
ยทุธศาสตรส์ถาบนั ระยะที ่3 (2560 -2564) 

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 : การบรหิารและพฒันาองคก์ร 

ตวัชีว้ดัที ่1 : การขอรบัรองการยกระดบัคณุภาพการ

บรหิารงานตามแนวทาง TQA อยา่งนอ้ย 1  unit 

แผนงานที ่1 : แผนงานการพฒันาระบบงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

   5) การพฒันาและปรบัปรงุระบบและกระบวนการ 

        ท างานเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน 

        การบรหิารจดัการตามแนวทาง 

   

TQA 



TQA  (Thailand Quality  Award)  
หรอื รางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ

เป็นรางวลัสูงสุดทีม่อบใหก้บัองคก์รทีม่รีะบบการบรหิาร

จดัการทีเ่ป็นเลศิในทกุ ๆ ดา้น  

1)การน าองคก์ร  

2)การวางแผนเชงิกลยทุธ ์ 

3)การมุง่เนน้ลกูคา้  

4)การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ 

5)การมุง่เนน้บคุลากร  

6)การสง่เสรมิดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

เจา้ภาพ : สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ



ประโยชนต์อ่องคก์รในการเขา้สูก่ระบวนการ TQA 

องคก์รทีไ่ดร้บัรางวลั  

เป็นทีย่อมรบัจากองคก์รตา่งๆ ท ัง้ภายในและตา่งประเทศ และมสีทิธิใ์ชต้รา

สญัลกัษณ์รางวลั TQA ในการโฆษณาประชาสมัพันธอ์งคก์ร มโีอกาสพัฒนาขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เปิดโอกาสใหม้กีารเขา้เยีย่มชมองคก์ร เพือ่

เพือ่เป็นแบบอยา่งใหก้บัองคก์รอืน่ๆ น าไปประยกุตใ์หป้ระสบผลส าเร็จเชน่เดยีวกนั 

1 

2 

3 

การตรวจประเมนิตนเอง (ยทุธศาสตรร์ะยะที ่3 : 2560 – 2564) 

เพื่อใหผู้บ้รหิารทราบถงึสภาพที่แทจ้รงิว่าระบบการบรหิารจัดการในองคก์รยัง

บกพร่องในเรื่องใด เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้ามารถก าหนดวิธีการ และ

เป้าหมายทีช่ดัเจนในการจัดท าแผนปฏบิตักิาร    

    เมือ่ตดัสนิใจสมคัรรบัรางวลั (ต ัง้แตปี่ 2564 เป็นตน้ไป) 

องคก์รจะไดรั้บการตรวจประเมนิดว้ยกระบวนการทีม่ปีระสทิธผิล โดยผูท้รงคณุวฒุิ

จากหลายสาขาอาชพี และไม่ว่าจะผ่านเกณฑรั์บรางวัลหรอืไม่ก็ตาม องคก์รจะ

ได้รบัรายงานป้อนกลบั  ซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์อ่การน าไปวางแผนปรบัปรงุองคก์รใหส้มบรูณ์ มากขึน้ตอ่ไป 



กระบวนการตรวจประเมนิ สมคัร 
ปี 2564 

ตรวจสอบคณุสมบตั/ิเอกสาร 

ตรวจประเมนิ ข ัน้ที ่1 + ข ัน้ที ่2 

ตรวจประเมนิข ัน้ที ่3  

ตรวจเยีย่มพืน้ที ่

650 คะแนน 

รบัรางวลั TQA 

รางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ

550 คะแนน 350 คะแนน 

ตรวจประเมนิข ัน้ที ่3  

ตรวจเยีย่มพืน้ที ่

รบัรางวลั TQC 

รางวลัการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ 

พจิารณากล ัน่กรองเสนอ
รางวลั TQA / TQC 

องคก์รไดร้บั
รายงานกลบั
เพือ่ปรบัปรงุ 



ข ัน้ตอนการเตรยีมองคก์รเพือ่เขา้รบัการประเมนิตามแนวทาง TQA 

1 สรา้งความเขา้ใจแนวทาง TQA ใหแ้กบ่คุลากรทกุระดบั 

2 ก าหนดกลุม่ผูท้ าหนา้ที ่

3 ก าหนดรปูแบบวธิกีาร 

4 จดัท าประเมนิโครงรา่งองคก์ร 

5 ฝึกประเมนิตนเอง 

6 จดัต ัง้ทมีประเมนิในแตล่ะหวัขอ้ 

7 ด าเนนิการประเมนิองคก์ร 

8 วเิคราะหโ์อกาสในการปรบัปรงุและจดัล าดบั 

9 จดัท าแผนการปรบัปรงุ 

10 ประเมนิและปรบัปรงุกระบวนการ 

11 สมคัรเขา้รบัการประเมนิ 



  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมาย :  

รายงานประเมนิ 

โครงรา่งองคก์ร   

แผนการปฏบิตักิาร 

TQA  1 หนว่ย/งาน 

รายงานผลการ

ประเมนิ 1 หนว่ย/

งาน 

1.แผนการพฒันา 

2.ผลการปรบัปรงุการ

ด าเนนิงาน 1 หนว่ย/

งาน ตาม 7 หมวด 

สมคัรเขา้รบัการตรวจ

ประเมนิ TQA 1 

หนว่ย/งาน 

1)ทบทวนผลการด าเนนิงาน 

TQA ของสถาบันทีเ่คยได ้

ด าเนนิการมา 

1) คัดเลอืก 1 unit เพือ่

เตรยีมสมัคร TQA  

     - กระบวนการคัดเลอืก 

     - วธิกีารคัดเลอืก 

1) ทบทวนแผนการ

ปฏบิัตกิาร TQA           

1 หน่วย/งาน 

1) ทบทวนแนวทางการ

ปรับปรงุงานรายงานผล

ประเมนิปี 62 

1) เขยีนรายงาน 

2) สง่รายงาน 

3) สง่ใบสมัคร 

2) ประเมนิโครงรา่งองคก์ร 2) ก าหนดแนวทางการ

ประเมนิตามเกณฑ ์7 

หมวด  

2) ท าการประเมนิตาม

เกณฑ ์7 หมวด  

2) จัดท าแผนพัฒนาและ

ปรับปรงุการด าเนนิงาน 1 

หน่วย/งาน 

2) ด าเนนิงานตามแนวทาง 

การสมัครTQA  

3) ตัง้คณะท างาน 2  ชดุ 3) จัดทมีคณะท างานตาม

เกณฑป์ระเมนิ 7 หมวด 

3) ประมวลผลการ

ด าเนนิงานเพือ่น ามา

เขยีนผลการด าเนนิงาน

ตาม 7หมวด 

3) ประมวลผลการด าเนนิงาน

และปรับปรงุเพือ่น ามา

เขยีนผลการด าเนนิงาน 

3) ตดิตามผลการสมัคร 

     ระดับผลคะแนนทีไ่ด ้

4) เพิม่เตมิความรู ้ความ

เขา้ใจ สรา้งสรรคส์ือ่

ภายในองคก์ร 

4) สือ่สารองคก์ร น า

แนวทางTQA ไปปรับใช ้

ในหน่วยงาน 

4) สือ่สารองคก์ร น า

แนวทางTQA ไปปรับใช ้

ในองคก์ร 

4) สือ่สารองคก์ร น าแนวทาง

TQA ไปปรับใชใ้นองคก์ร 

4) เตรยีมรับรายงานประเมนิ 

ผลป้อนกลับเพือ่น ามา

ปรับปรงุการท างาน

องคก์ร 

5) สรปุและทบทวนการ

ท างานขององคก์ร 

5) สรปุและทบทวนการ

คัดเลอืก 1 หน่วย/งาน 

5) สรปุและทบทวนการ

ท างานขององคก์ร 

5) สรปุและทบทวนการ

ท างานขององคก์ร 

5) สรปุและทบทวนการ

ท างานขององคก์ร 

6) จัดท ารายงานประเมนิ

โครงรา่งองคก์ร  

6) จัดท าแผนปฏบิัตกิาร 

    TQA 1 หน่วย/งาน 

 

6) จัดท ารายงานผลการ

ประเมนิ 1 หน่วย/งาน

และขอ้เสนอแนะ 

6) จัดท าแผนการพัฒนา

รายงานผลการปรับปรงุ

การด าเนนิงาน 1 หน่วย/งาน 

 

6) เตรยีมจัดท ายทุธศาสตร์

ระยะที ่4 

คณะท างาน TQA ชดุใหญใ่หค้วามเห็นชอบ เมือ่ 6 ธ.ค. 59 
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TQA มกีรอบแนวคดิมาจาก  

คา่นยิมและแนวคดิหลกั 11 ประการ 

คา่นยิมและแนวคดิหลกั =  ความเชือ่ และพฤตกิรรมที่

ยดึถอืเป็นรากฐานขององคก์รทีม่คีวามเป็นเลศิ กอ่ใหเ้กดิ

แนวทางการปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดของการปฏบิตั ิเพือ่ให ้

บรรลวุสิยัทศัน ์พันธกจิ   

 



คา่นยิมและแนวคดิ 11 ขอ้ 

1 มมุมองเชงิระบบ  
ทศิทางการท างานทีม่เีป้าประสงคไ์ปในแนวทางเดยีวกนั มกีาร
เชือ่มโยง บรูณาการ 

2 
การน าองคก์รอยา่งมี
วสิยัทศัน ์ 

ผูน้ าระดับสงูก าหนดทศิทางขององคก์ร ก าหนดความคาดหวัง
ทีส่งู ใหม้กีลยทุธ ์สรา้งบรรยากาศ แรงบนัดาลใจ จงูใจ 

3 ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้  เกษตรกรบนพืน้ทีส่งู การบรกิารดา้นการวจัิยและพัฒนา 

4 
การใหค้วามส าคญักบั
บคุลากร  

สรา้งแรงจงูใจ การพัฒนาความกา้วหนา้ สวัสดกิาร สรา้ง
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

5 
การเรยีนรูร้ะดบัองคก์รและ
ความคลอ่งตวั  

ความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง 

6 การมุง่เนน้ความส าเร็จ  ความยั่งยนืของผลลัพธ ์ความคาดหวังของลกูคา้ 

7 การจดัการเพือ่นวตักรรม  งานวจัิยใหเ้กดินวัตกรรมและการปรับปรงุ 

8 การจดัการโดยใชข้อ้มลูจรงิ  การวัดผล วเิคราะห ์การใชร้ะบบ IT 

9 ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  
งานพัฒนาสงัคม การผลติในระบบปลอดภัย แผนชมุชน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

10 จรยิธรรมและความโปรง่ใส  วัฒนธรรมองคก์ร ธรรมาภบิาล 

11 
การสง่มอบคณุคา่และ
ผลลพัธ ์ 

การถา่ยทอดองคค์วามรู ้การสง่มอบผลงานวจัิยใหช้มุชนและ
หน่วยงานอืน่ ๆ 



6. การปฏบิตักิาร 

5. บคุลากร 

       3. ลกูคา้ 

2. กลยทุธ ์

0. โครงรา่งองคก์ร 

ลกัษณะองคก์ร สิง่ส าคญัทีม่ผีลตอ่วธิกีารด าเนนิงาน  

สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัขององคก์ร 

โครงสรา้งระบบ TQA 

7. ผลลพัธ ์
1. การน าองคก์ร 

ผลการด าเนนิงานทีเ่ขม้แข็ง ตอ้งอาศยัการน าองคก์รทีเ่ขม้แข็ง  
และแสดงผา่นผลลพัธท์ ีโ่ดดเดน่ 

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้(พืน้ฐานของระบบ) 



1. ลกัษณะองคก์ร 

ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

     (1) ผลติภัณฑ ์  

        (2) พันธกจิ วสิยัทัศน ์และคา่นยิม 

     (3) บคุลากร 

     (4) สนิทรัพย ์

     (5) กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ 
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ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร 

     (1) โครงสรา้งองคก์ร   

    (2) ลกูคา้  

    (3) ผูส้ง่มอบและพันธมติร 

  

ก. สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั 

ข. บรบิทเชงิกลยทุธ ์

ค. ระบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการ 

   

2. สถานการณข์ององคก์ร 

โครงรา่งองคก์ร 



 

11 ม.ค.
ประเมนิ 

โครงรา่งองคก์ร  
    คร ัง้ที ่1 

1. ผลติภณัฑ ์
2. ลกัษณะ 

    โดยรวมของ  

    บคุลากร 

3. ลูกคา้และผูม้ ี

    สว่นไดส้ว่เสยี 

4. ผูส้ง่มอบและ 

     พนัธมติร 

 

30 ม.ีค.
อบรม TQA 
ครัง้ที ่1 

 
 

31 ม.ีค. 

ประเมนิ 
โครงรา่งองคก์ร  
 คร ัง้ท ี ่2 

1. พนัธกจิ วสิยัทศัน ์  

    คา่นยิม สมรรถนะ 

2. สนิทรพัย ์

3. กฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

4. โครงสรา้งองคก์ร 

 
 

8 พ.ค. 
ประเมนิ 
โครงรา่ง
องคก์ร  

 คร ัง้ท ี ่3 

ประเมนิ 

สถานการณ์

ขององคก์ร  

 

ส.ค. 
ประชมุ
ทมีงาน 

3 ม.ีค.
ประชมุ
รว่มกบั      
ทีป่รกึษา 

 

25 เม.ย. 
ประชมุ
ทมีงาน 

                                         

ความกา้วหนา้การเดนิทางของ 
กจิกรรม HRDI@TQA ปี 2560  

ประเมนิโครงรา่งองคก์ร 

ต.ค-พ.ย. 
จัดท า RM  

5 ปี 
และแผนฯ 

60 

6 ธ.ค. 
คณะท างาน
ชดุใหญ่

เห็นชอบ RM 
5 ปี  

และแผนฯ 60 
 

ม.ค.- ก.พ. 
ทาบทามที่
ปรกึษา 

เม.ย. - ก.ย. 60 ต.ค. 59 – ม.ีค. 60 

20 ก.ค.
พจิารณา 
รา่งรายงาน
รว่มกับ 
ทีป่รกึษา 

ก.ย. 

22 ม.ีค. 
ประชมุ
ทมีงาน 

21 ก.พ. 
ประชมุ
ทมีงาน 28 เม.ย.

อบรม TQA 
ครัง้ที ่2 

ประชมุคณะ 
ท างาน 
ชดุใหญ ่

พจิารณา
รายงานฉบบั
สมบรูณ์ 

28 ม.ิย  
ประชมุ
ทมีงาน 

1 เม.ย. 

ดงูาน

พืน้ที ่

100% 

27 เม.ย. 



การปรบัปรงุการท างานอยา่งเป็นระบบ 

   สูอ่งคก์รแหง่ความเป็นเลศิ 
 

 

TQA  
 

 
การเขา้สูก่ระบวนการ 

 



กจิกรรม/โครงการ/แผนงาน 

วธิกีารควบคมุภายใน เพือ่ป้องกนั หรอืลดความเสีย่ง 

ความเสีย่ง 

แผนบรหิารความเสีย่ง 

กลยทุธ ์ การปฏบิตักิาร กฎหมาย เงนิ 



แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

ตวัชีว้ดั 

การควบคมุภายในและแผนบรหิารความเสีย่ง 

องคก์รทีม่กีารบรหิารจดัการเป็นเลศิ 




