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ศิริลักษณ  เก่ียวของ

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

ผูชวยผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจประเมนิ

ผลลพัธ์



หมวด 7 ผลลัพธ

Criteria  Result Oriented 

Learning Organization
เพื่อประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการและหลักสูตร

Input  Process  Output  Outcome
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การประเมิน: คะแนน

1. การนําองคก์ร 120

2. กลยทุธ์ 85

3. ลกูค้า 85

4. การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู้ 90

5. บคุลากร 85

6. ระบบปฏิบติัการ 85

7.1 ผลลพัธด้์านผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ 120

7.2 ผลลพัธด้์านการมุ่งเน้นลกูค้า 80

7.3 ผลลพัธด้์านการมุ่งเน้นบคุลากร 80

7.4 ผลลพัธด้์านการนําองคก์ร และการกาํกบัดแูล 80

7.5 ผลลพัธด้์านงบประมาณ การเงินและตลาด 90

550

450



คุณลักษณะของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่ดี

Specific
ความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน มุงไปยังสิ่งท่ีวัด

สามารถสื่อสารความเขาใจใหตรงกันท่ัวท้ังองคกร

Measurable วัดผลการปฏิบัติงานไดจริง สามารถเปรียบเทียบได

ใชวิเคราะหความหมายทางสถิติได

Attainable 

Achievable 
สามารถบรรลุผลสําเร็จได

ไมควรใชตัวชี้วัดท่ีไมสามารถควบคุมใหเกิดผลไดโดยตรง

Realistic สมจริง เหมาะสมกับองคกรและไมใชตนทุนการวัดท่ีสูงเกินไป

Timely สามารถใชวัดผลการปฏิบัติงานไดภายในเวลาท่ีกําหนด

ควรปรับปรุงตัวชี้วัด ใหทันสมัยอยูเสมอ



10 ข้อควรทาํในการรายงานผลลพัธ์

1: มีคาํอธิบายภาพ
2: ไม่ต้องอธิบายข้อมลูอย่างละเอียด
3: ระบทิุศทางท่ีพึงประสงค์
4: ในกราฟต้องกาํหนดเป้าหมาย
5: ใช้กราฟท่ีมีแนวโน้มเป็นเชิงบวก
6: มาตราส่วนกาํหนดให้เหมาะสมกบัข้อมลู
7: มีเส้นแบง่ก่อนและหลงัการพฒันา
8: ใช้กราฟท่ีเป็นมาตรฐาน
9: ระบสุ่วนประกอบของกราฟครบถ้วน
10: ใช้กราฟท่ีเรียบง่าย ไม่ยุ่งเหยิง
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What Should I Be Looking For?
 Expected Results

 Pace and Direction of Improvement

 Appropriate Comparisons

 Important Segmentation

 Coverage of Key Customer, Market, 
Process, and Action Plan Requirements
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Presenter
Presentation Notes
The applicant should tell you what results to expect when it describes the performance measures it uses to manage and improve its processes.It should also provide other important information and data that will aid in the evaluation of the results presented. These might include the following:Pace and direction of improvementAppropriate comparative data Segmented results (to inform analysis and improvement) Results linked to key customer, market, process, and action plan requirementsNow let’s take a look at where you might find this information.  The examples come from both applications and the Criteria, so please have your Criteria booklet close at hand.



Levels(ระดบั)
ระดบัของผลการดําเนนิการในปัจจบุนั โดยใชม้าตรการวดัทีส่ ือ่ถงึความหมายทีม่นัียสําคญั

Trend (แนวโนม้) 
• อตัราของการปรับปรงุผลการดําเนนิการ หรอืผลการดําเนนิการทีด่อียา่งตอ่เนือ่ง (เชน่ ความ
ลาดชนัของจดุทีแ่สดงขอ้มลูบนแกนของเวลา)• ความครอบคลมุของผลการดําเนนิการ (เชน่
ความครอบคลมุของการถา่ยทอดเพือ่นําไปปฏบิตัแิละการแบง่ปันบทเรยีนอยา่งกวา้งขวาง)

Comparison (การเปรยีบเทยีบ) 
• ผลการดําเนนิการของสว่นราชการ โดยเทยีบกบัขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสม เชน่ 
เปรยีบเทยีบกบัสว่นราชการหรอืองคก์ารอืน่ทีม่ภีารกจิคลา้ยคลงึกนั
• ผลการดําเนนิการของสว่นราชการเมือ่เทยีบกบัคา่เทยีบเคยีง หรอืกบัองคก์ารชัน้นํา

Integration(การบรูณาการ):
• ตวัวดัตา่ง ๆ (จําแนกประเภท) ดา้นผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผลผลติและบรกิาร 
กระบวนการและแผนปฏบิตักิารทีสํ่าคญัตามทีร่ะบไุวใ้น OPและ หมวดกระบวนการ(Cat.1 - 6)
• ผลลพัธร์วมถงึตวัชีว้ดัทีเ่ชือ่ถอืไดสํ้าหรับผลการดําเนนิการทีเ่ชือ่ถอืได ้
• ผลลพัธม์คีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกนัในทกุกระบวนการและหน่วยงาน เพือ่สนับสนุน
เป้าประสงคข์องสว่นราชการ

แนวทางการใหค้ะแนนหมวดผลลพัธ ์: LeTCI
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I - INTEGRATION

• หากนําเสนอตวัช้ีวดัท่ีควรเสนอไม่ครบถ้วน กบัท่ีระบไุว้ในโครงร่าง

องคก์รและในหวัข้อกระบวนการ เรียกว่ามีช่องว่าง (MISSING, GAP)

• หากตวัช้ีวดัท่ีนําเสนอไม่เก่ียวข้องกบัความท้าทายเชิงกลยทุธ ์

วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์และการดาํเนินการในหมวดต่างๆของ

องคก์ร เรียกว่า ขาดความเช่ือมโยง (LINKAGE)

• หากตวัช้ีวดัท่ีนําเสนอไม่ครอบคลมุตามกลุ่มสาํคญัท่ีองคก์รจาํแนก

ไว้ เรียกว่าขาดการแสดงผลจาํแนกรายกลุ่ม (SEGMENT)



ประสิทธิภาพของผูต้รวจประเมิน 

1. Understand the requirements of the Educational Excellence 
Criteria to be able to score consistently

2. Understand the organization being assessed to be able to take 
an overall view of its performance

3. Interact effectively as a member of a high performing 
assessment team

4. Gather, assimilate and analyze evidence to make insightful 
judgments

5. Produce clear, accurate and useful feedback



Step-by-Step Result Evaluation



Independent Review

6-Step Evaluation Result

Step 1: Review the Criteria
Step 2: Select 4 – 6 Key Factors
Step 3: Read Application report
Step 4: Identify 6 Strengths (Ss) and/or 

Opportunities for Improvement (OFIs)
Step 5: Write 2 Feedback-ready Comments
Step 6: Determine the Range and the % Score



• เรยีบเรยีงใจความสาํคญั (Nugget, or Item main 
points) ของแตล่ะหวัขอ้ ตามความเขา้ใจทีเ่ป็นภาษาของ
เราเองใหก้ระชบัไดใ้จความ และใชป้ระกอบขณะอา่น 
application report

• ทาํความเขา้ใจของคาํถามระดบั basic, overall, multiple 
requirements

• ทาํความเขา้ใจคาํศพัท ์และคาํอธบิายทีม่คีวามสาํคญั

Step 1: Review the Criteria



• หา KF ท ัง้หมดทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั Item และคดัเลอืก 4-6 KF ทีม่ ี
ความสาํคญักบัสว่นงานมากทีส่ดุ

• เรยีงลาํดบัความสาํคญั KF ทีส่อดคลอ้งกบัระดบัผลลพัธข์อง
สว่นงาน (basic, overall, multiple) เชน่ ความตอ้งการของ
ลกูคา้/ผูร้บัผลงาน สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนั ความตอ้งการ
ของบคุลากร แผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารทีส่าํคญั 

Step 2: Select 4 – 6 Key Factor



• พจิารณาผลลพัธท์ ีนํ่าเสนอมา วา่เกีย่วขอ้ง หรอืมคีวามสาํคญัทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบับรบิทขององคก์ร (OP/KF) หรอืไม่

• พจิารณาผลลพัธท์ ีนํ่าเสนอดว้ยแนวทาง Le T C I

- Le : ผลลพัธท์ ีนํ่าเสนอเทยีบกบัเป้าหมาย/ตอบเกณฑ์

- Trend : ผลลพัธท์ ีม่แีนวโนม้ 3 จดุ 

- Comparison : ผลลพัธเ์ทยีบเคยีงกบัคูแ่ขง่/คูเ่ทยีบทีก่าํหนด

- Integration อา่นหมวดกระบวนการทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

คดิถงึความสมัพนัธเ์พือ่หา Expected Result ถา้ไมม่คีอื Missing Result 
หากผลลพัธท์ ีนํ่าเสนอมา ไมพ่บการจําแนกกลุม่ตามทีก่าํหนดตาม KF ที่
เก ีย่วขอ้ง เชน่ กลุม่ลกูคา้ กลุม่บคุลากร คอื No Segmentation

Step 3: Read Application report



Expected Results

• Responses to process item Criteria questions 
should provide:
- Process outputs and outcomes 
- Performance measures used to manage and 
improve key processes

• Key product and service descriptions should 
provide:
- Features important to customers
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Presenter
Presentation Notes
Within its responses to the process items of the Criteria, the applicant should describe The outputs and outcomes for its key processesIts associated performance measuresThe applicant should also identifyKey features of product and service offerings that are important to its customers (usually found in the Organizational Profile)A performance measurement system should include results for each of these outputs, outcomes, or features, so that these can be evaluated and/or improved.



S & OFI for Result Items

Look at Key or Meaningful Results
• Strengths are identified if the following is observed:

• Levels are equivalent or better than appropriate 
goals, comparatives, and/or benchmarks

• Trends show consistent improvement, and
• Results are linked to key requirements

• Opportunities for improvement are identified if:
• Levels do not reach goals, comparative performances
• Trends show degrading performance
• Comparisons are not shown, if appropriate
• Results are not linked to key requirements
• Results are not provided for key processes and/or 

action items (gap)



• ระบจุดุแข็ง และ โอกาสพฒันา ประมาณ 6 ขอ้คดิเห็น ตาม
ระดบัของสว่นงาน (basic, overall, multiple) 

• ลาํดบัความสาํคญัของขอ้คดิเห็น

• ใชม้มุมองทีเ่พิม่คณุคา่ใหก้บัสว่นงาน และเชือ่มโยง
ความสมัพนัธก์บัหวัขอ้อืน่ แมจ้ะไมไ่ดถ้กูระบไุว ้

• มองหาขอ้มลูทีห่ายไป (อาจยกประโยชนใ์หใ้นกรณีทีไ่ม่
แนใ่จ ... อยา่งสมเหตสุมผล)

Step 4: Identify 6 Strengths (Ss) 
and/or Opportunities for Improvement (OFIs)



• เร ิม่ตน้ดว้ยขอ้คดิเห็นทีเ่ป็นใจความสาํคญั (Nugget) และ
ขอ้คดิเห็นทีส่ ือ่ความหมายน ัน้ ตามดว้ย 2-3 ตวัอยา่ง 
(Examples) ลงทา้ยขอ้คดิเห็นทีส่ ือ่ถงึความสมัพนัธห์รอื
เกีย่วขอ้งกบัหนว่ยงาน (Relevance) จบแตล่ะขอ้คดิเห็น
(Done) ไมค่วรเกนิ 75 คาํ

• ระบ ุKF ทีส่มัพนัธก์บัขอ้คดิเห็น 

• Rate ความสาํคญัเป็น +, ++ หรอื - , --
- +/- Le T C I
- Criteria ตามหวัข้อ basic, overall, multiple

Step 5: Write Feedback-ready Comments
(NERD)



Should not be Done

Comment Content
• Go beyond the requirements of the Criteria or assert your 

personal opinions.
• Be prescriptive by using “could,” “should,” or “would.”
• Be judgmental by using terms such as “good,” “bad,” or 

“inadequate.”
• Comment on the applicant’s style of writing or data 

presentation.

Comment Style

• “Parrot” the application or the Criteria: restate message.
• Use jargon or acronyms unless they are used by the applicant.



Student learning and process 
results include limited 
segmented data by, for 
example, location (Figures 
7.1-3) and student group 
(Figure 7.1-8). Additional 
segmentation may enhance 
the applicant's ability to apply 
root cause analysis—a key 
tool used by Trust Teams to 
identify opportunities for 
breakthrough improvements.

Results OFI

Polite

Professional

Positive

Judgmental

Prescriptive

Nugget: Key point based on 
Criteria

Indicates Relevance to this 
applicant

Examples for clarity & context



ตัวอย่างการเขยีน Strength

ส่วนงานมผีลลพัธ์การดาํเนินการเร่ือง.....คาํถามตามเกณฑ์....หลายเร่ือง/ส่วน

มาก....อยู่ในระดบัที.่...ด/ีดเีลศิ....ได้แก่...ยกตวัอย่างกราฟเด่นๆ....และมี

แนวโน้มที.่..ดขีึน้/ดขีึน้อย่างต่อเน่ือง....หลายเร่ือง/ส่วนมาก....ได้แก่....

ยกตวัอย่างกราฟ....นอกจากนีย้งัมผีลลพัธ์....บางเร่ือง/หลายเร่ือง/ส่วนมาก...มี

ระดบัที.่..ด/ีดกีว่า/เป็นผู้นํา....เม่ือเทยีบกบั...คู่แข่ง/Best in class…
สะท้อนความสําเร็จขององค์กรเร่ือง......



ตวัอย่างการเขยีน OFI



• ผลการดาํเนินการของผูส้มคัรเรื่องความพึงพอใจโดยรวมของลกูค้า 

(รปู 7.2-1) แสดงให้เหน็การปรบัปรงุตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 โดย

เพ่ิมขึน้จากประมาณ 93% เป็นมากกว่า 98%  ในปี 2563 ผลการ

ดาํเนินการจากการสาํรวจโดยองคก์รกลาง ของผูส้มคัรเหนือกว่าตวั

เปรียบเทียบท่ีดีท่ีสดุในกลุ่มเดียวกนั และเท่ากบัหรือดีกว่าระดบั

เทียบเคียงของผูท่ี้ได้รบัรางวลัคณุภาพแห่งชาติ  ผลลพัธเ์หล่าน้ีอาจ

สะท้อนถึงประสิทธิผลของกิจกรรมการปรบัปรงุในด้านการมุ่งเน้น

ผูร้บับริการของผูส้มคัรและการเปล่ียนแปลงกระบวนการเพ่ือ

ปรบัปรงุรอบเวลาและการบริการ  และสนับสนุนคณุค่าในเรื่องความ

เป็นเลิศการบริการและการมุ่งเน้นผูร้บับริการของผูส้มคัร



การรายงานผลลพัธด้์านบคุลากรไม่ครบถ้วนตามกลุ่มท่ีกาํหนดไว้ใน

โครงร่างองคก์ร เช่น รปู 7.4-1 มีการรายงานผลลพัธข์องกลุ่มบคุลากร

ประจาํเท่านัน้ ไม่มีผลลพัธด้์านอาสาสมคัร ย่ิงกว่านัน้ตวัเปรียบเทียบท่ี

รายงานในรปู 7.4-1 ถึง 7.4-3 ยงัแสดงถึงผลลพัธข์องกลุ่มบคุลากรประจาํ

เท่านัน้ หากไม่มีสารสนเทศน้ี อาจเป็นการยากสาํหรบัองคก์รในการ

ประเมินผลกระทบของกิจกรรมการปรบัปรงุท่ีมุ่งเน้นด้านทรพัยากร

บคุคล ซ่ึงเก่ียวข้องกบักลุ่มต่าง ๆ และในการทาํให้มัน่ใจว่าองคก์รจะ

บรรลวุตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธเ์รือ่ง “การเป็นองคก์รท่ีมีความผาสกุ

สาํหรบับคุลากร”



องคก์รไม่ได้แสดงผลลพัธข์องดชันีช้ีวดัด้านประสิทธิผลของกระบวนการ

หลายตวัท่ีสาํคญัสาํหรบัองคก์ร เช่น ไม่ได้แสดงผลลพัธเ์รื่องการทาํผิด

จริยธรรม, การบริหารความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัจาํหน่าย, หรือรอบเวลาและ

ผลิตภาพสาํหรบักระบวนการท่ีสาํคญั ตามความเหมาะสม นอกจากน้ี ไม่ได้

แสดงผลลพัธท่ี์ระบถึุงประสิทธิผลของกระบวนการท่ีเก่ียวกบัสายธรุกิจ ABC

ซ่ึงมีมลูค่ามากกว่า 500 ล้านบาทต่อปี การไม่มีผลลพัธส์าํหรบัดชันีช้ีวดัด้าน

ประสิทธิผลของกระบวนการเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อองคก์รในการประเมิน

ระบบงาน และการดาํเนินการปรบัปรงุตามความจาํเป็น



• ใหคะแนนโดยอาศัยแนวทาง

การใหคะแนน LeTCI

• ดูเปนองครวมตอการตอบสนอง

คําถามของหัวขอวาอยูระดับใด 

(basic, overall, multiple)

• คะแนนท่ีไดตองสอดคลองกับขอคิดเห็นท่ีให  BEST FIT

• ชวงของคะแนนตองสะทอนภาวะการพัฒนาขององคกร

Determine the Range and % Score



การประเมนิ Results หวัข้อ Level 

0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100%
There are no 
organizational 
performance 
results, or the 
results reported 
are poor. 

A few 
organizational 
performance 
results are 
reported, 
responsive to 
the basic 
requirements of 
the item, and 
early good 
performance 
levels are 
evident.

Good 
organizational 
performance 
levels are 
reported, 
responsive to 
the basic 
requirements of 
the item.

Good 
organizational 
performance 
levels are 
reported, 
responsive to 
the overall 
requirements 
of the item.

Good-to-
excellent 
organizational 
performance 
levels are 
reported, 
responsive to 
the multiple 
requirements of 
the item.

Excellent 
organizational 
performance 
levels are 
reported that 
are fully 
responsive to 
the multiple 
requirements of 
the item.



Few 5 to 15%

Some more than 15% to 30%

Many more than 30% to 50%

Most more than 50% to 80%

Nearly All more than 80% to less than 100%

All 100%



การประเมนิ Results หวัข้อ Trend

0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100%
Trend 
data 
either are 
not 
reported 
or show 
mainly 
adverse 
trends

Some trend 
data are 
reported, 
with some 
adverse 
trends 
evident.

Some trend 
data are 
reported, and 
most of the 
trends 
presented 
are 
beneficial.

Beneficial 
trends are 
evident in areas 
of importance 
to the 
accomplishmen
t of your 
organization’s 
mission.

Beneficial trends 
have been 
sustained over 
time in most 
areas of 
importance to 
the 
accomplishment 
of your 
organization’s 
mission.

Beneficial 
trends have 
been sustained 
over time in all 
areas of 
importance to 
the 
accomplishme
nt of your 
organization’s 
mission.



การประเมนิ Results หวัข้อ Comparison

0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100%
Comparative 
information is 
not reported.

Little or no 
comparative
information is 
reported.

Early stages 
of obtaining 
comparative 
information 
are evident.

Some current 
performance 
levels have been 
evaluated 
against relevant 
comparisons 
and/or 
benchmarks and 
show areas of 
good relative 
performance.

Many to most 
trends and current 
performance levels 
have been 
evaluated against 
relevant 
comparisons 
and/or 
benchmarks and 
show areas of 
leadership and 
very good relative 
performance.

Industry and 
benchmark 
leadership is 
demonstrated in 
many areas.



การประเมนิ Results หวัข้อ Integration 

0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100%
Results are not 
reported for 
any areas of 
importance to 
the 
accomplishme
nt of your 
organization’s 
mission

Results are 
reported for a few 
areas of 
importance to the 
accomplishment 
of your 
organization’s 
mission

Results are 
reported for 
many areas of 
importance to 
the 
accomplishmen
t of your 
organization’s 
mission

Organizational 
performance 
results are 
reported for 
most key 
student, other 
customer, 
market, and 
process 
requirements

Organizational 
performance 
results are 
reported for 
most key 
student, other 
customer, 
market, process 
and action plan 
requirements

Organizational 
performance 
results and 
projections are 
reported for 
most key 
student, other 
customer, 
market, 
process, and 
action plan 
requirements



TQC TQA
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