
การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ
Performance Excellence Framework



ตา่งคนตา่งมหีนา้ที ่แตก็่ไมไ่ดห้มายความวา่ท าเฉพาะหนา้ทีน่ ัน้เพราะวา่ถา้คนใด
ท าหนา้ทีเ่ฉพาะของตวัโดยไมม่องไมแ่ลคนอืน่  งานก็ด าเนนิไปไมไ่ด ้เพราะเหตุ

วา่งานทกุงานจะตอ้งพาดพงิกนัจะตอ้งเกีย่วโยงกนั ฉะน ัน้แตล่ะคนจะตอ้งมี
ความรูถ้งึงานของผูอ้ ืน่แลว้ชว่ยกนัท า
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TQA Score:

PDCA

ประเมินตนเอง
และปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง

PDCA

สร้างระบบ รักษาระบบ
เพือ่ความอยูร่อด พฒันาอยา่งต่อเนื่อง สูค่วามเป็นเลศิ

เพ่ิมความสามารถการแข่งขนั

คู่มือ

กฏระเบียบ

1-3 ปี 3-5 ปี 5-10 ปี



การน าองคก์ร
กลยุทธ์

บคุลากร

การปฏบิตักิาร

ลูกคา้ผลลพัธ์

การวดั วเิคราะห์

การจดัการความรู ้



แนวทางการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลศิ



มุ่งม ัน่เพือ่ผูเ้รยีน

สูก่ารพฒันาที่เป็นเลศิ

ผูเ้รยีนพฒันา องคก์รพฒันา

ผูเ้รยีนเป็นเลศิ องคก์รเป็นเลศิ



TQA Core Values



1. การน าอย่างมีกลยทุธ ์ (Strategic Leadership)

2. การท าใหส้าเรจ็ที่เป็นเลศิ (Execution Excellence)

3. การเรยีนรูข้ององคก์ร (Organizational Learning)

องคป์ระกอบ 3 ประการของการด าเนินการที่เป็นเลศิ



องคก์รตอ้งมีผูน้ าที่มีวิสยัทศัน์ มีความสามารถในการเนน้ทัง้ปจัจุบนัและอนาคต มีความเขา้ใจใน

เรื่องการบูรณาการอยา่งเป็นระบบขององคก์ร และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม

เรื่องน้ีเกี่ยวขอ้งกบัค่านิยมและแนวคดิหลกัคอื

• มมุมองเชงิระบบ (Systems Perspective)

• การน าอย่างมวีสิยัทศัน ์(Visionary Leadership) 

• ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Societal Responsibility) 

• จรยิธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency)

การน าอย่างมีกลยทุธ ์(Strategic Leadership)



ผลงานโดยรวมขององคก์ร ตอ้งถกูขบัเคลื่อนโดย ความตอ้งการความคาดหวงั และความเตม็ใจในค่าใชจ้า่ย

ของลูกคา้ กลไกในการขบัเคลื่อนคอื บคุลากร และการเนน้ที่ผลลพัธค์อืความตอ้งการของลูกคา้และผูม้ีสว่น

ไดส้ว่นเสยี

เรื่องน้ีเกี่ยวขอ้งกบัค่านิยมและแนวคดิหลกัคอื

• ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ลูกคา้ (Customer-Focused Excellence)

• การใหค้วามส าคญักบับคุลากร (Valuing People)

• การมุง่เนน้ความส าเร็จ (Focus on Success)

• การส่งมอบคณุค่าและผลลพัธ ์(Delivering Value and Results)

การท าใหส้ าเรจ็ที่เป็นเลศิ (Execution Excellence)



วงจรการเรยีนรูจ้ าเป็นตอ้งขบัเคลื่อนโดยการเรยีนรูข้ององคก์รและความคลอ่งตวั มีการจดัการโดยใช้

ขอ้มูลจรงิ และมีนวตักรรมเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั

เรื่องน้ีเกี่ยวขอ้งกบัค่านิยมและแนวคดิหลกัคือ

การเรยีนรูร้ะดบัองคก์รและความคลอ่งตวั (Organizational Learning and Agility)

การจดัการเพือ่นวตักรรม (Managing for Innovation)

การจดัการโดยใชข้อ้มลูจรงิ (Management by Fact)

การเรยีนรูข้ององคก์ร(Organizational Learning)



รู้เรา รู้เขา ร้อยรบมิพา่ย

เริ่มตน้สู่ความเป็นเลศิ

知己知彼百战百胜



Yourself

Friends

EnemiesStrategies

Improve

โครงร่างองคก์ร



“...การท างานใด ๆ ไม่วา่ใหญ่หรือเลก็ ควรอยา่งยิง่ท่ีจะตั้งเป้าหมาย ขอบเขตและ 
หลกัการไวใ้หแ้น่นอน เพราะจะช่วยใหส้ามารถ ปฏิบติัมุ่งเขา้สู่ผลส าเร็จได้
โดยตรง และ ถูกตอ้งพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกนัและ ขจดัความล่าชา้

ความส้ินเปลือง ความเสียเปล่า ทุกอยา่งไดอ้ยา่งส้ินเชิง...”

พระบรมราโชวาท 17 กรกฎาคม 2530



ความเป็นระบบ และมีประสทิธิผล สอดคลอ้งบูรณาการสูค่วามส าเรจ็ขององคก์ร 

ผ่านการเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง

เพิ่มเติม



Blueprint for Change - แผนปฏิบติั

Blueprint for Change ....

ด าเนินการขอ
งบประมาณ โครงการ ....

โครงการ ....

Gap หรือส่ิงท่ีต้องเปล่ียนแปลง
 ขัน้ตอน / วธิปีฏบิตังิาน
 เทคโนโลยี
 การจดัแบ่งงานและหน้าที่
 บุคลากร

Gap หรอืส่ิงท่ีต้องเปล่ียนแปลง
 การจดัแบ่งงานและหน้าที่
 บุคลากร

ภาพรวมล าดบัข ัน้ตอนการพฒันาองคก์ร

กระบวนงาน

กระบวนงานปัจจบุนัทีค่ดัเลือก
มาปรบัปรงุ

กระบวนงานทีย่งัไม่ได้
ด าเนินการในปัจจบุนั

กระบวนงานอนาคต

VS

องคก์ร/บุคลากร
VSCompetency 

ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั
Competency 
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี

ประเดน็
ยทุธศาสตร/์
กลยทุธ์



รูจ้กัตวัเอง โครงร่างองคก์ร บรกิารของเราคอื?

ลูกคา้ พนัธมิตร ?

Competency

SC/SA

กลยทุธ์ ระบบงาน กระบวนการท างาน

ประสทิธิผลการท างาน



พนัธกจิของกอง

/ศูนย/์ฝ่าย



กระบวนการสรา้งคณุค่า

กระบวนการส าคญัทีส่รา้งประโยชนใ์หแ้ก่ผูร้บับรกิาร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

และส่งผลต่อการบรรลพุนัธกจิหลกั/ยุทธศาสตรข์องส่วนงาน เป็นสิง่ทีต่อบ

โจทยข์องการจดัสรรทรพัยากร และความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณ

แผ่นดนิ



กระบวนการทีช่่วยสนบัสนุนใหก้ระบวนการสรา้งคุณค่า สามารถด าเนินการ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อาท ิกระบวนการดา้นสารบญั การเงนิ/งบประมาณ 

กระบวนการทรัพยากรบุคคล กระบวนการจ ัดซื้ อจ ัดจา้งและพสัดุ 

กระบวนการดา้น IT กระบวนการวางแผน เป็นตน้

กระบวนการสนบัสนุน



ตวัอยา่งกระบวนการสนับสนุนและขอ้ก าหนดทีส่ าคญั

รายชือ่กระบวนการ
สนับสนุน

ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั

ของกระบวน

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญั
ของกระบวนการ

กระบวนการรับ-สง่หนังสอื
ภายนอก

รับ-สง่เอกสารรวดเร็ว รอ้ยละของหนังสอืภายนอก

ทีรั่บไดภ้ายใน 2 วัน

กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง ความทันเวลา รอ้ยละของโครงการทีส่ามารถจัดซือ้
จัดจา้งไดท้ันตามแผนงาน

กระบวนการพัฒนาบคุลากร สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ
ของบคุลากร

รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนา
ตามสมรรถนะทีก่ าหนด



สรา้งระบบงาน

Systematic Process for 

Making Systemic Change



3S for Organization Development

Sense of 
Direction

•วางแนวทาง

•วสิยัทศัน์ ค่านิยมรว่ม ยทุธศาสตร ์

Systems

•สรา้งระบบ

•มุ่งเนน้ และคลอ่งตวั

Structure

•จบที่โครงสรา้ง

•ยดืหยุ่น และเครอืข่าย



ผูส้่งมอบ ปจัจยัน าเขา้
กระบวน

การ
ผลผลติ

ผูใ้ช ้

บรกิาร

กระบวนการสรา้งคณุค่า
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นกัศึกษา/

ผูใ้ชบ้รกิาร

ต่อเน่ืองเช่ือมโยง



การ

จดัการเรยีนการ

สอน

การจดัการการวจิยั

S
U
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T
IV

IT
IE

S

PRIMARY  
ACTIVITIES

Ex: Value Chain

บรกิารวชิาการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

กระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย์

กระบวนการบรหิารงบประมาณ

กระบวนการสนบัสนุนระบบเอกสารราชการ

กระบวนการจดัการระบบสารสนเทศ

กระบวนการสนบัสนุนพสัดุ(ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป)

กระบวนการสนบัสนุนสือ่โสตทศันูปกรณ์

กระบวนการสนบัสนุนดา้นอาคารสถานที ่

บรรลวุสิยัทศัน์

พนัธกจิ



C1 C2 C3 C4

S1

S4

S2
S3

S5
S6
S7

บรรลวุสิยัทศัน์

พนัธกจิ

หน่วยงานของเรา...
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P
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CORE
PROCESS



C1

ประสานงาน

การพัฒนา

หลักสตูร

C2

ประสานงาน

ดา้นทะเบยีน

นักศกึษา

S
U

P
P
O

R
T
  

P
ro

ce
ss

CORE
PROCESS

C3

ประสานงาน 

MUGE

C4

S1 ธุรการ

S4

S2 สารสนเทศ
S3 การจดัประชมุ

S5
S6
S7

บรรลวุสิยัทศัน์

พนัธกจิ

กองบรหิารการศึกษา...



Suppliers

Inputs

Process

Customers

Outputs

Outcome
3

1

2
สนิคา้หรอืบรกิารคอือะไร

ผูร้ับสนิคา้หรอืบรกิารคอืใคร

ความตอ้งการคอือะไร

4

5

6

กระบวนการทีเ่หมาะสมคอือยา่งไร

ปัจจัยน าเขา้ของกระบวนการคอือะไร

ผูส้ง่มอบปัจจัยคอืใคร

องคก์ร
ของเรา

Supplier CustomerOutput
Process

Input

Partners
7

คูค่วามรว่มมอืคอืใคร

Customer of
Customer

8

Stakeholders อ่ืน
9



ความตอ้งการลูกคา้ / ผูร้บับรกิารฯ -SIPOC-KPIs

S CP

Supplier Inputs Process Outputs Customer

• _____
• _____
• _____
• _____

• _____
• _____
• _____
• _____

ก าหนดความตอ้งการก าหนดความตอ้งการ

KPIs KPIs



หน่วยงานของเรา...

•ผลติภณัฑ์

•บรกิาร

ส่งมอบ

อะไร

•ลูกคา้

•ผูใ้ชบ้รกิาร
ใหใ้คร

AS IS

To BE



หน่วยงานของเรา...

• บรหิารทรพัยากรบคุคล

• พฒันาบคุคลากร

• สวสัดกิาร

• ฐานขอ้มลู

กระบวนการ

ท างานหลกั

• ธุรการ

• IT 

• ฯลฯ

กระบวนการ

สนบัสนุน

AS IS

To BE



Stakeholder Input Process Output Customers

Stakeholder requirement Input Specification
Process 

Specification
Output Specification Customer Requirement

ขอ้ก าหนดของ

กระบวนการ KPI KPI



Stakeholder Input Process Output Customers

Stakeholder requirement
Input 

Specification

Process 

Specification

Output 

Specification

Customer’s 

Expectation



Stakeholder Input Process Output Customers

1.เจา้ของแหลง่ทนุ

2.ชมุชน/องคก์ร/หน่วยงานภายนอก

1.โจทยว์จิยั กระบวนการสนบัสนุนและควบคุมคุณภาพการวจิยั

1กระบวนการจดัการสารสนเทศดา้นการวจิยั

2 กระบวนการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยั

3. กระบวนการติดตามและควบคุมคุณภาพผลงานวจิยั

1. ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการวจิยั

2.สมรรถนะของบคุลากรดา้นการวจิยั

3.ผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ

1. เจา้ของแหลง่ทนุ

Stakeholder requirement Input Specification Process Specification Output Specification Customer’s Expectation

1.เจา้ของแหลง่ทนุ

- ไดผ้ลงานวจิยัตรงตามวตัถปุระสงค์

2.ชมุชน/องคก์ร/หน่วยงานภายนอก

- มผีลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชนแ์ก่ชมุชน / องคก์ร/ 

หน่วยงานภายนอก

1. โจทยว์จิยัมคีวามชดัเจน

2. มนีกัวจิยัทีเ่ชี่ยวชาญในโจทย์

วจิยั

1กระบวนการจดัการสารสนเทศดา้นการวจิยั

- มรีะบบฐานขอ้มลูที่สนบัสนุนขอ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้ง และทนักบั

ความตอ้งการใชง้าน 

- มกีารสนบัสนุนสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัการท าวจิยั

2 กระบวนการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยั

- มกีารจดัท าแผนการพฒันาบุคลากร ที่สอดคลอ้งกบัความ

จ าเป็นและความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร 

3. กระบวนการติดตามและควบคุมคุณภาพผลงานวจิยั

- มคีณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินการตรวจสอบผลงานวจิยั

- มเีกณฑใ์นการติดตามรายงานความกา้วหนา้ในการท าวจิยั

1. ขอ้มลู/สารสนเทศ

-ขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปจัจบุนั

2. ความสามารถ/ทกัษะดา้นการวจิยั

- ตรงกบัความจ าเป็นและความตอ้งการพฒันา

ของแต่ละบคุคล

3.ผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ

- ผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปต่อยอดองค์

ความรูใ้หม่ๆ  หรอืสามารถพฒันาใหเ้กดิชิ้นงาน

ทีก่่อประโยชนแ์ก่ประชาชน

1 เจา้ของแหลง่ทนุ

- ไดผ้ลงานวจิยัตรงกบั

ความตอ้งการ

2. องคก์ร/ชมุชน

- น าผลจากการศึกษาวจิยั

ไปใชป้ระโยชน ์/ ตอบโจทย์

วจิยัได ้



Yes

Yes

No

No จดุเริม่ตน้ และ 
สิน้สดุของกระบวนการ

การตดัสนิใจ

กจิกรรมและ
การปฏบิตังิาน

ทศิทาง/
การเคลือ่นไหว
ของงาน

Work Flow กระบวนการ



ตวัอยา่งแบบฟอรม์การออกแบบกระบวนการ

ชือ่กระบวนการ..........................................................................

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ...................................................

ล าดบัที่ ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารที่
เกีย่วขอ้ง

Yes

Yes

No

No

จดุเริม่ตน้ และ 
สิน้สดุของกระบวนการ

การตัดสนิใจกจิกรรมและ
การปฏบิตังิาน

ทศิทาง/
การเคลือ่นไหว
ของงาน

จดุเชือ่มตอ่ระหวา่งขัน้ตอน
(เชน่ กรณีการเขยีนกระบวนการ
ไมส่ามารถจบไดภ้ายใน 1 หนา้)



การออกแบบกระบวนการ

ชือ่กระบวนการ......กระบวนการรับหนังสอืภายนอก.................

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ... รอ้ยละของเอกสารทีรั่บไดภ้ายใน 2 วัน............

ล าดบั ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ

1
5 นาที บนัทกึขอ้มลูรับหนังสอืเขา้ระบบอเิล็กทรอนกิส์ เจา้หนา้ทีส่ารบรรณ

2
5 นาที หัวหนา้สารบรรณ ตรวจสอบหนังสอืเบือ้งตน้ และ

รวบรวมน าเสนอตอ่ ผอ.

หัวหนา้
ฝ่ายสารบรรณ

3
1 วัน ผอ.พจิารณาหนังสอืภายนอกกอ่นสง่มอบใหผุ้ ้

เกีย่วขอ้ง

ผอ.

4
10 นาที เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูการสง่เอกสารในระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์และจัดสง่หนังสอืไปยงัส านัก

เจา้ของเรือ่ง

เจา้หนา้ทีธ่รุการของ 

5
5 นาที เจา้หนา้ทีส่ านักเจา้ของเรือ่งบนัทกึขอ้มลูลงรับ

เอกสารในระบบอเิล็กทรอนกิส์

เจา้หนา้ทีธ่รุการของ
ส านักเจา้ของเรือ่ง

6
5 นาที เจา้หนา้ทีส่ านักเจา้ของเรือ่งจัดแฟ้มเสนอ ผอ.

ส านัก พจิารณามอบหมายใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง

เจา้หนา้ทีธ่รุการของ
ส านักเจา้ของเรือ่ง

เสนอ       
ผอ.สลธ. 

จัดสง่หนังสอืไปยงั
ส านักทีเ่กีย่วขอ้ง

ลงทะเบยีนรับ

ตรวจสอบหนังสอืเบือ้งตน้

ส านักเจา้ของเรือ่ง
ลงรับเอกสาร

เสนอ
ผอ.ส านัก
เจา้ของเรือ่ง

ตวัอยา่ง1



การออกแบบกระบวนการ

ชือ่กระบวนการ......กระบวนการจัดท าแผนงานโครงการ.................

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ... รอ้ยละขอ้ผดิพลาดในการจัดท าแผนงานโครงการ

ล าดบั ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผูร้บัผดิชอบ

1
ส านัก/กองศกึษาวเิคราะห์

กจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการใน

ปีงบประมาณนัน้ ๆ

ปัจจัยทีต่อ้งน ามาวเิคราะห ์ใหค้รอบคลมุใน

เรือ่ง

1.ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา

2. ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก ที่

ผลกระทบตอ่การด าเนนิการ

3. ความเสีย่งทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ส านัก/กองตา่งๆ

2
ผูรั้บผดิชอบจัดท าบนัทกึขอ

อนุมตัโิครงการ ที่

ประกอบดว้ยแผนงาน

โครงการ และแผนการใช ้

งบประมาณ 

ในการจัดท าแผนงาน ตอ้งมลีักษณะ ดังนี้

1. จัดท าแผนงานใหค้รบถว้นตามหัวขอ้

การน าเสนอทีก่ าหนด

2. การคดิคา่ใชจ้า่ยตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบยีบ

ทีก่ าหนด

3. กจิกรรมการด าเนนิการสอดคลอ้งกบั

วัตถปุระสงคท์ีก่ าหนด

ส านัก/กองตา่งๆ

3
เสนอผูบ้รหิารเพือ่ขออนุมตัิ

โครงการ

- ส านัก/กองตา่งๆ

4
ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง - ส านัก/กองตา่งๆ

ศกึษาวเิคราะห์
แนวทางการด าเนนิงาน

จัดซือ้จัดจา้ง

ตวัอยา่ง2

เสนอ       
ผูบ้รหิาร
เพือ่อนุมตัิ
โครงการ 

จัดท าแผนงานโครงการ

Yes

No



Process Model 
ตวัแบบกระบวนการด าเนินการ





การน าองคก์ร



การก ากบัดูแลองคก์ร









การจดัท ากลยทุธ ์



การถ่ายทอดกลยทุธ์
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การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

แบง่กลุม่ผูร้บับรกิาร 
(1)

ผูรั้บบรกิารทีพ่งึมใีน
อนาคต

หาเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม
แตล่ะกลุม่

รบัฟงัความตอ้งการ/ความ
คาดหวงั * (2-3)

หาความตอ้งการรว่มของแตล่ะกลุม่
(Common Need)

ออกแบบกระบวนการสรา้ง
ความสมัพนัธท์ ีด่ ี * (4,7)

สือ่สาร สรา้งความเขา้ใจ / ก าหนดวธิปีฏบิตั ิ(5)

วดัความพงึพอใจ/ไมพ่งึพอใจ * (8,11)

ปรบัปรงุกระบวนการ (หมวด 6)

- ขอขอ้มลู
- ขอรับบรกิาร
- รอ้งเรยีน
- กจิกรรม

วางแผนปฏบิัตงิาน (หมวด 2)

ปรับปรงุกระบวนการ (หมวด 6)

พัฒนาบรกิาร (หมวด 6)

ตดิตามคณุภาพบรกิาร (9)

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ (10)

(5)

กระบวนการจดัการ
ขอ้รอ้งเรยีน (6)

3.1

3.2

สอดคลอ้งตาม OP (8)



เสยีงของลูกคา้



ความผูกพนัของลูกคา้



การจดัการขอ้รอ้งเรยีน



The Measurement, analysis, and Knowledge 

Management category asks how your organization 
selects, gathers, analyzes, manages, and improves 

its data, information, and knowledge assets; how it 

learns; and how it manages information technology. 

The category also asks how your organization uses 
review findings to improve its performance.

Measurement, Analysis, and Knowledge Management



การวดั วเิคราะห ์ทบทวนและปรบัปรุงผลการด าเนินการ



การจดัการความรู ้สารสนเทศ และการจดัการสารสนเทศ







Workforce Focus

The Workforce Focus category asks how your 

organization assesses workforce capability and 

capacity needs and builds a workforce environment 

conducive to high performance. The category also 

asks how your organization engages, manages, and 

develops your workforce to utilize its full potential in 

alignment with your organization’s overall mission, 
strategy, and action plans. 



สภาพแวดลอ้มการท างาน



ความผูกพนัของบคุลากร





Operations Focus

The Operations Focus category asks how 

your organization designs, manages, and 

improves its products and work

Processes and improves operational 

effectiveness to deliver customer value 

and achieve organizational success and 
sustainability. 



การปฏบิตัิการ



ประสทิธิผลของการปฏบิตัิการ





การจดัท าขอ้ตกลงระดบัการใหบ้รกิาร

การระบโุอกาสการ

ปรบัปรุง

การจดัท ากระบวนการ

ใหม ่และ SLA

การน า SLA ไป
ใหบ้รกิารและตดิตาม

ประเมนิผล





ระบุขอ้มลูเกีย่วกบั 
•งานทีใ่หบ้รกิาร 
•สถานทีห่รอืชอ่งทางการ
ใหบ้รกิาร 
•ระยะเวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 



ระบุถงึขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งใน
การรบับรกิาร เชน่ 
•เอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ช้
ประกอบการรบับรกิาร 
•คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยที่
ตอ้งช าระใหผู้ใ้หบ้รกิาร (ถา้ม)ี 
•ขอ้ก าหนดอื่น ๆ เชน่ 
ผูร้บับรกิารตอ้งมาแสดงตนและ
ด าเนินการดว้ยตนเอง เป็นตน้ 



ระบุระดบัการใหบ้รกิารทีผู่ใ้หแ้ละ
ผูร้บับรกิารยอมรบัได ้โดยอาจ
ครอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
•ดา้นระยะเวลา เชน่ ระยะเวลาทีต่อ้ง
ใชใ้นการใหบ้รกิาร 
•ดา้นคุณภาพ เชน่ ความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร เปอรเ์ซน็ตค์วาม
ผดิพลาดของผลผลติ เป็นตน้ ทัง้น้ี 
ในบรกิารหนึ่ง ๆ อาจก าหนดระดบั
การใหบ้รกิารมากกวา่ 1 หวัขอ้กไ็ด ้
ขึน้กบัความเหมาะสมและผลสารวจ
ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 







ระบุข ัน้ตอนการใหบ้รกิารเรยีง
ตามล าดบัก่อนหลงั พรอ้ม
ค าอธบิายโดยสงัเขป พรอ้มทัง้ระบุ
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบในแต่ละ
ขัน้ตอนดว้ย 



ระบุถงึรายละเอยีด
เกีย่วกบัชอ่งทางและ
วธิกีารรบัเรือ่ง
รอ้งเรยีนจากผูม้ารบั
บรกิาร 



OFI



Services/SLA ระยะเวลา ขัน้ตอน คณุภาพ รูปแบบการ

เขา้ถงึ

ความโปร่งใส ค่าใช้

จา่ย









เป็นเรื่องที่เสยีสตทิี่ท าอะไรซ ้าแลว้ซ ้าอกี

แลว้คาดหวงัใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่เปลี่ยนแปลงไป


