
LOGO 
28/06/55 



Contents 

KKU EdPEx IQA System Redesign 1 

EdPEx  Writing on EdPEx Platform 
 

2 

EdPEx Strategic Template 3 

2 



EdPEx 

KKU IQA 
&     

สกอ. 

ภาควิชาและ
หน่วยงาน
เทียบเท่า

คณะ 

ทีมผู้ตรวจ
ประเมิน 

พ.ค. 
มิ.ย. 

กรกฎาคม ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
22 คณะ 22 คณะ + 22 หน่วยงาน  

แนวทางการพฒันาในปี 2554 



วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7 คณะ 

กลุ่มคณะวิทย์-เทคโน 
10 คณะ 

EdPEx 

A B 

หน่วยงานสนับสนุน 
22 หน่วยงาน 

D 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

5 คณะ 

C 

กรรมการทีมท่ี 1 กรรมการทีมที่ 2 

กรรมการทีมที่ 3 กรรมการทีมท่ี 4 
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SIPOC Model 
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นกัเรียน การเรียนการสอน บณัฑิต 

สงัคม ชุมชน การบริการวิชาการ พฒันาชุมชน สงัคม 

นกัวิจยั ทุนวจิยั การวิจยั ผลงานวจิยั 
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รวม • Strategic Template 

แยก • ตอบเกณฑ์ตาม Strategic Template 

รวม • ตรวจสอบความสอดคล้อง Alignment 
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หมวด 6  
ก ำหนดกระบวนกำร 

ขอ้ก ำหนดทีส่ ำคญั 

ความตอ้งการผูรั้บบรกิาร (หมวด 3) 

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ (OP) 

ออกแบบ 
กระบวนกำร 

องคค์วามรู/้IT 

เป้าหมายภารกจิ 

ระยะเวลา/คา่ใชจ้า่ย/
ผลติภาพ 

ความตอ้งการผูรั้บบรกิาร 

กำรจดักำรกระบวนกำร 
สูก่ำรปฏบิตั ิ

ก าหนดตัวชีว้ดัควบคมุ
กระบวนการ 

ลดคา่ใชจ้า่ยใน 
การตรวจสอบ 

ป้องกัน 
ความผดิพลาด 

ปรบัปรงุกระบวนกำร สอดคลอ้งตาม OP 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

นวตักรรม 

กำรจดักำร

กระบวนกำร 

กำรออกแบบ

กระบวนกำร 

ระบบรองรับภาวะฉุกเฉนิ 

คูม่อืการปฏบิัตงิาน 



กระบวนการสรา้งคณุคา่ 

 กระบวนการส าคญัสงูสดุใน 

    การปฏบิตัติามภารกจิ 

 สรา้งคณุคา่ใหก้บัผูรั้บบรกิาร 

    และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 เกีย่วขอ้งกบับคุลากร 

    สว่นใหญ ่

 มไีดห้ลายกระบวนการ 

 มลีกัษณะแตกตา่งตาม 

    ภารกจิขององคก์ร 

ยทุธศำสตร ์
ควำมตอ้งกำร

ผูร้บับรกิำรและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 

กระบวนกำรสรำ้งคณุคำ่ 

กำรออกแบบ
กระบวนกำร 

พนัธกจิ 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

High 
Level 

Process 



 ขอ้ก ำหนดทีส่ ำคญั 
 ความตอ้งการผูรั้บบรกิาร 
 ความตอ้งการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย 
 ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
 ความคุม้คา่ และการลดตน้ทนุ 

  

 ปจัจยัทีส่ ำคญั 

 ขอ้จ ากดัและปัญหาในอดตี 

 การเตบิโตและโอกาสในอนาคต 

 ปัจจัยทีอ่าจมผีลกระทบตอ่กระบวนการ 

 ผลกระทบตอ่สงัคม/สิง่แวดลอ้ม 

 ขดีความสามารถหน่วยงาน 

 ความพรอ้มของทรัพยากร 

 มาตรฐานการควบคมุ 

 ความคลอ่งตัวในการปรับเปลีย่น 

 

“ขอ้ก ำหนดทีส่ ำคญั” (Key Requirement) 
หมำยถงึ ผลลพัธท์ ีค่ำดหวงัเมือ่ส ิน้สดุ

กระบวนกำรน ัน้  

ขอ้ก ำหนดทีส่ ำคญั 

ยทุธศำสตร ์

ควำมตอ้งกำร
ผูร้บับรกิำร

และผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี 

กระบวนกำรสรำ้ง
คณุคำ่ 

พนัธกจิ 



ปจัจยัเกีย่วขอ้งทีส่ ำคญั 

 องคค์วามรูแ้ละ 

    เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง 

 ขัน้ตอนระยะเวลาการ 

    ปฏบิตังิาน 

 การควบคมุคา่ใชจ้า่ย 

 ปัจจัยเรือ่งประสทิธภิาพ 

 ปัจจัยเรือ่งประสทิธผิล 



 ส่วนผสมของหนา้ท่ีในแต่ละระดบั 

Kaizen 
ปรับปรุง 

CI 

Kaikaku 
เปลีย่นแปลง 

Change 

การปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐาน 

Std. Work 

ผู้บริหารระดบัสูง 
ผู้บริหารระดบักลาง 

ผู้ช านาญการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน 
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ไคเซน (KAIZEN) 
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Work Flow 
 

33 



โครงสร้างของระบบข้อมูลในองค์กร  
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ท าไมตอ้ง KPIs 
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ความสัมพนัธ์ของหัวข้อ    
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Contact Address:  
Quality Management Office, Khon Kaen University 
Asst. Prof. Seekharin Sukto 
Tel: 081-555-0570 
Email: seesuk@kku.ac.th 
http://qm.kku.ac.th 


