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ปรับปรุงความสามารถ

ในการบริหารจัดการทุกเรื่อง

ภายในองค์กรที่จะส่งผลให้

เกิดการปรับปรุงคุณภาพ

ท าให้การบริหารจัดการ

ทุกเรื่องภายในองค์กรดีขึ้น 

ส่งผลต่อความยั่งยืน

ขององค์กร
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พัฒนากระบวนการอย่างเป็นระบบ

น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจน

สิ่งส าคัญ คือ การน า Feedback ไปปรับปรุงองคก์รอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นส าคัญ คือ การมี Process Owner 

          ที่มา : รองศาสตราจารย์ ภญ. อุษณีย์ ค าประกอบ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 

หวัใจ ของ  
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งาน (กระบวนการ) ที่เรารับผิดชอบอยู่มี ใครเป็นลูกค้าบ้าง

ปัจจุบันเรามีวิธีรับฟังเสียงของลูกค้า (ความต้องการ ความคาดหวัง)                

โดยวิธีใดบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และท าบ่อยแค่ไหน

ลูกค้าของเราพึงพอใจต่อการให้บริการของเราแล้วหรือยัง

น าข้อมูลที่ได้มาออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

(จะท าให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่ อย่างไร) ตอบสนองเกินความคาดหวัง

ตัวตนของเรา

หลักสูตร                 

และบริการ

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม 

บุคลากร

สินทรัพย์

กฎ ระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง

มีใครเกี่ยวข้อง                

กับเราบ้าง

โครงสร้างองค์กร

ผู้เรียน 

ลูกค้ากลุ่มอ่ืน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ส่งมอบ

คู่ความร่วมมือ

เราพัฒนาตัวเอง 

โดยเทียบกับใคร

ล าดับในการแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลง

ความสามารถ             

ในการแข่งขัน

ข้อมูล

เชิงเปรียบเทียบ

เรามีจุดแข็ง จุดอ่อน

อะไรบ้าง

ความท้าทาย

และความได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ์

เราใช้เครื่องมือใด         

ในการปรับปรุง                

การท างาน

ระบบ

ในการปรับปรุง

ผลการด าเนินงาน

         ที่มา : รองศาสตราจารย์ ภญ. อษุณีย์ ค าประกอบ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

สรุปแนวคิดในการพฒันากระบวนการท างานสู่ความเปน็เลิศ 

13 ค าถามในโครงร่างองค์กร 
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         ที่มา : รองศาสตราจารย์ ภญ. อษุณีย์ ค าประกอบ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  

การพฒันากระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ 

 ผู้น าองค์กร ต้องเป็นคนเก่ง คนดี เพื่อสร้างองค์กร

ให้เก่งและด ี

 คนเก่ง : พาองค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ ชี้ทิศให้ชัด       

และสื่อสาร/ถ่ายทอด เพื่อน าไปปฏิบัติ (รับรู้) 

    (สื่อสารเร่ืองอะไร กับใคร อย่างไร เมื่อไร) 

 คนด ี: มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม 

ปฏิบัติตามกฎหมาย 

หมวด 1 การน าองค์การ 

หน้าที่ผูน้ า : ท าอย่างไรให้บุคลากร 

Focus on action 

 Strategic Objective ที่เข้าท่า ทา้ทาย 

ตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ที่ด/ีก าหนดระบบงานที่

ส าคัญ 

 แปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน 

เม่ือ Vision เปลี่ยน ต้องเปลี่ยนแผลกลยทุธ์              

ให้สอดคล้องกัน  

เม่ือกลยุทธ์เปลี่ยน ต้องปรับแผนงานและแผนคน 

 

 

   หมวด 2 กลยุทธ์ 

ค าถาม : กลยุทธท์ี่ก าหนดจะชว่ยผลักดัน     

       ให้คณะบรรลุวิสัยทศัน์หรือไม่ 

 ต้องเข้าใจ และรู้จกัลูกค้าเป็นอย่างดี                         

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเรา 

   (สื่อสารเรื่องอะไร กับใคร อย่างไร เมื่อไร) 

 ตอบสนองเกินความคาดหวัง น าไปสู่ความจงรักภักดี

ของลูกค้า 

  หมวด 3 ลูกค้า 

ข้อร้องเรียน คือ ของขวัญจากลูกค้า 

 เพื่อประเมินความสามารถขององค์กร 

 สร้างคุณภาพให้กับระบบข้อมูลสารสนเทศ             

และใหลู้กค้าสามารถเข้ามาใช้ได้อย่างสะดวก 

 ระบบการจัดการความรู้ อะไรคือองค์ความรู้ที่ท าให้

องค์กร Success 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

วาง Fact data ให้ดีๆ 

ให้องค์กรตัดสินใจภายใต้ข้อมูลจริง 

ให้องค์กรตัดสินใจภายใต้ข้อมูลจริง 

 เพิ่มศักยภาพในการท างานของคนในองค์กร                 

สร้างความผูกพันของบุคลากรกับองค์กร 

 วิเคราะห์อัตราก าลัง และ CC ของคน 

 วางแผนพัฒนาคนให้สอดคล้องกับระบบงาน               

ดูแล เรื่อง benefit / safety ตามกลุ่ม 

   หมวด 5 บุคลากร 

Quality of work life, work life balance, 

high performance work 

 การออกแบบระบบงานและกระบวนการท างานที่ดี 

 ลดต้นทุน ค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 ท าให้เกิดความต่อเนื่องในการท างาน 

Design – implement - improve 

  หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
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1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 

1.2 การก ากับดูแลและความรบัผิดชอบ 

 

     หมวด 1 การน าองค์กร 

2.1 การจัดท ากลยทุธ ์

2.2 การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 

     หมวด 2 กลยุทธ์ 

 

3.1 เสียงของลูกค้า 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 

     หมวด 3 ลูกค้า 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง       

     ผลการด าเนินการขององค์กร 

4.2 การจัดการความรู้สารสนเทศ 

    และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

     หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์    

     และการจัดการความรู้ 

 

7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรธรรมาภิบาล   

    และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

หมวด 7 ผลลัพธ ์

7.4 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 

 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 

7.2 ผลลัพธด์้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 

หมวด 7 ผลลัพธ ์

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

 

หมวด 7 ผลลัพธ ์

 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ และด้านกระบวนการ 

 

หมวด 7 ผลลัพธ ์

    

จัดท ำโดย   งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนกังำนประกนัคุณภำพ มก. 
ที่ปรึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

กองบรรณำธิกำร  บุคลำกรส ำนกังำนประกันคุณภำพ มก. 
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 6.1 กระบวนการท างาน 

 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 

 

     หมวด 6 ระบบปฏบิัติการz 

 5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

 

     หมวด 5 บุคลากร 

การพฒันากระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ 
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