การนําเสนอผลงาน

ถอดบทเรียนการใชผังกระบวนการในการ
ออกแบบและบริหารเพื่อมุงสูความเปนเลิศ

นางสาวดาวใจ ศรีจันทร
สํานักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
28 มกราคม 2562

2553 - 2554
นํารองโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ สกอ.

2555

2556 - 2557

โครงการตอยอดคุณภาพสูความเปนเลิศ
(EdPEx Fast Track) รุนที่ 1-2

โครงการตอยอดคุณภาพสูความเปน
เลิศ (EdPEx Fast Track) รุนที่ 3

ระบบคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
2558
Incubation Project Phase I
Commitment
 Leadership Training
 Proposed action plans
 Setting targets and
improvement goals

โครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
2559
2559-2560
Incubation Project
Phase II Improvement & Implement

 Tool training
 Benchmarking and Storyboard
 ที่ปรึกษาตรวจเยี่ยม

NOW

2560-2562

2

 Self Assessment
 Completing the cycle

GROW Project/
GROW 62

ผูบริหารไดมีการประชุมปรึกษากับพี่
เลี้ยง เรื่องโครงการพัฒนาของคณะฯ
ที่ไดเสนอไวกับ สกอ.

3

4

บทบาทของหนวยงาน

1. ปรับปรุงคุณภาพตามแผนพัฒนาที่ไดจัดทํา
2. รับการลงพื้นที่ใหคําแนะนําปรึกษาจากที่ปรึกษาโครงการฯ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามแผนที่
กําหนด
3. เขารับการอบรมเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ทั้ง 6 หมวด
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o กระบวนการ 1

o

กระบวนการ 1

o

กระบวนการ 1

o กระบวนการ 2

o

กระบวนการ 2

o

กระบวนการ 2

o กระบวนการ 3

o

กระบวนการ 3

o

กระบวนการ 3

o กระบวนการ 4

o

กระบวนการ 4

o

กระบวนการ 4

o กระบวนการ 5

o

กระบวนการ 5

o

กระบวนการ 5
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การเรียนการสอน : กระบวนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร
เปาประสงคหลักของพันธกิจที่สรางความเปนเลิศ
1. รอยละ 10 ของหลักสูตรผานการรับรองคุณภาพในระดับสากล
2. ทุกหลักสูตรมีการบริหารจัดการที่เนนผลลัพธการเรียนรู
3. รอยละ 60 ของนักศึกษามีคะแนนสอบTETET มากกวา 3.5
เสนอแตงตั้งกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

วิเคราะหความตองการ
ของอุตสาหกรรม
(VOC/VOS)

วัตถุประสงคของกระบวนการนี้
1. เพื่อใหไดหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิต
เปนที่ตองการของภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและทันตอ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
3. ไดหลักสูตรที่มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน
และมีการกระจายสูรายวิชาและกิจกรรม

จัดโครงสรางหลักสูตรเพื่อ
กําหนด PLO และ
ออกแบบวิธีการสราง
ผลลัพธการเรียนรู

กระบวนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร
จัดทํารางหลักสูตร

กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการวิชาการ
ภาควิชา

ไดรางหลักสูตรที่สมบูรณ
พรอมเสนอตอ กรรมการคณะ

ความตองการ/คุณคาที่สงมอบให stakeholders
1. ภาคอุตสาหกรรม (ไดบัณฑิตที่ตรงความตองการ)
2. หลักสูตร /ภาควิชา (ปรับปรุงหลักสูตรทันตามกําหนดเวลา)
ปจจัย (ตัวชี้วัด) ที่สงผลตอความสําเร็จของกระบวนการ (Leading Indicators)
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ ผูทรงคุณวุฒิ (ตรงตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร)
2. ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหความตองการของอุตสาหกรรม (ความครบถวน ถูกตอง)
3. โครงสรางหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูและ วิธีสรางผลลัพธการเรียนรู (เปนระบบ เปนไปในแนวทางเดียวกัน)
4. เลมรางหลักสูตร (มีความถูกตอง สมบูรณ)
5. มติคณะกรรมการภาควิชา (เห็นชอบ)
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การเรียนการสอน : กระบวนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร
Lagging
Indicators

Worse
Case

Good
Performance

Excellence
Perf. World
Class

ไมตรงตามความ
ตองการของ
อุตสาหกรรม

Efficiency

หลักสูตรไดรับความ หลักสูตรไดรับความสนใจแตใช
สนใจนอยแตใช ตนทุนการผลิตบัณฑิตปานกลาง
ตนทุนการผลิต
บัณฑิตสูง
ลาชาเกิน 2 ป
เสร็จภายใน 2 ป

หลักสูตรไดรับความสนใจ หลักสูตรไดรับความสนใจ หลักสูตร/ภาควิชา
มากแตใชตนทุนการผลิต ในวงกวาง ทั้งในและ
ตางประเทศและใชตนทุน
บัณฑิตต่ํา
การผลิตบัณฑิตต่ํา
เสร็จภายใน 1.5 ป
เสร็จภายใน 1 ป
หลักสูตร/ภาควิชา

หลักสูตรไดรับ
ความสนใจนอย

หลักสูตรไดรับความสนใจ หลักสูตรไดรับความสนใจ หลักสูตร/ภาควิชา
มากทัง้ ภายในและภายนอก
มากภายในประเทศ
ประเทศ

Effectiveness

หลักสูตรไดรับความสนใจ

ตรงตามความตองการและ สรางความเปลี่ยนแปลง
ใหกบั อุตสาหกรรม
ทันสมัย

ตัวชี้วัดนี้สงมอบ
คุณคาใหกับ

Quality

Time Effectiveness

ตรงตามความตองการของ
อุตสาหกรรม

Better Perf.
vs.
competitors

หลักสูตร/ภาควิชา
ภาคอุตสาหกรรม
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การวิจัย : การขยายฐานจํานวนอาจารยและนักวิจัย
เปาประสงคหลักของพันธกิจที่สรางความเปนเลิศ
1. มีอันดับใน World Ranking ไมเกิน 300 (Engineering and Technology)
จํานวนผลงาน / ประสบการณ /
ความเชี่ยวชาญ

- จับคูพี่เลี้ยงและนักวิจัยใหม
- จับคูนักวิจัยใหมกับนักวิจัยใหม (buddy) และพี่เลี้ยง

แบงระดับนักวิจัยและกลุม
สาขาวิจัย

จับคูนักวิจัยกับพี่เลี้ยงวิจัย
เพื่อใหความชวยเหลือในการ
ทําวิจัยและผลงานวิจัย

วัตถุประสงคของกระบวนการนี้
1. เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยและนักวิจัยหนาใหมที่มผี ลงานตีพิมพ
ระดับนานาชาติ
2. เพื่อสรางความเขมแข็งของสาขาวิจัยผานทีมวิจัย
ความตองการ/คุณคาที่สงมอบให stakeholders
1. อาจารยและนักวิจัยหนาใหม (มีพี่เลี้ยงวิจัยที่คอยชวยเหลือ)
2. อาจารยและนักวิจัยรุน กลางและรุน ใหญ (มีนักวิจัยหนาใหม
เขามาเปนผูชวยวิจัย)
3. ผูบริหารศูนยสงเสริมงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (มี
จํานวนอาจารยและนักวิจัยเพิ่มในการผลิตผลงานระดับ
นานาชาติ

จํานวนอาจารยและนักวิจัย
ไดทีมวิจัยที่เขมแข็งและการ
สงเสริมการเติบโตของ
อาจารยและนักวิจัย

ไดจํานวนอาจารยและ
นักวิจัยเพิ่มในการผลิต
ผลงานระดับนานาชาติ

ปจจัย (ตัวชี้วัด) ที่สงผลตอความสําเร็จของกระบวนการ (Leading Indicators)
1. ความชัดเจนและครบถวนของการใหขอมูลและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของอาจารยและ
นักวิจัย (80% ของจํานวนอาจารยทั้งหมด)
2. ประสบการณและการใหเวลาของนักวิจัยพี่เลี้ยง (มีเวลาพบกับนักวิจัยรุนใหมเพื่อใหคําปรึกษาทุก
เดือน)
3. จํานวนของอาจารยและนักวิจัยรุนกลางและรุนใหญที่จะเปนพี่เลี้ยงวิจัย (อาจารยและนักวิจัยรุน
ใหมทุกคนมีพี้เลี้ยงวิจัย)
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การวิจัย : การขยายฐานจํานวนอาจารยและนักวิจัย
Lagging Indicators

Worse Case

Good
Performance

Better Perf. vs.
competitors

Excellence Perf.
World Class

ตัวชี้วัดนี้สงมอบคุณคา
ใหกับ

Quality (ระดับของผลงานตีพิมพที่ไดจาก ไมอยูใน
อาจารยและนักวิจัยหนาใหม)
ฐานขอมูล

Q3 และ Q4

Q1 และ Q2

วารสารที่เทียบเทา
อาจารยและนักวิจัย
Science and Nature หนาใหม /
อาจารยและนักวิจัยรุน
กลางและรุนใหญ

Efficiency (reduce resources)
(จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหมที่มี
ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติหลังทํางาน
ครบ 4 ป)

รอยละ 30

รอยละ 50

ทุกคน

ผูบริหารศูนยสงเสริม
งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ

2 – 3 ป

1 - 2 ป

นอยกวา 1 ป

ผูบริหารศูนยสงเสริม
งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ

4

ผูบริหารศูนยสงเสริม
งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ

ไมมี

Time Effectiveness (จํานวนปหลังจาก เกิน 3 ป
ทํางานของอาจารยและนักวิจัยรุนใหมที่มี
ผลงานตีพิมพนานาชาติ)
Effectiveness (จํานวนผลงานตีพิมพ
ระดับนานาชาติตอคนตอปของอาจารย
และนักวิจัยหนาใหมหลังทํางานครบ 4 ป)

0

1

2

11

12

ร ที่ดําเนินการจัดทํา Process Mapping
รวมออกแบบดําเนินการจัดทํา Process Mapping กับ
ผูบริหาร
ของกลุม ผูบริหาร และ กลุมเจาหนาที่
- สรางความเขาใจเพื่อไดขอเท็จจริง
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํา Process Mapping
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ
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เพิม
่ ขึน
้ น ้อย
ไม่เพิม
่ ขึน
้

8.ความสัมพันธ์ Process
กับ Goal

เพิม
่ ขึน
้ มาก

7.Leading Indicators/
Lagging Indicators

เพิม
่ ขึน
้ มากทีส
่ ด
ุ

6.ตัววัด Lagging
Indicators

5.ตัววัด Leading
Indicators

4.Stakeholders Need

3.Stakeholders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2.Objective

เพิม
่ ขึน
้ ปานกลาง

1.Process

ไม่เพิม
่ ขึน
้

8.ความสัมพันธ์ Process
กับ Goal

เพิม
่ ขึน
้ น ้อย

7.Leading Indicators/
Lagging Indicators

เพิม
่ ขึน
้ มาก

6.ตัววัด Lagging
Indicators

5.ตัววัด Leading
Indicators

4.Stakeholders Need

3.Stakeholders

2.Objective

1.Process

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

เพิม
่ ขึน
้ มากทีส
่ ด
ุ
เพิม
่ ขึน
้ ปานกลาง

14

ยากมาก
ง่าย

6 Lagging Indicators

ปานกลาง

5 Leading Indicators

4 Stakeholders Need

ยากมากทีส
่ ด
ุ

3 Stakeholders

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2 Objective

ง่ายมาก

1 Process Design
Mapping

ง่าย

6 Lagging Indicators

ปานกลาง

5 Leading Indicators

ยากมาก

4 Stakeholders Need

ยากมากทีส
่ ด
ุ

3 Stakeholders

2 Objective

1 Process Design
Mapping

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ง่ายมาก
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

เห็นด ้วยมาก

เห็นด ้วยน ้อย
ไม่เห็นด ้วย

6 งานเป็ นระบบในพันธกิจ
หลัก

เห็นด ้วยมากทีส
่ ด
ุ

5 สอดคล ้องกับวิสัยทัศน์

4 ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์
สอดคล ้องกับผลการ
ดําเนินงาน

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
่ าร
3 Process Map ไปสูก
ปฏิบัต/ิ ดําเนินการ

เห็นด ้วย

2 การทํา process mapping
่ ลยุทธ
ช่วยนํ าไปสูก

ไม่เห็นด ้วย

่ มโยงกระบวนการและ
1 เชือ
ระบบ

เห็นด ้วยน ้อย

6 งานเป็ นระบบในพันธ
กิจหลัก

เห็นด ้วยมาก

5 สอดคล ้องกับวิสัยทัศน์

4 ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์
สอดคล ้องกับผลการ
ดําเนินงาน

่ าร
3 Process Map ไปสูก
ปฏิบัต/ิ ดําเนินการ

2 การทํา process
่ ล
mapping ช่วยนํ าไปสูก
ยุทธ

่ มโยงกระบวนการ
1 เชือ
และระบบ

เห็นด ้วยมากทีส
่ ด
ุ
เห็นด ้วย
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100

มีความเข ้าใจมากทีส
่ ด
ุ

มีความเข ้าใจมาก

มีความเข ้าใจปานกลาง

มีความเข ้าใจน ้อย

ไม่มค
ี วามเข ้าใจเลย

มีความเข ้าใจมากทีส
่ ด
ุ

มีความเข ้าใจมาก

มีความเข ้าใจน ้อย

ไม่มค
ี วามเข ้าใจเลย

มีความเข ้าใจปานกลาง

100
90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30
20

20

10

10

0

0

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง
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o การถ า ยถอดเป า หมาย
ข อ ง พั น ธ กิ จ เ พื่ อ นํ า
องค ก รไปสู ค วามเป น
เลิศใชเวลานาน
o ขาดความเขาใจเกี่ยวกับ
ขั้ น ตอนและระบบงาน
ในบางเรื่อง
o ตองการที่ปรึกษา

o ทําใหเขาใจวิธีการออกแบบ
กระบวนการทํางานมากขึ้น
o เห็ น ความเชื่ อ มโยงของ
กระบวนการงานมากขึ้น
o ทบทวนกระบวนการงาน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให ไ ด ผ ลลั พ ธ
ตามเป า หมายนํ า ไปสู ก ล
ยุทธ

o ใชเวลามาก

o เหมาะสมกับ
บริบทของ
องคกร

o ขาดความเขาใจเกี่ยวกับ
ป จ จั ย ต า ง ๆ ใ น ก า ร
ออกแบบกระบวนการ
o ตองการที่ปรึกษา

o ทํ า ให เ ข า ใจกระบวนการ
งานที่รับผิดชอบมากขึ้น
o เห็ น ความเชื่ อ มโยงของ
กระบวนการงานมากขึ้น

o ใชเวลามาก

o เหมาะสมกับ
บริบทของ
องคกร
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ขอเสนอแนะการถอดบทเรียน
ตัวชี้วัดของกระบวนการ

ขอเสนอแนะ

นโยบาย/เปาหมาย

ขอเสนอแนะ

เวลา

กระบวนการ

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะ
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ความเปนมา
• โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (EdPEx)
o คณะวิชานํารองนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงตามเกณฑ EdPEx
o พี่เลี้ยงใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามเกณฑ EdPEx

• โครงการกาวหนาสูค วามเปนเลิศ (GROW Project)

o ไดรับคําแนะนําโดยที่ปรึกษา (Mentor)
o อบรมใหความรูเพื่อเลือกใชเครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ
o รับการตรวจเยี่ยม (Validation) ใหขอมูลปอนกลับและติดตามความกาวหนาของหนวยงาน

• การปรับปรุงระบบการดําเนินงานและทําใหผลลัพธดีขึ้นตามเปาหมายที่
ตองการ
o โครงการพัฒนาองคกร
o การออกแบบกระบวนการ (Process) พันธกิจหลักขององคกร
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จัดทําแผนผังกระบวนการหลักของคณะแยกตามพันธกิจ
อาจใช SIPOC model หรือ วิธีอื่นๆ ที่มีการพิจารณาอยางเปนระบบ เชน
(พันธกิจ) ระบบการจัดการการเรียนการสอน
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กระบวนการในการ admission
กระบวนการประชาสัมพันธหลักสูตร
กระบวนการในการเตรียมความพรอมนักเรียนกอนเขาเรียนในหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการประเมินผลการสอน
กระบวนการประเมินผลการเรียน
กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการสงเสริมนวัตกรรมในการเรียนการสอน
กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ

(พันธกิจ) ระบบการจัดการคณะฯ
•
กระบวนการในการบริหารคณะฯ
•
กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในแตละระดับให
สอดคลองกับวิสัยทัศนและทิศทางของคณะฯ
•
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ

(พันธกิจ) ระบบการจัดการการวิจัย
•
กระบวนการสรรหาแหลงทุนวิจัย
•
กระบวนการจัดทํา TOR
•
กระบวนการดําเนินการวิจัย
•
กระบวนการประเมินผลงานวิจัย
•
กระบวนการเผยแพรผลงานและการนําไปใชประโยชน
•
กระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในการวิจัย

(พันธกิจ) ระบบการจัดการการบริการวิชาการ
•
กระบวนการคนหาความตองการของผูรับบริการ
•
กระบวนการประชาสัมพันธบริการวิชาการ
•
กระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในการบริการ
วิชาการ
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Process Design Mapping
กระบวนการเรียนการสอน

กระบวนการวิจัย

กระบวนการบริการวิชาการ

1. กระบวนการพิจารณารางหลักสูตรใหม

1. การพัฒนาฐานขอมูลวิจัยและกําหนด
ทิศทางของงานวิจยั

1.การบริหารและกํากับดูแลงานบริการวิชาการ

2. กระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร
3. กระบวนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร

2. การขยายฐานจํานวนอาจารยและนักวิจัย
(การพัฒนานักวิจัยผานระบบพี่เลี้ยง)

4. กระบวนการการรับนักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี

3. การสงเสริมสนับสนุนการสงขอเสนอขอ
ทุนวิจัย

5. กระบวนการการพัฒนานักศึกษา ใน
หองเรียน (In-class)

4. การบริหารและกํากับดูแลงานวิจัย

5.1 การบริหารและกํากับดูแลแผนการ
เรียนการสอน
5.2 การวัดและประเมินผลหลักสูตรราย
ภาคการศึกษา
6. กระบวนการการพัฒนานักศึกษา ผาน
กิจกรรมนอกหองเรียน

5. การสงเสริมการนําไปใชประโยชน

2.โครงการเรียนรูรวมกับอุตสาหกรรม
2.1 การบริหารและกํากับดูแลโครงการ
เรียนรูรวมกับอุตสาหกรรม
2.2 การเพิ่มจํานวนโครงการเรียนรูรวมกับ
อุตสาหกรรม
3. การเพิ่มจํานวนโครงการบริการวิชาการ ผาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
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ผลการถอดบทเรียน (กลุมผูบริหาร)
ตอนที่ 1 ความเขาใจที่เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ในการออกแบบกระบวนการ
เพิ่มขึ้นมากที่สุด เพิ่มขึ้นมาก เพิ่มขึ้นปานกลาง เพิ่มขึ้นนอย ไมเพิ่มขึ้น
1.1 ความเขาใจในเรื่องกระบวนการ (Process)
37.50
62.50
1.2 ความเขาใจในการกําหนดวัตถุประสงคของกระบวนการตางๆ
25.00
75.00
1.3 ความเขาใจในการกําหนด ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในกระบวนการตางๆ
12.50
75.00
12.50
1.4 ความเขาใจของเรื่องความตองการ/คุณคาที่สงมอบให Stakeholders]
12.50
75.00
12.50
1.5 ความเขาใจ เรื่อง ตัววัด Leading Indicators
37.50
37.50
25.00
1.6 ความเขาใจ เรื่อง ตัววัด Lagging Indicators
50.00
37.50
12.50
1.7 ความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางตัววัด Leading Indicators กับ Lagging Indicators
25.00
12.50
50.00
12.50
1.8 ความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางการออกแบบ Process กับ เปาหมายที่กําหนดไว
37.50
62.50
ตอนที2่ ความยาก/งาย ในการใชเครื่องมือ
2.1 การจัดทํา Process Design Mapping ของกระบวนการ
2.2 การกําหนดวัตถุประสงคของกระบวนการ ในพันธกิจที่เกี่ยวของ
2.3 การกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ของกระบวนการ
2.4 การกําหนดความตองการ/ คุณคาที่สงมอบให Stakeholders
2.5 การกําหนด ตัววัด Leading Indicators ของกระบวนการ
2.6 การกําหนด ตัววัด Lagging Indicators ของกระบวนการ

ยากมากที่สุด

ยากมาก

12.50
12.50

25.00
12.50
25.00
37.50
12.50

ปานกลาง
100.00
75.00
50.00
62.50
50.00
75.00

งาย

งายมาก

37.50
12.50
25

ผลการถอดบทเรียน (กลุมผูบริหาร) (ตอ)
ตอนที่ 3 ผลลัพธของการดําเนินกิจกรรม Process Mapping
3.1 เห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการและระบบไดชัดเจนมากขึ้น
3.2 การทํา process mapping ชวยนําไปสูกลยุทธ
3.3 มีการนํา Process Map ไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ
3.4 ตัวชี้วัดผลลัพธของกระบวนการ สอดคลองกับผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
3.5 กระบวนการที่ออกแบบ สอดคลองกับวิสัยทัศน
3.6 ทําใหมีการทํางานที่เปนระบบยิ่งขึ้น ในพันธกิจหลักขององคกร

เห็นดวยมาก
ที่สุด
เห็นดวยมาก
75.00
25.00
37.50
37.50
25.00
50.00
25.00
25.00
25.00
50.00
37.50
37.50

ตอนที่ 4 ความเขาใจในการทํา process mapping
4.1 ความเขาใจเรื่องวิธีการทํา Process Mapping กอนการทํากิจกรรม
4.2 ความเขาใจเรื่องวิธีการทํา Process Mapping หลังการทํากิจกรรม

มีความเขาใจ มีความเขาใจ มีความเขาใจปาน มีความเขาใจ ไมมีความ
มากที่สุด
มาก
กลาง
นอย
เขาใจเลย
37.50
37.50
25.00
12.50
62.50
25.00

เห็นดวย
0.00
25.00
25.00
50.00
25.00
25.00

เห็นดวยนอย ไมเห็นดวย
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ผลการถอดบทเรียน (กลุมเจาหนาที่สายสนับสนุน)
ตอนที่ 1 ความเขาใจที่เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ในการออกแบบกระบวนการ

เพิ่มขึ้นมาก เพิ่มขึ้นมาก เพิ่มขึ้นปานกลาง เพิ่มขึ้นนอย ไมเพิ่มขึ้น
ที่สุด
1.1 ความเขาใจในเรื่องกระบวนการ (Process)
16.67
83.33
1.2 ความเขาใจในการกําหนดวัตถุประสงคของกระบวนการตางๆ
33.33
66.67
1.3 ความเขาใจในการกําหนด ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในกระบวนการตางๆ
66.67
33.33
1.4 ความเขาใจของเรื่องความตองการ/คุณคาที่สงมอบให Stakeholders]
33.33
50.00
16.67
1.5 ความเขาใจ เรื่อง ตัววัด Leading Indicators
0.00
50.00
50.00
1.6 ความเขาใจ เรื่อง ตัววัด Lagging Indicators
0.00
50.00
50.00
1.7 ความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางตัววัด Leading Indicators กับ Lagging Indicators
0.00
50.00
50.00
1.8 ความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางการออกแบบ Process กับ เปาหมายที่กําหนดไว
16.67
66.67
16.67
ตอนที2่ ความยาก/งาย ในการใชเครื่องมือ
2.1 การจัดทํา Process Design Mapping ของกระบวนการ
2.2 การกําหนดวัตถุประสงคของกระบวนการ ในพันธกิจที่เกี่ยวของ
2.3 การกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ของกระบวนการ
2.4 การกําหนดความตองการ/ คุณคาที่สงมอบให Stakeholders
2.5 การกําหนด ตัววัด Leading Indicators ของกระบวนการ
2.6 การกําหนด ตัววัด Lagging Indicators ของกระบวนการ

ยากมากที่สุด ยากมาก
33.33
33.33
16.67
50.00
66.67
66.67

ปานกลาง
66.67
66.67
50.00
50.00
33.33
33.33

งาย

งายมาก

33.33
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ผลการถอดบทเรียน (กลุมเจาหนาที่สายสนับสนุน) (ตอ)
ตอนที่ 3 ผลลัพธของการดําเนินกิจกรรม Process Mapping
3.1 เห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการและระบบไดชัดเจนมากขึ้น
3.2 การทํา process mapping ชวยนําไปสูกลยุทธ
3.3 มีการนํา Process Map ไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ
3.4 ตัวชี้วัดผลลัพธของกระบวนการ สอดคลองกับผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
3.5 กระบวนการที่ออกแบบ สอดคลองกับวิสัยทัศน
3.6 ทําใหมีการทํางานที่เปนระบบยิ่งขึ้น ในพันธกิจหลักขององคกร
ตอนที่ 4 ความเขาใจในการทํา process mapping
4.1 ความเขาใจเรื่องวิธีการทํา Process Mapping กอนการทํากิจกรรม
4.2 ความเขาใจเรื่องวิธีการทํา Process Mapping หลังการทํากิจกรรม

เห็นดวยมาก เห็นดวยมาก
ที่สุด
0.00
83.33
0.00
33.33
0.00
66.67
0.00
50.00
0.00
50.00
33.33
16.67

เห็นดวย

เห็นดวยนอย ไมเห็นดวย

16.67
66.67
33.33
50.00
50.00
50.00

มีความเขาใจ มีความเขาใจ มีความเขาใจปาน มีความเขาใจ ไมมีความ
มากที่สุด
กลาง
เขาใจเลย
มาก
นอย
66.67
16.67
16.67
16.67
83.33
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ผลการถอดบทเรียน (กลุมผูบริหาร)
ตอนที่ 1 ความเขาใจที่เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ในการออกแบบกระบวนการ
เจ ้าหน ้าที่

มี ค วามเข า ใจเพิ่ ม ขึ้ น มาก เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย
ตางๆ ในการออกแบบ Process Mapping

ผู ้บริหาร

Leading Indicator

2.50

Lagging Indicators

2.50

่ มโยง Leading -Lagging Indicator
ความเชือ

3.38
3.17
3.38

ความต ้องการของ Stakeholders

กลุมผูบริหารมีความเขาใจมากที่สุดในเรื่อง
กระบวนการ(Process) และความสัมพันธ
ระหวาง Process กับเปาหมายที่กําหนดไว
สวนเจาหนาที่ที่รวมออกแบบกระบวนการ
กับผูบริหารยังมีความเขาใจอยูในระดับปาน
กลางเนื่อ งจากไดเ ขา รวมประชุมออกแบบ
กระบวนการจํานวนนอยครั้งกับผูบริหาร

3.13

2.50

3.50
3.67
4.00

การกําหนด Stakeholders

3.33

วัตถุประสงค์
ความสัมพันธ์ Process กับเป้ าหมาย
กระบวนการ

3.00
3.17

พบวาผูบริหารกลุมที่มีความเขาใจเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือกลุมที่รับผิดชอบพันธกิจหลักขององคกร การเรียนการสอน การวิจัย แลการบริการวิชาการ

4.25
4.38
4.38

29

ผลการถอดบทเรียน (กลุมผูบริหาร)
ตอนที่ 2 ความยาก/งาย ในการใชเครื่องมือ
เจ ้าหน ้าที่

กําหนดตัววัด Leading Indicator ยากมาก
การกําหนดตัววัด Leading Indicator ของ
กระบวนการ มี ค วามยากมากกั บ ผู บ ริ ห าร
กลุมที่มีสวนรวมนอยในการดําเนินการเขียน
Process
Mapping
พั น ธกิ จ หลั ก
แต ไ ม ย ากนั ก สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบ
กระบวนการพันธกิจหลักโดยตรง การเรียน
การสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ
สวนเจาหนาที่ มีความยากมากในการกําหนด
Lagging- Leading Indicator เนื่องจากยัง
ไมคอยเขาใจเรื่องตัววัดดังกลาว

กําหนด Stakeholders

Process Design Mapping

ผู ้บริหาร
2.83
2.38
3.33
3.00

ความต ้องการ/คุณค่า Stakeholders

วัตถุประสงค์

3.50
3.13
3.33
3.25

Lagging Indicator

3.67
3.50

Leading Indicator

3.67
3.63

พบวาผูบริหารกลุมที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
ไมยากสําหรับการใชเครื่องมือ
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ผลการถอดบทเรียน (กลุมผูบริหาร)
ตอนที่ 3 ผลลัพธของการดําเนินกิจกรรม Process Mapping
เห็ น ความเชื่ อ มโยงของกระบวนการและ
ระบบไดชัดเจนมากขึ้นที่สุด
ภาพรวมของผู บ ริ ห ารได เ ห็ น ถึ ง ความ
เชื่อมโยงของกระบวนการ (Process) และ
ระบบชั ด เจนมากขึ้ น ที่ สุ ด และการทํ า
Process Mapping ชวยนําไปสูกลยุทธใน
พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง อ ง ค ก ร ไ ด ม า ก
สวนเจาหนาที่ที่รวมออกแบบกระบวนการก็
เห็ น ความเชื่ อ มโยงของกระบวนการไปใน
ทิศทางเดียวกับผูบริหาร

เจ ้าหน ้าที่
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์กระบวนการสอดคล ้องกับผลการ
ดําเนินงาน

กระบวนการสอดคล ้องกับวิสัยทัศน์

่ ารปฏิบัต ิ
Process Mapping สูก

ผู ้บริหาร
3.50
3.75
3.50
4.00
3.67
4.00
3.83
4.13

งานเป็ นระบบ ในพันธกิจหลัก

่ ลยุทธ
Process Mapping นํ าไปสูก

่ มโยงกระบวนการและระบบได ้ชัดเจน
เชือ

3.33
4.13

31

3.83
4.75

พบวาผูบริหารทุกทานเห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการและระบบไดชัดเจนมากขึ้น และชวยนําไปสูกลยุทธและการ
ปฏิบัติงาน/ ทําใหมีการทํางานที่เปนระบบยิ่งขึ้น ในพันธกิจหลักขององคกร

ผลการถอดบทเรียน (กลุมผูบริหาร)
ตอนที่ 4 ความเขาใจในการทํา Process Mapping
มีความเขาใจมากขึ้นหลังทํากิจกรรม
Process Mapping

เจ ้าหน ้าที่

ผู ้บริหาร

3.17

o ก อ นมี ก ารทํ า กิ จ กรรม
Process
Mapping ผูบริหารและเจาหนาที่มี
ความเขาใจนอยมาก
o มี ค วามเข า ใจมากขึ้ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย
ต า งๆ ในการออกแบบกระบวนการ
หลังจากไดมีการทํากิจกรรมแลว

ความเข ้าใจ หลังทํากิจกรรม
3.88

2.00
ความเข ้าใจ ก่อนทํากิจกรรม
2.13

พบวาผูบริหารและเจาหนาที่ที่รวมอออกแบบกระบวนการมีความเขาใจมากขึ้นหลังการทํากิจกรรม
Process Mapping
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