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• การออกแบบการบวนการ 
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• ประสิทธิผลกระบวนการ 

 



กระบวนการ (Work Process) 

• กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายใน
การส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ โดยทั่วไป 
กระบวนการประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค และ
วัสดุ มาท างานร่วมกันตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

หมวด 6-Process Management 3 

ขัน้ตอน 1 ขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน 2 
Input Output 

ผลิตภณัฑ์/
กระบวนการ คน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 

 เทคนิค และวสัด ุ



คุณลักษณะทั่วไปของกระบวนการ 
1. Definability: สามารถระบุขอบข่ายได้ มีความชัดเจน ทั้งขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ปัจจัยน าเข้า และผลผลิตที่ต้องการ 
2. Order: มีระบบระเบียบ ประกอบด้วยกิจกรรมและขั้นตอนที่ท าซ้ าได้ มี

ผู้รับผิดชอบ หรือกรอบเวลา สถานที่ ในการปฏิบัต.ิ  
3. Customer: มีผู้รับผลผลิตหรือผลลัพธ์ของกระบวนการ ซึ่งก็คือลูกค้าหรือ

ผู้รับบริการนั่นเอง.  
4. Value-adding:  เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้รับ ทั้งต้นน้ า และปลายน้ า 
5. Embeddedness: เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กร กระบวนการไม่

สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยปราศจากโครงสร้างองค์กรรองรับ  
6. Cross-functionality:  กระบวนการมักมีลักษณะข้ามหน่วยงาน จึงต้อง

อาศัยการสื่อสารและการประสานงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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ระบบงาน (Work System) 

• ระบบงาน หมายถึง  วิธีการที่สถาบันใช้เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ  
ระบบงานต้องเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการที่ส าคัญ ผู้รับเหมา คู่ความร่วมมืออยา่ง
ไม่เป็นทางการ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการสร้างและ
จัดหลักสูตร  บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้  บริการทางการศึกษา
อื่นๆ  และกระบวนการสนับสนุน ระบบงานจะต้องประสาน
กระบวนการภายในและภายนอก และทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อท า
ให้สถาบันประสบความส าเร็จในชุมชนวิชาการ 



System 

Process 

Process 

Sub-processes 



การจัดการกระบวนการ 
• การจัดการกระบวนการเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มี

คุณภาพ กิจกรรมหลัก ๆ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การ
พัฒนา การจัดซื้อ การผลิต และการส่งมอบไปถึง
ผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้นมักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
กระบวนการภายในองค์กร การจัดการอาจแตกต่างกันตาม
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์หรือบริการ รูปแบบการท างาน 
และข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน รวมทั้งระดับพัฒนาการ
ขององค์กร 



การจัดการกระบวนการ 

• ออกแบบ 

• ด าเนินการ/จัดการ 

• ติดตาม ควบคุม 

• ประเมินผล ปรับปรุง 



How Customer Interact With You 



How Customer Interact With You 



Process Focused Organization 

? 

? 

? 



Enterprise Goals - Process Goals - Function Goals 
Deployment 



“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 



“INSANITY: 
Doing the 

same thing 
over and over 

and expect 
different 
results.” 

 
Albert Einstein 

การจัดการกระบวนการ 
Process Management 





6.1 กระบวนการท างาน: สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และ
ปรับปรุง หลักสูตรและบริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญ
อย่างไร 
 

 ใหอ้ธบิายวธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการออกแบบ 

จัดการ และปรับปรงุกระบวนการท างานส าคญัเพือ่
สง่มอบหลักสตูรและบรกิารทีม่คีณุคา่ส าหรับ
ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ และ ท าใหส้ถาบันประสบ
ความส าเร็จและยั่งยนื สรปุกระบวนการท างานที่
ส าคญัของสถาบนั 
 

 

  



6.1 กระบวนการท างาน 

ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

(1)  ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการระบุข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างาน
ที่ส าคัญ 

 กระบวนการที่ส าคัญของสถาบันมีข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการเหล่านี้มี
อะไรบ้าง  

(2) แนวคิดการออกแบบ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด 

 สถาบันได้น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ของสถาบัน ความเป็นเลิศ ด้านหลักสูตรและ
บริการ คุณค่าในมุมมองของลูกค้า และความคล่องตัวที่อาจจ าเป็นต้องมี มาพิจารณาในการ
ออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการเหล่านี้อย่างไร  
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6.1 กระบวนการท างาน 

ข.  การจัดการกระบวนการ 

(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

 สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างาน
ต่างๆ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ   

 มีตัววัดหรือตัวบ่งชี้ของผลการด าเนินการและตัววัดภายในกระบวนการอะไรบ้าง
ที่สถาบันใช้เพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ตัววัดเหล่านี้สัมพันธ์กับคุณภาพ
ของสัมฤทธิ์ผลและผลการด าเนินการของหลักสูตรและบริการของสถาบันอย่างไร 

(2) กระบวนการสนับสนุน  

 สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ  

 กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญมีอะไรบ้าง สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าการ
ปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี้ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญเพื่อสนับสนุน
สถาบัน 
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6.1 กระบวนการท างาน 
ข.  การจัดการกระบวนการ 

(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

 สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ และผลการด าเนินการ 
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสถาบันและลดความแปรปรวน 

ค.  การจัดการนวัตกรรม 

  สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร  

 สถาบันใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ซึ่งพิจารณาแล้ววา่ เป็นเรื่องที่สมควรเสี่ยง 
(Intelligent Risks) อย่างไร  สถาบันได้เตรียมทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากร
อื่นๆ ไว้เพื่อสนับสนุนโอกาสดังกล่าวอย่างไร สถาบันยุติการสนับสนุนเรื่องดังกล่าว 
ณ เวลาที่เหมาะสมเพื่อน าทรพัยากรไปสนับสนุนโอกาสอื่นที่ส าคัญกว่าอย่างไร  

 
19 



6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ: สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่า
การปฏิบัติการต่างๆ มกีารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล 

 อธบิายวา่สถาบนัมวีธิกีารอยา่งไรในการ

ควบคมุตน้ทนุ บรหิารหว่งโซอ่ปุทาน ท าใหส้ถานที่
ท างานมคีวามปลอดภยั มกีารเตรยีมพรอ้มรับภาวะ
ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นีเ้พือ่ท าใหม้ั่นใจวา่
ระบบปฏบิตักิารมปีระสทิธผิล และสง่มอบคณุคา่
แกผู่เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่  

 
 

  



6.2 ประสทิธผิลของการปฏบิตักิาร 

ก.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

 สถาบันควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการอยา่งไร  

 สถาบันด าเนินการอย่างไรในเรื่องพิจารณารอบเวลาการ
ท างาน การเพิ่มผลผลิตและปัจจัยด้านประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมาใช้ในกระบวนการท างาน ป้องกันไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดหรือการท างานซ้ า ลดต้นทุนในการตรวจสอบ การ
ทดสอบ และการตรวจติดตามกระบวนการหรอืผลการด าเนินการ 
(*) สร้างสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการควบคมุต้นทุน กับความ
ต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
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6.2 ประสทิธผิลของการปฏบิตักิาร 

ข.  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

สถาบันมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างไร  

 สถาบันด าเนินการอย่างไร ในเรื่อง 

• การคัดเลือกผู้ส่งมอบ และท าให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติและอยู่ในสถานะที่ไม่
เพียงตอบสนองต่อความต้องการของการปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังสามารถ
ยกระดับผลการด าเนินการขององค์การ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น  

• วัดและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ  

• ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือช่วยให้ผู้ส่งมอบน าไปใช้ปรับปรุง  

• จัดการกับผู้ส่งมอบที่มีผลการด าเนินงานไม่ดี 
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6.2 ประสทิธผิลของการปฏบิตักิาร 
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  

(1) ความปลอดภัย  

สถาบันดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้อย่างไร  

 ระบบความปลอดภัยของสถาบันได้ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันอุบัติเหตุ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่ปลอดภัย และการกู้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร  

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

 สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน  

 ระบบการเตรียมพร้อมดังกล่าวได้ค านึงถึงการป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของ
ระบบปฏิบัติการ และการกู้คืน สู่สภาพเดิมอย่างไร ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและ
สภาวะฉุกเฉินของสถาบัน ได้น าเอาเรื่องที่ต้องพึ่งพาผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือมาพิจารณา
อย่างไร 
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หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ 

ตวัอยา่งการจดัท าขอ้ก าหนดที่ส  าคญั 

ขอ้มลูความตอ้งการ ขอ้ก าหนด 

• มลีกูคา้ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
• ลกูคา้เกา่ทีม่อียูย่ังคงซือ้สนิคา้จากบรษัิท 
• ทราบขอ้มลู ขา่วสารจากลกูคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไดท้นัท ี

• มลีกูคา้ใหมเ่พิม่ขึน้ 
• รักษาลกูคา้เกา่ทีม่อียู่ 
• ขอ้มลู และขา่วสารเกีย่วกบัลกูคา้ทันเหตกุารณ์ 

• วัตถดุบิทีส่ัง่ซือ้เขา้มาตอ้งไมม่ขีองเสยี ทีท่ าใหก้ระบวนการ
ผลติหยดุชะงัก 
• มวีัตถดุบิใชใ้นกระบวนการผลติทกุครัง้ทีเ่บกิ 

• วัตถดุบิมคีณุภาพ 
 
• มวีัตถดุบิตอบสนองตอ่กระบวนการผลติเมือ่ตอ้งการ 

• สนิคา้ทีจั่ดเก็บไมแ่ตกหกั บดิเบีย้ว เสยีรปูทรง 
• ตวัเลขของสนิคา้ทีเ่ป็นจรงิและทีอ่ยูใ่น Stock Card ตรงกนั 
• สนิคา้ทีเ่บกิเพือ่จัดสง่ถกูตอ้งตรงกบัใบเบกิ 

• สนิคา้ทีจั่ดเก็บอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ 
• จ านวนสนิคา้ทีม่อียูใ่นคลงัถกูตอ้งและแมน่ย า 
• ความถกูตอ้งของการ เบกิ-จา่ย สนิคา้ 

ความตอ้งการภายในทางธุรกิจ 

ความตอ้งการภายนอกจากลกูคา้ 

มาตรฐานสากลก าหนดใหท้ า 

กฎหมายก าหนด 



หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ 

• ความตอ้งการของผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

• ขีดความสามารถของหน่วยงานเองและความพรอ้มของทรพัยากร  

• ความสามารถของการจดัหาทรพัยากรและความตอ่เน่ืองของงบประมาณ  

• มาตรฐานการควบคมุ  

• ปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ เช่น กฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีแนวโนม้ของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ตลาดและทางสงัคม 

• ปัจจยัของผลกระทบท่ีอาจมีตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้มในระยะสั้นและระยาว  

• ความเป็นไปไดใ้นการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูร้บับริการทั้งในปัจจุบนั

และในอนาคต  

• ความคล่องตวัในการปรบัเปลี่ยน การประสานงานกบัส่วนงานอ่ืนทั้งในแนวด่ิง

และในแนวราบ 

ขอ้ก าหนดที่ส  าคญัพิจารณาจากอะไร 



หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ 

ตวัอยา่งการก าหนดตวัช้ีวดัขอ้ก าหนดท่ีส าคญั 

ประโยชนใ์นการ

ควบคุมกระบวนการ 

กระบวนการท างาน ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

การขาย • มลีกูคา้ใหมเ่พิม่ข ึน้ 
• รกัษาลกูคา้เกา่ทีม่อียู ่
• ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัลกูคา้ทนัสมยั 

• จ านวนลกูคา้ใหม ่
• อตัราการสญูเสยีลกูคา้ 
• อตัราการเขา้เยีย่มลกูคา้ 

จดัซือ้/จดัจา้ง • วตัถดุบิมคีณุภาพ • อตัราการ Reject วตัถดุบิจาการตรวจ
ของ QC 

การจดัการคลงัวตัถดุบิ • วตัถดุบิทีจ่ดัเก็บมสีภาพทีส่มบรูณ์ • อตัราการเสยีหายของวตัถดุบิทีจ่ดัเก็บ 

การจดัการคลงัส าเร็จรปู • สนิคา้ทีจ่ดัเก็บมสีภาพทีส่มบรูณ์ • อตัราการเสยีหายของสนิคา้ทีจ่ดัเก็บ 

การออกแบบผลติภณัฑ ์ • สนิคา้ทีอ่อกแบบตรงกบัความตอ้งการ • อตัราการยอมรบัสนิคา้จากลกูคา้ 

การตรวจสอบคณุภาพ • ไมม่วีตัถดุบิหรอืสนิคา้ทีไ่มม่คีณุภาพ • อตัราการพบปญัหาของวตัถดุบิใน
กระบวนการผลติ 

การจดัการและการพฒันาทรพัยากร
บคุคล 

• ไดบ้คุลากรมคีณุสมบตัติรงตามความ
ตอ้งการในเวลาทีก่ าหนด 
• บคุลากรไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะใหท้นักบัเทคโนโลยสีนบัสนนุการ
ด าเนนิกจิการ 

• ระยะเวลาในการสรรหาบคุลากร 
• อตัราของบคุลากรทีไ่ดต้รงกบั
คณุสมบตัทิ ีก่ าหนด 
• อตัราของบคุลากรทีผ่า่นเกณฑก์าร
ประเมนิความรูแ้ละทกัษะหลงัการอบรม 



WS 1 

• ก าหนดบริการที่มี (OP) 

• ก าหนดลูกค้า (รวมถึงแบ่งกลุ่ม) ส าหรับแต่ละบริการที่มี 

• ระบุวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้าที่คณะใช้ส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
และข้อมูลที่ต้องการรับฟัง 

• ให้สรุปความต้องการจากการรับฟังเสียงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

• แปลงความต้องการเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

27 





การออกแบบบรกิาร และกระบวนการ 

• Service Vs. Process  

• Service Requirements Vs. Process Requirements 

หมวด 6-Process Management 29 



เครือ่งมอืส าหรับการออกแบบผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร 

• Brainstorming 

• Customer/Market Survey 

• Quality Function Deployment 

• Engineering Design Process  





การออกแบบระบบงาน 

ข ัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ 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 



การออกแบบระบบงาน/กระบวนการ 

• SIPOC Model 

• Value Chain 



Value Chain 



หมวด 6-Process Management 
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ตวัอยา่งกระทรวงพลงังาน 
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Value stream 
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3 Levels of Process 



การก าหนด
คณุสมบตั ิ

การก าหนด
ช่องทาง
การรับ 

การ
ประชาสมัพนั
ธ์และสื่อสาร 

การเตรียมการ
ด้านเอกสาร 

การ
ด าเนินการ 

การ
ควบคมุ
คณุภาพ 

การ
สรุปผล 

ระเบียบปฏบิัต/ิค ำสั่ งในกำรรับนักศึกษำ 

กระบวนการระดบัท่ี 2 

plan Do    check   act 

กำรรับ
นักศึกษำ 

กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

กำรพัฒนำ
นักศึกษำ 

กำรสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 

กำร
ประเมนิ
และกำร
ตดิตำมผล 



ขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการรับ
นักศกึษา 

• คณุภาพ         Q 

• ตน้ทนุ       C 

• ประสทิธภิาพ    D 

• ประสทิธผิล    E 



กำรสร้ำงและ
พฒันำหลักสูตร 

พฒันำทกัษะกำรเรียนรู้และ
คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

กำรบริหำร
หลักสูตร 

กำรรับนักศึกษำ 
กำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 
กำรพฒันำ
นักศึกษำ 

กำรประเมนิและ
กำรตดิตำมผล 

ตรวจสอบ 
หลักฐำน 

รับตรง 

โครงกำรพิเศษ 

ผ่ำนสกอ. 

สื่อสำธำรณะ 

Website 

จัดท ำเอกสำร ก ำหนดเวลำ 

จัดตำรำง 

สอบข้อเขียน 

สอบสัมภำษณ์ 

อนุมัติรำยชื่อ 

กำรประเมิน สรุปผล 

กำรผลิตบัณฑิต 

Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

กำรผลิตบัณฑิตที่มีมำตรฐำนและ
คุณภำพ 

ตำมควำมต้องกำรของประเทศ 

กำรสนับสนุน
กำรเรียนกำร

สอน 

การก าหนด
คณุสมบตัิ 

ก าหนด
ช่องทางการ

รับ 

ประชาสมัพนัธ์
และสื่อสาร 

การ
เตรียมการ
ด้านเอกสาร 

ด าเนินการ การควบคมุ
คณุภาพ 

ประเมนิ
สรุปผล 

ศิษย์เก่ำ 

เอกสำรบน 
Web 



หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ 

ลกูคา้ ผูส้ง่มอบ 

การขาย 

วางแผน 
การผลติ 

ออกแบบ
ผลติภัณฑ ์

พัฒนา
ผลติภัณฑ ์

ผลติสนิคา้ ตกแตง่
สนิคา้ 

จัดการคลงั
วัตถดุบิ 

จัดการ
คลงัสนิคา้ 

จัดซือ้/ 
จัดจา้ง 

ตรวจสอบ
คณุภาพ 

จัดสง่ 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ซอ่มบ ารงุ 

การจัดการ
ทรัพยากรบคุคล 

การพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 

ธรุการ/
กฎหมาย 

ประชาสมัพันธ ์

Design Phase : ตวัอยา่งการออกแบบกระบวนการภาคธุรกิจ 



Work System and Processes 



Business Process Management 

เร ิม่ตน้/สิน้สดุ ด าเนนิการ ตดัสนิใจ เชือ่มตอ่ แจง้ใหท้ราบ/ประสานงาน 
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แนวทางในการวเิคราะห ์SIPOC 

• เริม่ตน้โดยใชห้ลกัการ S-I-P-O-C (Supplier-Inputs-Process-

Outputs- Customer). Start with C, then O, then S, then I, then P 

• พจิารณาวา่รายละเอยีดระดบัใด? 

• เป็นขัน้ตอนทีว่กิฤตดา้นคณุภาพหรอืไม ่CTQs or non-CTQ-activity? 

• ผลผลติคอือะไร วดัไดห้รอืไม?่ 

• ก าหนดจดุเริม่ตน้และจดุสิน้สดุใหช้ดัเจน  

• ระบขุัน้ตอนทีส่ าคญัตามการเกดิกอ่นหลัง 

• ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมาย บคุลากร ผูรั้บบรกิาร 
งบประมาณ 

• ใชห้ลักการของ P-D-C-A เพือ่ตรวจสอบความสมบรูณ์ 
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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.   ใช้ flip-chart  และ  3” x 3” Post-It® notes, ปากกา 

2. ระบุช่ือกระบวนการหลกับนหัวกระดาษ  

3. ก าหนดจุดเร่ิมต้นและส้ินสุดของกระบวนการ  

4. ลูกค้าและผลลติ  

5. ระบุต้นน า้ ปัจจัยป้อน  
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How do I do it? (cont’d) 

2.  Brainstorm the steps in the process 

Process Name Suppliers Outputs Customers  Inputs 

start end 

Tips:  
 

    At this stage 
 

  Do not try to establish order 
 

  Do not discuss process steps 

ใหส้มาชิกระดมก าลงัสมองคิดถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เขียนลงบน Post –it-note   
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How do I do it? (cont’d) 

3. Group into major process areas 

Process Name Suppliers Outputs Customers  Inputs 

start end 

  จัดกลุ่มกิจกรรมที่เป็นระดับบนไว้แถวบนสุด  
  กจิกรรมย่อยอื่น ๆ  หำกเป็นงำนย่อย ๆ ให้เรียงไว้ใต้กจิกรรมหลัก  

Tip: 

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

Process Name 
Suppliers Outputs Customers  Inputs 

start 

end 

  ลำกเส้นแสดงควำมสัมพันธ์ 

  พนิิจดูควำมเช่ือมโยงอีกครัง้  

  ระบุข้อก ำหนดของกระบวนกำร และระบุว่ำจุดวกิฤตใิดในกระบวนกำร 

   ระบุกลไกในกำรควบคุม  

   มีจุดควบคุมใดหรือไม่ที่ต้องสร้ำงคู่มือก ำกับกำรควบคุม? 



ระบบงาน 

การฝึกอบรม การใหค้ าปรกึษา การใหบ้รกิารเครือ่งมอื

และการทดสอบ

กระบวนการ อ านวยการ การเงนิและพัสดุ กายภาพ IT HR นโยบายและ

สนับสนุน ประกันคณุภาพ

กระบวการ

หลกั

การสรา้งเครอืขา่ย

วจัิย

การวางยุทธศาสตร์

วจัิย
การด าเนนิการวจัิย การสนับสนุนงานวจัิย การเผยแพร่

การจัดการ

สทิธิ

การตอ่ยอด

เชงิพานชิย์

การพัฒนาหลกัสตูร การรับนักศกึษา การสอน การพัฒนานสิติ การสนับสนุนการสอน
การตดิตาม

ประเมนิผล



การจัดการกระบวนการ 

• การปฏบิตังิานประจ าวันของกระบวนการท างาน
ตา่งๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดทีส่ าคญั 

• มตีวัวดัหรอืตวับง่ชีข้องผลการด าเนนิการและตวัวดั
ภายในกระบวนการอะไรบา้งทีส่ถาบนัใชเ้พือ่ควบคมุ
และปรับปรงุกระบวนการตา่งๆ  

• ตวัวดัเหลา่นีส้มัพันธก์บัคณุภาพของสมัฤทธิผ์ลและ
ผลการด าเนนิการของหลกัสตูรและบรกิารของ
สถาบนัอยา่งไร 
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หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ 

Control Phase : การควบคมุกระบวนการท างาน 

การควบคมุดว้ยตวัช้ีวดั : 
• ผลผลติและผลลพัธเ์ป็นไปตามขอ้ก าหนดที่

ส าคญั 
• ตวัชีว้ดั และผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน 
• ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล ไดต้าม
ความตอ้งการ 

KPI 
In-Process KPI 

การควบคมุดว้ยการก าหนดมาตรฐานการท างาน : 
• ก าหนดมาตรฐานการท างาน  
• Work Manual /Work Instruction 
• ก าหนดจดุควบคมุในแตล่ะขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
• อบรมพนักงานในการปฏบิตัติามมาตรฐานการท างาน 
• ก ากบั ดแูล ตดิตาม และประเมนิผล ตามจดุควบคมุ 



หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ 

มาตรฐานการท างานที่ดี : 
• ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย ชดัเจน ไม่คลมุเครือ 

• อาจใชรู้ปภาพอธิบายประกอบ 

• มีการทดลองเพ่ือปรบัแตง่ ก่อนน าไปใชง้าน 

• มีการฝึกอบรม ก่อนน าไปปฏิบตัิงาน  

“Work Instruction/Work Manual 

มาตรฐานการท างาน : 
• เป็นเครื่องมือที่ประกนัว่า บุคลากรตา่งคนกนั ณ เวลาตา่งกนั ท างานอยา่งเดียวกนั ไดผ้ลผลิตและใชเ้วลา 

ในการด าเนินงานใกลเ้คียงกนั 

• เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมบุคลากร ท่ียา้ยมาใหม่ หรือการฝึกตามวงรอบ 

• เป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรูข้ององคก์าร  

(การรวบรวม จดัเก็บ และเผยแพร่)  

• เป็นเครื่องมือที่รบัประกนัว่า มีแนวทางการปฏิบตัิ และการประเมินผลงาน 

/คุณภาพงาน ที่ชดัเจน 

Control Phase : การจดัท ามาตรฐานการท างาน 



หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ 

Control Phase : การแกไ้ขสิ่งบกพรอ่งในกระบวนการ 

การแกไ้ขสิ่งบกพรอ่ง : 
• จัดท าฐานขอ้มลูจรงิ การปฏบิตังิานตามกระบวนการ 

• ผูรั้บผดิชอบวเิคราะหปั์ญหาและผลกระทบและแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ 
• ผูรั้บผดิชอบรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ เพือ่แกปั้ญหา
ระยะยาว 
• บนัทกึจัดท า Case Study เพือ่มใิหเ้กดิขอ้บกพรอ่งซ ้า  
(ผดิทีค่น ผดิทีเ่ครือ่งมอื หรอืผดิทีก่ระบวนการ) 
• เป็นขอ้มลูในการปรับปรงุกระบวนการตอ่ไป 



Workshop 2 การออกแบบกระบวนการ 

• หน่วยงานสนับสนุนจัดท า SIPOC ของ
หน่วยงานโดยใช ้Swim Lane Chart 

 



กระบวนการปรับปรงุกระบวนการ 



กระบวนการปรับปรงุกระบวนการ 

• วเิคราะหห์าสาเหตโุดยการใช ้5 Why, ผัง
กา้งปลา, Root cause analysis 

• QC 7 Tools 



PDCA FOUR-PHASE PROBLEM SOLVING 
PROCESS 

The PDCA Problem Solving Process involves four phases: 

Plan-Do-Check-Action 

STEPS: 

I. Evaluate Results 

II. Standardize effective 

Countermeasure(s) OR 

III. Start PDCA again 

Do II. & III. if Results 

are uneven 

STEPS: 

I. Identify Problem 

II. Analyze Cause 

III. Formulate Countermeasures 

STEPS: 

I. Monitor Progress of  

Implementation Plan 

II. Modify Plan if Necessary 

III. Monitor Results 

(Effectiveness) 

STEPS: 

I. Develop Implementation Plan 

II. Communicate Plan 

III. Execute Plan 

ACTION PLAN 

CHECK DO 

PURPOSE: 

Gain thorough 

understanding of 

problem so it can be 

systematically addressed 

PURPOSE: 

Take action to ensure 

countermeasures are 

effectively and 

efficiently 

implemented 

PURPOSE: 

Check progress of 

implementation and 

check effectiveness 

of results 

PURPOSE: 

Take action based on 

results of check 



PDCA REPORT FORMAT 

Theme 

Problem Situation Countermeasure(s) 

Implementation 
Target 

Cause Analysis 

Follow-Up 

Standard 

Current Situation 

Discrepancy 

Extent  

Rationale 

Do What 

To What 

How Much 

By When 

Potential Causes/ Investigation 

5-Why Root Cause Analysis 

Short Term 

Long Term 

Why Recommended 

What            Where        Who        When 

What            Where        Who        When 

Target 

Actual 

PLAN 

PLAN 

PLAN 

PLAN 

PLAN 

DO 

CHECK 



PDCA FOUR-PHASE PROBLEM SOLVING 
PROCESS (EFFORT) 

ACTION 

PLAN 

CHECK 

DO 



Evaluate the Problem 

• The criteria you use to guide this evaluation include: 

– Importance:  how serious is the problem in light of cost, 
safety, or quality, etc.? 

– Urgency:  how soon should it be solved to avoid more 
serious problems 

– Tendency:  is the problem getting worse, staying the 
same, or getting better? 

• Problems may have high, medium, or low importance, 
urgency, or tendency.  All of these factors need to be 
considered when several problems arise at the same time 
and priorities must be set 



Problems Important Urgency Tendency

1.

2.

3.

4.



PDCA REPORT FORMAT 

Theme 

Present Situation Countermeasure(s) 

Implementation 
Target 

Analysis 

Follow-Up 

Standard 

Current Situation 

Discrepancy 

Extent  

Rationale 

Do What 

To What 

How Much 

By When 

Potential Causes/ Investigation 

5-Why Root Cause Analysis 

Short Term 

Long Term 

Recurrence Prevention 

Why Recommended 

What            Where        Who        When 

What            Where        Who        When 

Target 

Actual 



PDCA REPORT FORMAT 

PLAN - PRESENT SITUATION 

(Should be DETAILED and FACT-FILLED) 

•Standard (What should be happening/ what is the standard or 

standard way) 

•Current Situation (What is actually happening) 

•Discrepancy (What is difference between standard and actual?) 

•Extent (What is trend/ when did it start/ who is affected/ how 

often does it occur/ where does it happen/ etc...?) 

•Rationale (Why should this problem be addressed/ what would 

happen if it weren’t addressed?) 



PDCA REPORT FORMAT 

PLAN - PRESENT SITUATION 

(Should be DETAILED and FACT-FILLED) 

•Standard PU shift changeover time target is 15 minutes 

•Current Situation Changeover time has averaged 25 minutes 

over 45 days (Oct. 15 – Nov. 30) 

•Discrepancy Changeover is 10 minutes longer than target 

•Extent Both shifts for at least 45 days, different operators, 

different machines 

•Rationale Productivity loss of 450 minutes (7.5 hours) over 45 

day period – can not meet needs of Stockfit (internal customer) 



PDCA REPORT FORMAT 

PLAN - PRESENT SITUATION 

PU Shift Changeover Time
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PDCA REPORT FORMAT 

Theme 

Present Situation Countermeasure(s) 

Implementation 
Target 

Analysis 

Follow-Up 

Standard 

Current Situation 

Discrepancy 

Extent  

Rationale 

Do What 

To What 

How Much 

By When 

Potential Causes/ Investigation 

5-Why Root Cause Analysis 

Short Term 

Long Term 

Recurrence Prevention 

Why Recommended 

What            Where        Who        When 

What            Where        Who        When 

Target 

Actual 



PDCA REPORT FORMAT 

PLAN - TARGET 

(Should be QUANTIFIABLE, MEASUREABLE, ACHIEVEABLE, 

TIME-BOUND ) 

•Do What: (Action word - Increase, Reduce, Decrease) 

•To What: (Object of the action - Focus Area) 

•How Much: (Quantifiable measurement - relates to STANDARD) 

•By When: (Specific date - month, day, year) 



PDCA REPORT FORMAT 

PLAN - TARGET 

(Should be QUANTIFIABLE, MEASUREABLE, 

ACHIEVEABLE, TIME-BOUND ) 

•Do What: Reduce 

•To What: PU shift changeover time 

•How Much: from 25 to 15 minutes (per changeover) 

•By When: 12/5/2015 



PDCA REPORT FORMAT 

Theme 

Present Situation Countermeasure(s) 

Implementation 
Target 

Analysis 

Follow-Up 

Standard 

Current Situation 

Discrepancy 

Extent  

Rationale 

Do What 

To What 

How Much 

By When 

Potential Causes/ Investigation 

5-Why Root Cause Analysis 

Short Term 

Long Term 

Recurrence Prevention 

Why Recommended 

What            Where        Who        When 

What            Where        Who        When 

Target 

Actual 



PDCA REPORT FORMAT 

PLAN - THEME 

(General “Grasp the Situation” - One Sentence/ Phrase ) 

•Theme: (What do you REALLY want to accomplish -  

  Do What - To What) 

PLAN - THEME 

(General “Grasp the Situation” - One Sentence/ Phrase ) 

•Theme: PU shift changeover time reduction 



PDCA REPORT FORMAT 

Theme 

Present Situation Countermeasure(s) 

Implementation 
Target 

Analysis 

Follow-Up 

Standard 

Current Situation 

Discrepancy 

Extent  

Rationale 

Do What 

To What 

How Much 

By When 

Potential Causes/ Investigation 

5-Why Root Cause Analysis 

Short Term 

Long Term 

Recurrence Prevention 

Why Recommended 

What            Where        Who        When 

What            Where        Who        When 

Target 

Actual 



PDCA REPORT FORMAT 

PLAN - ANALYSIS 

(Based on FACTS) 

•Potential Causes: (List of all possible causes/ source of problem 

- fishbone diagram is useful tool) 

•How Checked? (Method to confirm reasonableness of potential 

cause(s) ) 

•Result? (Result of check - Go and See!) 

•Most Likely Cause: (Based on FACT, investigation results, 

reasonable assumptions) 



PDCA REPORT FORMAT 

FISHBONE DIAGRAM (Cause & Effect) 

•Describes relationship between variables 

•Used in brainstorming sessions to identify possible causes 

of a problem or condition 

•Focuses on causes, not symptoms 

EFFECT 

(Undesirable 

Outcome) 



PDCA REPORT FORMAT 
FISHBONE DIAGRAM (Cause & Effect) 

EFFECT 

(Undesirable 

Outcome) 

Major 

CAUSE 

category 

Major 

CAUSE 

category 

Major 

CAUSE 

category 

Major 

CAUSE 

category 

Major 

CAUSE 

category 



PDCA REPORT FORMAT 

FISHBONE DIAGRAM (Cause & Effect) 

Major CAUSE Categories can generally be classified as: 

 

MAN    METHOD  MACHINE 
-Skill Level  -Work Sequence  -Function 

-Individual Morale  -Takt Time  Properly  

-Training  -Posture   -Capable 

-Ability  

 

 MATERIAL   ENVIRONMENT 
 -Available as Needed  -Group/Team Morale 

 -Meets Standard   -Area Lighting 

     -Climate 

     -Work Area Arrangement 



PDCA REPORT FORMAT 

FISHBONE DIAGRAM (Cause & Effect) 

Long shift 

changeover time 

Environment 

Method 
Man 

Machine 

Material 

Skill Level 

Individual Morale 

Training 

Ability 

Work Sequence 

Cycle Time Long 
Posture 

Malfunction Not Capable 

Not  
available Work Area  

Arrangement 

Area  
Lighting 

Inconsistent  
Method 



PDCA REPORT FORMAT 

PLAN - ANALYSIS 

(Based on FACTS) 

 

 

 

 

 

•Most Likely Cause: Inconsistent method 

Potential Causes How Checked Result? 

Operator cycle time longer 

than standard cycle time 

Observe (check cycle time) Operator skill OK 

Inconsistent method Check operator method to 

SWS (standardized work 

sheet) 

Missing some standardized 

work at some operations 

Equipment not working 

properly 

Check equipment check 

sheet to actual operating 

conditions 

Equipment operating 

conditions consistent with 

check sheet 



PDCA REPORT FORMAT 
PLAN - ANALYSIS 

•Problem: Problem Statement (direct cause) 

•5-Whys?: Method to confirm potential cause - go and see/ first 

hand investigation is a MUST 

•Problem Statement – one phrase stating problem 

•Why? (investigate - get facts) 

•Why? (investigate - get facts) 

•Why? (investigate - get facts) 

•Why? (investigate - get facts) 

•Why? (investigate - get facts) 

•ROOT CAUSE 



PDCA REPORT FORMAT 

PLAN - ANALYSIS 

•Root cause: Root cause has been found when: 

•It can be dealt with directly 

•An effective countermeasure can be applied directly to 

prevent recurrence 

•If the analysis is taken further, another problem will be 

encountered 

•When addressed, the discrepancy returns to standard 

•Confirm using the “therefore” test 



PDCA REPORT FORMAT 
PLAN - ANALYSIS 

Therefore test: 

•ROOT CAUSE… 

-Therefore Why5 – 

-Therefore… Why 4- 

-Therefore… Why 3- 

 -Therefore… Why 2-  

  -Therefore… Why 1- 

   Therefore…Problem Statement. 



PDCA REPORT FORMAT 
PLAN - ANALYSIS 

•Problem: Problem Statement (direct cause) 

•5-Whys?: Method to confirm potential cause - go and see/ first 

hand investigation is a MUST 

•Problem Statement - Changeover time has averaged 25 minutes  

•Why? Operator time inconsistent 

•Why? Operator doesn’t follow work instruction 

•Why? Work instruction not communicated with operators 

•Why? Standardized work not completed for operation 

•Why? No system for approving and posting STW 

•ROOT CAUSE No system for approving and posting STW 



PDCA REPORT FORMAT 
PLAN - ANALYSIS 

Therefore test: 
No system for approving and posting STW  

      -Therefore… Standardized work not completed for operation 

 -Therefore… Work instruction not communicated with operators 

-Therefore… Operator doesn’t follow work instruction 

 -Therefore… Operator time inconsistent 

  -Therefore… Changeover time has   

           averaged 25 minutes . 



PDCA REPORT FORMAT 

Theme 

Present Situation Countermeasure(s) 

Implementation 
Target 

Analysis 

Follow-Up 

Standard 

Current Situation 

Discrepancy 

Extent  

Rationale 

Do What 

To What 

How Much 

By When 

Potential Causes/ Investigation 

5-Why Root Cause Analysis 

Short Term 

Long Term 

Recurrence Prevention 

Why Recommended 

What            Where        Who        When 

What            Where        Who        When 

Target 

Actual 



PDCA REPORT FORMAT 

PLAN - COUNTERMEASURE 

•Short term: Contains the problem/ stops the bleeding 

•Long term: Addresses root cause 

•Recurrence prevention: Prevents problem from ever happening 

again for same root cause 

•Why recommended: Evaluate based on cost, timeliness, 

feasibility, effectiveness, impact 



Impact 

• Consider the impact on others 

• Ask what effects the countermeasure will 
have on: 
– My job? 

– My team? 

– Other operations? 

– Other departments? 

– The company as a whole? 



Impact 

• Try to consider the extent (positive OR 
negative) to which others will be affected 
as you use the High-Medium-Low rating: 
– High = It will likely have a great impact on 

others 

– Medium = It will likely have a moderate impact 
on others 

– Low = It will likely have a small impact on 
others 



Extent 

• Then you consider the probable magnitude 
of the impact – how many people, 
departments, operations will the 
countermeasure affect? 



Extent 

• Try to consider the extent to which others will be 
affected as you use the High-Medium-Low rating: 
–High = It will likely impact many other people, 

operations, departments 
–Medium = It will likely affect some other people, 

operations, departments 
–Low = It will likely impact very few or no other people, 

operations, departments 



PDCA REPORT FORMAT 

PLAN - COUNTERMEASURE 

•Short term: Team leader for all shifts prepare and present work instruction 

(standardized work) to all team members 

•Long term: Develop and post new standardized work with input from team 

members 

•Recurrence prevention: Set up system to approve and post standardized work 

•Why recommended: Positive impact on all areas (clarifies standard for how, 
when to implement and post standardized work); prevents problem from happening 
for same root cause; low cost 



PDCA REPORT FORMAT 

Theme 

Present Situation Countermeasure(s) 

Implementation 
Target 

Analysis 

Follow-Up 

Standard 

Current Situation 

Discrepancy 

Extent  

Rationale 

Do What 

To What 

How Much 

By When 

Potential Causes/ Investigation 

5-Why Root Cause Analysis 

Short Term 

Long Term 

Recurrence Prevention 

Why Recommended 

What            Where        Who        When 

What            Where        Who        When 

Target 

Actual 



PDCA REPORT FORMAT 

DO - IMPLEMENTATION 

•Action Plan: What, Where, Who, When, Status 

•Communication: All affected people understand (and support) 

plan 

•Execution: Do it! 



PDCA REPORT FORMAT 
DO - IMPLEMENTATION 

•Action Plan 

WHAT WHERE WHO WHEN STATUS 

Team Leader for 

operations 

determine STW 

PU work station Team Leader  

(S. Nguyen) 

11/18/2002 

Team Leader 

share STW with all 

operators 

PU work stations Team Leader  

(S. Nguyen) 

11/19/2002 

Determine 

procedure for 

creating, updating 

STW 

Factory Manager – ABC 

Dept. 

12/31/2002 

Follow procedure 

for updating STW 

PU work station Team Leader  

(S. Nguyen) 

1/31/2003 



PDCA REPORT FORMAT 

Theme 

Present Situation Countermeasure(s) 

Implementation 
Target 

Analysis 

Follow-Up 

Standard 

Current Situation 

Discrepancy 

Extent  

Rationale 

Do What 

To What 

How Much 

By When 

Potential Causes/ Investigation 

5-Why Root Cause Analysis 

Short Term 

Long Term 

Recurrence Prevention 

Why Recommended 

What            Where        Who        When 

What            Where        Who        When 

Target 

Actual 



PDCA REPORT FORMAT 

CHECK - FOLLOW-UP 

•How check: Method (visual, with tool, etc.) 

•When check: When/how often 

•Who check: Responsible person 

•Graph: Quick visual: Target vs. actual - relates back to standard 

•Implementation progress: On schedule? 

•Countermeasure effectiveness: Has problem recurred? Is situation 

brought back to standard? 

 



PDCA REPORT FORMAT 

CHECK - FOLLOW-UP 

•How check: Stopwatch – last good part shift 1 to first good part 

shift 2 

•When check: Daily at shift change 

•Who check: Team leader (S. Nguyen) 

•Graph:  
PU Shift Changeover Time
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PDCA REPORT FORMAT 
CHECK - FOLLOW-UP 

•Implementation progress: 

WHAT WHERE WHO WHEN STATUS 

Team Leader for 

operations 

determine STW 

PU work station Team Leader  

(S. Nguyen) 

11/18/2002 100% 

Team Leader 

share STW with all 

operators 

PU work stations Team Leader  

(S. Nguyen) 

11/19/2002 100% 

Determine 

procedure for 

creating, updating 

STW 

Factory Manager – ABC 

Dept. 

12/31/2002 100% 

Follow procedure 

for updating STW 

PU work station Team Leader  

(S. Nguyen) 

1/31/2003 100% 



PDCA REPORT FORMAT 

CHECK - FOLLOW-UP 

•Countermeasure effectiveness: Meeting target? Yes! 

 

 
PU Shift Changeover Time
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PDCA REPORT FORMAT 

ACTION - FOLLOW-UP 

•Based on results of CHECK phase 

•Meet target: Standardize countermeasure(s) 

•Meet target (but problem could recur): Repeat PDCA 

•Not meeting target: Repeat PDCA 

•Mixed results: Standardize effective countermeasure(s) and 

repeat PDCA 



WS 3 

• ท าการวิเคราะห์ Swimlane Chart และค้นหา
ประเด็นที่จะต้องปรับปรุงและท าเป็น Improvement 
Project 


