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แนวคดิการบรหิารองคก์รเพือ่ความเป็นเลศิ
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8 ระดบัของการพฒันาสูค่วามเป็นเลศิขององคก์ร







• มมุมองเชงิระบบ (Systems perspective)

• การน าองคก์รอยา่งมวีสิยัทัศน ์(Visionary leadership)

• ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้ (Customer focus excellence)

• การใหค้วามส าคัญกบัคน (valuing people)

• การเรยีนรูร้ะดับสถาบนัและความคลอ่งตัว (Organizational learning and agility)

• การมุง่เนน้ความส าเร็จ (Focus on success)

• การจัดการเพือ่นวัตกรรม (Managing for innovation)

• การจัดการโดยขอ้มลูจรงิ (Management by fact)

• ความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Societal responsibility)

• จรยิธรรมและความโปรง่ใส (Ethic and transparency)

• การสง่มอบคณุคา่และผลลัพธ ์(Delivering value and results)

คา่นยิมและแนวคดิหลักของ TQA



กรอบในการด าเนินการของ GROW (สป.อว.)

Goal

• What do 
you want 
to 
achieve?

• Setting 
clear goal

Reality
• Where are 

you now?
• Collect 

data and 
appropriate 
performanc
e measures

Opportunity

• What 
could 
you do?

• SA and 
projects 
selection

Will
• What will 

you do?
• Commitment 

to 
improvement



EdPEx Improvement Cycle

1 2 3 4 5 6

1.  Self-Assessment

2.  Project Selection

Based on Impact of
each element to

achievement of the
organization’s objectives

3.  Gap Analysis 

Validation by EC

4. Gap Closure Plans

Target

Result

5.  Implementation

• Reviews/ISA
• Annual Plan process

Improvement
• Continuous
• Breakthrough

Use of Storyboard/SAP
Results

Goal

สป.อว. GROW project



ความเป็น
เลศิ

ประเมนิ
ตนเอง



A: Scoring simplified:  (หมวด  1 – 6)

Band %Range Brief Description ความหมาย

1 0-5
Activity based/

no clear process
ไมม่กีารด าเนนิการ หรอื มกีจิกรรมใน
ลกัษณะทีท่ าครัง้คราว

2 10 - 25 Early system
มกีารสรา้งระบบในขัน้เริม่ตน้ หรอื
บางสว่น แตย่ังไมม่ปีระสทิธผิล

3 30 -45
Basically effective
system/conform to 

standard 

เริม่มแีนวทางอยา่งเป็นระบบที่
ตอบสนองตอ่หวัขอ้อยา่งหลวม ๆ

4 50 - 65
Effective systematic 

processes with advance 
proactive improvement

มกีารด าเนนิการทีช่ดัเจน และเป็นระบบ 
มกีารปรับปรงุเชงิรกุ และเริม่มี
ประสทิธผิล

5 70 - 85
BP and OL, Innovation 
are evident throughout

มกีารด าเนนิการทีเ่ป็นระบบตอ่เนื่อง 
เกดิ BPและ OL และการสรา้งนวัตกรรม
ท่ัวทัง้องคก์ร

6 90 -100

Role model/fully 
integrated current 

approach with future 
needs

มกีระบวนทีเ่ป็นระบบและมผีลลพัธท์ี่
เป็นเยีย่มตอบสนองความตอ้งการและ
วสิยัทัศนข์ององคก์าร เป็นตน้แบบ



B: Scoring simplified (หมวด  7)

Band %Range Brief Description ความหมาย

1 0-5
Poor performance, results 
are not important to the 

achievement of org.mission

ไมม่กีารรายงานตวัวัดทีส่ าคญัหรอืมี
ผลลพัธท์ีต่ า่กวา่คา่เป้าหมาย

2 10 - 25
A few important results are 

reported with good level
มกีารรายงานตวัวัดทีส่ าคญับางตวั
และมผีลลพัธท์ีด่กีวา่คา่เป้าหมาย

3 30 -45
Many important results are 
reported with good trend

มกีารรายงานตวัวัดทีส่ าคญัหลายตวั
และมผีลลพัธท์ีม่แีนวโนม้ทีเ่ร ิม่ดี

4 50 - 65
Key results are reported 

with good trend and against 
benchmark

มกีารรายงานตวัวัดทีส่ าคญัและมี
ผลลพัธท์ีม่แีนวโนม้ทีด่แีละเริม่
เหนอืกวา่คูเ่ทยีบ

5 70 - 85

Key results are reported 
with excellent trend and 
show areas of leadership 

against benchmark

มกีารรายงานตวัวัดทีส่ าคญัและมี
ผลลพัธท์ีด่เีลศิ และเป็นผูน้ าเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัคูเ่ทยีบ

6 90 -100
Key results are reported 
with excellent trend and 

projections

มกีารรายงานตวัวัดทีส่ าคญัและมี
ผลลพัธท์ีด่เีลศิและมคีา่คาดการณ์



 กระบวนการ (หมวด 1-6 ประเมนิ แนวทาง การ

ถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิตั ิการเรยีนรู ้และการบรูณาการ 

ADLI = Approach Deployment Learning 

Integration)

 ผลลพัธ์ (หมวด 7 ประเมนิ ระดบั แนวโนม้ การ

เปรยีบเทยีบ และการบรูณาการ LeTCI = Levels 

Trends Comparisons Integration)





(1) รบัฟัง มีปฏิสมัพนัธ ์และสงัเกต

ลกูคา้ เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศที่

สามารถน าไปใชต้อ่ได ้

-มีความแตกต่างกนัระหวา่งลกูคา้

กลุ่มลกูคา้ หรือส่วนตลาด 

- ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์และเทคโนโลยี

บนเว็บเพื่อรบัฟังลกูคา้ 

- ความแตกต่างกนัภายในวงจรชีวิต

ของการเป็นลกูคา้

- คน้หาขอ้มลูป้อนกลบัจากลกูคา้อยา่ง

ทนัท่วงที และสามารถน าไปใชต่้อไดใ้น

เร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑ ์การ

สนับสนุนลกูคา้ และการท าธุรกรรม

(2) รบัฟังลกูคา้ในอนาคตเพื่อใหไ้ด้

สารสนเทศที่สามารถน าไปใชต้อ่ได้

(1) ประเมินความพึงพอใจ ความ

ไม่พึงพอใจ และความผกูพนัของ

ลกูคา้

(2) เสาะหาสารสนเทศดา้นความ

พึงพอใจของลกูคา้ที่มีตอ่องคก์ร

เปรยีบเทียบกบัองคก์รอื่น

เสาะหาสารสนเทศท่ีมีความหมายเพ่ือท า

ใหเ้หนือกว่าความคาดหวงัของลกูคา้

วิธีการตา่งๆ ใน

การรบัฟังลกูคา้

ก.การรบัฟงัลกูคา้ ข. การประเมนิความพงึพอใจและความ
ผกูพนัของลกูคา้



พงึพอใจ

ภกัดี

ผกูพัน

ทัศนคติ

พฤตกิรรม

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความผกูพนัของลกูคา้



 ตอ้งมวีธิกีารในการประเมนิทีค่รอบคลมุทกุกลุม่ โดยใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสม

ส าหรับแตล่ะกลุม่  ท าอยา่งตอ่เนือ่งและมวีงรอบทีช่ดัเจน

 ตอ้งออกแบบวธิกีารประเมนิ ทีท่ าใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศ ทีส่ามารถน าไป

วเิคราะหแ์ละใชป้ระโยชนไ์ด ้เพือ่น าไปปรับปรงุใหเ้กนิกวา่ทีล่กูคา้และผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีคาดหวงั และท าใหเ้กดิความผกูพันมากขึน้ เชน่ การจ าแนก

ปัจจัยทีม่คีวามส าคญัตอ่ความพงึพอใจและความผกูพัน (โดยเฉพาะทีท่า่น

ระบไุวใ้นโครงรา่งองคก์ร)

 การประเมนิความผกูพัน อาจไมจ่ าเป็นตอ้งพงึพาการส ารวจแตเ่พยีงอยา่ง

เดยีว คณะอาจก าหนดตวัวดัพฤตกิรรมของลกูคา้ 



 จากการรวบรวมขอ้มลูพบวา่ ลกูคา้ทีไ่มพ่อใจรอ้ยละ 1-5 เทา่นัน้

ทีจ่ะรอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ และโดยทัว่ไปมแีนวโนม้ทีจ่ะ

กลา่วถงึสิง่ทีไ่มพ่งึพอใจ มากกวา่สิง่ทีถ่กูใจถงึสองเทา่ บาง

การศกึษาพบวา่ลกูคา้มแีนวโนม้ทีจ่ะเลา่สิง่ทีไ่มพ่งึพอใจใหผู้อ้ืน่

ทราบราว 8-16 ครัง้ และในปัจจบุนัแคเ่ลา่ 1 ครัง้ ผา่นสือ่สงัคม

ออนไลน ์คณะมัน่ใจหรอืไมว่า่ จะไมส่ัน่คลอนความส าเร็จ

ทางการตลาด และความยัง่ยนื



**** 

ตวัวดัทีก่ าหนดขึน้ เพือ่ประเมนิความพงึพอใจ ความ
ผกูพัน ความไมพ่งึพอใจ จะตอ้งเป็นสว่นหนึง่ในระบบวดั
ผลขององคก์ร ทีผู่บ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง และผูบ้รหิารระดบัสงู
จะตอ้งหมั่นตดิตาม และคน้หาโอกาสในการปรับปรงุใหด้ี
ข ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

ผลลพัธ ์7.2



(1) การคน้หาความตอ้งการ

เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร

(2)ท าใหล้กูคา้สามารถสบืคน้

สารสนเทศและไดร้บัการสนบัสนุน

-ลกูคา้สามารถท าธุรกรรม

-วิธีการสนับสนุนลกูคา้ท่ีส าคญั 

รวมถึงกลไกการส่ือสารท่ีส าคญั

-ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัในการสนับสนุน

ลกูคา้และถ่ายทอดขอ้ก าหนดดงักล่าว

ไปยงัทุกคนและทุกกระบวนการท่ี

เก่ียวขอ้งในการสนับสนุนลกูคา้ใหเ้กิด

การปฏิบติั

(3)การจ  าแนกกลุ่มลกูคา้และส่วน

ตลาด

(1) การสรา้งและจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ เพื่อ

-ใหไ้ดล้กูคา้ใหม่ และเพิ่มส่วนแบ่งตลาด, จดัการและเสริมสรา้ง

ภาพลกัษณแ์ละชื่อเสียง, รกัษาลกูคา้ ตอบสนองความตอ้งการ และท า

ใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงัในแต่ละชว่งของวงจรชีวิตของการเป็นลูกคา้, 

เพ่ิมความผูกพนัของลกูคา้

-ใชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์เพื่อจดัการและยกระดบัตราสินคา้ 

เพื่อเสริมสรา้งความผูกพนัและความสมัพนัธข์องลกูคา้

(2)การจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้

-เพ่ือปรบัปรุงการตลาด

-เพ่ือสรา้งวฒันธรรมที่มุ่งเนน้ลกูคา้มากข้ึน

-เพ่ือยกระดบัความภกัดีของลกูคา้

ก.ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร รวมท ัง้การ
สนบัสนนุลกูคา้

ข. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้



โดยทัว่ไปของทางการตลาด

 ประมาณรอ้ยละ 90 ของลกูคา้ทีไ่มพ่งึพอใจ จะไมห่วนมาใชบ้รกิารอกี

 ประมาณรอ้ยละ 85 ของลกูคา้ทีไ่มพ่งึพอใจ จะกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า หากการ

ประเด็นความไมพ่งึพอใจ หรอืขอ้รอ้งเรยีน ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งดี



กระบวนการทีเ่ป็นระบบ

 ก าหนดผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน

 มแีนวทางหรอืขัน้ตอนทีช่ดัเจนในการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน

 มกีารก าหนดตัววัดและเป้าหมายในการจัดการขอ้รอ้งเรยีน เชน่ ความ

รวดเร็วในการตอบสนอง  ความพงึพอใจตอ่การแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน

 มกีารก ากบัตดิตาม น าขอ้มลูทีไ่ดม้าแยกแยะ วเิคราะหเ์พือ่คน้หา

สาเหต ุจัดล าดับความส าคญั หาทางป้องกนัและขยายผล

 รวมทัง้หาทางปรับปรงุวธิกีารแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธผิลดี

ยิง่ขึน้



Cat. 3 Overall requirement

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า: วิธีการในการรบัฟังและได้มาของข้อมูลลูกค้า 
และการก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(1) องค์กรได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการรับฟัง ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ และการ
สังเกตลูกค้า เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต่อได้อย่างครบถ้วน ใน
วงจรชีวิตของการเป็นลูกค้าในทกุพันธกิจ (พันธกิจทั้งสามด้านได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ)
(2) วิธีการในการรับฟงัลูกค้าในอดีต ลูกค้าของคู่แข่ง และลูกค้าในอนาคต 
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต่อได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสนับสนุน
ลูกค้า และการท าธุรกรรม
(3) องค์กรได้ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้า ตลาด และผลิตภัณฑ์เพื่อจ าแนกกลุ่ม
ในปัจจุบันและคาดการณ์กลุ่มในอนาคต และใช้ก าหนดว่าลูกค้าและส่วนตลาด
ใดที่องค์กรจะให้ความส าคัญและท าตลาดเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
(4) การก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและตลาดทุกกลุ่ม และท าให้เหนือกว่าความคาดหวงัของ
กลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด 



Cat. 3 Overall requirement

3.2 ความผูกพันของลูกค้า: วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และประเมินความ
พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า
(5) การสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลกูค้าที่มปีระสิทธิผล ตอบสนองความต้องการ 
และท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า และน าไปสู่การได้ลูกค้าใหม่ เพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาด ยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กร 
(6) การสนับสนุนลูกค้ารวมถึงกลไกการสื่อสารที่ส าคัญที่ท าให้ลูกค้าเข้าถึงและสามารถ
ท าธุรกรรมกับองค์กร 
(7) การจัดการข้อร้องเรีนอย่างเป็นระบบเพื่อท าให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
(8) การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าทุกกลุ่มให้
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
(9) การเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กรโดยเปรียบเทียบ
กับองค์กรอื่นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
(10) การใช้ประโยชน์จากเสียงของลูกค้าและข้อมูลการตลาดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ายิ่งข้ึน และเพื่อช่วยตัดสินใจการปฏิบัติการ



7.2 ก(1) ผลลพัธ์
ดา้นความพงึพอใจ
และไมพ่งึพอใจของ
ลกูคา้

7.2 ก(2) ผลลพัธด์า้น
ความผกูพนักบัลกูคา้

เชือ่มโยงกบักลุม่ลกูคา้และสว่นตลาดที่
ระบไุวใ้นโครงรา่งองคก์ร ขอ้ 1.ข(2) 
และหมวด 3 รวมท ัง้วธิกีารและขอ้มลูการ
รบัฟงัและประเมนิตามทีร่ะบไุวใ้นหวัขอ้ 
3.1





(1)ประเมินความตอ้งการ ดา้นขีด

ความสามารถและอตัราก าลงั

(2)สรรหา ว่าจา้ง บรรจุ และรกัษาบุคลากร

ใหม่

(3)จดัรูปแบบการท างานและบรหิาร

บุคลากร

(4)เตรยีมบุคลากรใหพ้รอ้มรบัตอ่การ

เปลี่ยนแปลงความตอ้งการดา้นขีด

ความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร

(1)สรา้งความมัน่ใจดา้นสุขภาพ สวสัดิภาพ และ

ความสะดวกในการเขา้ถึงสถานที่ท  างาน

- ตวัวดัและเป้าประสงคใ์นการปรบัปรุงปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ของสถานท่ีท างานท่ี

แตกต่างกนั

(2)สนบัสนุนบุคลากรโดยจดัใหมี้การบรกิาร สิทธิ

ประโยชน ์และนโยบาย 

- ออกแบบใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการของ

บุคลากรท่ีหลากหลาย รวมทั้งความแตกต่างของกลุ่ม 

และส่วนของบุคลากร

เพ่ือสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิผลตอ่

-การท างานบรรลผุลส าเร็จ

-เก้ือหนุนบุคลากร

ก.ดา้นขดีความสามารถ
และอตัราก าลงั ข. บรรยา

กาศดา้น
บคุลากร



(1)เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ใหเ้กิดการ

สือ่สารที่เปิดกวา้ง การท างานที่ใหผ้ลการ

ด าเนินการที่ดี และบุคลากรที่มีความผูกพนั

(2)ก าหนดปัจจยัส  าคญัที่สง่ผลตอ่ความผกูพนั

ของบุคลากร

- แตกต่างกนัตามกลุ่มและส่วนของบุคลากร

(3) ประเมินความผกูพนัของบุคลากร

-มีวิธีการและตวัวดัทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ในการประเมินความผูกพนัของบุคลากร

รวมทั้งความพึงพอใจ

(4)ระบบการจดัการผลการปฏิบตังิานของ

บุคลากรสนบัสนุนใหมี้การท างานที่ใหผ้ลการ

ด าเนินการที่ดีและความผกูพนั

- พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้

รางวลั การยกยอ่งชมเชย และการสรา้งแรงจงูใจ

(1)ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา สนบัสนุน

ความตอ้งการขององคก์รและการพฒันาตนเอง

ของบุคลากร ผูบ้รหิาร และผูน้  า

(2)ประเมินประสทิธิผลและประสทิธิภาพของ

ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา

(3) จดัการความกา้วหนา้

ในอาชีพการงานขององคก์ร

-เพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินการที่ดี

-เพ่ือน าสมรรถนะหลกัขององคก์รมาใช้

-เพ่ือส่งเสริมการบรรลแุผนปฏิบตัิการ

-เพ่ือความส าเร็จในปัจจบุนัและอนาคต

ก. ความผกูพนัของบคุลากรและผลการ
ปฏบิตักิาร

ข.การพฒันาบคุลากรและผูน้ า



Initiatives

Identified education needs
(Leaders, physician, volunteers)

Growth/Development
(Leaders, physician, volunteers, 

employee requested)

Competency/ regulatory 
Requirements)

Strategic Business assessment

1. Learning/ 

Development 

Needs 

Assessment

2. Prioritize 

needs and 

Select Needs 

to Address

3. Develop or 

Purchase 

Learning/ 

Development

4. Deliver, 

Validate 

competencies

, Assess 

effectiveness

5. Integrated/ 

Applied 

learning

People Plan



 ตวัวดัทีใ่ช ้อาจดไูดจ้าก

- ระดับสมรรถนะทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ของบคุลากรและผูน้ า

- ผลกระทบตอ่การปฏบิตังิานของแตล่ะบคุคล

- ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานของหน่วยงานและขององคก์ร

- ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วกบัผูเ้รยีน ผูร้ับบรกิาร

*** ควรวเิคราะหต์น้ทนุในการจัดการเรยีนรู/้ประโยชนท์ีไ่ดรั้บ



Cat. 5 Overall requirement

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร: วิธีการในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เกื้อหนุน
ให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธผิล
(1) การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังด้าน
บุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการและบรรลุพนัธกิจด้านต่าง ๆ 
(2) กระบวนการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ เพื่อให้ได้บุคลากรใหม่ที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนวิธีการในการรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
(3) การจัดการด้านการเตรียมบุคลากรส าหรับการเปลี่ยนแปลงในโครงสรา้ง
ขององค์กรและระบบงานเมื่อจ าเป็น
(4) วิธีการในการบริหารจัดการการท างานและบริหารบุคลากรเพือ่ใหง้านของ
องค์กรบรรลุผลส าเรจ็และพัฒนาดีขึ้น 
(5) การจัดการด้านสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดี (ด้านสุขภาพ สวัสดิภาพ 
และการเข้าถึงการท างานของบุคลากร) 
(6) การสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบาย
เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่หลากหลาย 



Cat. 5 Overall requirement

5.2 ความผูกพันของบุคลากร: วิธีการในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อการธ ารง
อยู่ และมีผลการด าเนินการที่ดี 
(7) ในการค้นหา/ก าหนดปัจจยัส าคัญที่สง่ผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
(8) วิธีการและตัววัดทั้งที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจรวมทั้งความผูกพันของ
บุคลากร 
(9) การเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดผลงานที่ดี
(10) ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้มีการท างานที่ให้ผล
การด าเนินการที่ดี
(11) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
และขององค์กรอย่างไร 
(12) การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาและ
ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ส าคัญ 
(13) การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของบุคลากรและผู้น าในอนาคตของ
องค์กร 



7.3ก (1) ผลลพัธข์ดี
ความสามารถและ
อตัราก าลงับคุลากร

7.3ก (2) ผลลพัธ์
ดา้นบรรยากาศการ
ท างาน

7.3ก (3) ผลลพัธด์า้น
ความผกูพนัของ
บคุลากร

7.3ก (4) ผลลพัธ์
ดา้นการพฒันา
บคุลากรและผูน้ า

-สมัพนัธก์บักระบวนการทีร่ายงานไวใ้นหมวด 5 
รวมท ัง้ตอบสนองตอ่ความจ าเป็นของ
กระบวนการท างานทีส่ าคญัทีอ่ธบิายไวใ้นหมวด 
6 และตอ่แผนปฏบิตักิารขององคก์ร และแผน
ดา้นบคุลากรตามทีร่ายงานไวใ้นหวัขอ้ 2.2
-ผลลพัธข์องตวัวดัและตวัชีว้ดัตามทีต่อบไวใ้น
หวัขอ้ 5.2ก(3)





(1)ก าหนดขอ้ก าหนดที่ส  าคญัของหลกัสูตร บรกิารและ

กระบวนการท างานที่ส  าคญั

(2)การออกแบบหลกัสูตร บรกิาร และกระบวนการท างาน

ที่ส  าคญัเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ส  าคญั 

- น าเทคโนโลยใีหม่ ความรูข้ององคก์ร ความเป็นเลิศของ

ผลิตภณัฑ ์คุณค่าในมุมมองของลกูคา้ และความคล่องตวัท่ีอาจ

ตอ้งมี มาพิจารณาในกระบวนการ

(1)มัน่ใจไดว่้าการปฏิบตังิานประจ าวนัของกระบวนการเหล่าน้ี

เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ส  าคญั 

- ตวัวดั หรือตวัชี้ วดัผลการด าเนินการท่ีส าคญัและตวัวดัใน

กระบวนการ ในการควบคุมและปรบัปรุงกระบวนการท างาน และ

เชื่อมโยงกบัผลการด าเนินการและคุณภาพของหลกัสูตรและ

บริการ

(2)ก าหนดกระบวนการสนบัสนุนที่ส  าคญั

(3)การปรบัปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน ปรบัปรุงหลกัสูตร บรกิารและผลการด าเนินการ 

เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของสมรรถนะหลกัขององคก์ร และ

ลดความแปรปรวนของกระบวนการ

การจดัการนวตักรรม 

- ด าเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธท่ี์องคก์รก าหนดว่าเป็น

ความเส่ียงท่ีผ่านการประเมินผลไดผ้ลเสียอยา่งรอบดา้น

-การท าใหท้รพัยากรดา้นการเงินและดา้นอ่ืนๆ พรอ้มใชใ้น

การด าเนินการสนับสนุนโอกาสเหล่าน้ี

-การพิจารณายุติโอกาสเชิงกลยุทธใ์นเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือไป

สนับสนุนโอกาสท่ีมีล าดบัความส าคญัเหนือกวา่

-เพ่ือสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้

-เพ่ือใหอ้งคก์รบรรลผุลส าเร็จ

ในปัจจุบนัและอนาคต

ค.การจดัการนวตักรรม



การควบคุมตน้ทุนโดยรวมของการปฏิบตักิาร 

-น าเร่ืองของ รอบเวลา ผลิตภาพ รวมทั้งปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อ่ืนๆ มาพิจารณากระบวนการท างาน 

-ป้องกนัไม่ใหเ้กิดของเสีย ความผิดพลาดของการใหบ้ริการ และการท างานซ ้า

-ลดตน้ทุนค่าประกนัความเสียหาย หรือการสูญเสียผลิตภาพของลกูคา้ใหน้้อยท่ีสุด 

-ลดตน้ทุนโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจสอบ

กระบวนการหรือผลการด าเนินการ 

-สรา้งความสมดุลระหวา่งความจ าเป็นของการควบคุมตน้ทุนกบัความตอ้งการของ

ลกูคา้

(1)ท าใหมี้สภาพแวดลอ้มการปฏิบตักิารที่ปลอดภยั 

- ค านึงถึงการป้องกนัอุบติัเหตุ การตรวจสอบ การวิเคราะหต์น้เหตุของความ

ลม้เหลว และการท าใหฟ้ื้นคืนสู่สภาพเดิม

(2)ท าใหม้ัน่ใจว่าองคก์รมีการเตรยีมพรอ้มตอ่ภยัพิบตัหิรอืภาวะฉุกเฉิน 

- ค านึงถึงการป้องกนั ความต่อเน่ืองของการด าเนินการ และการท าใหคื้นสู่สภาพเดิม

-ค านึงถึงการพ่ึงพาผูส้่งมอบและพนัธมิตร 

-เพ่ือใหมี้สภาพแวดลอ้มการท างานที่

ปลอดภยั

-เพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ลกูคา้

ก.ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ

ค.การเตรยีมพรอ้มความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉนิ

ข.การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน



Cat.6 Overall requirement

6.1 กระบวนการท างาน: วิธีการที่องค์กรใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง
ผลผลิตและกระบวนการท างานที่ส าคัญในทุกพันธกิจ
(1) การก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์กร และการค้นหาข้อก าหนดที่
ส าคัญของผลผลิตและกระบวนการท างานในแตล่ะพันธกจิ
(2) แนวคิดในการออกแบบผลผลิตและกระบวนการท างานต่าง ๆตอบสนองความ
ต้องการขององค์กร ค านึงถึงความเสี่ยง และความคล่องตัวที่อาจต้องการในอนาคต 
(3) วิธีการที่องค์กรใช้ในการติดตาม ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อให้ได้
คุณภาพตามที่ออกแบบไว้ 
(4) การบริหารจัดการกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในการ
ท างานและสนับสนุนการบรรลุพันธกิจ
(5) การปรับปรุงกระบวนการท างานและกระบวนการสนับสนุน เพื่อปรับปรุงผลิต
ผลผลิตและผลการด าเนินการ 
(6) การจัดการเครือข่ายอุปทานที่ตอบสนองความจ าเป็นด้านการปฏิบัติการ และช่วย
ยกระดับผลการด าเนินการขององค์กร 
(7) กระบวนการจัดการนวัตกรรมที่น าไปสู๋โอกาสเชิงกลยุทธ์



Cat. 6 Overall requirement

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ: องค์กรมีการบริหารจัดการการ
ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล
(8) วิธีการในการจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติการเพื่อให้ต้นทุนโดยรวมเหมาะสมและแข่งขันได้ 
(9) การดูแลด้านความปลอดภัยและมีการป้องกันภัยบนไซเบอร์ของข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่มีความความอ่อนไหวหรือมีความส าคัญ รวมถึง
ทรัพย์สินที่ส าคัญขององค์กร
(10) การจัดการด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัย 
(11) ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่ค านึงถึงการ
ป้องกัน ความต่อเนื่องของการด าเนินการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม 
(ทั้งระบบการท างาน และระบบเทคโนโลยรีสารสนเทศ)



7.1 ก. ผลลพัธด์า้นการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน และดา้น
บรกิารทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้

7.1 ข (1) ผลลพัธด์า้น
ประสทิธผิลของกระบวนการ
ท างาน

7.1 ข(2) ผลลพัธด์า้นการ
เตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ

7.1 ค ผลลพัธด์า้นการจดัการ
หว่งโซอ่ปุทาน

-เชือ่มโยงกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของ
ลกูคา้ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงรา่งองคก์ร ขอ้ 1ข(2) 
สารสนเทศทีร่วบรวมไวใ้นกระบวนการหวัขอ้ 3.1 
และ 3.2 ตวัวดัหรอืตวัชีว้ดัเหลา่นีค้วรตอบสนอง
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความนยิมของลกูคา้ เชน่ ปจัจยั
ตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นโครงรา่งองคก์ร ขอ้ 1ข(2) และ
หวัขอ้ 3.2ก

-ตอบสนองขอ้ก าหนดทีส่ าคญัในการปฏบิตักิาร 
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงรา่งองคก์ร และหวัขอ้ 6.1
และ 6.2
-ตวัวดัและตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมของประสทิธผิลของ
กระบวนการท างาน อาจรวมถงึอตัราของเสยี, 
เหตกุารณ์ทีร่ายงานในวาระความปลอดภยัและอา
ชวีอนามยั, เวลาตอบสนองในการฝึกหรอืการซอ้ม
รบัภาวะฉุกเฉนิ, และผลลพัธใ์นการซอ้มโยกยา้ย
สถานทีท่ างาน หรอืการเตรยีมพรอ้มอืน่ๆ เป็นตน้

อาจรวมถงึผลการตรวจสอบผูส้ง่มอบและพนัธมติร 
การสง่มอบทีท่นัเวลา ผลการตรวจสอบจาก
ภายนอกทีเ่ป็นทีย่อมรบัเกีย่วกบัดา้นผลติภณัฑ ์
บรกิาร และกระบวนการ



Cat.7 Overall requirement

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลผลิตและกระบวนการ: ผลการด าเนินการด้านผลผลิตและประสิทธิผลของ
กระบวนการตามพันธกิจหลัก
ก. ผลลัพธ์ด้านผลผลิตและกระบวนการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า
(1) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านผลผลิตและบริการที่มีความส าคัญ
จ าแนกตามพันธกิจหลัก และตอบสนองโดยตรงต่อกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วน
ตลาด
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
(2) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการท างาน
และกระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญต่อการด าเนินการพันธกิจหลัก (เช่นผลิตภาพ รอบเวลา และ
ตัววัดอื่นๆ ที่เหมาะสมด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และนวัตกรรมของกระบวนการ)
(3) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญของประสิทธิผลขององค์กรในเรื่องระบบความปลอดภัยและการ
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปาทาน
(4) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านเครือข่ายอุปทานที่มีผลต่อการ
ด าเนินการขององค์กร



Cat. 7 Overall requirement

7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า: ผลลัพธ์การด าเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (จ าแนก
ตามผลผลิต กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด) 
(1) ผลลัพธ์ของตัววดัทีส่ าคัญด้านความพงึพอใจและไม่พึงพอใจของลูกคา้ 
(2) ผลลัพธ์ของตัววัดทีส่ าคัญด้านการสร้างความผูกพันและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร: ผลลัพธ์การด าเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
(1) ผลลัพธ์ของตัววัดทีส่ าคัญด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร
(2) ผลลัพธ์ของตัววดัทีส่ าคัญด้านบรรยากาศการท างาน รวมถึงสุขภาพ สวัสดิ
ภาพ การเข้าถึงสถานที่ท างาน การบริการ และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร
(3) ผลลัพธ์ของตัววัดทีส่ าคัญด้านความพงึพอใจของบุคลากรและการท าให้
บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร
(4) ผลลัพธ์ของตัววดัทีส่ าคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น าองค์กร 



Cat. 7 Overall requirement

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร: ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร
(1) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญของการด าเนินการของผู้น าระดับสูงในเรื่องการสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร พันธมิตร และลูกค้า เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ 
(2) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญด้านการก ากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบด้านการเงินจากผลการตรวจสอบ
ภายในและภายนอก
(3) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(4) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อผู้น าระดับสูงและการก ากับดูแลองค์กร
(5) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญด้านคุณูปการต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน การตลาด และด้านกลยุทธ:์ ผลการด าเนินการด้านการเงินและด้านการน ากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ
(1) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านการเงิน (อาจรวมถึงตัววัดด้านอัตราผลตอบแทนทาง
การเงิน ความม่ันคงทางการเงิน หรือผลการด าเนินการด้านงบประมาณ) 
(2) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านตลาด (รวมถึงส่วนแบ่งตลาดหรือต าแหน่งในตลาด การ
เติบโตทางตลาดและการเจาะตลาดใหม่) 
(3) ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร









 แผนควรมุง่เนน้การสรา้งกระบวนการท างานเพือ่ปิด Gap

 สรา้งประสทิธผิลของการด าเนนิการ

 ควรก าหนดหน่วยงานทีร่ับผดิชอบเพือ่ใหเ้กดิความเป็นระบบในงานประจ า

 ตัววัดผลของกระบวนการคอือะไร สมัพันธก์บัการบรรลตุัววัดใดในหมวด 7

 แผนพัฒนาอาจประกอบดว้ยแผนงานยอ่ย ๆ หลายแผนเพือ่ใหเ้กดิผล 

 ไมค่วรเป็นเพยีงแคก่จิกรรมทีฉ่าบฉวยและไมส่รา้งความมปีระสทิธผิลให ้

เกดิขึน้

 กลไกการตดิตามและประเมนิผล


