มีจุดควบคุมใดหรือไม่ที่ต้องสร้างคู่มือกาํกับการควบคุม?



Workshop การออกแบบกระบวนการ

• คณะวิชาใหเลือกจัดทํา SIPOC การเรียนการสอนหรือวิจัย
• หนวยงานจัดทํา SIPOC ของหนวยงาน
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การจัดการกระบวนการ

• การปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการทํางานตางๆ เปนไปตามขอกําหนด
ที่สําคัญ
• มีตัววัดหรือตัวบงชี้ของผลการดําเนินการและตัววัดภายในกระบวนการ
อะไรบางที่สถาบันใชเพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการตางๆ 
• ตัววัดเหลานี้สัมพันธกับคุณภาพของสัมฤทธิ์ผลและผลการดําเนินการของ
หลักสูตรและบริการของสถาบันอยางไร
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Areté
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Areté

71

Areté
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Areté

73

Areté
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หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ

Control Phase : การควบคุมกระบวนการทํางาน
การควบคุมดวยตัวชี้วัด :
• ผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญ
• ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
• ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ไดตามความตองการ

KPI
In-Process KPI

การควบคุมดวยการกําหนดมาตรฐานการทํางาน :
• กําหนดมาตรฐานการทํางาน 
• Work Manual /Work Instruction
• กําหนดจุดควบคุมในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
• อบรมพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรฐานการทํางาน
• กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล ตามจุดควบคุม
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หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ

มาตรฐานการทํางานที่ดี :
• ใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน ไมคลุมเครือ
• อาจใชรูปภาพอธบิายประกอบ
• มีการทดลองเพื่อปรับแตง กอนนําไปใชงาน
• มีการฝกอบรม กอนนําไปปฏิบัติงาน 

“Work Instruction/Work Manual

มาตรฐานการทํางาน :
• เปนเครื่องมือที่ประกันวา บุคลากรตางคนกัน ณ เวลาตางกัน ทํางานอยางเดียวกัน ไดผลผลิตและใชเวลา
ในการดําเนินงานใกลเคียงกัน
• เปนเครื่องมือในการฝกอบรมบุคลากร ที่ยายมาใหม หรือการฝกตามวงรอบ
• เปนเครื่องมือในการจัดการความรูขององคการ 
(การรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร) 
• เปนเครื่องมือที่รับประกันวา มีแนวทางการปฏิบัติ และการประเมินผลงาน
/คุณภาพงาน ที่ชัดเจน

Control Phase : การจดัทาํมาตรฐานการทาํงาน
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หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ
(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

Control Phase : การแกไขสิ่งบกพรองในกระบวนการ
การแกไขสิ่งบกพรอง :
• จัดทําฐานขอมูลจริง การปฏิบัติงานตามกระบวนการ
• ผูรับผิดชอบวิเคราะหปญหาและผลกระทบและแกไขปญหาเฉพาะหนา
• ผูรับผิดชอบรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อแกปญหาระยะยาว
• บันทึกจัดทํา Case Study เพื่อมิใหเกิดขอบกพรองซ้ํา 
(ผิดที่คน ผิดที่เครื่องมือ หรือผิดที่กระบวนการ)
• เปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการตอไป
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Value Chain 
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การจัดการกระบวนการ (วิจัย)

ระบบงานวิจัย ตัวชี้วัดระบบงานวิจัย
Publication 

(1)
Citation 

(2)
Usage (3) Revenue  

(4)
Patent  

(5)
Commerciali

zation (6)

1. การหาโจทยวิจัย
2. การหาทุนวิจัย
3. การเตรียมการวิจัย
4. การดําเนินการวิจัย
5. การพัฒนานักวิจัย
6. การเผยแพรงานวิจัย
7. การจัดการสิทธิบัตร
8. การตอยอดเชิงพานิชย
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การจัดการกระบวนการ (วิจัย)

ระบบงานวิจัย ขอกําหนด ตัววัดกระบวนการ KPI
1. การหาโจทยวิจัย - จํานวนโจทยวิจัย

2. การหาทุนวิจัย - จํานวนแหลงทุน
- รายไดจากทุนวิจัย

3. การเตรียมการวิจัย
4. การดําเนินการวิจัย - รอยละโครงการที่เสรจ็ตามเวลา

- ความพึงพอใจผูรับบริการ

5. การพัฒนานักวิจัย - รอยละอาจารยทีส่ามารถตีพิมพได
- รอยละอาจารยทีม่ีโครงการวิจัย
- Competency นักวิจัย

6. การเผยแพรงานวิจัย - จํานวน Publication, Citation

7. การจัดการสิทธิบัตร - จํานวน Patent

8. การตอยอดเชิงพานิชย - รายไดจากการตอยอด
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การจัดการกระบวนการ (วิจัย)

ระบบงานการเรยีนการ
สอน

ตวัชีว้ดัระบบงานการเรยีนการสอน

JOB (1) Satisfac (2) Grad.
Rate  
(3)

Income  
(4)

  (5)  (6)

1. พัฒนาหลกัสตูร

2. การรับนักศกึษา

3. การสอน

4. การสนับสนุนการสอน

5. การพัฒนานสิติ

6. การตดิตามประเมนิผล

7. การจัดหางาน
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การจัดการกระบวนการ (การเรียนการสอน)

การเรยีนการสอน ขอ้กาํหนด ตวัวดักระบวนการ KPI

1. พัฒนาหลกัสตูร

2. การรับนักศกึษา

3. การสอน

4. การสนับสนุนการสอน

5. การพัฒนานสิติ

6. การตดิตามประเมนิผล

7. การจัดหางาน
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Deming Cycle
P
l
a
n

D
o

C
h
e
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k

A
c
t

การวางแผน

การนําแผนมาปฏบิตัิ
การตดิตามผลการปฏบิตัิ

การปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย

ที่วางไว้
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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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กระบวนการปรับปรุงงาน

1. เลือกหัวขอที่จะศึกษา – What Process and objective, and Why 
improve?

2. เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
3. ระบุสาเหตุตนตอ
4. กําหนดแนวทางปรับปรุงและลงมือปฏิบัติ – How to improve?
5. ประเมินแนวทางแกไข – Cost, impact and who gets the benefit?
6. จัดทํามาตรฐาน
7. บันทึกผลความพยายามและเลือกหัวขอศึกษาใหม
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The Toyota Production System

Just in Time
“The right part
at the right time
in the right amount”

•Continuous Flow
•Pull System
•Takt Time

HEIJUNKA

Jidoka

Production Lines
That Stop for
Abnormalities

•Automatic Machine Stop
•Fixed Position Line Stop
•Error Proofing
•Visual Control
•Labor-Machine Efficiency

Mutual Trust; Employee Development Robust Products and Processes
Stability; TPM; 5S Supplier Involvement

Best Quality - Lowest Cost - Shortest Lead Time
Through Shortening the Production Flow By Eliminating Waste

“Built-in Quality”

Standardized Work and Kaizen
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• กําหนดคุณคาของผลิตภัณฑในมุมมองของลูกคา (Specify Value 
from the Viewpoint of the Customers)

• วิเคราะหกิจกรรมเพื่อระบุคุณคาและขจัดความสูญเสีย (Value Stream 
Mapping)

• ปรับปรุงคุณภาพและการไหลของระบบใหมีความตอเนื่อง (Improve 
Quality and System Flow)

• การจัดวางระบบการผลิตแบบดึง (Pull System)
• มีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณแบบ (System 

Perfection)

หลักการ 5 ขอของแนวคิดลีน

88



ความหมายของระบบการผลิตแบบลีน

• ลีน = ผอม, ที่ไมติดไขมัน, ที่มีไขมันนอย
• องคกรที่ดําเนินการโดยปราศจากความสูญเปลาในทุกๆ กระบวนการ มี

ความสามารถในการปรับตัวตอบสนองตอความตองการของตลาด และ
มีประสิทธิภาพเหนือคูแขง
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ระบบการการผลิตแบบลีน

• ระบบการผลิตที่มุงเนนเรื่องของการไหล (Flow) ของงานเปนหลัก โดย
ทําการขจัดความสูญเปลา (Wastes) ตางๆ ของงาน และเพิ่มคุณคา 
(Value) ใหกับสินคา/บริการอยางตอเนื่อง (Continuous) เพื่อใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction)

• ทํางานไดมากขึ้นดวยทรัพยากรที่นองลง (More Value with Less Work)
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ระบบการการผลิตแบบลีน

• วัตถุประสงคของระบบการผลิตแบบลีน
– เพื่อเพิ่มผลผลิต/คุณคา/คุณภาพ (Increase Productivity/Value/Quality)
– เพื่อลดตนทุน (Cost Reduction)
– เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา (Customer Requirement)
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ระบบลีน

• กําไร = (ราคาขาย – ตนทุน) * ยอดขาย
• วิธีการเพิ่มกําไร

– เพิ่มราคาขาย
– เพิ่มยอดขาย
– ลดตนทุน (แนวคิดลีน)
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แนวทางในการลดตนทุน

• กําจัดความสูญเปลา
– ความสูญเปลา (MUDA, Wastes) คือการกระทําใดๆ ที่ใชทรัพยากรไป ไมวา

จะเปนแรงงาน วัตถุดิบ เวลา เงิน หรืออื่นๆ แตไมไดทําใหสินคาหรือบริการ
เกิด “คุณคาหรือการเปลี่ยนแปลง”

• ความไมสม่ําเสมอ (MURA, Unevenness)
– เกิดจากความไมสม่ําเสมอ ที่เกิดขึ้นเชน ในเรื่อง ปริมาณการผลิต คุณภาพ  

ตนทุน การสงมอบ
• การทํางานเกินความสามารถ (MURI, Overburden)

• การทํางานเกินความสามารถของคน เครื่องจักร หรืออุปกรณ
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กจิกรรมที่ไม่ได้เพิ่ม
มูลค่าแต่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้

กจิกรรมที่
สร้างมูลค่า

ความสูญเสีย

กจิกรรม ก

กจิกรรม ข

กจิกรรม ค

การลดความสูญเสียทาํให้ตอบสนองได้ดีขึน้

Lean: แนวคิดที่สําคัญในการลดความสูญเสีย
จนเหลือแตเนื้อแทในการทํางาน
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การลดความสูญเสียในการทํางาน

Non- value
added activity

Non- value
added activity

Non- value
added activity

กระบวนงานเดมิ

กระบวนงานใหม่
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The 7 Wastes

Overproduction

Waiting

Inventory

Transportation Motion

Over Processing

Rework

1

6

7

5 4

3

2

To produce sooner,faster
or in greater quantities
than customer demand.

Raw material,
work in progress

or finished goods 
which is not having
value added to it.

People or parts
that wait for

a work cycle to
be completed.

Unnecessary movement
of people, parts or

machines within
a process.

Unnecessary movement of people
or parts between processes.

Non right
first time.
Repetition
or correction
of a process.

Processing beyond
the standard
required by the
customer.

is the Japanese word for WASTE.MUDA

Seek it out and get rid!
1

2
34

5
6

7

An 8th waste
is the wasted

potential
of people
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กิจกรรมที่
ไมเพิ่มมูลคา (60%)

กิจกรรมที่
ไมไดเพิ่มมูลคา
หลีกเลี่ยงไมได (35%)

กิจกรรม
ที่เพิ่มมูลคา

(5%)

• การรอคอย
• การเอื้อมมากกวาที่
จําเปน
• การขนยาย
• การปรับแตง
• การเดิน
• การซอมงาน

• การหยิบชิ้นงาน
• การยึดชิ้นงาน
• การตรวจสอบชิ้นงาน

• การเชื่อม
• การตัด
• การประกอบ
• การกลึง
• การทาสี

กิจกรรมในการผลติ
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ระบบการผลิตลนีกับการสงมอบสินคา

คําสัง่ซือ้

คําสัง่ซือ้

X

การสง่มอบ

Time

ระบบการผลิตแบบลีนชวย
ลดระยะเวลาระหวางคํา
สั่งซื้อของลูกคาและการสง
มอบ

Conditions that were 

satisfactory yesterday 

are not acceptable 

today.  Tomorrow’s 

demands will be even 

greater.

X

การสง่มอบ
WASTE

Waste

Time

Cycle Efficiency = Value-added time 
Total lead time
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Steps in using Value Stream Mapping

• กําหนดผลิตภัณฑ/บริการ
• จัดทํา Current Value Stream Map
• จัดทํา Future Value Stream Map
• จัดทํา Implementation Plan 
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Value Stream Map
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Value Stream Map
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