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1. เพื่อสนับสนุนการน าแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุง
ความสามารถในการแข่งขัน

2. เพื่อประกาศเกยีรติคุณให้แก่องค์กรที่ประสบผลส าเร็จในระดับมาตรฐานโลก
3. เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธปีฏิบัติที่เป็นเลศิ
4. เพื่อแสดงให้นานาชาติเหน็ถงึความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลศิ    

ในการบริหารจดัการ
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ระดับการพัฒนา (Maturity Level)
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ขัน้ตอนการพัฒนากระบวนการ
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ขัน้ตอนการพัฒนากระบวนการ
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ค าอธิบายเพื่อการอ่านเกณฑ์
1. ค าศัพท์ที่ส าคัญ ดูความหมายได้จากอภิธานศัพท์ หน้า 128-154

• 1.1 ค าที่ขีดเส้นใต้
• 1.2 ค าที่พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

2. หัวข้อต่างๆ ในเนือ้หาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
• บทน า อธิบายสภาพแวดล้อมขององค์กร
• หมวด 1-6 อธิบายกระบวนการต่างๆ ขององค์กร
• หมวด 7 แสดงผลลัพธ์จากกระบวนการต่างๆ ขององค์กร

3. ค ำท่ีเป็นตัวเอียงในหมำยเหตุ เป็นค าอธิบายส าหรับองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
(รวมถึงองค์กรภาครัฐ)

4. เคร่ืองหมาย (*) หมายถึง การตอบในประเด็นนีใ้ห้พิจารณาตามความเหมาะสม
5. เคร่ืองหมาย . (มหัพภาค หรือ full stop) ใช้เติมหลังค าเพื่อช่วยให้เข้าใจว่าจบประโยคแล้ว
6. ในค าถามย่อยของประเด็นพิจารณาที่มีตัวเลขในวงเล็บ เช่น  [1.1ก(3)] ประกอบด้วยค าถามหลาย
ค าถาม. ค าถามเหล่านีมี้ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกนั และไม่จ าเป็นต้องแยกตอบแต่ละค าถาม ค าถาม
ย่อยเหล่านีใ้ช้เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจว่าต้องใช้สารสนเทศใดในการตอบ

7. หมายเหตุท้ายเกณฑ์แต่ละหัวข้อ มีจุดประสงค์ 3 ประการ
(1) อธิบายค า หรือค าถามแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน
(2) แนะน าและให้ตัวอย่างวิธีการตอบตามค าถามของหัวข้อ
(3) ชีใ้ห้เห็นการปฏิบัติที่เกี่ยวเน่ืองกนัที่ส าคัญกับหัวข้ออ่ืน

8. หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2563-2564

หน้า 
12
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ปี 2563-2564

เครือข่ายอุปทาน
Supply Network

วัฒนธรรมองค์กร
Culture

ระบบนิเวศธุรกิจ
Business 

ecosystems

ความปลอดภยัและ
การรักษาความ
ปลอดภยับน
โลกไซเบอร์
Security and 
cybersecurity

การท าให้เข้าใจง่าย
Simplification

ค าถามของเกณฑ์
(เดิมคือข้อก าหนดของเกณฑ์)

หน้า 
65
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ค าถาม
พืน้ฐาน

ค าถาม
โดยรวม

ค าถาม
ย่อย

หน้า 
10
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• เกณฑ์ช่วยให้องค์กรค้นพบและใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง และเตรียมพร้อมรับมือกบั
ความท้าทายที่เผชิญ. 

• องค์กรจะสามารถอยู่ในต าแหน่งที่ท าให้องค์กรให้ประสบความส าเร็จและบรรลุพันธ
กจิได้ดียิ่งขึน้ จากความชัดเจนและความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัทัง้องค์กร 
ในคณะผู้น าองค์กร บุคลากร ลกูค้า และพันธมิตรที่ส าคญั

• เกณฑ์ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็นที่มีความส าคญัต่อองค์กร ดังนี ้

o ท าความเข้าใจถึงประเด็นท่ีต้องแข่งขันและประสบความส าเร็จในระยะยาวในสภาพแวดล้อม
การด าเนินการขององค์กร.

o ท าให้ผู้น า ผู้จัดการ และบุคลากรทัง้หมดมองเห็นภาพเดียวกนั.

o ท าให้ม่ันใจว่าบุคลากรขององค์กรเข้าใจและสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ.

o ท าความเข้าใจ และตอบสนอง หรือท าได้เหนือกว่าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า.

o ท าให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติการขององค์กรมีประสทิธิภาพ และน าไปสู่ความส าเร็จในระยะสัน้และ
ระยะยาว.

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิช่วยองค์กรอย่างไร
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เจตจ านงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ การช่วยองค์กร 

ไม่ว่าขนาดใด หรืออยู่ในธุรกิจใด ตอบค าถามที่ท้าทาย 3 ข้อ ดังนี ้

1) องค์กรด าเนินการได้ดีอย่างที่ต้องเป็นหรือไม่.

2) องค์กรรู้ได้อย่างไร.

3) องค์กรควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร.

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิท างานอย่างไร
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เกณฑ์ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการประกอบทัง้หมดขององค์กรให้เป็น

หนึ่งเดียวอเพื่อให้บรรลุพนัธกิจ เกิดความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และผลการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ 

โครงสร้างและกลไกการบูรณาการของเกณฑ์ ได้แก่

• ค่านิยมและแนวคิดหลัก

• เกณฑ์ 7 หมวดที่มคีวามสัมพนัธ์เก่ียวเนื่องกัน 

• แนวทางการให้คะแนน

เกณฑ์ส่งเสริมให้เกดิมุมมองเชิงระบบ
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ค่านิยมและแนวคิดหลัก
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ค่านิยมและแนวคิดหลัก
(Core Values and Concepts)

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จดัท าขึน้โดยอาศยัค่านิยมและแนวคดิหลกัต่างๆ ดังนี ้

• มุมมองในเชิงระบบ (Systems Perspective)

• การน าองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์ (Visionary Leadership)

• ความเป็นเลศิที่มุ่งเน้นลกูค้า (Customer-Focused Excellence)

• การให้ความส าคญักบับุคลากร (Valuing People)

• การเรียนรู้ระดับองค์กร และความคล่องตัว (Organizational Learning and Agility)

• การมุ่งเน้นความส าเร็จ (Focus on Success)

• การจดัการเพื่อนวัตกรรม (Managing for Innovation)

• การจดัการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact)

• การท าประโยชน์ให้สงัคม (Societal Contributions)

• จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency)

• การส่งมอบคุณค่าและผลลพัธ์ (Delivering Value and Results)

หน้า 
115-127
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มุมมองในเชิงระบบ 
(Systems Perspective)

.......
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ความเป็นเลศิท่ีมุ่งเน้นลูกค้า 
(Customer-Focused Excellence)

…....
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การให้ความส าคัญกับบุคลากร 
(Valuing People)

…....
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หัวข้อของเกณฑ์และคะแนน

หน้า 
11
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หัวข้อของเกณฑ์และคะแนน
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เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
เกณฑ์ 7 หมวดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกัน
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โครงร่างองค์กร

เจตจ ำนง
หวัข้อนีก้ล่ำวถงึลกัษณะและควำมสมัพันธ์ที่ส ำคญัที่ส่งผลต่อสภำพแวดล้อม

ขององค์กร. จุดมุ่งหมำยของหวัข้อนี ้คอื กำรก ำหนดบริบทส ำหรับองค์กร

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description)
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โครงร่างองค์กร

2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)

เจตจ ำนง

หวัข้อนีถ้ำมถงึสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันที่องค์กรด ำเนินงำนอยู่  รวมถงึ

ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคญั และยังเน้นถงึแนวทำงที่องค์กรใช้

ในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรและกำรเรียนรู้. จุดประสงค์ของหวัข้อนี ้คอื กำรช่วย

ให้องค์กรเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมท้ำทำยที่ส ำคญัขององค์กร และเข้ำใจระบบในองค์กรที่

จะสร้ำงและรักษำควำมได้เปรียบเชิงแข่งขัน.
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1. การน าองค์กร
(Leadership)

เจตจ านง
หวัข้อนีถ้ามถงึประเด็นความรับผิดชอบที่ส าคญัของผู้น าระดับสงู โดยมี          

จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างองค์กรที่ประสบความส าเร็จทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership)

...
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เจตจ านง
หัวข้อนีถ้ามถึงประเด็นส าคัญๆ ในระบบการก ากับดูแลองค์กร รวมถึง           

การปรับปรุงของผู้น าระดับสงูและระบบการน าองค์กร . นอกจากนี ้ยังถามถึงวิธีการ     
ที่องค์กรท าให้ม่ันใจว่าบุคลากรทุกคนในองค์กรได้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ
จริยธรรม รวมทัง้การท าประโยชน์ให้สงัคมและสนับสนุนชุมชนที่ส าคญั

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการท าประโยชน์ให้สังคม
(Governance and Societal Contributions)

1. การน าองค์กร
(Leadership)
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2. กลยุทธ์
(Strategy)

เจตจ านง

หัวข้อนีถ้ามถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างกลยุทธ์ เพื่ อต อบสนอง          

ความท้าทายและใช้ประโยชน์ความได้เปรียบ และวิธีการในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ระบบงานและสมรรถนะหลกัขององค์กร และถามถงึวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ส าคัญ

และเป้าประสงค์. ทัง้นี ้เพื่อท าให้ผลการด าเนินการโดยรวม ความสามารถในการ

แข่งขัน และความส าเร็จในอนาคตดียิ่งขึน้.

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development)
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เจตจ านง

หัวข้อนีถ้ามถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการแปลงวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์        

ไปสู่แผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านัน้ รวมทัง้วิธีการที่องค์กรประเมิน

ความก้าวหน้าเทียบกับแผนปฏิบัติการ เพื่อท าให้ม่ันใจว่าองค์กรมีการถ่ายทอด             

กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร.

2. กลยุทธ์
(Strategy)

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
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3. ลูกค้า
(Customer)

เจตจ านง

หวัข้อนีถ้ามถงึกระบวนการที่องค์กรใช้ในการรับฟังลูกค้า การก าหนดกลุ่ม

และส่วนของลกูค้า และยังถามถึงกระบวนการก าหนดและปรับแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อ

ตอบสนองลกูค้าและตลาด. โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสาะหาสารสนเทศที่มีคุณค่าเพื่อท า

ให้เหนือกว่าความคาดหวังของลกูค้าและปรับปรุงการตลาด.

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation)
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3. ลูกค้า
(Customer)

3.2  ความผูกพนัของลูกค้า (Customer engagement)

เจตจ านง

หัวข้อนี ้ถามถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ท าให้ลูกค้า

สามารถค้นหาสารสนเทศและรับการสนับสนุน และจัดการข้อร้องเรียน. นอกจากนี้

หวัข้อนีย้ังถามถงึการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า และ

วิธกีารใช้ข้อมูลเสยีงของลกูค้าที่องค์กรรวบรวมมา. สิ่งเหล่านีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง

วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลกูค้ามากยิ่งขึน้และยกระดับความภกัดีของลกูค้า.
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3. ลูกค้า
(Customer)

ประเด็นพิจารณาในหมวด 3 ถกูจดัระเบียบใหม่เพื่อท าให้เกณฑ์เป็นเหตุเป็นผล
มากขึน้จากมุมมองของผู้ใช้. 

ใหม่ เดิม

3.1 ความคาดหวังของลกูค้า 
(Customer Expectation)
ก. การรับฟังลกูค้า
ข. การจ าแนกลกูค้าและผลติภณัฑ์.

3.1 เสียงของลูกค้า
(Voice of the Customer) 
ก. การรับฟังลูกค้า
ข. การประเมินความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของลูกค้า

3.2 ความผูกพันของลกูค้า 
(Customer Engagement)
ก. การสร้างความสมัพันธ์และการสนับสนุนลกูค้า 
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลกูค้า 
ค. การใช้ข้อมูลเสยีงของลกูค้าและตลาด

3.2 ความผูกพันของลูกค้า
(Customer Engagement)
ก. ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุน
ลูกค้า
ข. ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
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4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
(Measurement, Analysis and Knowledge Management)

เจตจ านง
หวัข้อนีถ้ามถงึวิธกีารที่องค์กรใช้ในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศ

ส าหรับการวัดผลการด าเนินการ การวิเคราะห์ และการทบทวน เพื่อสนับสนุนการ
วางแผนและการปรับปรุงการด าเนินการขององค์กร. หัวข้อนีเ้ป็นศูนย์กลางของการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศในการวัดผลการด าเนินการและระบบการ
จดัการที่มีการบูรณาการ โดยอาศยัข้อมูลและสารสนเทศด้านการเงินและด้านอื่นๆ.
จุดประสงค์ของการวัดผลการด าเนินการ การวิเคราะห์ การทบทวน และการปรับปรุง
เพื่ อชี ้น าการจัดการกระบวนการขององค์กรให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรและ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ อีกทัง้ เพื่ อคาดการณ์และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไม่ได้คาดคิด หรือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กร 
รวมถงึเพื่อระบุวิธปีฏิบัติที่เป็นเลศิขององค์กรที่น ามาแบ่งปัน.

4.1  การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร
(Measurement, Analysis and Improvement of Organizational)

4.1ก(3) ข้อมลูลูกค้า (Customer Data) ย้ายไปหัวข้อ 3.1
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4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
(Measurement, Analysis and Knowledge Management)

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
(Information and Knowledge Management)

เจตจ านง

หัวข้อนี ้ถามถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างและจัดการสินทรัพย์                

ทางความรู้ และท าให้มั่ นใจถึงคุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูลและ

สารสนเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่ อ

กระตุ้นให้เกดินวัตกรรมขององค์กร
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เจตจ านง

หวัข้อนีถ้ามถงึความต้องการด้านขีดความสามารถและอตัราก าลังบุคลากร 

วิธตีอบสนองความต้องการเหล่านัน้เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผล รวมทัง้ ถามถึง

วิธกีารที่ท าให้องค์กรม่ันใจได้ว่าบรรยากาศในการท างานเกือ้หนุนการปฏิบัติงาน. 

จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกดิสภาพแวดล้อมที่มีประสทิธผิลที่ส่งผลให้การท างานขององค์กร

บรรลุผลส าเร็จและสามารถเกือ้หนุนบุคลากรได้.

5. บุคลากร
(Workforce)

5.1  สภาพแวดล้อมของบุคลากร (WORKFORCE Environment)
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5. บุคลากร
(Workforce)

5.2 ความผูกพนัของบุคลากร (Workforce Engagement)

เจตจ านง
หวัข้อนีถ้ามถงึระบบขององค์กรในเร่ืองการจัดการผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร การพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความสามารถและกระตุ้นให้บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมีประสทิธผิลและเต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนผลการด าเนินการที่ดีขององค์กร เพื่อน าสมรรถนะหลักขององค์กรมา
ใช้ และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรบรรลุแผนปฏิบัติการและท าให้ม่ันใจว่ามีความส าเร็จใน
ปัจจุบันและในอนาคต.
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5. บุคลากร
(Workforce)

5.2 ความผูกพนัของบุคลากร (Workforce Engagement)

ใหม่ เดิม

ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
ข. วัฒนธรรมองค์กร
ค. การจดัการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา

ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า
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6. การปฏบัิตกิาร
(Operations)

เจตจ านง

หวัข้อนีถ้ามถงึการจดัการกระบวนการด้านผลติภัณฑ์ กระบวนการท างาน 
ที่ส าคัญ และการสร้างนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า              
และท าให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จและยั่งยืน.

6.1  กระบวนการท างาน (Work Processes)
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6. การปฏบัิตกิาร
(Operations)

6.1  กระบวนการท างาน (Work Processes)
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6. การปฏบัิตกิาร
(Operations)

6.2  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness)

เจตจ านง

หวัข้อนีถ้ามถงึวิธกีารที่องค์กรท าให้ม่ันใจถงึประสทิธผิลของการปฏิบัติการ
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า บ่อยครั้ง  
ที่การปฏิบัติการที่ มีประสิทธิผลมักขึ ้นอยู่ กับการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการ
ปฏิบัติการ และรักษาระบบสารสนเทศให้มีความเชื่อถอืได้ ความปลอดภยั และมีการ
รักษาความปลอดภยับนโลกไซเบอร์
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6.2  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness)

6. การปฏบัิตกิาร
(Operations)
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ตัวอย่าง 7.1ก. ผลลพัธ์ด้านผลติภณัฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลกูค้า 

หมวด 7 ผลลัพธ์
(Results)

ใหม่ เดิม

ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ให้บริการลูกค้า
เป็นอย่างไร. 
ผลลัพธ์
ของตัววัดหรือตัวชีว้ัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความส าคัญและตอบสนองโดยตรง
ต่อลูกค้าเป็นอย่างไร. 

ผลลัพธ์เหล่านีแ้ตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และ
ส่วนตลาดอย่างไร (*).

ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ให้บริการลูกค้าเป็น
อย่างไร. 
ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม
ของตัววัดหรือตัวชีว้ัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความส าคัญและตอบสนองโดยตรง
ต่อลูกค้าเป็นอย่างไร. 
ผลลัพธ์เหล่านีเ้ม่ือเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการของ
คู่แข่ง และองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงเป็นอย่างไร.
ผลลัพธ์เหล่านีแ้ตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และ
ส่วนตลาดอย่างไร (*).
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เจตจ ำนง

หวัข้อนีถ้ำมถงึผลลพัธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติกำร          

ที่ส ำคัญ เพื่ อแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์และบ ริกำรที่ มี คุณภำพและมี คุณค่ำ           

ซึ่งจะท ำให้ลกูค้ำเกดิควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน

7.1  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product and Process Results)

หมวด 7 ผลลัพธ์
(Results)
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หมวด 7 ผลลัพธ์
(Results)

7.2  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer Results) 

เจตจ ำนง

หวัข้อนีถ้ำมถงึผลลพัธ์ของผลกำรด ำเนินกำรด้ำนลกูค้ำ เพื่อแสดงให้เหน็ว่ำ

องค์กรด ำเนินกำรได้ดีเพียงใดในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกูค้ำ และสร้ำงควำม

ผูกพันในระยะยำว.
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หมวด 7 ผลลัพธ์
(Results)

7.3  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results)

เจตจ ำนง

หวัข้อนีถ้ำมถงึผลลพัธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร เพื่อแสดงให้เหน็ว่ำองค์กร

สำมำรถสร้ำงและรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่เพิ่มผลติภำพ มีควำมเอือ้อำทร 

ควำมผูกพัน และกำรเรียนรู้ให้แก่บุคลำกรทัง้หมดได้ดีเพียงใด .
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7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
(Leadership and Governance Results)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึผลลพัธ์ที่ส ำคัญขององค์กรในเร่ืองกำรน ำองค์กรโดยผู้ น ำ

ระดับสงูและกำรก ำกับดูแลองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถำนภำพทำงกำรเงิ นที่ดี           
กำรเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม ซึ่งท ำให้บรรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม.

หมวด 7 ผลลัพธ์
(Results)

ใหม่ เดิม

ก. ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กร 
การก ากบัดูแลองค์กร 
และการท าประโยชน์ให้สงัคม

ก. ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กร 
การก ากบัดูแลองค์กร 
และความรับผิดชอบต่อสงัคม
ข. ผลลพัธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
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หมวด 7 ผลลัพธ์
(Results)

7.5  ผลลัพธ์ด้านการเงนิและตลาด และกลยุทธ์ (Financial, Market, and 
Strategy Results)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีต้รวจประเมินผลลพัธ์ด้ำนกำรเงินและตลำดที่ส ำคญั เพื่อให้เข้ำใจ

ถงึควำมม่ันคงทำงกำรเงิน รวมทัง้ควำมท้ำทำยและควำมส ำเร็จด้ำนตลำดขององค์กร. 
นอกจำกนี ้ยังตรวจประเมินควำมส ำเร็จของกลยุทธ์องค์กรอกีด้วย.

ใหม่ เดิม

ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
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แนวทางการให้คะแนน : กระบวนการ

“กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้
และปรับปรุง เพื่อตอบค าถามต่างๆ ในหมวด 1-6

ปัจจยัทัง้ 4 ที่ใช้ประเมินกระบวนการ (ADLI)

• แนวทาง (Approach–A)

• การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment–D) 

• การเรียนรู้ (Learning–L) 

• การบูรณาการ (Integration–I)

คะแนนส าหรับหมวดกระบวนการเป็นการ
ประเมินภาพรวมของผลการด าเนินการโดยรวม

หน้า 
156-
165
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แนวทางการให้คะแนน : ผลลัพธ์
หน้า 
156-
165

“ผลลพัธ์” หมายถงึ ผลผลิตและผลลัพธ์ของ
องค์กรที่บรรลุผลตามค าถามใน หมวด 7

ปัจจยัทัง้ 4 ที่ใช้ประเมินผลลพัธ์ (LeTCI)

• ระดับ (Level-L) 

• แนวโน้ม (Trend-T) 

• การเปรียบเทยีบ (Comparison-C) 

• การบูรณาการ (Integration-I) (LeTCI)

คะแนนของหมวดผลลัพธ์เป็นการประเมิน
ภาพรวมของผลการด าเนินการโดยรวม
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