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สารบัญการบรรยายองคความรูและทักษะดานโภชนบริการ

(Food Service management)

วิธีการ ใหแนวคิดการนํารายละเอียดตางๆ ลงสูการปฏิบัติจริง

สวนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพยึดถือตามมาตรฐานฝายโภชนาการ (NUT. 1 - 9)

สวนที่ 2 ตัวอยางโครงสรางตางๆ ตารางและกระบวนการไหลของงาน (Flow chart)

สวนที่ 3 กิจกรรมแกปญหา/การวิเคราะหปญหาจากการปฏิบัติงาน

สวนที่ 4 การประเมินผล

สวนที่ 5 การประยุกตใชหลัก PDSA, 3 P(HA update 2007) ในการพัฒนางานโภชบริการ

สวนที่ 6 การตรวจประเมนิคุณภาพภายใน (Internal assessment)
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การพัฒนางานจากปญหาและเหตุการณท่ีไมพึงประสงคโดยหลักคิด

1. งานประจําทําใหดี มีอะไรควรพูดคุยกัน ขยันทบทวน

2. การวิเคราะหงานในระบบและบูรณาการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

3. หมุนวงลอพัฒนา วิเคราะหหาตนเหตุ

4. เห็นประเด็นสําคัญ บูรณาการระบบ

5. ดาน Patient safety เนน food safety  และ operation safety

6. ดาน food quality เนน sensory test, visual check (texture, ความนารับประทานและอื่นๆ)

การบริหารตนทุน (Unit cost) การสงมอบงานทันเวลาท่ีกําหนดและปลอดเช้ือ
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ตัวอยางผังโครงสรางงานโภชนบริการ

ฝายโภชนาการ

งานโภชนบริการ

หนวยเตรียม ผลิต - บริการอาหาร หนวยพัสดุอาหารและอุปกรณ หนวยลางทําความสะอาด

1. การกําหนดรายการอาหาร การติดตาม

ประเมินทบทวนและแกไขรายการอาหาร

2. การจดัทําตํารบัอาหารมาตรฐาน

3. การกําหนดปริมาณอาหาร

4. การจัดทําเอกสารปฏิบัติงาน

5. การเตรียมและผลิตอาหาร(ผูปวยทั่วไปและ

เฉพาะโรค) และสงมอบ

6. การบริหารงบประมาณอาหารที่ไดรับ

7. การบํารุงรักษา และซอมอุปกรณ เครื่องทุน

แรง

8. การรวบรวมสถิติของหนวยงานฯ

9. การสาํรวจครุภัณฑประจําป

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

11. การกําหนดตารางปฏิบัติงาน

12. การควบคุมการปฏิบัติงาน

13. การสอนและการฝกงาน

1. การรวบรวมขอมูลสาํหรบัประกวดราคา

2. การจัดสถานที่และบริหารระบบการเก็บรักษา

อาหารสด, อาหารแหง

3. การตรวจรับอาหารและเครื่องมืออุปกรณ

4. การทําระบบควบคุมภาชนะอุปกรณและอาหาร

5. การเบิก-จายอาหารและภาชนะอุปกรณ

6. การบํารุงรักษา และซอมอุปกรณ เครื่องทนุแรง

7. การสาํรวจครุภัณฑประจําป

8. การรวบรวมสถิติของหนวยงานฯ

9. การกําหนดตารางปฏิบัติงาน

10. การควบคุมการปฏิบัติงาน

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

12. การสอนและการฝกงาน

1. การทําความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน

2. การทําความสะอาดภาชนะอปุกรณ

3. การเก็บรวบรวมและจัดสงขยะ

4. การสาํรวจครุภัณฑประจําป

5. การบํารุงรักษา และซอมอุปกรณ เครื่องทุน

แรง

6. การรวบรวมสถิติของหนวยงานฯ

7. การกําหนดตารางปฏิบัติงาน

8. การควบคุมการปฏิบัติงาน

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

10. การสอนและการฝกงาน
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ผังภูมิแสดงกระบวนการหลักการบริการอาหารผูปวย

งานโภชนาการ

หนวยธุรการ

การเตรียมเอกสารและ

ประสานงานการประกวดราคา

กําหนด/ทบทวนรายการ, จํานวน

คุณลักษณะเฉพาะของอาหารดิบ

การดําเนินการประกวด

ราคาอาหาร

การออกใบสั่งซื้อ

หนวยโภชนบรกิาร หนวยโภชนบําบัด

การกาํหนดรายการอาหาร

การตรวจรับอาหารดิบ

การเก็บรกัษา - เบิกจาย

รับใบส่ังทําอาหาร

การเตรียม – ผลิตอาหาร ผูปวย

ท่ัวไป/อาหารเฉพาะโรค, อาหาร

ปนผสม

การจัด – ตัก ลงภาชนะ/ถาด
อาหารผูปวยและตรวจสอบความถูกตอง

สงมอบอาหารใหโภชนบําบัด

เก็บถาดอาหารเปอนจากหอผูปวย

รับใบส่ังอาหารผูปวย Diet-order

คํานวณพลังงานจากสารอาหาร

ออกใบส่ังทําอาหาร

ประเมินอาหารผูปวยท่ีเหลือคาง

ถาด(Food waste audit)

การข้ึนเย่ียมและประเมินภาวะ

โภชนาการของผูปวย

ใหคําปรกึษา – แนะนําดาน

โภชนาการ – โภชนบําบัด แก

ผูปวยและรวมวางแผนการรกัษา

การข้ึนเย่ียมและประเมินภาวะ

โภชนาการของผูปวย
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ตัวอยางกระบวนการหลกัการเตรยีม และผลิตอาหาร(Top Down Flow Chart)

เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานหองเตรียม

วัตถุดิบ

เบิกวัตถุดิบจากหองพัสดุตามใบเบิก

ลางสะอาด

แปรรูปวัตถุดิบ

ผลิตอาหารตามใบส่ังผลิตอาหาร

ฝากเก็บในหองเย็น สงหนาเตาผลิต

สงมอบอาหารผลิตเสร็จ

ทําความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

ประเมินผลเพ่ือวิเคราะหหา

แนวทางแกไขหรือปรับพัฒนาตอไป

เคานเตอร

อุปกรณ

ถังขยะ

อื่น

เอกสารใบเบิก(F-FD-12)

น้ํายาลางผักและวิธีปฏิบัติงาน(work instruction)

วิธีการปฏิบัติงานการลางผัก(W-FD-05)

เอกสารใบสั่งเตรียม (F-FD-13), Edible portion

size ของอาหาร

เอกสารใบสั่งผลิต (F-FD-13), บัญชีฝากเก็บ

เอกสารบันทึกการสงมอบอาหาร(F-FD-18)

อุปกรณทําความสะอาด

น้าํยาทําความสะอาด

คูมือตํารับอาหาร, ใบกําหนดอาหาร

เครื่องมือ

การสัมภาษณ

การสังเกต

กรอกใบประเมนิ
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ตัวอยางแผนปฏิบัติงานประจําป……………..

ลําดับ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การบริหารงานท่ัวไป

1 การทบทวน JD บคุลากร

2 การตรวจสุขภาพประจําป

3 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

4 การต้ังงบประมาณประจําป(คาอาหาร อุปกรณ เครื่องทุนแรง ฯลฯ)

5 การทบทวนระบบ PM เครื่องจกัร เครื่องทุนแรง

6 การเก็บขอมูลตางๆ (เพ่ือวิเคราะหและแกปญหา)

7 …………………………

การฝกอบรม

1 การลางมือท่ีมีประสิทธิภาพ

2 การหา TN และเตรียมโครงการฝกอบรม

3 การอบรมดานวิชาชีพ

4 …………………………

การบริหารระบบเอกสาร

1 การทบทวนเอกสาร WP, WI, F (GMP, HACCP)

2 การเย่ียมประเมินเอกสารในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

3 …………………………..

การพัฒนาคุณภาพงาน

1 การทดสอบความรูดานสุขาภิบาลอาหารพนักงาน

2 ………………………….
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ตัวอยาง แผนการพัฒนาฝาย/งานโภชนาการ

ประจําป........................................

ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม

1. การพัฒนาบคุลากรระดับ

ผูควบคมุงานของฝาย ฯ

(HRD)

1.1 เรื่องเทคนิคการเขียน JD เจาหนาท่ีเพ่ิมความรูความ

เขาใจและทักษะในการเขียน

ภาระงาน

 ~ จํานวนเจาหนาท่ีท่ีผานการ

อบรม ~ จํานวนเอกสาร JD

บุคลากรท่ีมีการทบทวนและ

ปรับพัฒนา

            100%

100%

โครงการ/กิจกรรมเรื่อง

"........................"

1.2 อบรมหลักสูตรโภชน

บําบัด

~ เจาหนาท่ีเพ่ิมทักษะในการ

ปฏิบัติงานสหวิชาชีพ และ

สามารถนําไปปรับพัฒนางาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลดี

กวาเดิม

~ จํานวนโครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวา

คนละ 1

โครงการ/

กิจกรรมตอป

2. การพัฒนาคุณภาพ

2.1 การพัฒนาคุณภาพ การ

ทํางานดวยกิจกรรม 5 ส

~ เจาหนาท่ีเพ่ิมความรูและ

ทักษะในการนําเคร่ืองมือ

คุณภาพมาใชในการ

บริหารงาน

~ เกิดกิจกรรม 3 ส ในพื้นที่

ปฏิบัติงานทุกพ้ืนท่ี
100%
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ตัวอยาง Action Plan

เร่ือง การดําเนินงาน กิจกรรม 5 ส

ผูรับผดิชอบโครงการ……………………………….

ป 2551
Objective/Indicator Action Step

1 2 3 4 5 6

Obj. เ พ่ือปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานดานการจัดการ

และการใชทรัพยากรอยาง

มี ป ร ะ สิท ธิผ ล แ ละ ข จั ด

ความสูญเปลาที่เกิดขึ้น

ตั ว ช้ี วั ด  ห ลั ง ก า ร นํ า

กิจกรรม 3 ส ลงปฏิบัติใน

พ้ืนท่ี 3 เดือน สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน

ดาน Q  C  D  S  M  E  I ไม

นอยกวา 20%

1 KM. เรื่องกิจกรรม 5 ส แกบุคลากร

ทุกคนในศูนยการแพทยฯ

2 การนํากิจกรรมลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี

- สํารวจพ้ืนท่ีและแบงพรอม

กําหนดผูรับผิดชอบ

- กําหนดกรรมการ 5 ส หนวยงาน

- เริ่มตนทําแตละ ส จนครบ 3 ส

(สะสาง สะดวก สะอาด) Big

Clean, Mini Big Clean

- การบันทึกภาพกอน – หลัง ทํา

กิจกรรม

- การติดตามผลและสรุปผลการทํา

แตละ ส

- นําผลดีมากําหนดเปนมาตรฐาน

(ส 4) และถือปฏิบัติรวมกัน

- รักษาระดับการทํากิจกรรมใหดี

อยางตอเน่ือง (ส 5)

3 ประเมินผลสําเร็จและตัวช้ีวัด

กิจกรรม

4 ยกระดับกิจกรรม 5 ส จาก 5 ส –

basic สู 5 ส - advance

Q = Quality คุณภาพ C = Costing การลดตนทุน ประหยัด

D = Delivery การสงมอบทันเวลา S = Safety    ความปลอดภัยของผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน

M = Morale ขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงาน E = Ethics จรรยาบรรณในการปฏิบตัิงาน

I = Image ภาพลักษณขององคกร
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ผังกระบวนการการดําเนินการกิจกรรม 5 ส

ผูปฏิบัติ/เก่ียวของ กระบวนการ กิจกรรม/เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูบริหาร สนบัสนุนแนวคดิการทํากจิกรรม

วิทยากร KM 5 ส เนน 3 ส ในชวงแรก

การนํากิจกรรมลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี  ~ การแบงพ้ืนท่ี(Jig saw)หนวยงาน, พี่เลี้ยง,

กรรมการ 5 ส ของ

หนวยงาน

~ กําหนดผูรบัผิดชอบพ้ืนท่ี, เคร่ืองมือ

อุปกรณ

หนวยงาน

สํารวจสภาพท่ัวไปของแตละพ้ืนท่ีการทํากิจกรรม 5 ส

ในพื้นที่ ~ การบันทึกภาพและวิเคราะหตามหลัก 3ส

งานโสตทัศนูปกรณ,

งานประชาสัมพันธ ~ เก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินกิจกรรม

Tool : PDCA, Action Plan

~ เปาหมายท่ีกําหนดกลังทํากิจกรรมการ

กระตุนกิจกรรม ดวยส่ือตาง ,ๆ

ประชาสัมพันธ

การตรวจประเมินทุกระยะอยางสมํ่าเสมอ แบบฟอรมการตรวจประเมิน

กรรมการ สรุปผลการตรวจประเมิน ประกาศผล, ติดบอรด ฯลฯ

ผูบริหาร การปรับปรุง/ยกระดับ  Tool : กิจกรรมขอเสนอแนะ Kaizen
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ตัวอยางการใชประโยชนจากผังภูมิกระบวนการไหลของงาน (Process Flow Chart)

1. ดานการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมีการจัดกระบวนการผลิตท่ีมีความสะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติงานกับดาน

สุขลักษณะท่ีดีควรเปนระบบ one way system

2. ดานใชประโยชนในการวิเคราะหงานกระบวนการหลัก/ระบบงาน

2.1 ผังภูมิการไหลของงาน (Flow Chart) ท่ีนิยมใชมี 2 แบบ

2.1.1 Top Down Flow Chart

เห็นภาพรวมของกระบวนการทํางานท้ังหมด

2.1.2 Process Flow Chart

กระบวนการมีเง่ือนไขและทางเลือก

2.2 เขียนการไหล(Flow) ของกระบวนการหลักกอนเพราะ Flow จะบอกลําดับการทํางานบอกข้ันตอน

โดยรวมใหมองเห็น Flow ท่ีดีจะเปนเสมือนเข็มทิศหรือแผนท่ีเดินทางท่ีชวยใหเราไมหลงทางเม่ือเขียน

Flow ของกระบวนการทํางานแลว ใหวิเคราะหหาโอกาสพัฒนาในแตละกระบวนการในประเด็น

ตอไปนี้

2.2.1 ความเส่ียง

2.2.2 ความตองการของผูรับบริการ (ลูกคาภายใน, ลูกคาภายนอก

2.2.3 ความสูญเปลาของเวลาและโอกาส ความซํ้าซอนของงาน

RM

FP
FP

RM

RM FP RM

FP
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ความเชื่อมโยงของแผนภูมใินการแกปญหา

1. สาเหตุของปญหา เชน คาไฟฟาในการผลิตอาหารสูง หรือการทํางานไมมีประสิทธิภาพ

1.1 แผนภูมิกางปลาแสดงเหตุผล (RM = raw material, FP = finish product)

Fish bone diagram

2. ใช Pareto Diagram แสดงขนาดของสาเหตุ

เลขท่ี รายการ คาไฟฟา/เดือน

(บาท)

% % สะสม

1

2

3

4

5

6

แอร พัดลม

เตาอบ

เครื่องทุนแรง

แสงสวาง

ตูเย็น

อื่นๆ

350

250

200

100

80

20

35 %

25 %

20 %

10 %

8 %

2 %

35 %

60 %

80 %

90 %

98 %

100 %

3. กําหนดเปาหมายในการลดปญหา เชน ลดคาไฟฟาลง 25 %

4. กําหนดวิธีแกปญหา โดยใชแผน PDCA และเขียน Action plan และกราฟแทงแบบ Pareto

1.2 ลืมปด

1 ใชแอร

1.1 เปดท้ิงไว

3 เครื่องทุนแรง

3.1

พัดลม อื่นๆ

2.1 อบอาหารบอย

2.2 เปดเตาท้ิงไว

2 ใชเตาอบ

4.1

4 แสงสวาง ตูเย็น

คาไฟฟาสูง
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ตัวอยางการใชแผนภมู(ิDecision tree) เพื่อวิเคราะหปญหาการปฏิบัติงาน

การวิเคราะหปญหา วิธีแกไข      ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง        ตัวชี้วัด

จัดการฝกอบรม

สงไปอบรม

ศึกษาดวยตนเอง

OIT

เสริมสรางจิตสํานึก

ปรับปรุงระบบงาน

ปรับปรุงระบบงาน

อบรมจัดทําคูมือ

ปรับปรุงระบบ

ใหรางวัล

ขาดการอบรม

ไมมีพื้นฐาน

ไมรูงาน

ไมสนใจ

ไมรักงาน

งานยุงยาก

ผูปฏบัิติงาน

ขั้นตอนมาก

ไมมีคูมือ

ทําอยูเดิม

ไมเห็นความสําคัญ

งานยุงยาก

ไมมีการ

ปรับปรงุงาน

วิธีทํางาน

เปาหมาย/

วัตถปุระสงค

ลดขอผิดพลาด

การปฏิบัติงาน

10 %

ระบบงาน

การผลิต

อาหารออน

ผูปวย

r ขอเสนอแนะการปรับปรุง

X ชะลอไวกอน

OI Out come indicator

II in put indicator

r

r

X

r

X

r

r

r

r

X

จํานวนครั้งของ

ความผิดพลาด(OI)

จํานวนครั้งของการ

ชมเชย(OI)

จํานวนครั้งของการ

ทดลองปฏบัิติงาน

(II)

จํานวนคูมอืมาตรฐาน

การปฏบัิติ(OI)
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ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน(Performance Evaluation Cycle)

1. วัตถุประสงค

1. เพ่ือทราบผลการปฏิบัติโดยท่ัวไปและระดับศักยภาพของผูปฏิบัติงาน

2. เพ่ือทราบจุดเดนของผูปฏิบัติงาน และเสริมใหเขาไดใชความสามารถท่ีเดนมาใชประโยชนกับองคกรใหมากท่ีสุด

3. เพ่ือทราบจุดดอย/จุดบกพรองของตนเอง เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไขและปรับปรุงใหจุดดอยลดลงหรือปรับ

เนนจุดเดนขึ้นมา

4. เพ่ือสรางเสริมและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา

2. ความสําคัญและหลกัการ

1. เปนเครื่องมือสาํคัญอันหนึ่งของผูบริหารองคกรของกระบวนการจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคล

2. เปนกระบวนการท่ีสรางความเปนธรรมในการบริหารงาน สรางความโปรงใส

3. การประเมินผลการปฏบิัติงานทั่วไป

กระบวนการในการประเมินผล

1. ต้ังมาตรฐานการปฏิบัติงานและประสานงานใหผูปฏิบัติงานทราบ

2. วัดผลการปฏิบัติงานท่ีประเมินไดกับมาตรฐานท่ีวางไว

3. แจงผลการประเมินใหผูถูกประเมินทราบ

4. นําผลการประเมินมาแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. การวัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตรง

2. การวัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทางออม

3. การวดัเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานโดยแบบผสม

4. การประเมนิผลตนเอง (Self assessment) บุคลากรและหนวยงาน(สถานท่ี)

1. การปฏิบัติงานสายวิชาชีพ และสายบริหารท่ัวไป 2 สวน

2. การตรวจประเมนิภายใน (Internal assessment) ดวย Scoring Guideline
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ตัวอยางแนวทางประเมินผลการปฏิบตัิงาน สายวิชาชีพ และสายบริหารงานทั่วไป

คําช้ีแจง : แนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานน้ีแบงออกเปน 2 สวน คือ

1. ภาระงาน แบงออกเปนภาระงานหลัก ภาระงานรอง งานบริหาร และงานอ่ืนๆ ท่ีมอบหมาย โดยคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 70

2. คุณลักษณะสวนบุคคล ไมจําเปนตองกําหนดทุกขอ ทานสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และ

เปาหมายที่หนวยงานคาดหวัง โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 30

สวนที่ 1 ภาระงาน คิดเปนรอยละ 70 (กรอกในสวนท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติเทาน้ัน)

1.1 งานดานวิชาชพี คิดเปนรอยละ 15

ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย แนวทางประเมินผล(ดัชนีและเกณฑชีว้ัด)

1.2 งานดานการบริการในวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 15

ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย แนวทางประเมินผล(ดัชนีและเกณฑชีว้ัด)

1.3 งานดานบริหาร คิดเปนรอยละ 35

ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย แนวทางประเมินผล(ดัชนีและเกณฑชีว้ัด)

1 ใหคําปรึกษาและดําเนินการการบริหารระบบ

เอกสารของงานกลุมโดยวิเคราะห ปรับทบทวน

และนําสูการปฏิบัติอยางเช่ือมโยงกันในพ้ืนท่ี

2 เสริมประสิทธิภาพและความสามารถของ

ระบบเอกสารแกผูรับผิดชอบ/ผูเก่ียวของโดยเสริม

จุดออนใหมีความแข็งแรง

1 จํานวนเอกสาร(ทุกกลุมงาน)  ท่ีได รับการ

ทบทวนปรับพัฒนาใหตอบสนองความตองการ

และวัตถุประสงคขององคกรและมีความพรอมตอ

การปรับเปล่ียนใหทันสมัยในอนาคต

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานเอกสารใหสอดรับและเช่ือมโยงกับการ

นําสูการปฏิบัติงานจริงจังอยางตอเน่ือง

3 บุคลากรท่ีเกี่ยวของสามารถบริหารระบบ

เอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.4 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย คิดเปนรอยละ 5

ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย แนวทางประเมินผล(ดัชนีและเกณฑชีว้ัด)

1 รวมใหคําปรึกษาและดําเนินการปรับทําส่ือ

ตางๆ เพ่ือการบริการดานวชิาการ การแนะนํา

งาน โดยทําเปนเอกสารคูมือหรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและแผน CD

1 เกิดเอกสารคูมือ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานและ

สื่อทางคอมพิวเตอรหรือ CD เพ่ือใชในการ

เรียนการสอนและแนะนํางาน
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สวนที่ 2 คุณลกัษณะสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 30

(โปรดกําหนดเฉพาะหัวขอท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานและเปาหมายของหนวยงาน)

คุณลักษณะสวนบุคคล แนวทางประเมินผล(ดัชนีและเกณฑช้ีวัด)

2.1 ความสามารถในการพึ่งตนเอง 5 คะแนน สามารถปรับตนเองไดในการทํางาน โดยไมจําเปนกํากับ

ดูแล

2.2 ความสามารถในการเรยีนรูงานใหม 5 คะแนน สามารถเขาใจ และเรยีนรูความคิด/วิธีการในการทํางาน

ได โดยไมตองใชเวลานาน

2.3 ความคิดริเริ่ม 5 คะแนน มีความคิดเห็นใหมๆ  ท่ีเปนประโยชนตอภาระงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และหนวยงาน มาใชปรับปรงุงาน

2.4 ความสามารถในการวิเคราะหและตัดสินใจ

แกปญหา 6 คะแนน

สามารถวิเคราะห และตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง

ถูกตองตามระเบียบและหลักเกณฑ

2.5 ความรวมมอืในการปฏบิตังิาน............... ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการปฏิบัติงานท้ังในหนาท่ี

และงานของสวนรวม

2.6 ความสามารถในการผลติผลงานที่สามารถเพิม่พูน

ประโยชนใหกับหนวยงาน 7 คะแนน

สามารถผลิตผลงานที่เปนประโยชนแกหนวยงานในการ

เพิ่มคุณคา และรายไดใหแกหนวยงาน

2.7 การรักษาผลประโยชนและทรัพยากรของ

หนวยงาน..................

การใชวัสดุ อุปกรณ เวลา คาใชจายตลอดจนทรัพยสิน

ของหนวยงานอยางประหยัด และคุมคา

2.8 ความซื่อตรงตอหนาที่ 7 คะแนน มีความซื่อตรงตอหนาที่ในทุกโอกาส

2.9 ความสามารถในการสือ่ความหมาย(วาจา/หนงัสอื)

5 คะแนน

- สามารถโตตอบดวยวาจาในการประชุม/ช้ีแนะ/

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางชัดเจน

- สามารถเสนอรายงานเปนลายลักษณอักษรไดอยาง

ชัดเจนกะทัดรัด เปนที่เขาใจ

2.10 วุฒิภาวะทางอารมณ.................... มีความม่ันคงทางอารมณ/มีเหตุผล/ยอมรับความคิดเห็น

ผูรับอื่น/ความมีมนุษยสัมพันธ

2.11 อืน่ๆ (ระบุ)...................................

ลงช่ือ......................................................ผูถูกประเมิน ลงช่ือ.....................................................ผูประเมิน

(.................................................................................) (...........................................................................)
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การตรวจประเมินคุณภาพภายใน(Internal Assessment)

หลักการ

1. เขาไปเยี่ยมดูแบบ Positive ในสถานที่จรงิ เพื่อไปใหความชวยเหลือ

2. เขาไปเยีย่มดูขอดอยระบบไมใชขอดอยของคนหรอืหนวยงาน

3. เขาไปเยีย่มประเมินดวยหลักคิดกวางๆ ดังน้ี

3.1 Approach ตอสิ่งที่หนวยงานมีและวางแผนปฏิบัติอยางไร

3.2 Deploy หนวยงานนําหลักการที่วางแผนลงสูการปฏบิัติอยางไร

3.3 Result หนวยงานมี out come ออกมาตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม

4. การเขาเยี่ยมและขอตรวจสอบ

4.1 การตรวจสอบแบบ Destop Audit หรือ desk study assessment เปนการตรวจดานเอกสาร

ตางๆ ทีส่ําคัญและมีการจัดทําครบถวนสมบูรณ และครอบคลุม

4.2 การตรวจสอบแบบ Site visit Audit เปนการขอลงไปตรวจในพื้นที่ปฏบิัติงานจริง เพือ่

พิจารณาวาไดมีการถือปฏิบัติตามระบบที่จัดทําไวเปนลายลักษณอักษร และมีประสิทธิภาพ

หรือไม
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การประเมนิระดับการปฏบัิตติามมาตรฐาน
Scoring Guideline

For Continuous Improvement Excellence

กิจกรรมคุณภาพ

พืน้ฐาน 5 ส.,

ขอเสนอแนะ

ตัง้ทมีวางกรอบการ

ทํางานปรบัปรงุ

โครงสราง

แกไขเม่ือเกิดปญหา

เริม่ตนนาํไป

ปฏบิตัิ

ส่ือสารมี

ความเขาใจ

ออกแบบ

กระบวนการ

เหมาะสม

ผลลัพธไมนาพงึพอใจ

บรรลุเปาหมาย

พ้ืนฐาน

นาํไปปฏบิตัิ

ครอบคลุมถกูตอง

สอดคลองกบั

บริบท

ผลลพัธอยูใน

ระดบัเฉล่ีย

ผลลัพธดกีวา

ระดบัเฉล่ีย

ปรบัปรงุระบบ

บรูณาการ

นวัตกรรม

ประเมินผลอยาง

เปนระบบ

ผลลัพธดี

เปนแบบอยาง

ของการปฏบิตัมีิ

วัฒนธรรม

คุณภาพ

วัฒนธรรมการ

เรยีนรู

1 2 3 4 51.5 2.5 3.5
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3 P – Basic Building Block

Purpose Process Performance

-ความตองการของผูรับผลงาน

-ทิศทางนโยบายขององคกร

-ขอกําหนด/ความรูทางวิชาชีพ

-เลือก Key process และ value

creation process

-ผลชี้วัดตามที่กําหนด

-เหตุการณ/ปญหาตางๆ ที่เกิด

ระหวางปฏิบัติงาน

นําสูการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน

In put Process out put

- 4 M - Out come indicator
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การประยุกตใชแนวคิด Basic Building Block 3 P เพื่อปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน

Purpose : เปาหมาย พิจารณาจากความตองการของผูรับผลงาน นโยบายขององคกร

และขอกําหนดของวิชาชีพ

Process : กระบวนการ กระบวนการเพื่อบรรลุเปาหมาย

Performance : ผลการดําเนินการดูจากตวัชี้วัดผลการดําเนนิการ

ตัวอยางการประยุกตใช 3 P ในการบริการอาหารผูปวย

Purpose : เชน งานโภชนบริการบริการอาหาร ถูกตอง ตรงเวลา ปลอดภัย ไดคุณภาพ

Process : กระบวนการปฏิบัติงาน สวนสําคัญตางๆ ท่ีกําหนดเปนมาตรฐานไวในหนวยงาน

Performance : การกาํหนดและการติดตามผลใหไดตามตัวช้ีวัดท่ีสรางไวและสอดคลองกับ

เปาหมายจากขอมูล 2 ประเภท

1. ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) เชน ตัวชีว้ัดดานคุณภาพ

(Q - indicator) ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน (Performance indicator)

2. ขอมูลเชิงพรรณนา(Qualitative data) เชน เสียงสะทอนจากผูรับผลงาน รายงานอุบัติการณ – ความ

เส่ียง การทบทวนคุณภาพตางๆ

Purpose Process Performance


