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บริหาร 
แผน 

บุคคล 
IT 

ปฏิบตัิการ ตลาด บริหาร 
แผน IT 

ปฏิบตัิการ ตลาด 

กระบวนการ 1 

บุคคล 

ประเมินกระบวนการและความเชื่อมโยง 

เน้นเฉพาะภาระงานที่รับผิดชอบ เน้นบูรณาการกระบวนการทั้งระบบ 

วิวัฒนาการของการประเมินองค์กร  

ประเมินตามโครงสร้างองค์กร 

กระบวนการ 2 

การประเมินกระบวนการ  สู่  การประเมินระบบงานโดยรวม 

กระบวนการ 3 
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ค่านิยม/แนวคิด 
การบริหารองค์กรที่ดี 

 ชี้แนะประเด็นที่ควรด าเนินการ / ปรับปรุง 
 ให้ความส าคัญกับการบูรณาการทั้งระบบ 
 ปรับให้เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ 
 มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ลมดุล 
 ไม่บังคับว่าต้องท าอย่างไร 

เกณฑ์ SEPA  
 

ประเมิน 
• หาโอกาสปรับปรุง 
• ระดับการพัฒนา 
  

State Enterprise Performance Appraisal System 



1.  มุ่งเน้นความสมดุล 
2.  น าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
3.  ให้ความส าคัญต่อลูกค้า  
4.  มีการเรียนรู้ระดับบุคคลและระดับองค์กร 
5.  เห็นคุณค่าของบุคลากรและคู่ค้า 
6.  มีความคล่องตัว 
7.  มุ่งเน้นอนาคต 
8.  จัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
9.  จัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
10.  รับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม 
11.  มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และสร้างคุณค่า 
12.  มีมุมมองเชิงระบบ 

ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์ SEPA 

HPO’s DNA 
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• การมุง่เนน้อนาคต 

การน าองคก์ร 

ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ร 

12 

ค่านิยมหลกั 

ขององคก์ร 

ท่ีเป็นเลิศ 

การมุ่งเนน้บุคลากร 

ผลลพัธด์า้นการมุ่งเนน้บุคลากร 

12 ค่านิยมหลักขององค์กรที่เป็นเลิศ      6 กระบวนการที่เป็นระบบ      6 ผลลัพธ์ทีส่มดุล   

ค่านิยมหลักองค์กรที่เป็นเลิศและเกณฑ์ SEPA 

Systems Focus 

5 



ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกจิ 

   7. ผลลพัธ ์  
  
-  ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
- การมุ่งเนน้ลกูคา้ 
- การเงินและตลาด 
- การมุ่งเนน้บุคลากร 
- ประสิทธิผลกระบวนการ 
- การน าองคก์ร 

6. การมุ่งเนน้ 

การปฏิบตักิาร 

5. การมุ่งเนน้ 

บุคลากร 

4. การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

3. การมุ่งเนน้ 

ลกูคา้ 

และตลาด 

1. การน าองคก์ร 

2. การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร ์

 

บริบทของรฐัวิสาหกิจ 

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย 

 

 
• สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  ความสมัพนัธก์บัภายนอกองคก์ร 

• บรรยากาศดา้นการแข่งขนั บริบทดา้นยุทธศาสตร ์ระบบปรบัปรุงผลด าเนินการ  
  

 

บริบทของรฐัวิสาหกิจ 

 

 
 

•          สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  ความสมัพนัธก์บัภายนอกองคก์ร 

บรรยากาศดา้นการแข่งขนั บริบทดา้นยุทธศาสตร ์ความเส่ียง การปรบัปรุงผลด าเนินการ  
  

 

Systems Focus 

6 



การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง SEPA 

จดัท ารายงานผลการด าเนินการ

(Organizational Performance Report) 

1 
ประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 

(Self-Assessment) 

2 

จดัท าแผนพฒันาองคก์ร 
3 

ด าเนินการพฒันาปรบัปรุง 
4 

   7. ผลสมัฤทธ์ิ 
            
-  ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
- การมุ่งเนน้ลกูคา้และตลาด 
- การเงินและตลาด 
- บุคลากร 
- ประสิทธิผลกระบวนการ  
- การน าองคก์ร 

 

6. การจดัการ 

กระบวนการ 
 

5. การมุ่งเนน้ 

บุคลากร 
 

 
4. การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

 

 

3. การมุ่งเนน้ 

ลกูคา้ 

และตลาด 
 

1. การน าองคก์ร 
 

2.  การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร ์

 
 

บริบทของรฐัวิสาหกิจ 

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย 

ทวน

สอบโดย

ผูต้รวจ

ประเมิน

ภายนอก 
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มิติการประเมินองค์กรตามแนวทาง SEPA 

Systems Focus 
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PROCESS 
(Category 1-6) 

(ADLI) 

RESULTS 
(Category 7) 

(LeTCI) 

Learning 

(L) 

Integration 

 (I) 
Approach 

      (A) 

Deployment 

(D) 

Levels 

  (Le) 

แนวทาง/วิธีการ การถ่ายทอด 
ให้น าไปปฏิบัติ 

การเรียนรู้ 

 Integration 

      (I) 
การบูรณาการ 

(ผลแยกตามกลุ่ม) 
ระดับ 

(ปัจจุบัน) 

Trends 

   (T) 

แนวโน้ม 
(ผลย้อนหลัง) 

Comparisons 

(C) 

เปรียบเทียบกับ 
คู่แข่ง/คู่เทียบ 

การบูรณาการ 

ผลประเมิน:  จุดแข็ง (Strengths)  
               โอกาสในการปรับปรุง(Opportunities for Improvement) 



แนวทาง (Approach) 
 

• เป็นระบบ 
 

   -  มีขั้นตอนชัดเจน ท าซ้ าได้ 
   -  Input เหมาะสม   
   -  มีวิธีการประเมินผล  
   
•  มีประสิทธิผล 
   -  Output/Outcomes ได้ตามต้องการ 
   -  สามารถสนองความต้องการองค์กร      
      และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

 

การน าไปปฏิบัติ (Deployment) 
 

• ทั่วถึง 
 

   - น าไปปฏิบัติในทุกกลุ่มงานทีเ่กี่ยวข้อง 
   - ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ      
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
• ปฏิบัติอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ  
  - มีระบบการตรวจติดตาม  
     เพื่อยืนยันการปฏิบัตจิริง 

 
มิติการประเมินกระบวนการ 

Systems Focus 
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การเรียนรู้ (Learning) 
 

• มีการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  (ทั้งแนวทางและผลลัพธ์)  
• มีการปรับปรุง อย่างเป็นระบบ 
• มีการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร  

การบูรณาการ (Integration)   
 

• แนวทางตอบสนองความต้องการของ 
      องค์กรครบถ้วน 
      ผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม     
      เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
• ใชต้ัววัดและสารสนเทศสนับสนุน 
    การด าเนินการทุกระดบั 
•  ใช้ข้อมูล แผนและทรัพยากร 
    เพื่อด าเนินการร่วมกัน 

 
มิติการประเมินกระบวนการ 
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LeTCI (Let See) 
 

•  Level (ระดับ) :  
      ระดับผลด าเนินการในปจัจุบัน 
 

•  Trend (แนวโน้ม) :  
      การเปลี่ยนแปลงของผลลพัธ ์
 

•  Comparison (การเปรียบเทียบ) :  
      เปรียบเทียบผลกับตัวเปรียบเทียบหรือตัวเทียบเคียง 
  

•  Integration (การบูรณาการ) :  
      มีผลลัพธ์แสดงครบถ้วน ตามกลุ่มลูกค้า กลุ่มบุคลากร  
      ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและแผนปฏิบัติการ 

มิติการประเมินผลลัพธ์ 

Systems Focus 
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ระดับผลกระทบ หากไม่ด าเนินการ 

 

ปรบัปรุงง่าย 

ผลกระทบมาก 

การจัดล าดับความส าคญัโอกาสในการปรับปรุง 

ปรับปรุงง่าย  
ผลกระทบน้อย 
Med. Priority 

ปรับปรุงยาก 
ผลกระทบมาก 

Med. Priority 
 

ปรับปรุงยาก 
ผลกระทบน้อย 

ปรับปรุงง่าย 
ผลกระทบมาก 

Med. Priority 

Lowest Priority 

Highest Priority 

Low Priority 

Low Priority 

 High Priority 

High Priority 

12 
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แผนปรับปรุงองค์กร 2556-2559 (ตัวอย่าง) 
 

• วางแผนพัฒนา 
   องค์กรด้วย SEPA 
• สร้างการรับรู้ 
• ฝึกอบรมผู้บริหาร  
   คณะท างาน 
• ประเมินตนเอง 
• จดัล าดบั OFI 

• ปลกูฝังคา่นิยมองค์กร 
• ปรับปรุงการสื่อสาร 
• หาความต้องการลกูค้า 
• จดัระบบการประเมินงาน 
• หาปัจจยัความผกูพนัของ 
   พนกังาน 
• ทบทวนและปรับปรุง 
   การจดัท ายทุธศาสตร์ 

• เสริมสร้างค่านิยม 
• ถ่ายทอดกระบวนการ 
   หลักให้ไปปฏิบัติ 
• ปรับปรุงยุทธศาสตร์สร้าง 
   ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
• สร้างความผูกพันของ 
   พนักงาน 
• ปรับปรุงระบบข้อมูล 

• เสริมสร้างค่านิยม 
• ประเมินประสิทธิผล 
   และปรับปรุง 
   กระบวนการหลัก 
• บูรณาการกระบวนการ 
   ภายในและภายนอก 
   องค์กร 
• เพิ่มความผูกพันของ   
   พนักงาน  

2556 

 
 

การสนับสนุนการพัฒนาองค์กรด้วย SEPA 
 

การฝึกอบรมเกณฑ์: การรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน การตรวจประเมินองค์กร การจัดท า   
                                แผนปรับปรุงองค์กร เครื่องมือการจัดการที่จ าเป็น 
การรณรงค์ส่งเสริม: การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริม การยกย่องชมเชย และให้รางวัล 

 

2557 2559 2558 

Systems Focus 
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14 บทบาทผู้น าระดับสูง 

Effective leadership is putting the first things first. 
Effective management is discipline, carrying it out. 
                                                             Stephen Covey 

1. เป็นผู้น า และปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการพัฒนาองค์กร 
2. ท าความเข้าใจระบบ SEPA 
3. เลือก และแต่งตั้งคณะท างานท่ีเหมาะสม 
4. เป็นผู้น าในการประเมินองค์กร 
5. ทบทวน และจัดล าดับความส าคัญของการปรับปรุง 
6. ก ากับดูแลให้น าแผนการปรับปรุงไปด าเนินการ 
7. สนับสนุนให้ก าลังใจคณะท างาน 
8. ฉลองความส าเร็จ ยกย่องชมเชย ให้รางวัล 
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คณะกรรมการบริหาร 
(Steering Committee) 

ประธานการพัฒนาองค์กร 

หมวด 1.  
การน าองค์กร 
ผลลัพธ์ 7.6 

 

• CEO 
- คณะท างาน 
- เลขาหมวด 

หมวด 2.  
การวางแผน 

เชิงยุทธศาสตร ์
ผลลัพธ์ 7 .3 

 

• รองแผนฯ 
 - คณะท างาน 
 - เลขาหมวด 

หมวด 3.  
การมุ่งเน้นลูกค้า 

และตลาด 
ผลลัพธ์ 7.1, 7.2 

 

• รองการตลาดฯ 
หรือ ธุรกิจ 

- คณะท างาน 
- เลขาหมวด 

หมวด 4.  
การวัด 

การวิเคราะห์ 
และ 

การจัดการ 
ความรู้ 

 

• รอง IT/แผน 
- คณะท างาน 
- เลขาหมวด 

หมวด 5.  
การมุ่งเน้น 
บุคลากร 

ผลลัพธ์ 7.4 
 

• รองบริหาร 
- คณะท างาน 
- เลขาหมวด 

หมวด 6.  
การมุ่งเน้น 

การปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์ 7.5 

 

• รองปฏิบัติการ 
- คณะท างาน 

 - เลขาหมวด 

 
ทมีสนับสนุน / 
ผู้ประสานงาน 

เลขาจากหมวดต่างๆ 
 

โครงสร้างคณะท างานพัฒนาองค์กร (ตัวอย่าง) 

ผู้บริหารระดับกลาง ผู้รับผิดชอบกระบวนการในแต่ละหมวด 
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ความสามารถ
ของ

คณะท างาน 

ความรู้ 

ประสบการณ ์

ทักษะ 

แรงจูงใจ การฝึกอบรม 

เกณฑ์ SEPA 

การจัดท ารายงาน 

การประเมิน 

ความต้องการ 
ปรับปรุงองค์กร 

ความต้องการ 
พัฒนาตนเอง 

ความคาดหวัง 
ของหน่วยงาน 

เข้าใจองค์กร 

ผู้บริหาร 

เจ้าของกระบวนการ 

เกณฑ์และความเชื่อมโยง 

ภารกิจขององค์กร 

แนวคิดด้านคุณภาพ 

มนุษย์สัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

การท างานเป็นทีม 

การเขียน 

การสัมภาษณ ์

การวิเคราะห์ 

การรับฟังคนอื่น 

ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาองค์กร 
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สรุปเกณฑ์ SEPA 



ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกจิ 

   7. ผลลพัธ ์  
  
-  ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
- การมุ่งเนน้ลกูคา้ 
- การเงินและตลาด 
- การมุ่งเนน้บุคลากร 
- ประสิทธิผลกระบวนการ 
- การน าองคก์ร 

6. การมุ่งเนน้ 

การปฏิบตักิาร 

5. การมุ่งเนน้ 

บุคลากร 

4. การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

3. การมุ่งเนน้ 

ลกูคา้ 

และตลาด 

1. การน าองคก์ร 

2. การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร ์

 

บริบทของรฐัวิสาหกิจ 

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย 

 

 
• สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  ความสมัพนัธก์บัภายนอกองคก์ร 

• บรรยากาศดา้นการแข่งขนั บริบทดา้นยุทธศาสตร ์ระบบปรบัปรุงผลด าเนินการ  
  

 

บริบทของรฐัวิสาหกิจ 

 

 
 

•          สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  ความสมัพนัธก์บัภายนอกองคก์ร 

บรรยากาศดา้นการแข่งขนั บริบทดา้นยุทธศาสตร ์ความเส่ียง การปรบัปรุงผลด าเนินการ  
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หมวด  

ประเด็นพิจารณา ก. 

หวัขอ้ 1 

(1) (2) 

7 หมวด 

18 หวัขอ้ 

32 ประเด็น

พิจารณา 

หมายเหต ุ

ประเด็นพิจารณา ข.   

87 ค าถาม 

77 หมายเหต ุ

(3) 

องค์ประกอบของเกณฑ์  SEPA 2555 

บรบิทของรฐัวิสาหกิจ 42 ค าถาม 

หวัขอ้ 2 

กลุ่มค าถาม 
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บริบทของรัฐวิสาหกิจ  

ทุกคนต้องเข้าใจภาพรวมขององค์กร •  รู้จักตนเอง 
 

•  รู้จักมิตร 
 

•  รู้จักคู่แข่ง 
 

 

•  รู้จักความท้าทายและ 
   ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 

•  รู้จักระบบการปรับปรุง 

บริบทของรัฐวิสาหกิจ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ 

Systems Focus 
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บริบทของรัฐวิสาหกิจ  

 ผลิตภัณฑ์และบริการ 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
 บุคลากร 
 เทคโนโลยี อุปกรณ์ สถานที่ 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 ความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด 
 ความต้องการและบทบาทผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ 
 ล าดับในการแข่งขัน  
 ปัจจัยความส าเร็จ  
 การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อการแข่งขัน  
 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์
 ระบบการปรบัปรุง 

Systems Focus 
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• ก าหนด และ ถ่ายทอด ทิศทางองค์กร  
            วิสัยทัศน ์
      ค่านิยม 
• สร้างองค์กรให้ยั่งยืน 
• สื่อสารและท าให้บุคลากรมี 
  ความผูกพันกับองค์กร 
• ติดตาม ทบทวนผลการด าเนินการ 

• พัฒนาผู้น าในอนาคต 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 

หมวด 1. การน าองค์กร 
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 1.2 การก ากับดูแลและความรับผดิชอบ 
ต่อประเทศชาติและสังคม 

หมวด 1. การน าองค์กร 
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• มีระบบก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจทีดี่ 
 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
• ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มาค่า รักษาสิ่งแวดล้อม 
• ส่งเสริมและก ากับให้บุคลากรประพฤติ  
  ปฏิบัติ อย่างมีจริยธรรมทั้งองค์กร 
 

• แกัไขและป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อ  
  สาธารณะ 
• รับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคมและ

สนับสนุนชุมชน 
 



คา่ 8jkobp, 

ระบบการน าองคก์ร ตามเกณฑ ์SEPA 

    

 

• ก าหนดทิศทาง   
 - วิสยัทศัน ์   

 - ค่านิยม 

 - เป้าประสงค ์

 

• ส่ือสาร ปฏิบตัเิป็นตวัอยา่ง 

ให
อ้
 าน
าจ
ต
ดั
สิ
น
ใจ

 
                              

• ปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

การมีส่วนรว่ม 

การสื่อสาร 

  

เขา้ใจความตอ้งการ

ของผูร้บับริการ และ 

 ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

  

จดัล าดบัความส าคญัเพื่อปรบัปรุง 
• ปฏิบตักิาร 

 ตามแผน 

• ปรบัปรุง 

   แกไ้ข 

 

ให
ร้
าง
ว
ลั
 ช
ม
เช
ย
 

• พฒันาบุคลากร 

• สรา้งแรง 

   บนัดาลใจ 

• สรา้งความผูกพนั 

 • จดัท า 

   - แผนยุทธศาสตร ์     

   - แผนปฎิบตัิการ 

 • ก าหนดตวัช้ีวดั      

หมวด 1 

การก ากบัดแูล 

 

หมวด 1 

 หมวด 1  หมวด 1 

 หมวด 1 

 หมวด 4  หมวด 6 
 หมวด 6 

 หมวด 6 

   หมวด 1, 5 

 หมวด 2 

 หมวด 3 

ค่านิยม 

ค่านิยม 

ค่า
นิย

ม ค่านิยม 
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• รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้าน 
• ก าหนด ความท้าทายและความ  
  ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง 
 

• จัดท าแผนสู้กับความท้าทาย ความ    
  เสี่ยง ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ 
 

• แผนมีความสมดุลทั้งระยะสั้น และ   
  ระยะยาว และมีความสมดุลต่อผู้มี   
  ส่วนได้ส่วนเสีย 

2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 

หมวด 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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• จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับ  
  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 

• จัดสรรทรัพยากรให้เพยีงพอ 

• มีแผนทรัพยากรบุคคลทีส่อดคล้อง 

• ประเมินความเสีย่งแผนปฏิบัติการ  

• ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

• สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ 

2.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อน าไปปฏิบัต ิ

หมวด 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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รวบรวมขอ้มูล 

• ลกูคา้ ตลาด 

• เทคโนโลย ี

• การเงิน 

• ความเสี่ยง 

• บุคลากร 

• ความสามารถ 

• ผลด าเนินการ 

• ความคิดเห็นของ 

  ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย  

  ผูเ้ช่ียวชาญ ฯลฯ 

  เพื่อระบุจุดบอด 

 

 

วิเคราะห ์SWOT 

ทบทวน วิสยัทศัน ์ภารกิจ ค่านิยม 
 

 

ก าหนด วตัถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

 

 

 

 

ก าหนดยุทธศาสตร/์ ตวัวดั เป้าหมาย 

 

 

ก าหนด ความทา้ทาย ความไดเ้ปรียบ 
ความสามารถพิเศษที่มีและที่จ  าเป็น 

แผนระยะยาว/ ตวัวดั เป้าหมาย แผนระยะสั้น /ตวัวดั เป้าหมาย 
 

 

ถ่ายทอดแผนใหน้ าไปปฏิบตัิ 

 

 

 

 

ประเมินผลด าเนินการ  ปรบัแผนตามความจ  าเป็น 

 

 

ประเมิน 

กระบวนการ 

จดัท าแผน 

หมวด 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

ระบุจุดบอด 

Systems Focus 
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• ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
 

• หาความต้องการ และความคาดหวัง  
  ของลูกค้าและ ตลาดทั้งในปัจจุบัน  
  และในอนาคต 
 

• รวบรวม และวิเคราะห์ ”เสียงลูกค้า” 
 

• ใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน การตลาด  
  และการปรับปรุง   

หมวด 3  การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  

3.1 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด                                      

Systems Focus 28 



3.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้า และความพงึพอใจของลกูค้า 

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อเพิ่มความ 

  ภักดี  

• ให้ความสะดวกลูกค้าในการติดต่อ และร้องเรียน 

• แก้ไขความไม่พึงพอใจของลูกค้าอย่าทันท่วงที  
  และวิเคราะห์สาเหตุ  เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
 

• ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า  
   และ เทียบกับคู่เทียบ 

หมวด 3  การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  
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 ร้องเรียน 

 ข้อมูลป้อนกลับ 

แผนยุทธศาสตร ์
แผนปฏิบัติการ 

ออกแบบ
ระบบงาน 
กระบวนการ 

สมรรถนะและ 
อัตราก าลัง 

ด าเนินการ 
การผลิต/ 
บริการ 

ประเมินประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพกระบวนการ 

เสียงของลูกค้า 

ลูกค้า 

    ส ารวจความต้องการ 

     รับฟัง  

ส ารวจความพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ 

ความเชื่อมโยงระหว่าง เสียงของลูกค้า กับ กระบวนการอื่น 

Systems Focus 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรงุผล
การด าเนินการของรฐัวิสาหกิจ 

• เลือก และรวบรวม ข้อมูลและ สารสนเทศ ให้  
  สอดคล้อง และบูรณาการกันเพื่อติดตามผล 
 

• หาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 

• ประเมินผลด าเนินการ และ ความสามารถ  
  ชององค์กร 
 

• จัดล าดับความส าคัญเพื่อปรับปรุง และ หา  
  โอกาสนวัตกรรม 
 

• ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและความรู้ 

• ความพร้อมใช้งาน ของ ข้อมูล สารสนเทศ     
  ส าหรับ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 
 

• ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ เชื่อถิอได้ ปลอดภัย 
  ใช้งานง่าย  
   

• เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
 

• ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ แม่นย า  
  ถูกต้อง เช่ือถิอได้ ทันกาล ปลอดภัย   
  และ เป็นความลับ  
• จัดการความรู้ขององค์กร 
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 การเลือกตัววัด การรวบรวม และการวิเคราะห์ 
กระบวนการวางแผน 

ก าหนดตัววัด และผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ปรับกระบวนการ 

ได้ตามเป้า? 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ก าหนดผู้ตดิตาม ทบทวน ความถี่ 

รายงานเป็นวัน, เดือน, ไตรมาส, รายปี 
ตามที่ก าหนด 

ได้ 

ปรับแผน 

รายงานผลลัพธ์ เปรียบเทยีบเป้าหมาย 

ไม่ 

รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 

การประเมินผลของ 
ปีท่ีก่อนหน้า ใช้เป็น 
ปัจจยัน าเข้าของ 
การจดัแผนยทุธศาสตร์ 
ในปีต่อมา และใช้วดั 
ประสิทธิผลของ 
การจดัท าแผนด้วย  

ARDEC 
Systems Focus 
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5.1 ความผูกพันของบุคลากร 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

• หาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมคีวามผูกพันและพึงพอใจ 
 

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (HPO) 
 

• ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทนอย่าง 
  ยุติธรรม ยกย่อง และให้รางวัล 
• พัฒนาบุคลากรและผู้น า 
  

• ประเมินประสิทธิผลการพัฒนา 
 

• จัดการความก้าวหน้าในอาชีพ และ การสืบทอดต าแหน่ง 
  

• ประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 
 

• น าผลประเมินมาปรับปรุง 

Systems Focus 
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5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

• ประเมินขีดความสามารถและ อัตราก าลังบุคลากร 
  

• สรรหา ว่าจ้าง วางต าแหน่งเพื่อให้งานขององค์กร   
  บรรลุผลส าเร็จ 
• เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
  

• รักษาสภาพแวดล้อมที่ท างาน ให้มี สุขอนามัย  
   ความปลอดภัย มีการป้องกันภัย 
 

• จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสม 

Systems Focus 
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คว
าม

พงึ
พอ

ใจ
 

ความผูกพัน ต า่ สูง 

 ต  า่ 

  สูง พอใจกบัต  าแหน่ง หนา้ท่ี 

รายได ้และสิทธิประโยชน ์

แตไ่ม่กระตือรือรน้  

จะอยูก่บัองคก์รตลอดไป 

แตอ่งคก์รไดป้ระโยชนน์อ้ย 

 

กระตือรือรน้จริงจงักบังาน 

แตไ่ม่พอใจกบัต าแหน่ง หนา้ท่ี 

รายได ้และสิทธิประโยชน ์ 

ไม่มัน่ใจกบัทิศทางองคก์ร 

พรอ้มท่ีจะเปล่ียนงาน 

องคก์รตอ้งปรบัปรุง 

ไม่เห็นดว้ยกบัทิศทางองคก์ร 

ไม่พอใจ และขดัขวาง 

ความเจริญขององคก์ร 

ตอ้งแกไ้ของคก์ร หรือก าจดั 

บุคลากรนั้น 

กระตือรือรน้ท่ีจะท าใหอ้งคก์ร 

บรรลเุป้าหมายมากกว่าท า 

ตามหนา้ท่ี พอใจกบัต  าแหน่ง  

หนา้ท่ี รายได ้สิทธิประโยชน ์

จะอยูก่บัองคก์รและทุ่มเท 

เพ่ือองคก์รตลอดไป 

 

ความพึงพอใจ กับ ความผูกพัน 

Systems Focus 
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6.1 การออกแบบระบบงาน 

หมวด 6. การจัดการกระบวนการ 

 
• ออกแบบและนวัตกรรมระบบงาน 
  

• ก าหนด กระบวนการภายใน/ภายนอกที่ส าคัญ 
   

• ออกแบบกระบวนการที่ส าคัญ ให้มีประสิทธิผล 
   และประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า 
   และให้องค์กรยั่งยืน 
 

• เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
  

• มีแผนการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ 
 

Systems Focus 
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6.2 การจัดการและปรับปรุง 
กระบวนการท างาน 

หมวด 6. การจัดการกระบวนการ 

 
• น ากระบวนการท างานไปปฏิบัติ ให้บรรลุผล 
 

• จัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 

• ปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการโดย
ใช้ข้อมูลจากลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

• ลดค่าใช้จ่าย ความแปรปรวนและความบกพร่อง 
 

• แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงอย่างทั่วถึง 
 

Systems Focus 
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ระบบงานหลกั 

ระบบการผลติ 

ระบบการจดัสง่ 

ระบบการบริการะ 

 

กระบวนการส าคญั
ในระบบผลติ 

กระบวนการหลกั 

 

กระบวนการส าคญั
ในระบบการจดัสง่ 

 

กระบวนการส าคญั
ในระบบการบริการ 

Input 

นโยบายรฐั 

เสียงลกูคา้ 

ผูส้่งมอบ 

คู่คา้ 

คู่ความร่วมมือ 

ผูม้ีส่วนได ้

  ส่วนเสีย 

ผลผลติ 
ผลลัพธ์ 
บรรลุ: 
วสัิยทัศน์ 
พันธกจิ 

Output 

V/M/V จัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์ 

การน า
องค์กร 

การก ากับ
ดูแล 

ระบบสนบัสนุน 
ทรัพยากรบุคคล 

IT 
รักษาความปลอดภยั 

Supply Chain Mgmt. 

บัญชี การเงนิ กฎหมาย 
R/D พฒันาธุรกจิ 

สรา้งสมัพนัธก์บัลกูคา้  ความภกัดี 

ระบบงานโดยรวมขององคก์ร 

ระบบการน าองคก์ร 

ข้อก าหนด 
ระบบงาน/ 
กระบวนการ 

ตวัวดั 
ตวัชีว้ดั 

ดูแลอาคาร สถานที่ 
KPI 

Systems Focus 
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รายงานผลการด าเนินการ(Organizational Performance Report: OPR) 

  เอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจโดยรวม และผล
การด าเนินการขององค์กรโดยใชเ้กณฑ์ SEPA เป็นกรอบการอธิบาย 

•  FACT  -  ข้อมูลจริง 
•  FULL   -  เนื้อหาสมบูรณ ์
•  FLOW  -  เชื่อมโยงกัน 
•  FEEL   -  ให้ความรู้สึกที่ด ี

รายงานที่ดี 
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รายงานผลการด าเนินการตามแนวทาง SEPA 

หมวดกระบวนการ 

42 

Organizational 
Performance Report 

 ส  านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 42 

• เลือกปัจจยัส าคญั 4-6 ปัจจยั 

• เป็นสารสนเทศท่ีใชใ้นการประเมินดว้ย 

รายละเอียดตามค าถามของเกณฑ ์
ค าถามท่ี 

…………….. 

ตาราง 

คู่มือปฏิบติังาน 

หรือ  

Process  

Flowchart (ถา้มี) 
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ก.    การชี้น าและท าให้องค์กรยั่งยืน 
      (1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
            • ผู้น าระดับสูงด าเนนิการอย่างไร ในการก าหนดวิสยัทัศน์ และค่านิยม 
            • ผู้น าระดับสูงด าเนนิการอย่างไร ในการถ่ายทอดวิสัยทัศนแ์ละค่านิยมผา่นระบบการน า
องค์กร   เพื่อให้บุคลากร  ผู้ส่งมอบ  และคู่ค้าที่ส าคัญ รวมทั้งลูกค้า  และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย อื่น ๆ  
น าไปปฏิบัติ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
            • ผู้น าระดับสูงปฏิบัตอิย่างไร  เพื่อแสดงให้เหน็ถึงการมุง่มั่นตอ่ค่านยิม 

(2)  การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

(3) การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 
      มี 4 กลุ่มค าถาม 

            • ผู้น าระดับสูงปฏิบัตอิย่างไร  ทีแ่สดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏบิัติตา 
กฎหมาย และมีจริยธรรม 
            • ผู้น าระดับสูงด าเนนิการอย่างไร ในการสร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อให ้
บุคลากรปฏิบัติ กฎหมาย และมจีริยธรรม 

ตัวอย่างเกณฑ์ หัวข้อ 1.1 การน ารัฐวิสาหกิจโดยผู้น าระดับสูง 
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แนวทาง:    ผู้น าระดับสูงของ xx ประกอบด้วย กกจ. รอง กกจ. และผู้ช่วยกกจ.ทบทวน 
               และก าหนดวิสัยทัศน์ ระหว่างการจัดท ายุทธศาสตร์องค์กร ในเดือนมิถุนายน 
               ทุกปีโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มภารกิจและ SOD  
               (ขั้นตอนที่ 3 รูปที่ 2.1 การจัดท ายุทธศาสตร)์ 
 
 

การน าไปปฏิบัติ:  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยม ี
                      ข้อมูลสนับสนุนครบถ้วน เป็นประจ าทุกปี 
 
 

การเรียนรู้:  ภายใน30 วัน ท าการหลังจากคณะกรรมการอนุมัติแผน  ฝ่ายนโยบายและ 
               แผนจัดให้ผู้เกี่ยวข้องประชุมทบทวนกระบวนการจัดท าแผน เพ่ือให้การจัดท า 
               แผนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 ได้เชิญผู้ทรงคณวุฒิและ  
               กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญมาร่วมให้ข้อมูลและแนะน าเพ่ือระบุจุดบอดของแผน 
 
 

การบูรณาการ:     การก าหนดวิสัยทัศน์ได้น าความต้องการขององค์กรและผู้มีส่วนได้ 
                       ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาเป็นปัจจัยในการก าหนดวิสัยทัศน ์และได้น าไป 
                       ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 

ค าถาม: ผู้น าระดับระดับสูงก าหนดวิสัยทัศน์อย่างไร 

ตัวอย่าง การอธิบายกระบวนการ 



ความสัมพันธ์ของมิติการประเมินกระบวนการ 
  

ป
ร
บั
ป
รุ
งให

ส้
ม
บู
ร
ณ

 ์

ครอบคลมุ 

แนวทาง (Approach) 

เป็นระบบ  มีประสิทธิผล  

การบูรณาการ (Integration) 

ปัจจยัภายใน/ภายนอก  
Organizational Profile 

ขอ้ก าหนดของเกณฑ ์
Criteria Requirements 

ประเมิน 

ปรบัปรุง ปรบัปรุง 

ประเมิน 
การเรียนรู ้ 

(Learning) 

ปฏิบติั ปฏิบติั 
การถ่ายทอดและน าไปปฏิบตั ิ 

(Deployment) 

ทัว่ถึง จริงจงั 

แบ่งปัน (Sharing) 

เป็นระบบ 

ครอบคลมุ 

น
ว
ตั
ก
ร
ร
ม

 

การเรียนรูร้ะดบัองคก์ร (Organizational Learning) 
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แนวทางการให้คะแนน : มิติกระบวนการ (หมวด 1-6) 

มีแนวทางอย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิผล ที่ตอบสนอง 
ต่อข้อก าหนดต่างๆ ของ 
หัวข้ออย่างสมบูรณ์ 

ไม่มแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบ 
มีสารสนทศน้อย
และไม่ชัดเจน 

เริ่มมีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบ 
ที่ตอบสนองต่อ 
ข้อก าหนดพื้นฐาน 

มีแนวทางอย่างเป็น 
ระบบ มีประสิทธิผล 
ที่ตอบสนองต่อ 
ข้อก าหนดพื้นฐาน 

มีแนวทางอย่างเป็น 
ระบบ มีประสิทธิผล 
ที่ตอบสนองต่อ 
ข้อก าหนดโดยรวม 

มีแนวทางอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิผล ที่ตอบสนอง 
ต่อข้อก าหนดต่างๆ 

     

0-5% 10-25% 30-45%  50-65% 70-85% 90-100% 

A 

D 

L 

I 

น าแนวทางไปปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์ ไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่ส าคัญ 
ในทุกพื้นที่หรือหน่วยงาน 

ไม่มีการน าแนว 
ทางที่เป็นระบบ 
ไปถ่ายทอดเพื่อ 
น าไปปฏิบัติหรือ 
มีเพียงเล็กน้อย 

น าแนวทางไป 
ปฏิบัติ ในข้ันเร่ิม 
ต้นเกือบทุกพื้นที่  
ท าให้ไม่บรรลุตาม  
ข้อก าหนดพื้นฐาน 

น าแนวทางไป 
ปฏิบัติ ทุกพื้นที ่
แต่บางพื้นที่ในขั้น 
เร่ิมต้น 

น าแนวทางไป 
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้แตกต่างกัน 
ในบางพื้นที ่

น าแนวทางไปปฏิบัติ  
เป็นอย่างดี โดยไม่มี 
ความแตกต่างที่ส าคัญ 

แนวทางที่สอด 
คล้องกับหน่วย 
งานอื่นส่วนมาก 
เกิดจากการร่วม 
กัน แก้ปัญหา 

ไม่มีแนวคิดใน 
การปรับปรุง 
มีการปรับปรุง 
เมื่อเกิดปัญหา 

เร่ิมเปลี่ยนจาก 
การตั้งรับปัญหา  
มาเป็นแนวคิด 
การปรับปรุง 
ทั่ว ๆ ไป 

เร่ิมมีแนวทางอย่าง 
เป็นระบบ ในการ
ประเมิน และ 
การปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคัญ 

ใช้ข้อมูลจริงในการ
ประเมินและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบ เร่ิม
ใช้ OL และ 
นวัตกรรมปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

ใช้ข้อมูลจริงในการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น 
ระบบ OL และนวัตกรรม 
เป็นเครื่องมือส าคัญใน 
การจัดการ มีการปรับปรุง 
ยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์ 
ระดับองค์กร &Sharing 

มีแนวทางที่บูรณาการเป็น
อย่างดีกับความต้องการ 
ขององค์กรทั้งในปัจจุบัน 
และในอนาคต ที่ระบุไว้ใน 
OP และเกณฑ์หัวข้ออ่ืน 

ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีความสอดคล้อง
ไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับ 
องค์กร 

เร่ิมมีแนวทางที่สอด 
คล้องกับความต้อง 
การพ้ืนฐานขององค-์
กรที่ระบุไว้ ใน OP 
และเกณฑ์หัวข้ออื่น 

มีแนวทางที่สอด 
คล้องกับความต้อง 
การโดยรวมขององค ์
กรที่ระบุไว้ใน OP  
และเกณฑ์หัวข้ออื่น 

มีแนวทางที่บูรณาการกับ  
ความต้องการขององค์กร 
ทั้งในปัจจุบัน และใน 
อนาคต ที่ระบุไว้ใน OP  
และ เกณฑ์หัวข้ออื่น 

ใช้ข้อมูลจริงในการประเมิน 
และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  
OL รวมทั้งนวัตกรรมเป็น 
เครื่องมือส าคัญทั้งองค์กร ม ี
การปรับปรุงและนวัตกรรม 
โดยการวิเคราะห์และ 
Sharing ชัดเจนทั้งองค์กร  
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47 ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินกระบวนการ หมวด (1-6) 

• แนวทางเป็นระบบ  และมีประสิทธิผล 
• น าไปปฏิบัติอย่างท่ัวถึง จริงจัง 

• ทบทวนกระบวนการและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
• แนวทางสอดคล้องกับความต้องการและเกณฑ์หมวดอื่น 

• ไม่ได้ด าเนินการในสิ่งที่ควรด าเนินการ 
• กระบวนการ/วิธีไม่เป็นระบบ ไม่ปฏิบัติอย่างท่ัวถึง 

• ไม่มีการประเมินกระบวนการ และปรับปรุง 
• ข้อมูล และกระบวนการไม่สอดคล้องกัน 

50-65% 30-45% 10-25% 50-65% 

ก. การชี้น าและท าให้องค์กรยั่งยืน 

ข.    การสื่อสารและท าให้รัฐวิสาหกิจมีผลการด าเนินการดี 

50-65% 

30-45% 

30-45% 
40% 

1.1 
1.1 



 
ความสัมพันธ์ของมิติการประเมินผลลัพธ์ 

ความตอ้งการของลกูคา้ ตลาด กระบวนการผลิตและบริการ บุคลากร แผนปฏิบตักิาร 

เปรียบเทียบ 

- ผลที่ผ่านมา 

- ผลที่คาดการณ ์ 

  (ขององคก์ร 

    และคู่แข่ง) 

- เป้าประสงค ์

ดีกว่า 

ดอ้ยกว่า 

ไม่ดี 

กระบวนการ 

A I 

D L 

ทบทวน 

ดี 

ปรบัปรุง 

นวตักรรม 

 

การเปรียบเทียบ 

Comparison 

แนวโนม้ (Trend) 

เลือกตวัช้ีวดัและเก็บขอ้มูล 

การบูรณาการ (Integration) 

ระดับ ( Level) 

ระดบั (Level) ผลลพัธ ์

ผลิตภณัฑ ์

และบริการ 
ลกูคา้ 

การเงิน 

และตลาด 

ประสิทธิผล 

กระบวนการ 
บุคลากร 

การน า 

องคก์ร 

ปีที่ 1, 2, 3,……. 
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ไม่มีผลลัพธ์  
หรือ  
ผลลัพธ์ไม่ดีใน
เร่ืองที่รายงาน 

มีผลด าเนินการ 
น้อยเร่ือง (ตอบ 
สนองข้อก าหนด
พื้นฐาน) และเร่ิม 
มีผลด านินการด ี

     

0-5% 10-25%   30-45%        50-65% 70-85% 90-100% 

Le 

T 

C 

I 

ไม่มีรายงาน 
แนวโน้ม หรือ 
แนวโน้มเป็นลบ 

มีรายงานแนวโน้ม
บางตัวและตัวที่
รายงานส่วนมากมี
แนวโน้มเป็นบวก 
 

เร่ืองที่ส าคัญต่อ 
ความส าเร็จของภารกิจ 
มีแนวโน้มเป็นบวก 

ไม่มีรายงาน 
สารสนเทศเชิง 
เปรียบเทียบ 

ไม่มีรายงาน 
ผลลัพธ์ในเร่ือง 
ที่ส าคัญต่อ 
ภารกิจ 

รายงานแนวโน้ม 
ของผลลัพธ์บางตัว  
และบางตัวมี 
แนวโน้มเป็นลบ 

ไม่มีรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 
หรือมีรายงานน้อย 

มีรายงานผลลัพธ์  
ในเรื่องที่ส าคัญต่อ
ความส าเร็จของ 
ภารกิจน้อย 

แสดงให้เห็นว่า 
อยู่ในข้ันเร่ิมต้นใน
การหาสารสนเทศ 
เชิงเปรียบเทียบ 

ระดับผลด าเนินการ 
ในปัจจุบันบางตัวดีเมื่อ
เทียบกับตัวเปรียบเทียบ
หรือระดับเทียบเคียง  

แนวโน้มและ/หรือผลการ
ด าเนินการส่วนมาก 
เป็นผู้น า และดีมากเมื่อ 
เทียบกับตัวเปรียบเทียบ  
หรือระดับเทียบเคียง 
 

เป็นผู้น าในอุตสาหกรรม 
และเป็นระดับเทียบเคียง 
 

เร่ืองที่ส าคัญต่อ
ความส าเร็จของภารกิจ
ส่วนมาก มีแนวโน้มเป็น
บวกอย่างต่อเนื่อง 

มีผลด าเนินการด ี
ในเรื่องที่ตอบสนอง 
ข้อก าหนดพื้นฐาน 
ของหัวข้อ 

มีผลด าเนินการดี 
ในเร่ืองที่ตอบสนอง
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ 

มีผลการด าเนินการดถีึง  
ดีเลิศ ในเรื่องที่ตอบสนอง
ข้อก าหนดต่างๆของ
หัวข้อ  

มีผลการด าเนินการดเีลิศ 
ในทุกเรื่องที่ตอบสนอง
ข้อก าหนดต่างๆของหัวข้อ 
 
 

มีรายงานผลลัพธ์ 
ในเร่ืองที่ส าคัญต่อ 
ความส าเร็จของ
ภารกิจหลายเรื่อง 

มีรายงานผลลัพธ์ 
ผลด านินการด้านลกูค้า  
ตลาด กระบวนการ และ
แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
เกือบทั้งหมด  
 

มีรายงานผลลัพธ์ผล 
ด าเนินการ ด้านลูกค้า 
ตลาด และกระบวนการ 
ที่ส าคัญเกือบทั้งหมด 
  

มีรายงานผลลัพธ์ผลด าเนิน 
การ และการคาดการณ์ด้าน
ลูกค้า ตลาด กระบวนการ  
และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ
เกือบทั้งหมด 
 

แนวทางการให้คะแนน : มิติผลลัพธ์ (หมวด 7) 

เร่ืองที่ส าคัญต่อ 
ความส าเร็จของภารกิจ 
ทั้งหมด มีแนวโน้มแป็น 
บวกอย่างต่อเนื่อง 
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50 ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินผลลัพธ์ (หมวด 7) 
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