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 ระดบัพัฒนาขององคก์รในภาพรวม

 ประเด็นสําคญัในการตรวจประเมนิ

 สภาพแวดลอ้มในการปรับปรงุองคก์ร

2



3



พฒันาการขององคก์รระดบัท ี1 (0-275)
Early Development

0-150 1 The organization demonstrates early stages of developing and 
implementing approaches to the basic Criteria requirements, with 
deployment lagging and inhibiting progress. Improvement efforts are a 
combination of problem solving and an early general improvement 
orientation. 

0-120 1 Results are reported for a few areas of importance to the 
accomplishment of the organization’s mission, but they generally lack 
trend and comparative data. 



พฒันาการขององคก์รระดบัท ี2 (273-375)
Early Results

151-210 2 The organization demonstrates effective, systematic approaches 
responsive to the basic requirements of the Criteria, but some areas 
or work units are in the early stages of deployment. The organization 
has developed a general improvement orientation that is forward-
looking. 

121-160 2 Results are reported for several areas of importance to the Criteria 
requirements and the accomplishment of the organization’s mission. 
Some of these results demonstrate good performance levels. The use 
of comparative and trend data is in the early stages. 



 การเขา้ใจตนเอง(บรบิทองคก์ร)
   เชน่ Vision

- ความชดัเจนเพยีงพอทจีะสอืใหท้กุคนในองคก์ร เขา้ใจและจับตอ้งไดห้รอืไม่

- ความเป็นเลศิตามวสิยัทัศนท์กีําหนด ประกอบดว้ยกดีา้น อะไรบา้ง

- ความเป็นเลศิทตีอ้งการไกลแคไ่หน และ เมอืไร

- ตวัชวีดัปลายทางสดุทสีะทอ้นความเป็นเลศิขององคก์ร คอือะไร 

- คูเ่ทยีบทสีะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นเลศิคอืใคร

- Shared Vision?
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การปรบัมมุมองในการบรหิารจดัการ 
ใหม้องทกุเรอืงทตีอ้งทําเป็นกระบวนการ (All Work is process) 
หรอืถา้พดูอกีนัยหนงึ ใหม้องขอ้กําหนดของเกณฑเ์ป็นกระบวนการ
ใหห้มด เพอืใหว้งจรการเรยีนรู ้ADLI หมนุใหไ้ด ้รอบแลว้รอบเลา่ 
จนเกดิเป็นวฒันธรรมในการทํางาน



ประเด็นทพีบ สาเหตุ

Approach

• ไมร่ะบผุูร้ับผดิชอบทชีดัเจน ความถ ี
ทสีามารถทําซําได ้หากเปลยีน
ผูบ้รหิาร/หวัหนา้งาน

• สว่นใหญเ่ป็นเพยีงกจิกรรมทมีกีาร
ดําเนนิการในชว่งนัน ดงันันสงิทสีําคญั คอื 
ตอ้งปรับการทํางานใหเ้ป็นกระบวนการ

• ไมม่กีารกําหนดตวัชวีดัของ
กระบวนการนันๆ มาตงัแตแ่รก 
(Lagging Indicator)

• สว่นใหญม่สีาเหตมุาจากการขาดความ
เชอืมโยงของ input และ output ของ 
process นันๆ ทําใหไ้มส่ามารถบอกไดว้า่จะ
วดัความสําเร็จของกระบวนดงักลา่วอยา่งไร



ประเด็นทพีบ สาเหตุ

Deploy

• ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มกีารนําสูก่ารปฏบิตั ิ
ถว้นทัวในแตล่ะกลุม่ทคีวรปฏบิตั ิ

• ขาดการกํากบัตดิตามของผูบ้รหิาร

• ไมม่ตีวัวดัทสีามารถอธบิายถงึ
ประสทิธภิาพของกระบวนการนันๆและ
เชอืมโยงใหเ้ห็นไดใ้นหมวด 7 (Leading
Indicator)

• ขาดการ design/redesign (อาจใช ้
SIPOC Model/ Logic Model ชว่ยก็ได)้



ประเด็นทพีบ สาเหตุ

Learning

• สว่นใหญ ่ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ม ี
learning

• อาจสบืเนอืงจากการทไีมม่ ีsystematic 
approach 

• หากม ีสว่นใหญม่ักแสดงมกีารทบทวน
เพยีงกจิกรรม (PDCA ระดบัของ deploy)

• ขาดความเขา้ใจในความหมายของ 
learning ทแีทจ้รงิ

•  ไมม่กีารทบทวนประสทิธภิาพของ 
Approach ตลอดจนแสดงใหเ้ห็นวา่มกีาร
แลกเปลยีนเรยีนรู ้/เกดินวตักรรม



 Results

1) ดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และดา้นกระบวนการ 

2) ดา้นการมุง่เนน้ลกูคา้  

3) ดา้นการมุง่เนน้บคุลากร 

4) ดา้นการนําองคก์ร และการกํากบัดแูล 

5) ดา้นงบประมาณ การเงนิ และตลาด 
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ตอ้งสรา้งวฒันธรรมทใีหค้วามสําคญักบัผลลพัธข์ององคก์ร
       - กําหนดตวัชวีดัและเป้าหมายทชีดัเจน
      - หมันตดิตามผลลพัธอ์ยา่งสมําเสมอ



ประโยชนข์อง Feedback Report

 การวางแผนปรับปรงุองคก์ร
 การผลกัดนัใหโ้ครงการดําเนนิการตามแผน
     - Project Based Management



Internal 
Organization 
Improvement

Tone

1. Top Leaders
2. Organization Culture
3. Knowing, willing, able
4. Aim and strategy
5. Priorities
6. Critical success factors

Team
1. Team Engagement
2. Back up Team
3. Competency an potential
4. Attitude
5. Learning Capability
6. Resistant force vs driving force
7. Capability to get things done

Reality
1. Critical issue
2. Quality and control
3. Resource Management
4. Process structure
5. Implementation speed
6. Data and results
7. Efficiency and Productivity

Environment factors
ร.ศ. รชัตว์รรณ กาญจนปญัญาคม
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