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• เรียนรู้ขัน้ตอนการประเมินตนเองตามแนวทาง TQA
• การค้นหาโอกาสในการปรับปรุง 
• การจดัท าแผนพฒันา





Self Assessment

Internal Organizational Assessment
External Organizational Assessment







▪โครงสร้างองคก์ร
▪ลูกคา้ ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
▪ ผูส่้งมอบและพนัธมิตร

Know
Your
Friends

Know
yourself

▪ รู้ว่าเราท าอะไร (ผลิตภณัฑ์และบริการ)
▪ ท าไมถงึท า (พันธกิจ วิสัยทศัน์ เจตจ านง)
▪ ท าอย่างไร (วัฒนธรรม ค่านิยม สมรรถนะหลัก)
▪ ใครท า (ลักษณะโดยรวมของบุคลากร)
▪ ใช้อะไรท า (สินทรัพย์:เทคโนโลยี อุปกรณ์ สถานที่)
▪ อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร (กฏระเบียบ 

ข้อบังคับ)



Know
Your
Enemies

▪เราอยู่ล าดบัไหน(ถ้ามี)
▪จะเตบิโตไปอย่างไร
▪จ านวน คู่แข่ง คู่เปรียบเทยีบ คู่เทยีบเคียง
▪จะแข่งขันเร่ืองอะไร
▪ปัจจัยความส าเร็จที่เหนือ คู่แข่ง คู่เปรียบเทยีบ คู่เทยีบเคียง
▪การเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลต่อการแข่งขัน นวัตกรรม การร่วมมือ
▪แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบและเชิงแข่งขัน
▪ข้อจ ากัดในการหาข้อมูล



Know
Your
Strategy

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ
▪พนัธกิจขององค์กร
▪ด้านการปฏบิตักิาร 
▪ด้านทรัพยากรบุคคล และ
▪ด้านปัจจัยภายนอกชุมชนของสถาบนัคืออะไร



Know
How
To
Improve

ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการ
ปรับปรุงผลการด าเนินการ   ซึ่งรวมถึง
การประเมินผล  การเรียนรู้ระดบัองค์กร  
และกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ
สถาบันมีอะไรบ้าง



Workshop 1: ทบทวนโครงรา่งองคก์ร

➢ยงัมีประเด็นใดท่ีต้องปรับปรุง
➢ประเด็นใดท่ีข้อมลูยงัไมม่ีและจะ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมลูมาได้อย่างไร 





Approach (แนวทาง) :
เป็นระบบ : มีขัน้ตอน ผู้ รับผิดชอบชดัเจน ท าซ า้ได้ และมีตวัชีว้ดั
มีประสิทธิผล : ผลลพัธ์ได้ตามคาด

Deployment (การน าไปปฏบิัต)ิ :
การน าแนวทางไปปฏบิัตอิย่างทั่วถงึและจริงจัง

Learning (การเรียนรู้) :
การประเมนิกระบวนการอยา่งเป็นระบบ
การปรับปรุง และนวัตกรรมกระบวนการและแลกเปล่ียนเรียนรู้

Integration(การบูรณาการ):
ความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
ความสอดคล้องและกลมกลืนกับแผนงาน กระบวนการ และผลลัพธ์ 

การประเมินกระบวนการ



ก่อนประเมิน

หาความเช่ือมโยงของ OP กับ Process











เนือ่งจากคา่นยิมบางครัง้เป็นนามธรรมทีจั่บตอ้งไดย้ากดังนัน้จงึ
ควรท าใหก้ารสรา้งคา่นยิมเป็นกระบวนการทีช่ดัเจนไดแ้ก่
➢ก าหนดผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน
➢ก าหนดความหมายของคา่นยิมแตล่ะเรือ่งทีช่ดัเจน
➢ก าหนดพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องบคุลากรในคา่นยิมแตล่ะดา้นทีช่ดัเจน
➢ก าหนดนโยบายเพือ่ก ากบัคา่นยิมแตล่ะเรือ่งใหช้ดัเจน
➢ก าหนดกจิกรรมหรอืวธิกีารทีส่ง่เสรมิใหบ้คุลากรมพีฤตกิรรมทีต่อ้งการ
➢ก าหนดเป้าหมายและตวัวัดทีช่ดัเจนในแตล่ะดา้น
➢ประเมนิผลสาเร็จของการสรา้งคา่นยิมดว้ยวงรอบทีช่ดัเจนเพือ่น าผลมา
ปรับปรงุวธิกีารสรา้งคา่นยิมใหม้ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้

ค่านิยมองค์กร



กระบวนการส่งเสริมให้การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ
มีจริยธรรมโดยผู้นาระดบัสูง

1. มกีารก าหนดจรยิธรรมทีพ่งึยดึถอืและนโยบายดา้นจรยิธรรมทีช่ดัเจนโดย
ผูน้ าระดบัสงู
2. ผูน้ าระดับสงูมั่นสือ่สารเรือ่งเหลา่นีด้ว้ยตนเองในโอกาสตา่งๆเชน่การ
ปฐมนเิทศบคุลากรใหมก่ารพบปะบคุลากรเป็นตน้
3. จัดกจิกรรมทีส่นับสนุนเรือ่งเหลา่นี้เชน่การแตง่ตัง้คณะกรรมการมาดแูลดา้น
จรยิธรรมการก าหนดแนวทางทีช่ดัเจนเรือ่งจรยิธรรมการรณรงคเ์รือ่งการ
ประพฤตปิฏบิตัทิีม่จีรยิธรรม
4. ผูน้ าระดับสงูมสีว่นรว่มในกจิกรรมเหลา่นีด้ว้ยตนเองและประพฤตตินใหเ้ป็น
ตัวอยา่งทีด่แีกบ่คุลากรทกุคน
5. ก าหนดและตดิตามตัววัดผลสาเร็จดา้นนีอ้ยา่งสมา่เสมอโดยผูน้าระดบัสงู



กระบวนการสรา้งองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จท ัง้
ระยะส ัน้และระยะยาวโดยผูน้ าระดบัสงู

1. การสรา้งบรรยากาศและวัฒนธรรมทีท่าใหบ้คุลากรทกุคนมุง่ปรับผล
การด าเนนิการ มุง่บรรลพัุนธกจิและวัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์
2. การเป็นองคก์รทีมุ่ง่สรา้งนวัตกรรม
3. การเป็นองคก์รทีม่คีวามคลอ่งตวั
4. การเป็นผูน้ าดา้นผลการด าเนนิการ
5. การมวัีฒนธรรมทีมุ่ง่เนน้นักศกึษาผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
6. เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
7. การพัฒนาและเสรมิทักษะการเป็นผูน้ าอยา่งตอ่เนือ่ง
8. การพัฒนาผูน้ าในอนาคต
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โครงร่างองค์กร การน าองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า การวัดฯ บุคลากร การปฏบิัติ
การ

1. ผลิตภณัฑ์

2. พันธกิจ วสัิยทัศน์ และค่านิยม

3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

4. สินทรัพย์

5. กฎระเบียบข้อบังคับ

6. โครงสร้างองค์กร

7. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8. ผู้ส่งมอบและพันธมิตร

9. ล าดับในการแข่งขนั

10. การเปล่ียนแปลงความสามารถ
ในการแข่งขัน

11. แหล่งข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ

12. บริบทเชงิกลยุทธ์

13. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ

ความเช่ือมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ

WORKSHOP 2



Approach ▪ท าไมต้องท า(เหมาะสมกบับริบทและตอบสนองข้อก าหนดของเกณฑ์
▪แหลง่ข้อมลู และ Input มาจากไหน
▪ขัน้ตอนท่ีเป็นระบบ: ใครท า ท าอะไร ท าอย่างไร ท าเม่ือไร บอ่ยแค่ไหน
▪Output น าไปใช้อย่างไร ท่ีไหน
▪ตัวชีว้ัดของกระบวนการและผลลัพธ์(ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีอะไรบ้าง
▪จดัท าเป็นมาตรฐานหรือยงั เป็นตวัอย่างที่ดีอย่างไร

Deploy ▪น ากระบวนการไปปฏิบตัิทกุหน่วยงาน ทกุระดบัอย่างไร
▪น ากระบวนการไปปฏิบตัิตามท่ีเกณฑ์ก าหนดว่าส าคญัและจ าเป็นตอ่องค์กร อย่างไร
▪มีระบบตรวจติดตามให้ปฎิบตัิอย่างสม ่าเสมอ ตามตัวชีว้ัดอย่างไร

Learning ▪ใครประเมินกระบวนการและผลลพัธ์ ประเมินอย่างไร เม่ือไร บอ่ยแค่ไหน
▪น าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการอย่างตอ่เน่ือง และสร้างนวัตกรรมอย่างไร
▪แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การปรับปรุงและนวตักรรมกระบวนการอย่างไร

Integration ▪กระบวนการสอดคล้องกบัเป้าหมาย บริบทองค์กร และข้อก าหนดของเกณฑ์อย่างไร
▪มีการปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกลมกลืนกบัหน่วยงานย่อย หรือกระบวนการอ่ืนอย่างไร
▪แสดงผลลพัธ์ตามตวัชีว้ดัครบถ้วนหรือไม่ 



• เหน็ขัน้ตอนส าคญัของกระบวนการ ซึง่สามารถท าให้ได้ผลลพัธ์ตามที่เกณฑ์ก าหนดหรือไม ่
• กระบวนการ หรือขัน้ตอน แสดงให้เหน็ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ เก่ียวข้องทีร่่วมในกระบวนการ 
ชดัเจนหรือไม ่

• เหน็ Time Frame หรือก าหนดเวลาในการด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอนหรือไม ่

• เหน็ถงึ Input ซึง่ประกอบด้วยปัจจยั ทรัพยากร และสารสนเทศท่ีส าคญั
• เหน็ถงึการก าหนดผลลพัธ์และการน าผลลพัธ์ไปใช้ในองค์กรและมีตวัชีวดัผลลพัธ์ท่ีส าคญัของ
กระบวนการหรือไม่

การประเมินในส่วนของ Approach

จากการตรวจประเมนิถ้าไม่พบ ข้อใด ในรายงานผลการด าเนินงานผู้ประเมนิกจ็ะให้ข้อที่
ไม่พบรายละเอียดดังกล่าวเป็น โอกาสในการปรับปรุง : Opportunity for 

Improvement : OFI ในประเดน็ Approach ของประเดน็ค าถามที่เกณฑ์ถาม



ประเมินอยา่งไรวา่ Approach นั้น “systematic” หรือไม่

•ดจูาก “D-R-M-P” คือ
•Definable : กระบวนการมีขัน้ตอนอย่างไร มีใครรับผิดชอบ มี
กรอบระยะเวลาอย่างไร มีปัจจยัน าเข้าอะไรบ้าง มีผลผลติเป็นอะไร
•Repeatable : สามารถท าซ า้ได้
•Measurable : วดัได้ตรวจสอบได้
•Predictable : คาดการณ์ได้



• มีการอธิบายให้เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีได้จากกระบวนการ เพื่อใช้ผลลพัธ์เป็นตวับอกวา่มีการน า
กระบวนการไปท าจริง และยงัคงท าอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั 

• พยายามดใูนเร่ืองการจดัสรรทรัพยากร และการสนบัสนนุการท างานของกระบวนการใน
ทกุด้านเพื่อให้กระบวนการบรรลผุล

• Deploy ผา่นช่องทางท่ีเป็นทางการ เช่น ทางการประชมุ ทางเอกสารคูมื่อปฏิบตัิงาน
• Deploy ผา่นไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยมีการจดัท าแผนปฏิบตัิการรองรับ
• Deploy ผา่นการถ่ายทอก ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานไปยงัหน่วยงานหรือบคุคล 
ตามล าดบัชัน้ ครอบคลมุ ทัว่ถึง

การประเมินในส่วนของ Deploy



• มีการประเมินผล ทบทวนกระบวนการกับผลการด าเนินการในอดีต 

• มี Cycle of Improvement มีการระบุกรอบเวลาการปรับปรุง
• มีการเปรียบเทยีบผลการด าเนินการกับคู่แข่ง

• มีการศึกษาจาก Best Practice เพื่อน ามาพจิารณาปรับปรุงกระบวนการ
• มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ และมีรอบระยะเวลาด าเนินการชัดเจน

• ท าให้เกิดแนวปฏิบัตทิี่ดี

• เกิดการเรียนรู้ระดบัองค์กร แบ่งปันความรู้ สู่การเกิดนวัตกรรมกระบวนการ

การประเมินในส่วนของ Learning

CQI Innovation Sharing



• ประเดน็ที่ 1 ดจูาก Input ของกระบวนการ
กระบวนการที่พิจารณาอยูน่ัน้คือกระบวนการอะไร องค์กรมีความจ าเป็นต้อง

ใช้ปัจจยัน าเข้า (Input) ของกระบวนการที่ส าคญัอะไรบ้าง (ความต้องการพืน้ฐาน
ขององค์กร) และปัจจยัน าเข้าเหลา่นัน้น ามาจากไหน (เชื่อมกบัโครงร่างองค์กร และ
กระบวนการของหมวดตา่งๆ ตัง้แต ่1 ถงึ 6 ขึน้อยูก่บัวา่ ปัจจยัน าเข้าเหลา่นัน้มาจาก 
Output ของกระบวนการไหน) 
• ประเดน็ที่ 2 คือการบรูณาการของ Output

การน าเอาผลลพัธ์ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กบักระบวนการอื่นๆ และในที่สดุจะ
ไปสง่ผลกบัองค์กร 

การประเมนิในส่วนของ Integration



ในส่วน Process ที่ดีต้องแสดงให้เหน็ว่า
• มีแนวทางอย่างเป็นระบบ – Systematic Approach
• มีการน าไปใช้อย่างทั่วถงึ(เท่าที่ท าได้) - Effective Deployment
–ครอบคลุมทุกระดับ
–ครอบคลุมทุกกลุ่ม (Product, Market, Customer, Supplier, Workforce)

• มีการวัดผลและน าผลกลับมาใช้ในการปรับปรุง - Learning
• มีการสอดรับกับกระบวนการอื่นๆภายในองค์กร – Integration

สรุปการประเมนิกระบวนการ



NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

systematic

effective

aligned

integrated



ผลลัพธ์(Results)

ผลผลติและผลลัพธ์ขององค์กรที่ได้จากการด าเนินการตามข้อก าหนด

ของหัวข้อในกระบวนการตามเกณฑ์ TQA

• ผลด าเนินการในปัจจุบัน

• แนวโน้มการเปล่ียนแปลง

• ผลการด าเนินการเม่ือเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม

• ความครอบคลุม และสอดคล้องกับกระบวนการ (หมวด 1-6) 

การประเมินผลลัพธ์



Levels(ระดบั)
ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน

Trend (แนวโน้ม) 
การเปล่ียนแปลงของผลลัพธ์ระดับและแนวโน้มดีขึน้อย่างต่อเน่ือง

Comparison (การเปรียบเทียบ) 
เปรียบเทียบผลกับตัวเปรียบเทียบหรือตัวเทียบเคียงที่เหมาะสม
(คู่แข่ง ภายในอุตสาหกรรม Best-in-class องค์กรตัวอย่าง ภายใน   
กลุ่ม)

Integration(การบูรณาการ):
มีผลลัพธ์ที่ส าคัญตามบริบทองค์กร และข้อก าหนดแสดงครบถ้วนตาม 
กลุ่มลูกค้า กลุ่มบุคลากร ผลติภัณฑ์ กระบวนการและแผนปฏบัิตกิาร





7.5 Finance/Market

7.2 Customer

7.1 
ProductsServices

7.3 บคุลากร

7.4 การน า
องค์กร

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI


